
 

AED TRENINGOWE 
AED-112p (ATM-112) 

 

 



Wprowadzenie  

Treningowy AED-112p został zaprojektowany do skutecznego szkolenia ratowników w zakresie 

korzystania z automatycznego defibrylatora zewnętrznego (AED). To urządzenie szkoleniowe 

dostarcza wiele wstępnie zaprogramowanych scenariuszy, aby pomóc ludziom zapoznać się z AED 

i pozwolić im zademonstrować podstawowe umiejętności wymagane do korzystania z AED w 

nagłych wypadkach. 

 

AED-112p zapewnia symulowane dostarczania wstrząsów. Dla bezpieczeństwa urządzenie 

pozbawione jest możliwości podania wstrząsu.  

 

UWAGA: Przed użyciem klinicznego AED, osoba odpowiadająca powinna ukończyć odpowiedni 

program szkoleniowy.  

 

Opis produktu 

 

Zestaw zawiera: 

Urządzenie główne, pilot zdalnego sterowania, elektrody – 2 kpl. (dla dorosłych i dla dzieci) , 

przewód do elektrod, instrukcja obsługi, torba do przechowywania, przewód USB,  ładowarka. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gniazdo podłączenia 

elektrod 

Włącznik 

Wyświetlacz LCD 

Przycisk wyładowania 

Głośnik 

Wybór scenariusza 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AED moduł główny 

1. Włącznik ON/OFF 

Uruchamia i wyłącza urządzenie 

 

2. Gniazdo podłączenia elektrod 

Miejsce wpięcia wtyczki od przewodu z elektrodami. 

 

3. Regulacja głosności 

Za pomocą przycisków można zmniejszyć lub zwiększyć głośność komend z AED. 

 

4. Przycisk wyładowania 

W momencie wskazanym przez urządzenie wciśnięcie powoduję symulację wyładowania. 

 

5. Gniazdo zasilania/ładowania 

Aby umożliwić Trenerowi AED pracę z zasilania sieciowego, użyj adaptera z DC4.5V / 300mA. 

 

6.  Audio Out 

Gniazdo do podłączenia dodatkowych aktywnych głośników. 

 

7. Pause / Play 

Gniazdo ładowania 
Zmiana języka pol/ang 

Zmniejsz głośność 

Podgłaśnianie 

Gniazdo 

głośnika 

 

PAUZA 



Przycisk PAUZA. Wciśnięcie powoduje zatrzymanie realizacji scenariusza przez urządzenie. 

 

Pilot zdalnego sterowania 

Wykaz obsługiwanych funkcji zawiera rysunek. 

 

 

 

 

 

 

 

 Symulacja dobrze zainstalowanych elektrod Symulacja źle zastosowanych elektrod 

Symuluje rozłączenie elektrod 

Symulacja zakłóceń (artefaktów) 

Symulacja rytmu do defibrylacji 

Symulacja rytmu nie do defibr. Symulacja rozładowanej baterii 

Symulacja uszkodzenia 

Pause/Play 

 

Wybór scenariusza 

Scenariusz następny Scenariusz wcześniejszy 



Symulacja dobrze zainstalowanych elektrod 

Wciśnięcie tego przycisku spowoduje wyświetlenie grafiki  “ ”  na wyświetlaczu LCD.  

Oznacza dobre przyklejenie elektrod, następnie można ćwiczyć zgodnie ze scenariuszem.  

 

 

Symulacja źle zastosowanych elektrod 

Wciśnięcie tego przycisku spowoduje wyświetlenie grafiki  “ ” na wyświetlaczu LCD.  

Urządzenie będzie sygnalizować I postępować jak ze źle zainstalowanymi elektrodami.  

 

Symulacja zakłóceń (artefaktów) 

Wciśnięcie tego przycisku spowoduje wyświetlenie grafiki  “ ” na wyświetlaczu LCD. 

Symulacja zakłóceń pracy AED. 

 

Symulacja rytmu do defibrylacji 

Wciśnięcie tego przycisku spowoduje wyświetlenie grafiki  “ ” na wyświetlaczu LCD.  

Urządzenie zasygnalizuje potrzebę zastosowania defibrylacji. 

