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Samaritan Pad 500P
En korrekt utförd hjärt- och lungräddning med djupa hjärtkompressioner i rätt takt ökar överlevnaden
för en person med plötsligt hjärtstopp.
SAM 500P unika patenterade HLR- stöd fokuserar på att ge audio och visuella instruktioner så att rätt
takt och kompressionsdjup uppnås för varje enskild person. HLR- stödet mäter effekten av utförda
hjärtkompressioner och kommer därför ge instruktioner såsom ”komprimera hårdare, komprimera fortare och
komprimera långsammare. Om effekten av utförd hjärt- och lungräddning uppnås för den specifika
personen ges instruktioner ”Bra hjärtkompressioner”.
Tekniken detekterar även i fall onödiga avbrott görs i hjärt- och lungräddningen och uppmanar livräddaren
”starta hjärt -och lungräddning”.
Till skillnad från andra hjärtstartare på marknaden ges instruktioner om
både kompressioner och frekvens
som mäts genom de två befintliga elektrodplattorna.
Inga extra tillbehör krävs vilket gör den lättanvänd för offentligt bruk.

Vår vision är att vara Nordens främsta samarbetspartner
för ett säkrare & tryggare samhälle

info@humancomfort.se

Egenskaper
Elektroder

Tålig

SAM 500P använder elektroder som
till skillnad från andra är tillverkade med
silverlegering. Överledningen mellan
elektrodplattan och hjärtstartaren är viktig
för korrekt insamlande av data.
Silver leder data och reducerar störningar på ett
överlägset sätt än traditionella elektrodplattor
baserat på aluminiumlegering

PAD 500P är stöt- och vibrationstålig
och har IPklass 56, vilket är branschens
högsta klassificering avseende damm och
fukttålighet. Hjärtstartaren har en
fabriksgaranti på 8 år.

Alltid redo

SAM 500P har den längsta garantitiden
i världen. HeartSine Technologies är en
av världens största tillverkare och
tillverkar hjärtstartare med hög kvalitet
och pålitlighet. SAM 500P är en hjärtstartare
tillverkad inom EU med
Europeiska komponenter.

En statusindikator blinkar för att
visa att hjärtstartaren fungerar och är
redo att användas. Automatiskt självtest
utförs varje vecka.
Bärbar och lätt

Längsta garantin

Låg driftskostnad

PAD 500P är tillverkad med moderna
komponenter, väger endast 1 kg och är
betydligt mindre än andra hjärtstartare.
Två komponenter, ett utgångsdatum
SAM 500P enda underhålls komponenter,
batteri och elektroder, är kombinerat i
en kassett så kallat Pad-Pak™. Den unika
kombinationen gör att endast ett utgångsdatum
behöver kontrolleras. Kombinationen
med batteri och elektroder är
den säkraste lösningen på marknaden.

Med en standby-tid på minst 4,5 år från
tillverkningsdatum är lösningen med
Pad-Pak™ betydligt kostnadseffektivare
jämfört med hjärtstartare med separata
batteri och elektrodplattor
Avancerad teknologi
SAM 350P använder sig av patenterad
elektrodteknologi, avancerad och stabil
mjukvara och patenterad SCOPE™ bifasisk teknologi (en bifasisk stöt är en
elektrisk ström som leds genom hjärtat
först i ena riktningen och sedan i den
andra) för att analysera hjärtrytmen och
rekommendera elchock vid behov.
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