
Defi brilace
Kdokoliv může pomoci

Když se zastaví srdce, je zapotřebí okamžité pomoci. Ta přichází od náhodného zachránce nebo profesionálního 

záchranářského týmu.

Šance přežití pacienta závisí na dostupnosti defi brilátoru, který je přizpůsoben zkušenostem zachraňujícího – od 

přístroje s nejjednodušším ovládáním k přístrojům s nejnáročnějšími monitorovacími a měřícími možnostmi.

Weinmann nabízí kompletní výběr přístrojů přizpůsobených dovednostem a potřebám zachraňujícího: od pro 

veřejnost dostupných defi brilátorů určené zdravotnickým laikům po defi brilátory s kompletními monitorovacími 

funkcemi pro profesionální použití v nemocnicích. 

Všechny defi brilátory Weinmann mají jedno společné: vysokou spolehlivost. Je samozřejmé, že lékařské vybavení 

musí být v kritických momentech spolehlivé.
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Technické údaje MEDUCORE Easy

Environmentální podmínky:

Skladovací 
a transportní teploty:

0 °C až +50 °C
-20 °C až +60 °C (limitováno na max. 2 týdny)
-30 °C až +60 °C (bez baterie a elektrod)

Provozní teplota: 0 °C až +50 °C (bez elektrod)

Stupeň ochrany: IEC 529: IPX4 (ochrana proti stříkající vodě)

Splňuje předpisy na 
produkt: EN 60601-1-2, EN 55011, EN 55014-1

Rozměry a hmotnost:

Šířka: 240 mm

Výška: 93 mm

Hloubka: 240 mm (včetně držáku)

Hmotnost: 2.6 kg (včetně baterie a elektrod)

Detailní technické údaje naleznete na našich webových stránkách: 
www.weinmann.de

MEDUCORE Easy
WM 410053) 

Jednoduchost MEDUCORE Easy oceňují laici i trénovaní záchra-
náři. Jeho unikátní obsluha umožňuje zachraňujícímu soustředit 
se zcela na pacienta a zachovat klid při vypjatých situacích. Spe-
ciální alternativy přístroje zahrnují nabíjecí baterii (WM 410003)) 
a příslušenství jako držák na zeď (možné použití i ve voze) 
a transportní brašnu.

Jednoduchá obsluha
 Automatické zapnutí po otevření víka
 Srozumitelné a ucelené hlasové pokyny
 Automatické přizpůsobení hlasitosti

 Bezporuchová, zřetelná a srozumitelná světelná signalizace
 Doplňky jsou uloženy v přístroji: nůžky, jednorázový holicí 
strojek, dýchací rouška
 Připojené elektrody
 Instrukce krok za krokem, symboly umístění elektrod na 
obalu elektrod
 Obsluha jedním tlačítkem
 Informační tlačítko ukazuje uplynulý čas a počet výbojů od 
zapnutí přístroje
 Systém navádění při KPR zaručuje správnou frekvenci stlačo-
vání hrudníku a ideální poměr kompresí hrudníku: dýchání 
(lze deaktivovat)

Vždy připraven
 Automatický každodenní test zaručuje neustálou připrave-
nost přístroje 
 Znovupoužitelné bezúdržbové baterie udržují přístroj 
v pohotovostním režimu po 4 roky 
 Elektrody jsou použitelné 30 měsíců od data výroby
 Displej udává stav přístroje (připravenost, výměna baterie/
chyba přístroje, servis) 
 Provozní teplota přístroje 
i elektrod: 0°C – 50°C

Vědecké stanovisko1)

„CARDIOMAT Easy2) společnosti Weinmann nabízí nejlepší 
kombinaci citlivosti a přesnosti (kolem 97% v obou případech) 
– a právě díky přesnosti je nejlepší z testovaných přístrojů. Tento 
vysoký stupeň bezpečí a spolehlivosti je zvláště doporučen pro 
použití laiky.“ 

Udělená cena za inovaci
Uznání za CARDIOMAT Easy v soutěži „Bayerischer Innovation-
spreis 2004“ (Bavorské udílení cen za inovace 2004).