 

Symulacja rytmu nie do defibr. 

Wciśnięcie tego przycisku spowoduje wyświetlenie grafiki  “ ” na wyświetlaczu LCD.  

Urządzenie zasygnalizuje brak potrzeby defibrylacji. 

 

Symulacja rozładowanej baterii 

Wciśnięcie tego przycisku spowoduje wyświetlenie grafiki  “ ”na wyświetlaczu LCD. 

Urządzenie zasygnalizuje rozładowaną baterię. 

 

Symulacja uszkodzenia AED 

Wciśnięcie tego przycisku spowoduje sygnalizację dźwiękową oraz graficzną na wyświetlaczu 

“ ” dźwięk “tikania” będzie powtarzany co 10 s. aż do wyłączeniu urządzenia. Funkcja ta 

symuluje uszkodzenie AED.  

 

PAUSE / PLAY 

PAUZA w realizacji scenariusza. 

 

Wybór scenariusza 

Wybór numeru scenariusza 

 

Scenariusz wcześniejszy/późniejszy 



Następny lub wcześniejszy scenariusz. 

 

Specyfikacja urządzenia: 

Model No.: ATM-112  

Wersja AED-112p                                                                   

Nazwa: AED treningowe                                                                       

Zasilanie: DC 3.7V / Li-ion Battery 4000mAh                  

Rozmiar urządzenia: 260x230x50mm                                                    

Minimalne zużycie energii (w trybie czuwania):<10μA 

Maksymalne zużycie energii :<300mA 

 

Pilot zdalnego sterowania 

Zasilanie: 2xAAA baterie alkaiczne (brak w zestawie) 

Minimalne zużycie energii:<5μA 

Maksymalne zużycie energii:<10mA 

 

Pozostałe wyposażenie  

 

Zawartość zestawu 

Lp. Nazwa ilość j.m. Uwagi 

1 
AED Trainer – urządzenie 

główne 
1 Szt.  

2 Pilot zdalnego sterowania 1 Szt.  

3 Przewód do elektrod 1 Szt. Możliwe wersje z 2 przewodami 

4 Elektrody dla dorosłych 1 para Do użycia wielokrotnego 



5 Elektrody dla dziecka 1 para Do użycia wielokrotnego 

6 Instrukcja obslugi 1 Szt.  

7 Futerał 1 Szt.  

8 Zasilacz z przewodem USB 1 Szt. DC4.5V/300mA 

 

Ekektrody treningowe 

 

 

Uwaga: elektrody treningowe nie mają funkcji klinicznych 

Obsługa urządzenia 

Najpierw włącz instruktora i wybierz scenariusz szkolenia 

Włącz urządzenie, a następnie naciśnij przycisk wyboru scenariusza, aby wybrać wstępnie 

zaprogramowany scenariusz szkoleniowy, scenariusz operacyjny zostanie wyświetlony w oknie 

wyświetlacza LCD. 

Uwaga: Ostatnie ustawienie zostanie zapisane i zachowane, nawet jeśli urządzenie zostało 

wyłączone. 

 

Następnie zgodnie z poleceniem AED podłącz elektrody 

A. Wyjmij elektrody treningowe 

B. Połącz przewód z elektrodami treningowymi. 

C. Umieść elektrody na klatce piersiowej w pozycji pokazanej na nadrukach elektrod. 

D. Po wyświetleniu monitu podłącz złącze do AED, używając gniazda. 

  

Uwaga: 

· Nie należy nadmiernie zginać ani rozciągać przewodów. 

· Podczas wyciągania go z trenażera trzymaj za wtyczkę . 

dziecięce 

Dla dorosłych 



 

Postępuj zgodnie z poleceniami AED 

Wybierz numer scenariusza I postępuj zgodnie z poleceniami AED. 

 

 

Konserwacja i przechowywania urządzenia 

Konserwacja elektrod 

· Utrzymuj stronę żelową elektrod czystą i wolną od kurzu. 

· Po użyciu należy przykleić elektrody z ich oryginalną osłon. 

· Jeśli kleistość elektrod obniży się, należy opłukać elektrody wodą przez kilka sekund, a następnie 

pozostawić do całkowitego wyschnięcia. 

