Sneller, eenvoudiger en
effectiever levens redden
Philips HeartStart FR3-defibrillator
Philips, de wereldwijde leider op het gebied van automatische externe
defibrillatoren (AED's), is al sinds de innovatieve ForeRunner- en HeartStart
FR2-AED's een belangrijke speler als het gaat om het verspreiden van het
gebruik van AED's onder professionele hulpverleners om een plotselinge
hartstilstand te behandelen. De HeartStart FR3 is de beste AED voor
professionals tot dusver en zorgt ervoor dat levens sneller, eenvoudiger
en effectiever gered kunnen worden. Als kleinste en lichtste AED voor
professionals van toonaangevende fabrikanten bewijst de HeartStart FR3 ten
enenmale dat AED's van Philips zijn ontworpen met het oog op robuustheid,
betrouwbaarheid en gebruiksvriendelijkheid tijdens elke stap van het proces.

Belangrijkste voordelen
• Sneller – helpt u om sneller met de juiste
therapie te beginnen
• Eenvoudiger – helpt uw werk eenvoudiger te
maken met de kleinste en lichtste AED voor
professioneel gebruik onder toonaangevende
fabrikanten wereldwijd*
• Effectiever – ondersteunt een proces van
continue verbetering met oplossingen voor
databeheer

HeartStart FR3 - belangrijke kenmerken

Weergegeven op ware grootte
2

Sneller

Eenvoudiger

Effectiever
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Specificaties van de HeartStart FR3-defibrillator
Defibrillator

Systeem voor patiëntenanalyse

Modellen

861388 tekstdisplay
861389 ECG- en tekstdisplay
Geleverd inclusief AED, primaire accu (1),
SMART-elektroden III (1 set), gedrukte instructies
(installatiehandleiding) en cd-rom (administratief
referentiemateriaal).

Curve

SMART afgekapte exponentiële bifasische
curveparameters die zich aanpassen als functie van
de impedantie van de patiënt. Nominale piekstroom
volwassenen 32 A (150 J bij een belasting van 50 ohm):
Nominale piekstroom bij kinderen 19 A (50 J bij een
belasting van 50 ohm) bij gebruik van de optionele sleutel
voor baby's/kinderen.

Schoktoediening

Via de defibrillatorelektroden geplaatst in de anterioranterior (afleiding II) positie voor volwassenen, anteriorposterior voor baby's en kinderen onder 25 kg of jonger
dan 8 jaar.

Bedieningselementen

Aan-uitknop, schokknop, optieknoppen, automatisch
inschakelen indien gebruikt met de optionele FR3draagtas die de FR3 inschakelt wanneer de klep van de
draagtas wordt geopend.

Indicatoren

LCD-kleurenscherm met hoge resolutie, piepjes,
spraakopdrachten, piepjes en chirps, audio-luidspreker,
connectoraansluiting, statuslampje, schokknop.

Geavanceerde
modus

Configureerbaar met de HeartStartconfiguratiesoftware.

ECG-display

ECG-analyse

Evalueert impedantie van defibrillatorelektroden voor
optimaal contact met de huid van de patiënt, evalueert
het ECG-ritme en de signaalkwaliteit om te bepalen of
een schok verantwoord is, detecteert ook artefacten en
pacemakers.

SMARTreanimatie

Evalueert belangrijke kenmerken van de presenterende
VF en bepaalt de aanvankelijke therapie: eerst een
schok, of eerst reanimatie snel gevolgd door een schok.

Gevoeligheid/
specificiteit

Voldoet aan de AAMI DF80-eisen en AHAaanbevelingen voor defibrillatie bij volwassenen.

Quick Shock

Beschikbaar in < 8 seconden na het einde van de
opdracht om met de reanimatie te stoppen.

FR3 primaire accu
Type

12 VDC, 4,7 Ah, lithiummangaandioxide batterij met
lange levensduur

Capaciteit

Standaard 300 schokken of 12 uur bedrijfstijd bij 25 °C
indien geconfigureerd voor bewaking na NSA
(Geen schok geadviseerd).
7,5 uur bedrijfstijd bij 25 °C indien geconfigureerd voor
reanimatie na NSA (Geen schok geadviseerd).

Stand-by
levensduur

Minimaal 3 jaar indien opgeslagen onder stand-by
omgevingscondities (accu geïnstalleerd).

Opslagtermijn

5 jaar

SMART-elektroden III
Toepassing

Scherm

LCD-kleurendisplay, 320 x 240 pixels 7,2 cm x 5,4 cm

Bandbreedte

1 Hz tot 30 Hz (-3 dB), nominaal (non-diagnostisch).

Bewaakte afleidingen

Afleiding II met anterior-anterior plaatsing van de pads
voor volwassenen.

Fysiek
Afmetingen

6,9 cm hoog x 13,5 cm breed x 22,1 cm diep

Gewicht

1,6 kg met FR3 primaire accu geïnstalleerd.

Omgevingsvereisten/fysieke vereisten
Afdichting

Voldoet aan IEC529 klasse IP55 met accu
geïnstalleerd.

Temperatuur

In bedrijf/stand-by: 0 ° C - 50 ° C .

Hoogte

0 - 4572 meter. Voldoet aan IEC 60601-10.2.

Tolerantie voor
schokken/vallen

Voldoet aan MIL-STD-810F 516.4, Procedure IV
(na een val van één meter op een willekeurige rand,
hoek of oppervlak in stand-by modus).

Trilling

Voldoet aan MIL-STD-810F 514.5 C-17.

Disposable, multifunctionele defibrillatie-elektroden voor
volwassenen of baby's/kinderen. De tijdbesparende, eenvoudig
aan te brengen elektroden kunnen uit de verpakking worden
verwijderd en worden bewaard in de FR3-draagtas. Elektroden
kunnen vooraf op de FR3 worden aangesloten, waardoor
testen mogelijk is tijdens de automatische zelftests van de FR3.

Sleutel voor baby's/kinderen (optioneel)
Functie

Selecteert therapie voor baby's of kinderen onder
25 kg of jonger dan 8 jaar.

Automatische en door de gebruiker te activeren zelftests
Automatische
zelftests

Het interne circuit, het curvesysteem, het verkrijgen van
het ECG, de temperatuur, de status (of gereedheid) van
bevestigde accessoires (SMART-elektroden III en FR3geheugenkaart) en de capaciteit van de accu worden getest.

Frequentie van
de automatische
zelftests

Dagelijks, wekelijks, maandelijks, bij inschakelen en
runtime tijdens alle bedieningsmodi.

Door de gebruiker Automatische zelftests plus testen van piepjes, display
geactiveerde tests en werking van de knoppen.
* Gegevens zoals geregistreerd bij Philips Healthcare.
** Als u geen FR3-draagtas gebruikt, drukt u op de groene aan-uitknop om de FR3 in te schakelen.
Ga voor volledige specificaties naar www.philips.com/fr3
Philips HeartStart FR3 is niet beschikbaar voor de verkoop in de Verenigde Staten.
Niet alle item zijn wereldwijd beschikbaar. Informeer bij Philips voor de verkrijgbaarheid van
optionele accessoires.
De Philips HeartStart FR3 is alleen op voorschrift en met medische instructies verkrijgbaar.

Ga naar www.philips.com/fr3
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