
 

 

 
 

 
Samaritan® PAD 360P Trainer 

Defibrylator treningowy ze zdalnym sterowaniem 

 

 

Realistyczna demonstracja w ramach szkolenia 

ratowniczego 

Łatwy w obsłudze trenażer do defibrylacji samaritan PAD Trainer ze zdalnym 
sterowaniem prowadzi użytkowników przez symulowaną analizę, podanie 
energii elektrycznej i procedurę resuscytacji krążeniowo oddechowej (RKO), 
wiernie odwzorowując wygląd i działanie defibrylatora do użytku publicznego 
samaritan PAD 360P, bez podawania wstrząsu elektrycznego. 

 

 

Symulacja pełnego wachlarza realnych zdarzeń 
Wielofunkcyjny pilot pozwala na wybór jednego z sześciu scenariuszy AHA/ERC dla 
celów demonstracji i szkolenia. Jeden pilot może kontrolować wiele urządzeń 
szkolnych jednocześnie (w zasięgu do 3-5 metrów / 10-15 stóp). Trenażer jest 
kompatybilny ze wszystkimi fantomami RKO. 
 
Realistyczny 
Wskazówki głosowe i graficzne oraz polecenia RKO są identyczne z wydawanymi 
przez defibrylator HeartSine samaritan PAD. Identyczne są również rozmiary i kształt. 
Wyraźne oznakowanie i kolor membrany zapobiegają omyłkowemu użyciu trenażera 
w sytuacji faktycznego zagrożenia życia lub zdrowia. 
 
Odpowiedni dla wszystkich poziomów umiejętności 
Trenażer może być używany przez pracodawców prywatnych do szkolenia 
pracowników z zakresu pierwszej pomocy z użyciem pomocą samaritan PAD. 
Ponadto odpowiada on wymaganiom zawodowych trenerów, szkolących laików nie 
znających nawet podstawowych zasad ratownictwa medycznego, jak i trenerów 
prowadzących szkolenia okresowe dla doświadczonych ratowników. 

 
Doskonały stosunek jakości do ceny 
Trenażer zasilany jest z akumulatora wielokrotnego ładowania. Elektrody są 
niedrogie i nadają się do wielokrotnego użytku, wiernie odwzorowując wygląd kasety 
elektrod i baterii Pad-Pak™ używanych w defibrylatorach HeartSine samaritan PAD. 
 
 

 

Scenariusze ratownicze 
HeartSine samaritan PAD Trainer posiada wbudowane realistyczne scenariusze akcji ratunkowej 
do szkoleń AED, zgodne z protokołem AHA/ERC 2010 (jeden wstrząs, dwie minuty RKO). 
Metronom i migający wskaźnik o częstości 110 uderzeń na minutę pomagają określić właściwe 
tempo ucisków klatki piersiowej. 

Możliwe do wyboru scenariusze szkoleniowe: 

� ZALECANY WSTRZĄS (SA), następnie RKO 

� NIEZALECANY WSTRZĄS (NSA), następnie RKO 

� SPRAWDŹ ELEKTRODY, następnie stan SA i RKO 

� Uruchomienie bezpośrednio w trybie „ANALIZA”, następnie SA i RKO, SA i RKO oraz NSA i RKO. 

� ZALECANY WSTRZĄS (SA), następnie RKO, 30 ucisków i 2 wdechy 

� NIEZALECANY WSTRZĄS (NSA), następnie RKO, 30 ucisków i 2 wdechy 

Pełny pakiet. Pakiet HeartSine samaritan PAD 
Trainer zawiera pilota z bateriami AAA, trenażer 
Trainer-Pak, ładowarkę, miękki futerał z dwiema 
kieszeniami na zamek błyskawiczny, instrukcję 
użytkownika, kabel przesyłu danych oraz pięć par 
elektrod treningowych. 
 



 

Ratuje życie – po prostu! 
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Funkcje i dane urządzenia 

 

 

Funkcje 

Mechanizm zwijania przewodu. Łatwa wymiana elektrod i przewodów po każdej sesji skraca czas 
ponownego przygotowania systemu.  

Akumulator wielokrotnego ładowania. Na jednym naładowaniu działa do 7 godzin – cały dzień 
szkolenia. Ponowne ładowanie zajmuje tylko sześć godzin.  

Wskaźnik stanu akumulatora. Diody LED wskazują stan napięcia (urządzenie nieużywane) i sygnalizują 
1 godzinę pozostałego czasu baterii (urządzenie używane).  

Przycisk pauzy. Tymczasowo zatrzymuje i ponownie uruchamia scenariusz treningowy, pozwalając 
trenerowi udzielić dodatkowych informacji. 

Regulacja głośności. Cztery poziomy głośności, pamięć ostatnio wybranego poziomu.  

Wybór scenariuszy szkoleniowych. Sześć zaprogramowanych scenariuszy AHA/ERC.  

Elektrody treningowe. W komplecie pięć par wymiennych elektrod treningowych wielokrotnego 
użytku. Nowe elektrody mogą pracować ze wszystkimi modelami fantomów szkoleniowych i łatwiej 
jest je montować we wkładce.  

Aktualizacje. Aktualizacje oprogramowania Trainer dostępne na stronie internetowej HeartSine. 

Wybór języka. Dwadzieścia dziewięć języków ułatwia zrozumienie poleceń trenażera w języku 
użytkownika. 

 
 
 

Dane urządzenia (TRN-360-xx) 

Parametry 

� Waga: 0,6 kg (1,3 lbs) 
� Akumulator: Wielokrotnego ładowania 
� Zawartość zestawu: Pilot z bateriami AAA, Trainer-Pak, ładowarka, miękki futerał z 

dwiema kieszeniami na zamek błyskawiczny, instrukcja użytkownika, kabel przesyłu 
danych oraz pięć par elektrod treningowych. 

Akcesoria 

� Pilot (TRN-ACC-18) 
� Kabel przesyłu danych (PAD-ACC-02) 
� Kaseta Pad-Pak (TRN-PAK-04) 
� Ładowarka (TRN-ACC-14) 
� Elektrody: 10 szt. (TRN-ACC-02), 25 szt. (TRN-ACC-03) 
 
 