· Nie wycieraj strony żelowej podkładek papierem i szmatką. 

· Nie zeskrobuj strony żelowej poduszek. 

· Nie myj często elektrod i nie używaj detergentów ani gorącej wody. 

· Nie przechowuj elektrod w miejscach narażonych na bezpośrednie działanie promieni 

słonecznych, wysokiej temperatury lub wilgotności. 

 

Urządzenie główne AED 

· Urządzeni można czyścić po wyłączeniu zasilania i odłączeniu elektrod. 



· Jeśli główny korpus jest brudny, użyj miękkiej wilgotnej ściereczki z wodą lub neutralnym 

detergentem i delikatnie przetrzyj. W razie potrzeby oczyść lub sterylizuj szmatką nasączoną 

alkoholem medycznym (stężenie 75% maks.) 

· Nie używaj ściernych środków czyszczących. 

· Nie moczyć jednostki treningowej AED w jakimkolwiek płynie. 

 

Środki ostrożności dotyczące przechowywania 

· Nie przechowuj w pobliżu alkoholi lub benzyny. 

· Nie przechowuj w miejscach narażonych na bezpośrednie działanie promieni słonecznych, 

wysokiej temperatury, wilgoci, pyłu lub żrącego gazu. 

· Ujemne temperatury obniżają pojemność akumulatora. 

· Przechowuj korpus główny, elektrody, przewody i instrukcję obsługi w dostarczonej torbie. 

 

* Nieprzestrzeganie powyższej instrukcji może spowodować utratę gwarancji. 

 

 

Scenariusze ćwiczeń 1-10 

Scenariusz 1:  

Dociskaj mocno elektrody do nagiej piersi pacjenta   --Stop10S— 

Dociskaj mocno elektrody do nagiej piersi pacjenta   --Stop10S-- 

(PAUZA), a następnie Jeśli trzeba kontynuować, naciśnij przycisk na przycisku na pilocie. 

Analiza rytmu serca  --Stop2S--  

Nie dotykaj pacjenta--Stop5S--  

Defibrylacja zalecana--Stop2S--  

Ładowanie   --Stop2S--  

Odsuń się od pacjenta--Stop2S--  

Aby wykonać defibrylację naciśnij pomarańczowy przycisk  

(Wskaźnik wstrząsu i przycisk miga, głośnik wydaje dźwięk alarmu)  

Jeśli zostanie naciśnięty przycisk wstrząsu, wówczas usłyszymy monit:  

Defibrylacja wykonana--Stop2S--  

Można dotykać, kontunuuj resuscytację   

--Stop 2MIN--  

 

Analiza rytmu serca   --Stop2S-- 

Nie dotykaj pacjenta--Stop5S-- 

Analiza rytmu serca   --Stop2S-- 

Defibrylacja niezalecana--Stop2S-- 

Można dotykać, kontunuuj resuscytację  

--Stop 2MIN--   

(powtarzanie)  

 

Jeśli przycisk wstrząsu nie zostanie naciśnięty, usłyszysz komunikat głosowy:  --Stop6S--  

Aby wykonać defibrylację naciśnij pomarańczowy przycisk   --Stop6S--  

Aby wykonać defibrylację naciśnij pomarańczowy przycisk   --Stop6S--  



Nie wciśnięto przycisku wyładowania--Stop2S--  

Można dotykać, kontunuuj resuscytację 

--Stop 2MIN--  

(Wtedy Scenariusz uruchamia się ponownie). 

(But Press pads firmly to patient’s bare chest. won’t play.) 

 

Scenariusz 2: 

Analiza rytmu serca    --Stop2S-- 

Nie dotykaj pacjenta --Stop5S-- 

Defibrylacja zalecana --Stop2S-- 

Ładowanie     --Stop2S-- 

Odsuń się od pacjenta--Stop2S-- 

Aby wykonać defibrylację naciśnij pomarańczowy przycisk 

(Wskaźnik wstrząsu i przycisk miga, głośnik wydaje dźwięk alarmu) 

Jeśli zostanie naciśnięty przycisk wstrząsu, wówczas głos wyświetli monit: 

Defibrylacja wykonana--Stop2S-- 

Można dotykać, kontunuuj resuscytację 

--Stop 2MIN-- 

 