1) Publikováno v: Deutsches Ärzteblatt 98, 18, 4.5.2001

2) CARDIOMAT Easy od června 2005 známý jako MEDUCORE Easy, 

3) Anglická verze, další jazykové verze viz ceník

Čím včasnější defi -
brilace, tím větší 
šance na přežití 
pacienta.  
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Čas do defi brilace

Šance na přežití při fi brilaci srdečních komor



AED urgentní balíček
WM 15460 (není zobrazeno)
Obsahuje: nůžky, dýchací roušku, jednorázový holicí 
strojek

Infračervený snímač
WM 22498 (není zobrazeno)
pro připojení k sériovému rozhraní
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Skladování

2  Ochranná transportní brašna 
 WM 40100

včetně snímatelného řemenu a přihrádky pro náhradní 
elektrody a baterii/nabíjecí baterii (pro MEDUCORE)

1  Držák na zeď
 WM 40270

Mobilní, pro použití v sanitních nebo hasičských vozech 
(vyhovuje normě EN 1789), (pro MEDUCORE Easy)

 Držák na zeď (není zobrazeno)
 WM 40120

pro použití v budovách (pro MEDUCORE Easy)

Pružné madlo
WM 40164
Zmenšuje rozměr MEDUCORE Easy přibližně o 35 mm 
(hloubka). Lze namontovat místo pevného madla pro 
uskladnění přístroje např. v kufrech ULM CASE nebo batohu 
RESCUE-PACK. Včetně připevňovací sady.

Štítky
WM 75410 (není zobrazeno)
„Umístěn AED“, 10 x 10 cm

WM 75410
„Umístěn AED“, 20 x 20 cm

Značení na stěnu 
WM 42511 
„Umístěn AED“, pro montáž na stěnu, 20 cm vyčnívá do 
místnosti. Přilnavý na obou stranách, s DIN štítkem „Umístěn 
AED“ 20 x 20 cm.

US adaptér
WM 40060 (není zobrazeno)
pro použití s nabíječkou WM 40003 v zemích s US síťovou 
zásuvkou

AUS/NZ/CN adaptér 
WM 40061 (není zobrazeno)
pro použití s nabíječkou WM 40003 v zemích s AUS/NZ/CN 
síťovou zásuvkou

MEDUCORE Easy je díky své kompaktní velikosti vhodný do 
záchranářských kufrů a batohů Weinmann. Záchranář má tak 
po ruce vedle defi brilace i kyslík.
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MEDUCORE Trainer
Nízkonákladový trénink s MEDUCORE Trainer
 Nízkonákladový způsob tréninku defi brilace s nabíjecími 
bateriemi 
 Není potřeba ostrého přístroje k tréninkovým účelům 

 Znovupoužitelné tréninkové elektrody vhodné pro běžně 
dostupné nácvikové fi guríny 
 Redukované lepidlo na elektrodách minimalizující poškození 
oděvu nácvikové fi guríny

Realistický trénink
 Bezdrátové dálkové ovládání s dosahem až 10 metrů 
umožňuje měnit různé tréninkové situace

 Srozumitelné symboly na dálkovém ovladači ukazují aktuální 
EKG rytmus (sinus, asystola, VT/VF, artefakty/pohyb pacienta 
atd.) a stav přístroje (baterie, usazení elektrod, pohotovostní 
režim atd.)

 Uplynulý čas je zobrazen na displeji dálkového ovladače

 Předkonfi gurováno 8 klasických scénářů, tři z nich je možno 
přeprogramovat

Nemožnost záměny
 Konektor tréninkových elektrod nepasuje do ostrého přístroje 
(podávající výboj) 
 Nabíjecí baterie tréninkového přístroje nepasují do prostoru 
pro baterie v ostrém přístroji 
 Přístroj je zřetelně označen „Trainer“

Dálkový ovladač 
MEDUCORE Trainer
WM 40085
Nenápadná bezdrátová obsluha a navozování tréninkových 
situací. Dostupný jako rozšíření tréninkového sady.

MEDUCORE Trainer
WM 410801)

Rozsah dodávky:
 Přístroj 

 Nabíjecí baterie 

 Nabíječka

 2 páry tréninkových elektrod

 Dálkový ovladač

1) Anglická verze, další jazykové verze viz ceník

Dosah 
10 m!




