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Anvåndning
Oversikt

I dena avsniti beskrivs fdljande tunktioner:

. Konrroller och indikatorer

. Anvånda bilder på ZOLL AED PIus

' Anvåndaritstmeddelanden

. Anvånda LcD-skårmen

. Anv:inda detpassiva luftvågsstddet (PASS)

' Anvånda elektroder

. Satta fast CPR D-pådz-€l€ktroder

. Anvånda tunkrionen {ijr HlR'ttvervakning Real CPR Help

. Anvtinda tunktionen fttr ]j udinspelning

Kontroller och indikatorer
ITabell I: Kon allernasi,,lrio, beskrivs alla kontroller.

Fisltr l: Konnaller ach indikatoret

L.D r m Lii!. ctsrreib bbEa
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Kontrolvindikator

TILLÆRÅN
Strijmbrytare

Anvånds fiir att slå TILL eller FRÅN siritmm€n.

Når knappen hålls intryckt i minst fem sekunder inleds sjålvtest eller

dalakommunikation.

Indjkåtorlampor Tiinds ffir att anse vilken åtgård som nåste vidras fijr attbehandla en patient

Dctibrill€rings
knapp

Lys€r når AED Plus år uppladdad och klar ati levererå en elektrisk stijt lill
palienten.

Når knappen lrycks in avger den laddade och klaraZOLL AED Plus sin

en€rgi till patienlen.

Når ZOLL AED Plus inle år laddad år knappen slåckt. Når knappen trycks in

hitrs ett ritstneddelande med det anlal defibrillalorchocker som har avgetts

sedan defibrillatom sattes på.

Bildsymboler Symboler som visar vilka åtgårder som kråvs ldr ålerupplivning

och defibrillering.

Statusirdikalor

D
ax

En tånd bockmarkering anger a1i delLbrillatom hår genomgått de! sisla

s.jåh4estei och årklar fbr anvåndnnrg.

Ett tånl"X" anger att defibrillalom inie har klarai det sista sj ålvteslet och inte

år klar ftjr anvåndning.

LCD-skårm Visår hur lång tid som har gåtr, aDtal chocket meddelanden till anvåndaren,

HlR-kompressionsd.jup och EKc-våsformer

ITDATM-port Utgdr en fttrbiidelselånk nellan defibrillato.n och en pcrsondator eller en

annan appamt ned IrDArM.

Kåpa som kan

passivtluftvågssldd

(PASS)

(cj ålla modeller)

Vissamodeller av ZoLL AED Plus har en kåpa som kan anvåndas som

axelsldd iitr att hålla palientens luftvågar dppnå. Kåpan kan bestållås separat

till andra modeller av ZOLL AED Plus. (Se avsniltet Tillbehdr.)

Bafterifack Rymmer tio (10) litiummangandioxidbatterier typ l23A som anvånds ftir åtl

Kontakt f6r ånslutning av elckiroderiill ZOLL AED Plus.

H6gtalare Ger ljud- oclr etronomsignåler som hjålp vid ålerupplivning. Har hitrs åven

riistmcddelånden orn det behdvs service.

M;krofon
(1i1lval)

Når tunktionen ftjr ljudinspelning har n$hllerats lår d€nna mikrofon upp

olngivningsljud ftjr inspclning, dåribland anvåndår€ns ritsr.
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Anvånda bilderna på ZOLL AED Plus
Det graliska anvåndargrånssnitlct (se Figur 2) syns ovanpå delibrillabm nir kåpan ms bo(.
Bildema påminner anviindaren om vad som ska gtiras och ntrstårker de instruktioner som g€s i

form av rdsnneddelandcn och meddclanden på skiirnren.

Tillvarje bildovånpå defib.illåtorn hitr en indikatorlanpa (lysdiod) och elt rijslrneddelandc som drar

uppmårksamheten tillbildema ien !iss fttljd. Derna liiljd bygger på akruella rekorn endationcr från

Am€rican I-lean Association och Europeån Resuscitation Council litr anvrndning av cn aulomatisk

extem dcfibrillåtor

Figttt 2: Gtdliskt unt'.indat1<t tin tsnitt

Defibrillatom har en LcD-skarm (-qållerej vissa specialnrodcll€r) dåran\årdaren kaD sc hur lång lid
som hargått, hur mån80 chocker som bar getls. tgitmeddelandcn som hor ihop med roshcddelandena

saml I ILR-komp.essionernas djup. LCD skårmen kan konfigurcras lijr visning av EKG-signalerna.

Når delibrillatom silts på borjar aulomatisk! riisheddelandcn spelas upp och lanrpor låndas.

Derm lbflsåtlerrills dclibrillalom s$ngs av eller cleklrodeflu kopplas bod liån patienlcn cn långre

rid. IKc-analyscn sker når elektodema har låsts på pati€nkn och ånslutningcns impedrns

har konlrollerars.

Elier liKc-ånålysen Lrnger ritshcddelanden huru!ida en rylnr so kaD bchandlas Dcd chock har

idenriljcrars. O der iinns en sådan IIKG-rytm uinds bildenra och anlandarcn lar hjålp av

ros1mcddelanden rtt ultiira dciibrilleringcn. o ZOLL AED 1)lus inte rekommenderar dellbrillerins

visas Drcddelandel /Nol'/f CHOCK REKOI4I4ENDERAS 1\t\\ av START,l LILR.Låmpon vid HLR-

ikonem blinkår Livriiddåren ges scdan två nrinulcr lbr HLR bnr den år lonll-qurerad så). hfter "HLR
pe.ioden" påbttrjas cn ny aulomalisk EKc-analys.