Analiza rytmu serca   --Stop2S-- 

Nie dotykaj pacjenta--Stop5S-- 

Defibrylacja zalecana--Stop2S-- 

Ładowanie   --Stop2S-- 

Odsuń się od pacjenta--Stop2S-- 

Aby wykonać defibrylację naciśnij pomarańczowy przycisk 

(Wskaźnik wstrząsu i przycisk miga, głośnik wydaje dźwięk alarmu) 

Jeśli zostanie naciśnięty przycisk wstrząsu, wówczas usłyszymy monit: 

Defibrylacja wykonana--Stop2S-- 

Można dotykać, kontunuuj resuscytację 

--Stop 2MIN-- 

 

Analiza rytmu serca   --Stop2S-- 

Nie dotykaj pacjenta--Stop5S-- 

Defibrylacja zalecana--Stop2S-- 

Ładowanie   --Stop2S-- 

Odsuń się od pacjenta--Stop2S-- 

Aby wykonać defibrylację naciśnij pomarańczowy przycisk 

(Wskaźnik wstrząsu i przycisk miga, głośnik wydaje dźwięk alarmu) 

Jeśli zostanie naciśnięty przycisk wstrząsu, wówczas usłyszymy monit: 

Defibrylacja wykonana--Stop2S-- 

Można dotykać, kontunuuj resuscytację   

--Stop 2MIN-- 

 

Analiza rytmu serca   --Stop2S-- 



Nie dotykaj pacjenta --Stop5S-- 

Defibrylacja zalecana--Stop2S-- 

Ładowanie   --Stop2S-- 

Odsuń się od pacjenta--Stop2S-- 

Aby wykonać defibrylację naciśnij pomarańczowy przycisk 

(Wskaźnik wstrząsu i przycisk miga, głośnik wydaje dźwięk alarmu) 

Jeśli zostanie naciśnięty przycisk wstrząsu, wówczas głos wyświetli monit: 

Defibrylacja wykonana--Stop2S-- 

Można dotykać, kontunuuj resuscytację 

--Stop 2MIN-- 

 

Analiza rytmu serca  --Stop2S-- 

Nie dotykaj pacjenta--Stop5S-- 

Analiza rytmu serca  --Stop2S-- 

Defibrylacja niezalecana--Stop2S-- 

Można dotykać, kontunuuj resuscytację 

--Stop 2MIN-- 

 

 

Scenariusz 3: 

Analiza rytmu serca   --Stop2S-- 

Nie dotykaj pacjenta--Stop5S-- 

Defibrylacja zalecana--Stop2S-- 

Ładowanie   --Stop2S-- 

Odsuń się od pacjenta--Stop2S-- 

Aby wykonać defibrylację naciśnij pomarańczowy przycisk 

(Wskaźnik wstrząsu i przycisk miga, głośnik wydaje dźwięk alarmu) 

Jeśli zostanie naciśnięty przycisk wstrząsu, wówczas usłyszymy monit: 

Defibrylacja wykonana--Stop2S-- 

Można dotykać, kontunuuj resuscytację 

--Stop 2MIN-- 

 

Analiza rytmu serca  --Stop2S-- 

Nie dotykaj pacjenta--Stop5S-- 

Analiza rytmu serca  --Stop2S-- 

Defibrylacja niezalecana--Stop2S-- 

Można dotykać, kontunuuj resuscytację 

--Stop 2MIN-- 

(powtarzanie scenariusza) 

 

Jeśli przycisk wstrząsu nie zostanie naciśnięty, usłyszysz komunikat głosowy:  --Stop6S-- 

Aby wykonać defibrylację naciśnij pomarańczowy przycisk   -Stop6S-- 

Aby wykonać defibrylację naciśnij pomarańczowy przycisk   --Stop6S-- 

Nie wciśnięto przycisku wyładowania--Stop2S-- 



Można dotykać, kontunuuj resuscytację 

--Stop 2MIN--  

(Wtedy Scenariusz uruchamia się ponownie). 

