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Kraftfullt stöd för
professionella livräddare
BeneHeart D1 är en kraftfull automatiserad

Att erkänna den stressande och tidskänsliga

extern defibrillator (AED). BeneHeart D1 stödjer

arbetsmiljön, D1’s konfiguration har utformats

dig genom hela återuplivningsprocessen och är

speciellt för BLS och ALS team för att behandla

lätt, kompakt, slitstark och väldigt enkel att

hjärtstillestånd och ge kontinuerlig EKG

använda samtidigt som den erbjuder alla

övervakning av patienter. De intelligenta

standardfunktioner.

funktionerna och det intuitive
användargränssnittet gör D1 till ett effektivt och

Baserad på bifasisk teknologi och kan leverera

flexibelt livräddande stöd för professionella

energi till 300J och 360J. BeneHeart D1 gör det

livräddare.

möjligt att förbättra framgångsfaktorn vid
defibrillering genom att öka dosen av
efterföljande defibrilleringar.

Effektiv: Hjälper BLS att reagera snabbare

Flexibel: Hjälper ALS att ge en

Stor 7 tums TFT skärm som ger en klar, visuell vägledning med

mer professionell behandling

färganimationer.
Föranslutna elektroder, som spar tid.

Manuellt läge med val av energinivåer ger den kompletta 1-2-3 stegs processen för dig som

Enkel växling mellan barn och vuxna patienter med ett

livräddare för att kunna leverera högkvalitativa defibrillationer till patienten.

knapptryck.

Oberoende 3-leds EKG övervakning, genom ett separat uttag kan D1 visa EKG och arytmier

Auto-identifiering av patient typ via elektrodkontakterna

medan elektroderna fortfarande används.

så kan en lägre energi ges till barn.

Synkroniserad konvertering finns även tillgängligt.

Auto-justerbar volym och ljusstyrka på skärmen gör att
du bekvämt kan använda D1 i en varierad mängd olika
miljöer.

BeneHeart D1
Defibrillator

Kontakt för
elektroderna

Batteri och Extern Laddare

LED Indikator

BeneHeart D1 med ett Li-ion batteri
klarar mer än 300 defibrilleringar på
200J eller 200 defibrilleringar på 360J
samt 12 timmars övervakning. Den
externa laddaren ser till att ett extra
batteri finns laddat och klart för
användning.

Automatiska självtester utförs
regelbundet och resultatet visa genom
audiovisuella varningar. Dessutom
bekräftar en visuell indikator i grönt att
D1 är klar för användning.

On/Off knapp

7-tumsTFT
färgskärm

* The Li-ion batterier är kompatibelt
med BeneHeart D3’s.

Bärväska

USB Port

Bärväskan erbjuder plats för
D1tillsammans med ett reservbatteri, EKG
elektroder och kablar samt ett litet kit med
sax och rakhyvel.
.

Man kan exportera data från D1 via en
USB enhet och granska den på en dator
med hjälp av Mindray programvara.

Uttag för 3-leds
EKG

Inställingsknappar
Defibrilleringsknapp

IP55 klassad för att skydda mot inträngning av damm och vätskor.
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