Defibrillering skcr gcnom an trycka ner dclibrillerings knappcn (indikerar .rv cn ikon nrcd a11hjåna

och tillhijrande lysande lampa) som år cenlrål placerad på prneleDs ovansidr.
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I bruksånvisDingen till ZOLL AED PIus finns ytterligare information oln de bilder som ingår i det
grafiska grånssnittet, de hdrbarå sigDaler som ges vid varje st€g i behandlinsen och d€ åisårder son
anvåndaren fiirvåntas vidta som svar på dessa rdst- och skånnmeddelanden.

Om kontåkten brytsmellan elektrodenrå och patienten avbryts EKc-anålysen oclteller chockema, tills
elektrodema såfis fast igen. Anvåndaren uppmanas 

^iKONTROLLERA 
ELEKTRODPLÅTTORNÅ.

Anvånda r0stmeddelanden
Underklinisk anvåndning av ZOLL AED Plus kan litliande rdstmeddelanden hdras:

Ta bel I 2 : Raistu e&tuh nde h

Ritstmeddelaode B€tydehe

ENHETEN ÅR OK ZOLL AED Plus klarådc alla sjåhtester efter atl anvåndaren

ENHETEN I]R DRIFT ZOLL AED Plus klarade inte sjålvrestema €fier alr

anvåndaren satte på den och kan inte anvåndas på patienter.

BYT BAT"|ERIER sjåhlestet nårzoLL AED Plus satres på visar au

banerispånningen åralltlijr låg lijr an defibrillatorn ska

kunna anvåndas på patienter Byi batte.icma omedelbarr-

HÅLL DIG I.t]cN Slappna av så ycket som mdjligt och konccntrera dig
på återupplivningen.

KONTROLLEKA PERSONENS Kontroll€ra palieDtens medvetande genoft att ftjlsikrigr
skåka lroDom eller henne och ropa "Hur mår du?".

Tillkalla råddningspersonal/ambulans eller låt Dågon annan
gdra de1.

APPNA t.tJFTV)GtRNÅ Placera palicnten i ryggltige och skapa tiia luftvågar.

KONTRO I,],E RA A NDN ING FN Titta, lyssna eller kånD efter om paiienten andas oclveller
luftfldde fråD patientens lungor. (Detla texlmeddelande år
avslångt som standard.)

GE PERSONEN T''Å ANDETAG Om patienlcn inle andas, ge ivå andelag. (Detta

texhrcddelande år avstångt soln standard.)

Elektrodkabeln år inte ordenilist ånsluteD tiU
påtientkontakten på ZOLL AED PIus.

SÅTT FAST

D E FI B RILLE RING S E L L KTRO D E R

PÅ P}ITENTENS BAM BR)ST

Anslut defi brilledngs elektrodenra palicDtens bara brdst.

KONTROLLERA

ELEKTRODPLATTORNA.
De clektroder som redan ånslutits har inte bra kontåkl med

pJrienLen5 hud. eller s" år del fel få ele :rrodenra.

RAR INTE PÅuENTEN, ANAL\S Rdr nrle patienten. En EKc-anålys pågåreller skajust bit{a.

CHOCK REKOMMENDERAS. FKG alrl) 
"en 

hrr vi,a. p: ("n,1 d,lirnmer el.e,

larnmrnrklkardr,orn ld hchJndl", nred c roc,.
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Ritstmeddelånde Betydels€

INGEN CHOCK
REKOMMENDEKÅ5,

EKc-analysen harvisat på en lriå.trytm som inte kan

behandlås rned defi briilerins.

A NÅ LYS E N H A R AVB RUT] TS.

HÅLL PÅT]ENTEN STILLA.

EKc-analysen har avbrutils på grund av en stdfie

EKc-signalarrefakt. Avbryt pågående HLR och håll

patienten så stillå som miijligt.

RAR INTE PÅTIENTEN, TRyCKPÅ
R I.INKANDE CHOCK KNIPPEN,

Uppnanå ålla runtpatienren att gå undan ocb att inte rdra

vid patienten- Tryck på defibrillerings knappen litr att

leverera en defi brillerins.

SLÅPP CH)CK KNAPPEN. Chock knappen irycktes in innån defibrillalom var klår lijr
defibrillering. 51åpp chock-knappen och tryck in den igen

efter klarsisnalen.

EN CHOCK HÅR LEI/EREMTS, Patienlen harjust fått en defibrilleringschock.

INGEN CHOCK HAR LETEREP.ITS Patjenten hår ini€ fåti någon chock, eftcrsom anvåndaren

inte tryckte in chock-knappen eller ett fel upptåckles.

X CHOCKER HÅR LEYERERATS. Totalt har r chocker getts sedan ZOLL AED Plus satles på.

STARTÅ HLR. Påbitria IILR.

FORTSÅ-TT MED HI,R Fortsåti m€d HLR. Denna uppnaning kan också ges om

funklionen ftir HlR-itvervakning i ZOLL AED Plus inte

identifierar britslkompressioner som årninsl 1,9 cm djupa.

TRYCK HÅRDARE, HlR-konrpr€ssionerna år genonlgående nindre ån 5 cm

djupa.

DRA KOMPRESSIONER. Efter uppmaningen att trycka hårdare har

braistkonpressionema blivit minst 5 cm djupa.

A'/BRYT HLR, Avbryt IILR eftersom en EKG anålysiust ska bitrja.

ZOLL AED P usådminisiråldBhandbok



OM BATTENER,"IA ):R NYA.

TRYCK DÅ PÅ KNÅPPEN
Tryck på båtleriåterstållningsknappen i bårterifacker når du har

bytt ut l!LL\ batterier i detibrillåtom mot nya.

EJ ] KLINISK FI]NKTION ZOLL AED Plus hår iivergått till låset lijr
diagnostik/datakommunikation.

EN KOMMUNIK4T]ONS :NK
HAR IJPPRÅ'TTAT,\

lrda kommunikation (ned infraraiti ljus) har uppråfials mellan
ZOLL AED Plus och en persondåto. eller erl modem.