 

Scenariusz 4: 

Analiza rytmu serca  --Stop2S-- 

Nie dotykaj pacjenta--Stop5S-- 

Defibrylacja zalecana--Stop2S-- 

Ładowanie   --Stop2S-- 

Odsuń się od pacjenta--Stop2S-- 

Aby wykonać defibrylację naciśnij pomarańczowy przycisk 

(Wskaźnik wstrząsu i przycisk miga, głośnik wydaje dźwięk alarmu) 

Jeśli zostanie naciśnięty przycisk wstrząsu, wówczas usłyszymy monit: 

Defibrylacja wykonana--Stop2S-- 

Można dotykać, kontunuuj resuscytację   

--Stop2 MIN-- 

 

Analiza rytmu serca  --Stop2S-- 

Nie dotykaj pacjenta--Stop5S-- 

Defibrylacja zalecana--Stop2S-- 

Ładowanie   --Stop2S-- 

Odsuń się od pacjenta--Stop2S-- 

Aby wykonać defibrylację naciśnij pomarańczowy przycisk 

(Wskaźnik wstrząsu i przycisk miga, głośnik wydaje dźwięk alarmu) 

Jeśli zostanie naciśnięty przycisk wstrząsu, wówczas usłyszymy monit: 

Defibrylacja wykonana--Stop2S-- 

Można dotykać, kontunuuj resuscytację 

--Stop 2MIN-- 

 

Analiza rytmu serca  --Stop2S-- 

Nie dotykaj pacjenta--Stop5S-- 

Analiza rytmu serca  --Stop2S-- 

Defibrylacja niezalecana--Stop2S-- 

Można dotykać, kontunuuj resuscytację 

--Stop 2MIN-- 

(powtarzanie) 

 

Jeśli przycisk wstrząsu nie zostanie naciśnięty, usłyszysz komunikat głosowy:  --Stop6S--  

Aby wykonać defibrylację naciśnij pomarańczowy przycisk   --Stop6S--  

Aby wykonać defibrylację naciśnij pomarańczowy przycisk   --Stop6S--  

Nie wciśnięto przycisku wyładowania--Stop2S--  

Można dotykać, kontunuuj resuscytację 

--Stop 2MIN--  

(Wtedy Scenariusz uruchamia się ponownie). 



 

Scenariusz 5: 

Analiza rytmu serca   --Stop2S-- 

Nie dotykaj pacjenta--Stop5S-- 

Analiza rytmu serca  --Stop2S-- 

Defibrylacja niezalecana--Stop2S-- 

Można dotykać, kontunuuj resuscytację  

--Stop 2MIN-- 

(powtarzanie) 

 

Scenariusz 6: 

Analiza rytmu serca  --Stop2S-- 

Nie dotykaj pacjenta--Stop5S-- 

Defibrylacja zalecana--Stop2S-- 

Ładowanie  --Stop2S-- 

Odsuń się od pacjenta--Stop2S-- 

Aby wykonać defibrylację naciśnij pomarańczowy przycisk 

(Wskaźnik wstrząsu i przycisk miga, głośnik wydaje dźwięk alarmu) 

Jeśli zostanie naciśnięty przycisk wstrząsu, wówczas usłyszymy monit: 

Defibrylacja wykonana--Stop2S-- 

Można dotykać, kontunuuj resuscytację   

--Stop 2MIN-- 

 

Analiza rytmu serca    --Stop2S-- 

Nie dotykaj pacjenta--Stop5S-- 

Defibrylacja zalecana--Stop2S-- 

Ładowanie   --Stop2S-- 

Odsuń się od pacjenta--Stop2S-- 

Aby wykonać defibrylację naciśnij pomarańczowy przycisk 

(Wskaźnik wstrząsu i przycisk miga, głośnik wydaje dźwięk alarmu) 

Jeśli zostanie naciśnięty przycisk wstrząsu, wówczas usłyszymy monit: 

Defibrylacja wykonana--Stop2S-- 

Można dotykać, kontunuuj resuscytację 

--Stop 2MIN-- 

 

Analiza rytmu serca  --Stop2S-- 

Nie dotykaj pacjenta--Stop5S-- 

Analiza rytmu serca  --Stop2S-- 

Defibrylacja niezalecana--Stop2S-- 

Można dotykać, kontunuuj resuscytację 

--Stop 2MIN-- 

(Następnie scenariusz zostanie ponownie uruchomiony). 

