Compressões consistentes.
Sem interrupções.

O fluxo sangüíneo aprimorado agora
ao alcance de todos
Para as vítimas de parada cardíaca súbita, somente uma coisa é certa — elas precisam
de compressões torácicas com urgência. Até o momento, as compressões manuais —
mesmo que bem realizadas — fornecem somente 10 a 20% de fluxo sangüíneo normal
ao coração e 30 a 40 % ao cérebro.1
Agora, já existe uma alternativa. O único
dispositivo desse tipo, o ZOLL® AutoPulse® é uma
bomba não-invasiva revolucionária para suporte
cardíaco, que proporciona maior circulação do
sangue,2,3,4 de forma mais consistente que com o
movimento manual. Fácil de usar e operado com
baterias, o distribuidor de carga LifeBand®
comprime todo o tórax. Assim, as vítimas
recebem compressões consistentes
e de extrema qualidade,
resultando em um melhor fluxo de sangue.
O AutoPulse também minimiza o tempo em que a vítima fica sem
circulação. Ele permite que os socorristas executem as compressões
enquanto realizam outras intervenções para salvar a vida do
paciente, enquanto transportam a vítima ou já no interior da
ambulância a caminho do hospital. Com isso, não há interrupções
que possam causar queda na pressão da perfusão coronária.
O AutoPulse é somente uma das soluções da linha completa
de ressuscitação integrada desenvolvida para auxiliar os
socorristas a aprimorar as práticas e a salvar mais vidas.
Para obter mais informações, ligue para
800-804-4356 ou visite www.zoll.com.
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Com mais de 20 anos de experiência em
desfibrilação, a ZOLL é pioneira em soluções
de ressuscitação. A ZOLL desenvolve tecnologias
para ajudá-lo a evoluir a prática de ressuscitação.
Com produtos para estimulação, desfibrilação,
circulação, ventilação, gerenciamento de dados
e ressuscitação com fluido, a ZOLL oferece um
conjunto abrangente de tecnologias que ajudam
clínicos, profissionais de EMS e socorristas
imobilizadores a ressuscitar vítimas de parada
cardíaca súbita e trauma.
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