Meddelanden som kan hdras under icke-klinisk anvåndning av ZOLL AED PIus:

Tahell 2h

Indikator ft r HLR ko'nprcsioisdjup

Anvånda LCD-skårmen
ZOLL AED Plus irar €n 33 t 66 mm stor LCD skårm Ge Figur 3) son] visar ftiljande infonnåhoD:

CHOCKER:0s OSi25 .. CHOCKER:

lq
:25

ll''KONTROLLERAPERSONENS 
-MEDVETANDE

KONTROLLERA PERSONENS
MEDVETANDE

Figut 3: LCD-sk imen

ANM: Vissa specialnodeller saknar LCD{kåm.

Hurlångtid som hargåff(långsl upp tillhiiger): Angerhur långlid iminuier oclr sekunder som totålt
har gåtl sedan ZOLL AED Plus senast saites på- Råkniigen foftsålter under korLå perioder utan strdni
(< 5 sckundeo. Når ZOLL AED Plus år avstångd i lner ån fem (5) sekundcr årerstålls denna tid lill
00r00. Nårtid€n overstiger 99 minuter och 59 sekunder slårråknaren om tilt00:00 oclr fonsåtterråkna.

Antal chockcr (långst upp till vanstcr) | Anger detrorala antal defibrilleringschockcr som har getis lned
ZOLL AED Plus sedån den scnast sanes på. Antålet chocker sparas underko{a perioderulan strdm (<
5 sekuDder). NåTZOLLAED Plus åravstångd i merån fen (5) sekunder återstålls chockråknårcn till0.
Indikator fitr HLR-kompressionsdjup (skårmens hitgrå sida): lltt stapeldiagranr !isar
britstkomp.essionernas djup under HLR. I stapeldiagrammet finns Iinjer \]id 5 och 6 centinreters
konp.essionsdjup sonr refercnspunkter fbr den sonr ut{ijr HLR.

TextmeddelåndeD till ånvåndar€n Gkånnens nedersta rredjedcl):Når det ho.s ellritshneddelande från
ZOLL AED Plus visas meddelandet också på LCD-skårmeD.

EKc-vågform (skåmens mitt): Åven on ZOLL AED I'lus inie visår EKG,kunor i
standardinstållningen. kan den stållas in lijrkontinuerligvisning åv EKC-signalermedan {ie regislreras.

ZOLL AED Plls ådminislratd.shandbok



Anvånda det passiva luftvågsstodet (PASS)
Om del inle finns någrå tecken på huvud' ellernackskada biir lullvågarna oppnås genonr att huvude!

bdjs bakåt och hakan lyfts. Dcl passiva luftvågsstddet kan placeras under patientens åxlår lir att

h,rvndet ska hållas bakåtlutat.

VARNINC! A\\ Å\D INTE dcr påssivå luftvågsslijdet { PASs, t id mis\tånke om hut ud- eller

nåckskrda. Placerå påti€nten på €n fast ytr innån HLR utlitrs.

Om patieDten behitver hjålp med ait hålla luftvågama itppna och inre visar tecken på huvud eller

nåckskada, kan det passiva luftvågsstitdet anvandas. Rulla dver pårienten på sidan och sedal ti]lbåka.

så ått sitidet ligger under patientens axlår och gdr att huvudcl bajis bakår.

Endast fitr kåpor som fungerår som passivå luftvågsstitd (PASS): Når det passiva lullvågsstiidet

placeras under pati€ntens axlar kan det genom sin fonn bldrarill atl hållå lultvågarna ijppnå

Ge Figur 4).

Kåp.n lunsdBr o.kså som en p :ivr PIJ!Indcr or,\r ui\r! ! do L,
rnrnrlr,i!n0 a ,i'd

FiEtn 4: Anfi,ida det passiw htfivigsstddet (PASS)
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Anvånda elektroder

VARNING! ÅteraDvåndINTEelekrroder.

VARNING! Furktionen fitr HlR-irvervakning årinte rvs€dd åttanvåndas på påti€nter under8
års ålden

Till ZOLL AED Plus anvånds elektrodpaket som zir ånslutna till defibrillarom med en kabel.

Paketet eleldroder som fiisrs påpatienten.

' Gl6m inte att såtla i ett n)tt elektrodpaket och ansluta elektrodkabeln till d€fibdllatom efter varje

an\ iindning. så at1 allr år klan lijr an\åndning rgen.

. Konrrollera regelbundel elektrodemas utgångsdatum, så att de s:iken år tunktionsdugliga och klam
fitr ånvåndning i en nddsituation.

. Bt't ut dem om de har gåti ut.

Om elektrodema inte sitter ordentliF fast hitrs något av ftiljande rdstrneddelanden når defibriilatom
anliinds. KONTROLL E LA E L E KTRO D P LATTO RN A eIIeT SÅ:1"1 FAST

DEF]BNLLENNGSELEKTRODER PÅ PATENTENS 8,4R,4 BROST Om eleKtrodKabeln inte sitrer
ord€ntligt fast i defibrillatom hijrs uppmåningen ,4/VSI UT K,4BELN. Så,tt last elektrodkabeln i ZOLL
AED Plus och etektrodema på patienten ordentligt.

Elektroder ska anslutas i fiirvåg tjll d€fibrillatom. Elekrrodpaketet kan innehålla 6ljande:
. Sax ftjr an klippa klåder eller br6slbår.

. Rakhyvel ftir borttagning av har på den plats dår elekiroden fiists.

. En liten handduk fttr a1t lorka patientens hud.

' Handskar.

ANM| Elektrcder innehåller inga rhknaterialoch kan behandlåssom vanligt alfallod de irte ar
kontaminerade med patogener Om de air kontaminende ska låmpliga fdGikrighetsåtgårder vidtas.
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Såtta fast CPR-D padz-elektroder
Fdrbered patienren innan elektrodema fiisrs.

