
Automatický Externí Defibrilátor

Lifeline AED

Určený pro odborné i laické použití!

Záruka
8 let

Ročně zemře pouze v ČR asi 8tis
obyvatel na náhlou zástavu srdce. Až 

94% obětí by se dalo v případě včasného 
použití Automatického Externího 

Defibrilátoru zachránit! 

Jednoduché ovládání 
Bifázický výboj 50 až 200 J

Pevný, malý a lehký 2 kg
Krytí IP54 proti vodě a prachu

Vrtulníkové testy
Automatický self-test a indikátor stavu

Jednorázové baterie s dlouhou životností
Jednorázové elektrody pro dospělé i děti
Záznam událostí (vč. audio) až 16 hodin 

Možnost přenosu a archivace dat v PC

Tyto přístroje jsou stejně důležité jako třeba hasicí přístroje s rozdílem, že nezachraňují 
majetek, ale lidský život!!!

Použití:
- riziková pracoviště, výrobní podniky 
- veřejné prostranství a budovy
- městské a obecní úřady
- čerpací stanice
- dopravní prostředky (BUS, vlaky) 
- nákupní domy a centra
- sportovní a kulturní areály
- hotely, restaurace
- školky, školy
- policie, hasiči
- zdravotnické organizace 
- polikliniky, ambulance
- rodiny kde se vyskytují riziková  
  onemocnění 

- oblasti se špatnou dostupností     



Defibrilátor

TYP
Polo-automatický externí defibrilátor

MODELY
DDU-100A, DDU-100E

TVAR KŘIVKY VÝBOJE
Bifázický (impedanční přizpůsobení)

CPR STIMULACE
Metronom

VÝBOJ 
Dospělý: 150J
Dítě: 50J 

OVLÁDACÍ PRVKY
Pod světlené tlačítko pro zapnutí a vypnutí přístroje
Pod světlené tlačítko pro provedení výboje

ČAS NABITÍ
DBP-2800: méně než 6s 
DBP-1400: méně než 9s 
(při nové baterii a teplotě 25º C)

UKAZATELE
“zkontrolujte elektrody”
“nedotýkejte se pacienta”
“analyzuji”
Provozní LED indikátor 

HLASOVÉ VÝZVY A POKYNY 
Průvodce obsluhou přístroje a prováděním CPR v češtině

Systém analýzy pacienta

ANALÝZA PACIENTA
Automaticky vyhodnotí impedanci pacienta pro správný kontakt elektrod. Monitoruje 
kvalitu signálu a analyzuje EKG, zda je vhodné provést výboj

CITLIVOST/SPECIFICITA
Splňuje specifikaci dle AAMI-DF-39 a AHA doporučení

Baterie

MODEL DBP-2800 (15V 2800 mAh), životnost 7 let**
VÝDRŽ** 300 výbojů nebo 16 hodin kontinuálního provozu

MODEL DBP-1400 (15V 1400 mAh), životnost 5 let**
VÝDRŽ** 125 výbojů nebo 8 hodin kontinuálního provozu

**s novou baterií a při teplotě 25º C **s novou baterií a při teplotě 25º C

TYP
Lithium-hořčíková; Jednorázová, recyklovatelná, nedobíjecí

INDIKATOR NÍZKÉHO STAVU BATERIE
Optický a akustický 

Automatické testy

AUTOMATICKÉ 
Denní, týdenní, měsíční a čtvrtletní testy obvodů přístroje

VKLÁDÁNÍ BATERIE 
Automatický test baterie po vložení do přístroje

PŘÍTOMNOST ELEKTROD 
Denní test připojených elektrod

UŽIVATELSKÝ TEST 
Test přístroje, baterie může být kdykoliv spuštěn uživatelsky

INDIKÁTOR STAVU 
Optický a akustický indikátor stavu přístroje

Defibrilační / monitorovací elektrody 

MODEL  
Dospělé DDP-100
Dětské/kojenecké DDP-200P 

TYP
Předem připojené, snadné použití, nepolarizované, jednorázové, bezpečně 
přilnavé elektrody s kabelem a konektorem

PLOCHA ELEKTROD
103 cm2 (dospělé, každá elektroda) 
50 cm2 (dětská, každá elektroda)

UMÍSTĚNÍ ELEKTROD
Dospělý – Anterior/Anterior
Dítě/kojenec – Anterior/Posterior

DÉLKA KABELU 122 cm

Dokumentace událostí 

INTERNÍ ZÁZNAM DO PŘÍSTROJE
Kritické stripy EKG a průběh CPR se zaznamenává do přístroje cca 30 min

PC-BASED EVENT REVIEW
Zobrazení EKG a zvukové nahrávky je-li k dispozici

VYMĚNITELNÉ ULOŽIŠTĚ
Možnost uložit až 12 hodin EKG a události (bez zvuku) nebo až 2 hodiny se zvukem, EKG a události se ukládají (zvuk volitelně) SD kartu. Délka záznamu je závislá 
na kapacitě paměťové karty. 

Technické parametry

ROZMĚRY
22 x 30 x 7 cm

HMOTNOST (s baterií)
DBP-1400: 1.9 kg; DBP-2800: 2.0 kg

TEPLOTA
Pracovní: 0 až 50°C; skladovací 0 až 50°C s instalovanou baterií

Relativní vlhkost
Pracovní / skladovací: 5% - 95% nekondenzující 

NADMOŘSKÁ VÝŠKA
-150 až 4500 m dle MIL-STD-810F 500.4 Procedure II

OTŘES / PÁD
MIL-STD-810F 516.5 Procedure IV (z 1 metru, na jakoukoliv část, roh nebo 
povrh v pohotovostním režimu)

VIBRACE
Pozemní dle (MIL-STD-810F 514.5 Category 20)
Vrtulník dle (RTCA/DO-160D, Section 8.8.2, Cat R, Zone 2, Curve G)
Letadlo dle (RTCA/DO-160D, Section 8, Cat H, Zone 2, Curves B & R)

ODOLNOST PROTI VODĚ
IEC60529 třída IP54; odolnost proti stříkající vodě, odolnost proti prachu 
(pokud je instalovaná baterie)

ELEKTRICKÁ ODOLNOST
EN61000-4-2:2009 (do 15kV nebo přímý kontakt do 8kV)

ELEKTROMAGNETICKÉ VYZAŘOVÁNÍ
EN60601-1-2:2001 +A1:2006, limity EN55011:1998 +A1:1999 +A2:2002, 
Skupina 1, úroveň B, metoda  

ELEKTROMAGNETICKÁ ODOLNOST
EN60601-2-4:2003, limity EN 61000-4-3:2002 úroveň 3 (10V/m)