 

 



Jeśli przycisk wstrząsu nie zostanie naciśnięty, usłyszysz komunikat głosowy:  --Stop6S--  

Aby wykonać defibrylację naciśnij pomarańczowy przycisk   --Stop6S--  

Aby wykonać defibrylację naciśnij pomarańczowy przycisk   --Stop6S--  

Nie wciśnięto przycisku wyładowania--Stop2S--  

Można dotykać, kontunuuj resuscytację 

--Stop 2MIN--  

(Wtedy Scenariusz uruchamia się ponownie). 

 

 

Scenariusz 7: 

Analiza rytmu serca  --Stop2S-- 

Nie dotykaj pacjenta--Stop5S-- 

Defibrylacja zalecana--Stop2S-- 

Ładowanie  --Stop2S-- 

Odsuń się od pacjenta--Stop2S-- 

Aby wykonać defibrylację naciśnij pomarańczowy przycisk 

(Wskaźnik wstrząsu i przycisk miga, głośnik wydaje dźwięk alarmu) 

Jeśli zostanie naciśnięty przycisk wstrząsu, wówczas usłyszymy monit: 

Defibrylacja wykonana--Stop2S-- 

Można dotykać, kontunuuj resuscytację    

--Stop 2MIN-- 

 

Analiza rytmu serca  --Stop2S-- 

Nie dotykaj pacjenta--Stop5S-- 

Defibrylacja zalecana--Stop2S-- 

Ładowanie   --Stop2S-- 

Odsuń się od pacjenta--Stop2S-- 

Aby wykonać defibrylację naciśnij pomarańczowy przycisk 

(Wskaźnik wstrząsu i przycisk miga, głośnik wydaje dźwięk alarmu) 

Jeśli zostanie naciśnięty przycisk wstrząsu, wówczas usłyszymy monit: 

Defibrylacja wykonana--Stop2S-- 

Można dotykać, kontunuuj resuscytację 

--Stop 2MIN-- 

 

Analiza rytmu serca   --Stop2S-- 

Nie dotykaj pacjenta--Stop5S-- 

Defibrylacja zalecana--Stop2S-- 

Ładowanie   --Stop2S-- 

Odsuń się od pacjenta--Stop2S-- 

Aby wykonać defibrylację naciśnij pomarańczowy przycisk 

(Wskaźnik wstrząsu i przycisk miga, głośnik wydaje dźwięk alarmu) 

Jeśli zostanie naciśnięty przycisk wstrząsu, wówczas usłyszymy monit: 

Defibrylacja wykonana--Stop2S-- 

Można dotykać, kontunuuj resuscytację 



--Stop 2MIN-- 

 

Analiza rytmu serca   --Stop2S-- 

Nie dotykaj pacjenta--Stop6S-- 

Analiza rytmu serca   --Stop2S-- 

Defibrylacja niezalecana--Stop2S-- 

Można dotykać, kontunuuj resuscytację 

--Stop 2MIN-- 

(powtarzanie) 

 

Jeśli przycisk wstrząsu nie zostanie naciśnięty, usłyszysz komunikat głosowy:  --Stop6S-- 

Aby wykonać defibrylację naciśnij pomarańczowy przycisk   --Stop6S-- 

Aby wykonać defibrylację naciśnij pomarańczowy przycisk   --Stop6S-- 

Nie wciśnięto przycisku wyładowania --Stop2S-- 

Można dotykać, kontunuuj resuscytację 

--Stop 2MIN-- 

(Wtedy Scenariusz uruchamia się ponownie). 