VARNINC! Funktiooen fttr HlR-iivervaknins år inte åvsedd ått arvåndas på påtienterunder
8 års ålder.

Så hår fttrbereder du patienten:

1. Ta bort alla klåder som tåcker patientens brdst.

2. Kontrollera att patienlens brdst år torrt.

3. Om palienien har riklig hårvåxt på brostet klipper eller rakar du bort håret, så at! elektrodemå

sitrer ordendigt fasl.

Så hår såtter du fast elektrodema:

L Riv upp elektrodftjrpackningen och vik ul elektrodema. Rikla dem enligt bildema Ge Figur 5).

2. Fatta HlR-sensom och placera den m€llan briistvårtoma mitt påpatientens btdstben med hjålp av

3. Tryck på HlR-scnsom med hitgerhand och dra i flik numm€r 2 så att skyddsfilmen dras bort från

elekrroden. Tryck på elektroden från mitten och utåt så att den f:ister ordentliglpå patientenshud

4. Tryck på HlR-sensorn med vånster hand och dra i flik nunmer 3 så atl skyddsfilmen dras bort

från elekiroden. Tryck på €l€ktroden från rnilten och utåt så att den låster ordentligt på

parientens hud.

ANM: Om patienten arstorellerelektroden måste plac€.a! under ett britstmåstc du kanske ta bort detrdda

stiftet så att platiån utvidgas. Placera plattan någotlillvånslerom och under palienlens vånslra biiqt

ANM: Om palienlen hareD implanterad påcemakerellerdefibrillator uppe tiu hdger i brdstet vinklå. du

elektoderna någoi iijr att undrikåatt placera dem dverdennå. Kontrollera att HlR-selsom siLterpå

briistbenets nedre halva.

Figur 5: Placefingav CPR D-podz-elektrcder

ZOL!-C€'"
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Anvånda funktionen for HLR-overvakning-Real CPR Help
Vid aDvåDdning av CPR-D-padz-elektroder fråD ZOLL itv€rvakas HlR-brijstkompressionemas

frekvens och djup. En HlR-melronontunkrion bidrar till at1 britstkompressionerna kan utiijras mcd

den av AHA/ERC rekommenderade frekvensen 100 kompressioner per ninut. Rdsi- och

skårmmeddelanden hjålper anvåndåren atl uppnå ett konpressionsdj up på 5-6 cm lijr vuxnå patienler

HlR-itvervakningstunktionen tungerarendast når CPR-D-padz-elektroder anvåDds. Funklionen lijr
HlR-ijvervakning å. inre avsedd att anvåndas på parienterunder 8 års ålder.

Fdr att kunna anvåDda HlR-overvakningstunktionen nåste du gdra liiljånd€:

L Anslul CPR-D padz-elektroder rill ZOLL AED Plus.

2. Såtr fast CPR'D pådz-eiektrod€ma på patienten enligt beskrilningen i ftiregående avsnitt.

Se till atr Hl-R-sensom sittermitt på den nedre halvan av patientens britslben.

3. Oln del inle finns några tecken på cirkulation når uppmaningen SZRTA flrR hcjrs.lågger du dina

håndcr ovånpå I-Il-R-sensom och gerpatienten brdstkonpressioner genom att trycka på sensorn.

Efter några kompression€r bitrj år derhdras regelbundna signaler från netronomen. Fdrsitk utlijra
briistkompressionerna i takt lned dessa signaler. Når du har slulat utlom briJslkompressioner 1br ail
ge konstgjord andning upphdr snat signalema från metronom€n.

ANM: Onr lppnaningen TRyCK HÅRDAREhdts atkomprc$,onema nrlndR ån 5 cm djupa. Oka i så fall
komp.essionsdjupel fijr bånre HLR erekt.

4. Gdr 1ånrpligt antal inblåsningar och utftir sedan brltslkompressioner ig€n. Metronomen hiirs iler
når du har utftrt någlå kompressioner.

Anvåndning av funktionen fOr ljudinspelning
om tunktionen ftr ljudinspelning år inslallerad och råttinsrålldkan du spela in och lagrå ljud oclr dålå

kontinuerligt und€r 20 minuter medan du anvånder defibrillatom. Ljudinspelningen stanar samlidigl

soln uppnanjngen ålrt r,lc rUGN htirs. Inspe lade data synkoniseras med kliniska data.

Når du spelårupp ljudinsp€lnineen ården alltså synkroniserad lncd EKG-data. Varje gångduanvånder

defibrillatorn skrivs tidigarc lagradedata(EKG ljud och håndelser) ijver med dåtason spelas in vid det

aktuella tillfiiller.

Om defibrillatom slartas i ett annat låge, exempelvis konfigurernrgslågel, sparas ljudinspelningen från

det senaste anvåndningstilllållel och kan aiverftjras Iill en annan plats. 0\ erskrivrrngen a! gåmla

EKG-, ljud- och håndelsedata bitriar når elekirod€ma år ordenrligr ftistade på paticnlen.
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Sjålvtest, underhåll och fels6kning
Oversikt

I defia avsnitt beskrivs ftiliande tuDklioner lbr ftirberedelse av ZOLL AED Plus:

. Inspcktion.

. Fairb€reda ZOLL AED Plus.

. Anvåndå aulomaliskt sjålvlesr.

. Så11å i eller byta batterier.

. Kontrollera batleriemas lillsiånd.

lnspektion
Når du har packat upp dcfibrillatom kontrollerardu om det finns några synli-qa transponskador

Kontrollera att alla tillbehor och andra bestållda delar finns mcd-

Fdrbereda ZOLL AED Plus
Fitr ait ZOLL AED PIus såkert ska tungerå på rålt sått och våra klar lijr anvåndning skå ftiljande
isrållningarochkontrollergdrasinnandefibrillalomtasibruko{hcRervadekliniskanvåndning.

l. Kontrollera att allå ytlrc ytor på defibrillatom år rena, atldet inle llnnsnågrå skador. t ex sprickor.
och all inga delarår lrasigå eller saknås.

2. Kontrollera att inga kontaktslili på patientkontakten år lrasiga €llcrsaknas.

S.,AnslutenZOLLAEDPlus-simulator/-lestare(ellermolsvarandc)tillpaticnlkonlaktenpåZOLL
AED PIus-

4. Så11på simulalom och ZOLL AED Plus-defibrillatom. Konlrollera all liiliånde hånder:

. Statusindikatom visar lirst ett ritu "X" som lijråndras rill en griin bockmarkerine inom fyra

lill fenr sekundcr efter dcl an defibrillatorn har satts på.

. Allå la por på an!åndargrånssniuet olanpå defibrillatom tånds i lur och ordring.

' lnom ltm sekunder€ft€r det att ZOLL AtD Plus har satts p:l hitrs meddelåndcl

ENHETEN ):R OK (och vi$s om de1 finns eD LcD-sk2irm).

' Om det finns cn LCD-skårm visas meddelandet "ClIOCKER: 0" htigsl upp till \'ånsler.

Hitgst upp tillhiigervisas bur låDg lid sonr har gå11.

ANM: On meddclandel D AT,1 HÅ R LÅ G R,ITS hi)ts cllet DÅTA LAGRIT \isas. h* data om EGK och aadm
ddla lagrats ininncl och intc overftl1s ti11eu daralaglingssystem. Om du villundvika attskrivfl dler
denna ntfodarion kan du skicka den rillcn peuondalorsoD årulrustad ned ZOLL Data Conrroleller
RescueNct Code Rcvierv Softsae innan du lonsaitler tontrcllproceduren.

5. Mala in en kanrmarflinnnerryh i ZOLL AED I,lus lned hjålp av simulatorn, konlrollera alt
defibrillalom gcrolika uppmaningar lill parienrbeditmning och ånalyserar EKc-rytmen.
n'eddelat CHOCK REKOMMENDER,.'S. hdd r defibrilldtorn och meddrldr ROR 1^ z
PÅTI ENTEN. TRYCK PÅ B LI N K.4N D E CHOCK.KNÅ PP EN.

6. Kontrollera alt signalen orn slutftjrd laddning ges och ått chock-knappen tånds.

7. Tryck på chock-knappen och kontrollera atl simulatorn visar atl cn chock hårgetls. Kontrollerå

at1 meddelandel Chocke!: l" visas på LcD-skånnen. (OBS! Delta 1esl \,isar om defibrill.lom
kan defibrillcra. De! visår emcllertid inte o rå11delibrille ngsenergi har avgetls. En måstc

an\,åndas i slållel ldr ZOLL AED Plus-simulalon/tesurcn lbr alt lesta noggmnnhclen av dcn

avgivna ensrgin.)
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8. Dfter defibrillerjngen uppkommer meddelandet STARTA HLR.

9. Aktive.a simularoms Hl-R-funkrion och kontrollerå ati m€tronomen borjar ge signaler sant ått

lbljande neddeland€n ges under de ldljånd€ 60 sekL,ndenrå: rn vcr fllRDlnt lblj1åv
BRA KOMPRESSIONER

I 0. Kontroll€ra efter rvå minuters HLR afi nreddelandet ,4 ,/BRyL?rR ges. StåI] in simulaiom på VF
(kal]1marflin]mer) och kontrollerå a1t en ny EKc-analys stanar.

ll S alJa\ /OT L AED Plur och s;mularorn.

12. Kontrollera ati de nya CPR-D pådz- eller Stat padz ll @-€lektrodema som ska an\,åndas till
ZOLL AED Plus nne komner å11passerå sitt ulgångsdålum på etl1åg.

13. Anslut de nya elektroderna till patienrkontakren på defibrillatorn enligl de instruktioner som

medftjljer elektrodema och ftjrpackå d€m i kåpan på ZOLL AED Plus.

lzl. Om stalusliinsnet visar elt riitl X, installera Dya batteriel (Se "Såtta i eller byta batteder" pj
sida 15).

15. Stång defibrillalonrs kåpa oclr utfdr sedan ett siålvtest genom å1t trycka på TILL/FMN-knappen.
Konirollcrå ått rdshcddcl^ndct ENHETEN )R OK hrns. Dcltå nrLddLlånd. \ r5år art Jr n)rå

balterierna och elektroderna år korekr isatta och alt defibdllatom år klar att tas i bruk.

16. S1ång av ZOLL AED Plus.

I 7. VåDta 2 m inuter. Bekr åfta alt den grdna synbolen ( /) visas i fttn stret ftjr statusindikatorn och att

apparaten inte avger elt pipande ljud.

18. Plac€ra ZOLL AED Plus idrin.

19. Kontrollera ZOLL AED Plus regelbundet lijr att stikerstailla ati den grona symbolen visas iliinslret
lbr statusindikatom.

ANM: On någoi av ovånstående tester m iss lyckas kontaktardu en se.!iceteknike.elle.ZOLL Technical

Automatiskt sjålvtest
ZOLL AED Plus har en tunkiion som automatiskt iestar defibrillatom var sjunde (7) dag

Glandårdinstållningen) når defibrillalonr lirlaras n]ed isalla ballerier Dennå teslfunktion snkerslåller

å1t dcfibrillå1om år hel och klar ftir anvåndning. FijljaDdc fuDktioDcr i ZOLL AID Plus lcstasi

l. Batterikapacitet: Kontrollerar ari batterierna har minst 50 % av sin tulla kapacitet.