 

Scenariusz 8: 

Analiza rytmu serca  --Stop2S-- 

Nie dotykaj pacjenta--Stop 0.1S -- 

Dociskaj mocno elektrody do nagiej piersi pacjenta   --Stop10S-- 

Analiza rytmu serca   --Stop2S-- 

Nie dotykaj pacjenta--Stop5S-- 

Defibrylacja zalecana--Stop2S-- 

Ładowanie  --Stop2S-- 

Odsuń się od pacjenta--Stop2S-- 

Aby wykonać defibrylację naciśnij pomarańczowy przycisk 

(Wskaźnik wstrząsu i przycisk miga, głośnik wydaje dźwięk alarmu) 

Jeśli zostanie naciśnięty przycisk wstrząsu, wówczas usłyszymy monit: 

Defibrylacja wykonana--Stop2S-- 

Można dotykać, kontunuuj resuscytację 

--Stop 2MIN-- 

 

Analiza rytmu serca   --Stop2S-- 

Nie dotykaj pacjenta--Stop5S-- 

Defibrylacja zalecana--Stop2S-- 

Ładowanie     --Stop2S-- 

Odsuń się od pacjenta--Stop2S-- 

Aby wykonać defibrylację naciśnij pomarańczowy przycisk 

(Wskaźnik wstrząsu i przycisk miga, głośnik wydaje dźwięk alarmu) 

Jeśli zostanie naciśnięty przycisk wstrząsu, wówczas usłyszymy monit: 

Defibrylacja wykonana--Stop2S-- 

Można dotykać, kontunuuj resuscytację 



--Stop 2MIN-- 

 

Analiza rytmu serca    --Stop2S-- 

Nie dotykaj pacjenta --Stop5S-- 

Analiza rytmu serca    --Stop2S-- 

Defibrylacja niezalecana--Stop2S-- 

Można dotykać, kontunuuj resuscytację 

--Stop 2MIN-- 

(powtarzanie) 

 

Jeśli przycisk wstrząsu nie zostanie naciśnięty, usłyszysz komunikat głosowy:    --Stop6S-- 

Aby wykonać defibrylację naciśnij pomarańczowy przycisk    --Stop6S-- 

Aby wykonać defibrylację naciśnij pomarańczowy przycisk     --Stop6S-- 

Nie wciśnięto przycisku wyładowania --Stop2S-- 

Można dotykać, kontunuuj resuscytację 

--Stop 2MIN-- 

 

Scenariusz 9: 

Analiza rytmu serca   --Stop2S-- 

Nie dotykaj pacjenta --Stop5S-- 

Defibrylacja zalecana--Stop2S-- 

Ładowanie   --Stop2S-- 

Odsuń się od pacjenta--Stop2S-- 

Aby wykonać defibrylację naciśnij pomarańczowy przycisk 

(Wskaźnik wstrząsu i przycisk miga, głośnik wydaje dźwięk alarmu) 

Jeśli zostanie naciśnięty przycisk wstrząsu, wówczas usłyszymy monit: 

Defibrylacja wykonana --Stop2S-- 

Można dotykać, kontunuuj resuscytację 

--Stop 2MIN-- 

(powtarzanie) 

 

Jeśli przycisk wstrząsu nie zostanie naciśnięty, usłyszysz komunikat głosowy:   --Stop6S-- 

Aby wykonać defibrylację naciśnij pomarańczowy przycisk   --Stop6S-- 

Aby wykonać defibrylację naciśnij pomarańczowy przycisk   --Stop6S-- 

Nie wciśnięto przycisku wyładowania  --Stop2S-- 

Można dotykać, kontunuuj resuscytację 

--Stop 2MIN--  

 

Scenariusz 10: 

Analiza rytmu serca   --Stop2S-- 

Nie dotykaj pacjenta--Stop2S-- 

Analizowanie zostało przerwane--Stop2S-- 

Nie dotykaj pacjenta--Stop 12S-- 

Defibrylacja zalecana--Stop2S-- 



Ładowanie   --Stop2S-- 

Odsuń się od pacjenta--Stop2S-- 

Aby wykonać defibrylację naciśnij pomarańczowy przycisk 

Jeśli zostanie naciśnięty przycisk wstrząsu, wówczas usłyszymy monit: 

Defibrylacja wykonana--Stop2S-- 

Można dotykać, kontunuuj resuscytację 

--Stop 25S-- 

 

Rozładowana bateria 

--Stop 120S-- 

 

Analiza rytmu serca   --Stop2S-- 

Nie dotykaj pacjenta--Stop5S-- 

Analiza rytmu serca   --Stop2S-- 

Defibrylacja niezalecana--Stop2S-- 

Można dotykać, kontunuuj resuscytację 

--Stop 2MIN-- 

(powtarzanie) 
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