2. Ansluhingav defibrilleringseleklroder: Kontrollerar all delibrilleriigseleklroder år ånsluhapå rå11

sått till defibrillatom.

3. EKc-€lektronik: Kontrollerar att eleklroniken ftjr insamling och b€arbetning av EKc-signaler
lungerår.

4. Eleklron ik ftjr laddning och urladdning av defibrillatorns elektron ik: Konrrollerar atr defibrillarorns

defibriUeringselektronik tungerar och kan ladda och ladda ur ned zjoule.

5- Tesler åv nikroprocessoms lnåskilr och progrånrvårr: Konlrollcrår all nikroprocessonr i

ZOLL AED Plus fungerar som den ska och attprogramvaran & i fullgott skick.

zoLLAED P !s ådminishåtd6handbok



Ettmanu€llt sjålvre$ stårtas genom atr defibrillårorns slritmbrytårknapp hålls inlryckt ifenr s€kunder.

Alla bildsvnboler påZOLL AED PIus tånds, och rdsl- och skårmmeddelanden ges lor att an!åndaren

ska kunna konlroilera att synliga och hdrbara signaler fungerar'

NåTZOLL AED Plus har klarai ålla sjålvtester visas en griin bocknårkering (v/) på statusindikarorn

som tecken på ån allatester har klarars och an defibrillatom air klar fijr ånvåndning.

Om ett rittt X visås efter sjålvtesterna år ZOLL AED Plus inte klar ftir anvåndning och kan vara defekt.

Tå ZOLL AED Plus ur bruk och undersitk on problemet finns n1ed i avsnittet Felsijkning i d€n hår

Alla sjahaester sker åuiomatiskt når defibrillatorn såtrs på.

Såtta i eller byta batterier
Defibrillatorn drivs med 1io (10) litiummangandioxidbatterier typ 12lA Photo Flash lijr
koDsulnentbruk. Dessa batterier:

. kan kiipas i lnångå varuhus, fotoafeirer och elektronikatlirer

FoRSIKTIGHETI Anvånd endast baBerier fråD Duracell, Sanyo ellerVarta. Anvånd inte bått€rier från
Panasonic eller Råyovac. Oln baiteri€r från PaDasonic ellerRayovac ånvånds kån det

ledatill betydligt långre Iaddningstider ftr defibrillalom ån vad som krå\'s i akuta

siruationer.

. ska ånvåndas i godrid f6re ångiver utgångsdatun.

. ska kontrollerås medjåmna mellanrum i fråga om utgåDgsdatunr'

Nedan finns exenpel på hur du åvlåser datakoder på balterier från Du.åcell, Sanyo och Vata-

Duråcell:

Den ftirsta siilran anger rillverkningsår:

Exempel: 7:1997, 6=1996 osv.

Det andra tecknel iir en boksrav Iiån A lill L som anger tillverkningsmånad:

Exenrpel: 
^:januari. 

B=fcbruårioch så vidare till L rbr december.

Sånyo:

Den ftirsla bokstalen anger tillverkningsår

Exelnpel: A:1996, B=1997 os\'.

Den andra bokstaven anger tillverknnlgsnånad.

I \rnpel. A anuari. B- cbruario'\

BRALINSCIIWEIG-koden (alltid 1vå bokståver) år 1ryckt på hdljets sida vinkelråtl mot cellens

hdjdriktning.

Dcn lijrsia bokstaven angci tillverkningsmånad.

Exempel: B=januari, R:februari, A=nrars osv.

Den åndra bokstave[ angcr lillverkningsår.

Exempel: 8=2001, R:2002, A=2003 osv
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Batlerier'liån alla rekommenderade lilhcrkare kan lagras i lio år fran lillvcrkrrmgsdarum når de iire
SIIIC. i ZOLL AED PIUS.

Så hår såiler du i bruerierna:

L Se till atl defibrillalom år åvslångd. oppna batterilåcker genon att ta bod batierilockel liån
defi brillatoms båksidå.

Fdr nr c1t litet verkryg ( ex en skuurejsel med platt klinga) i de bådå ståren på baksidan så åu
spånårna trycks ned. Fdr sedan in vcrktyget i spårer på undersidan fa. att lyfta upp lockel (sc

Figur 6).
r)LJ_nl..khm

Fisut 6: Ta bo bcket till hd etifackct

2. Tå ulålla batterier samtidigt oclr låmDå nr denl till batteriinsånlirg. Låg-s i nya bafterier i
baLterifacke!. Se lillå11å11å battcdcr har lagts i ordenlligl och atl de Iiggerenligt
polaritetsnrarkeringåma. Når du har lagt i 5 9 bållericr hiirs e$ rostm€ddelande, l\rSZtZå'R1
BATTERIER,.an en pAninnelse onr att du ska lågga iåiersiående ballericr i batrerifacket.

l6

Figtt T: BdfteilaLk
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3. Nårdu hår sati i nya bafierier trycker du på bålleriåierstållningsknappen i batteriiåcket når du

uppmanas till det (se Figur 7). Når du irycker på knappen återstålls nrdikatom lijr
bålterianvåndning !ill full laddning.

FORSIKTIGHETI Lågg nite i anvånda battcrier i defibrillarom. Du MÅSTE bytå u1alla tio (10)

batterierna samtidigt. B)a inle ut enstaka batlcrier' Defibrillatom kan inre avedrc om

samtliga ballerier eller bara några har bytts ul. Om båtl€rierna int€ år fullt låddåde

kån detpåvcrkå defibrillåtorn nården anvårds ien åkutsituation TryckINTE på

bait€riåterstållningsknappen om dcl finns något an!ånl balteri Då antår defibrillatorn

all det alr samma båtleriff som bar tågits xt tidigare

ANMr On du inte tryckerpå båtteriåtestållningsknappen ibalterifacket inom l5 sekunderefterdet atr du har

sail inya batterier, anta.defibrillalorn afi det årsamma batteriersom tidigarc och atlde inte årfullt

^N 
M: Eftesom IitiuDnnångand ioxidbatlerie. inle innehåUer giftiga ånnen kan dc hanteras som vanligt a!fal1

efterurladdning ellern?irde lir skyddade på rålt siilt not kortdurning mella! polema

Kontrollera batterie rn as tillstå n d
Baiteriernas kapåcitet minskar når dclibrillatorn står i beredskapslåge, når den år i drift och elier \åie
dcfibrillering. Kapacitclen minskar också gradvis om battcriemå lagras utaD å11anvåndas.

Defib llå1om dvervakar hur mycket energi som åt€rstår i battericma Når bafie emahar 1åg kapacilet

ellerair urladdade fungerar inte delibrillatorn enligt specifikationema Fijljånde hånder når batterierms

kåpacitel år låg:
. Det hitrs eti larm 1iån defibrillarom eller eti pip en gåDg i minuten om den år avsrångd

. Rdstmeddelandet BvrB,{rtR]tR hitrs oln d€fibrillatom årpå

. Et! riitl "X" visas på sratusnrdikatorn, vilke! anger ati batleriernahår mindre ån 50 % åv tulI

kapacitet kvår eller att defibrillatom inre har klaral årdra sjålvteste.

Tabell 3 : Batetitillståt1d

BArteritillstånd Åteara

Låg batterikapac itet nar

defi brillatom år avstångd.

Pip ftån defibrillatorn en gång

Låg batterikapåcilet unde.

sjålvresr når defi brillatom
Meddelandet BYT BATTERIER

visas (når defibrillalorn såns på).

Låg batterikapacitct eller
annal sjålvtest klaras inte

Stalusindikålorn visar etl rdtt "X"
som ange! ålt defibrillatom inte

fungerar 0rår den år avstångd).

Byt batterier. Kontollera elle. byt

elekrrodema. Om ett rdtt "X"
fortfarande visas ska defi brillatom
lånnas in till ZOLL Technical

Låg batterikapacitet Dår

defib llatont satts på.

Meddelandel BYT BATTERIER
(når defibrillatom såtls på).

Byt batterier så snarl som mijjligt.

Starusindikatom visar eti riitt "X"
som anger alt dcfibrillatom inte

fungerar (når den å. avslångd)-

Byt barterier. Om et! rdtt "X"
fortfarande visas skå defi brillatonr
lånnås in rill ZOLL Technical
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Underhåll
' Irspekteradefibrillatom medjåmnamellanrum efterbehov

. Kontrollera att den grdna bocknarkeringen visas. vilket innebår afi defib llalom år klar lijr

anvåndning.

. Te'a defibrilla om -reojim, a nreLldnrum

. Kontrollera att elektroderna inte har påsserat ulgångsdatum.

. Kontrollem att batteriema inte har passerat utgångsdatum

. KoDtrollera alt elektroder år anslutna till elekrrodkontaklen.

. Kontrollera åtttillbehdr år tillgångliga (rakhyvel, andningsnask, handskar exlra batterier)'

RengOring
. Rengajr och desinficera defibrillatorn ncd en mjuk, fuktig duk och 9O-procentig isopropvlalkohol'

rvåloch vatten eller klorblekmedel (30 nl/lirer vaiten)

. Sånk inle ned någon del av defibrillatorn i valten.

' 
^n!;ind 

inle keroner(Ml-K,a.elon oc\)
. Undvik an an!ånda slipande marerial (t ex pappershanddukar) på skårnen eller irDå-porten'

. Srerilisera inte defibrillaiorn.

Kontrollista for underhåll
Fdlj denna kontrollisra lijr underhåU vid ålerkommand€ kontroll av detlbrillatom

ftlbell4: Kontullista ldr ttndefiå

Kontrollerå liiljånde Godkånt Ei godkåDt

År defibrillatorn rcn, oskadad och saknar tecken på kraftigt sliråge? tr tr

Fiarr' det några .prickor eller litsd delar I hdljerl tr D

Kontrollera att €leklroderna år arNlutnatill defibrillatom och

ftirslutna i ftirpackDingen. Blt ut dem om de hargåttut.
tr tr

Finns det några sprickor, hack och bara eller trasiga ledningår? tr n
Prova defibrillatom med jåmna mellanrum lned hjålp av en

simulator Gdr tre urladdningar och kontrollera: att energi åvges,

EKc-analysresultat visås, indikatorer och skålm tånds,

riisheddelånden hitrs.

tr tr

Sått på defibrlllatorn, stång av den igen och kontrollera att den gritna

bockmarkeringen visas, vilket innebår att defibrillatom år klar ldr

anvåndning.

tr tr

Batterienu har inte passerat urgångsdatum. B)'t ut dem om de har

gårt ut.

tr tr

K.ntrollerå a1t tillbehår finns. tr tr
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Fe lsokn ing
Retumera defibrillåtorn tillZOLL:S Technicai Service Department om den inle fungerarsom deD skå.

TabeLl 5: Felsdhing

Tekniskt problem Rekommenderad åtgård

Sjåh,test misslyckas. Testa manuelll genom att hållaTILLÆRÅN-
knappen intryckt i rner ån fen sekunder B)'t ut

batleriema eller el€ktrodema. Om sjåhteslct

misslyckas ig€n skadefibrillåtom ks urbruk och

ZOLL Technical Service kontaktas.

Meddelandet B YT B ATTE N E R. B),t ul allå batterier mot nyå såmtidig!. Tryck på

bafteriknappen når du uppmanas till det.

Rdtt "x". G€nomftir manuelh iesi. Kontrollera att kabeln år

ordentiigt ansluten till defibrillaiom eller byt ut

eleklroden. Bla alla battcr;er not nya samtidig!.

Tryck på batieriårerstållningsknåppen nar du

uppmanas lilldet. Om defibrillaton åndå inte

tungerar rar dJ dcr Jr bruk och konlatrar TOLI

Det hitrs pipljud ntu d€fibrillatorn

år avstångd.

Ta defibrillarom ur bruk och bytbatteriema.

Byl ut ållabatterier mot nya samtidigt. Tryck på

batteriålerstållningsknappen når du uppmanas

till det.

Om pipljuder fodsåtter kontaktar du ZOLL
T€chnical Service.

Meddelandet,4/VSIU?,(4-Bt lVhdrs. Konirollera kabelaDslutningen mellan eleklrod€ma

och ZOLL AED Plus.

Meddelandet ,.l N,lrYStd ,rL4R

ÅIIBRUTITS. HÅLL PAT]ENTEN STILLA

hitrs

En sidne artefakt hår identifierats uDder

EKc-analys. Patienten nåsle vara stillaunder

EKc-analysen. Riir inte vid patienlen under

analysen. Se till att palienten år stilla. Otn den son1

utftjr åt€rupplivningcn anvånder defibrillalom i ett

utryckningsfordon ska fordonet stannas innan

EKG-ånalyser utfdrs.

Meddelandel S LÅP P C H OCK.

KNAPPEN.

Slåpp chock-knappen. Tryck s€dan in den igen och

håll den inlryckirills en urladdning sker. Om

såmma rijstn eddelånde hors igen kontaktardu

ZoLL Technical Scrvice.
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Anvånda ZOLL Admin istration Software
ZOLL Administralion Software hjålper dig ått uifbra programunderhåll når defibrillatom år ansluten

till en persondator. Med ZOLL Administration Softwar€ kan du ijverftjra daia från en defibrillator rill

en persondåtor (PC) och sedan 6verfijrå dessa data till huvudnårverket eller skiva ut dara lokalt från

persondatom på en skivare.

lnstallera ZOLL Administration Software
Sått in CD:n med ZOLL Administration Software i datom. Programmet startar aulomatiskl

Så hår glt. du om installationsprogrammet inte stanar åulomatiskl:

. Va1 <Ol pa Surt-menyn.

. Skriv X:Seiup.exe. i rutan Oppna, och byi ut X n]ot boksraven ftjr CD'ROM-enheten.

. Klicka på OK.

. Slullitr insrallalionen gcnon att fblja de inslruktioner som visas på skårmen

Uppråtta datakommunikation
Du kan iivedora dåtamellanen AED Plus-defibrillator oclr en persondalor utaD någon kabelanslutning

n]ed hiålp av två hDA portar (grainssnittsslåndard lijr infrar6d dverfbring) Det finns en ITDATM-pon på

defibrillatorns sidaZOLL AED Plus. Den andra ITDATM-porren kan linnås på en persondator' I lissa

fall iivcrlijr du data från hDA porten på defibrillatom till en lrDA-pon på ett nrodem, som sedån

overftjr dåta lil1€n låndaror.

FiJr basta iiverlijringsrcsullåt måste IrDA-portåma vara riklade mol varandra och sikren nellån de rvå

apparalerna nåste vara fri. overftjringsavsråDdel nellan apparatema kån variera men bitr vara minsr

25 cm och inte itversliga 45 cln. Så11på daiom och haZOLL Adminisrrarion Sofiwar€ oclvellerZOLL

Dara Conlrol Soliware igång. Håll TILL/FMN-knappen på delibrillarorn iDtryckt i nrinst fern sekundcr

litr att uppråua konlåkt med datorn eller odemei. Når {ijrbindels€n har uppråttats hitrs meddelander

EN K}MMLIN|KATI)NS- NK HAR UPPILÅTaT9 och du scr cll nreddelande på dålorckårmen

om alt lijrbind€lsen har uppråtiats.

I direkthiålpen beskrivs lrur du anvåDder ZOLL AdminisLåtion Software.
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Bestålla tillbehor
Du kan beslålla lijljande tillbehdr från ZOLL:S kundtjånst:

TabelL 6: Bestålla tillbehar

Artikel REF

CPR-D padz -eleklrod inklusive tillb€hdrssats 8900-0800-01

Stat padz Il-€lekfod(individuell) 8900-0801-01

Stat padz ll-elektrod (låda) 8900-0802-01

Uppsafining n1ed tio batterier 8000-0807-01

Adninistråldrshandbok s650-0301,22

Bruksanvisning 9650,0300-22

Simulåtor/testare 8000-0800-01

Offentlig s:ikerhet pass l luftvågsstijd (PASS) 8000-0812-01

Kåpa sonr ån! iinds som passrfl lutuågssrdd 0rASsl 8000"0808-01

Låsprofilkåpa 8000-0803-01

Mjuk våska 8000-0802-01

Universaladapterkabel 8000-0804-01

Administråtiirshddbok rned ZOLL Administration Software-CD 9659-0i02-22

Monterirgseiste 8000-0809-01

Vågg1ådå fiir inQilld monlering 8000-081I

Vågglåda fitr fld$inkt montering 8000-0814

Vågglåda fttr )'trnonlering 8000,0817

USB-PC-adapter fiir IrDA 8000-0815

RS-2J2-PC.ad:prer ftjrlrDA 8000-0816

RescueNet Code Review Software 8000-081r-01

AED Plus ovningsapparål 8008-0104-22

Utbltes-0vningsappårai r008-0115,22

Kontroll fijr utbltes-ovningsapparat 1008-011i-22

Nåtadapter ftjr ovningsapparat

USA
EURO

UK
Schweiz

9355-0802

9355,0803

9355-0804
9355-0805

9355-0806

Sladd till Ovningsapparat 9355-0801
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