
PROJETADO PARA 
SOCORRISTAS PROFISSIONAIS



Projetado para socorristas profissionais, o desfibrilador AED 3™ BLS da ZOLL proporciona apoio 
detalhado ao atendimento de vítimas adultas e pediátricas de parada cardíaca súbita (PCS).  
O AED 3 BLS não só orienta o socorrista passo a passo para realizar uma RCP de alta qualidade 
como é um dos DEAs mais rápidos do mercado em termos de tempo entre a interrupção das 
compressões torácicas e aplicação do choque—dois componentes essenciais para aumentar 
a chance de sobrevivência da vítima. Os DEAs da ZOLL são o referencial de excelência em 
confiabilidade, dando a socorristas de todo o mundo a autonomia para salvar vidas.

TECNOLOGIA INTELIGENTE. 
APOIO SEM IGUAL.
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Real CPR Help aprimorado

O AED 3™ BLS da ZOLL conta com a tecnologia Real 
CPR Help® aprimorado, que mede a profundidade e 
a frequência reais de cada compressão, exibindo tais 
informações numericamente na função CPR Dashboard™. 

O CPR Dashboard também mostra o tempo decorrido, 
a contagem regressiva de ciclos de RCP, os choques 
aplicados e o ECG. O feedback integrado em 
tempo real da tecnologia Real CPR Help proporciona 
confirmação audiovisual de quando o socorrista está 
realizando RCP de alta qualidade. 

A função CPR Dashboard também funciona em modo 
pediátrico, exibindo o ritmo e profundidade da RCP para 
auxiliar no socorro a vítimas infantis. Esta informação 
ajuda o socorrista a controlar melhor as compressões 
torácicas com base no tamanho da vítima.

O modelo AED 3 BLS pode ser configurado 
facilmente para exibir somente o CPR 
Dashboard™ ou tanto o CPR Dashboard como 
o ECG. Em modo adulto, os indicadores de 
profundidade e frequência são exibidos em 
vermelho se a frequência da compressão 
estiver lenta demais e/ou a profundidade da 
compressão estiver superficial demais.
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“ Os desfibriladores da ZOLL equipados com a 
tecnologia Real CPR Help — fornecendo feedback 
em tempo real da frequência e profundidade das 
compressões torácicas – aliados a treinamentos mais 
do que duplicaram a probabilidade de sobrevivência 
após uma parada cardíaca”. 

SOBREVIVÊNCIA APÓS PARADA CARDÍACA

–Bobrow B, et al. Annals of Emergency Medicine1



Análise RapidShock™

A tecnologia de análise RapidShock™ da ZOLL permite a menor pausa para análise de ritmo 
cardíaco do mercado e o menor tempo até o próximo choque, permitindo RCP contínua para salvar 
mais vidas. Minimizar as pausas melhora a qualidade da RCP e pode melhorar os desfechos dos 
pacientes em parada cardíaca súbita. A análise RapidShock avalia o ritmo cardíaco do paciente em 
três segundos, permitindo aplicação do choque em apenas cinco sgeundos.

Socorro Pediátrico Integrado
Os eletrodos CPR Uni-padz™ exclusivos da ZOLL e um modo infantil facilitam o socorro de 
pacientes pediátricos. O design de placa universal fornece aos socorristas uma solução única e 
confiável para tratar vítimas adultas e pediátricas de parada cardíaca súbita usando o mesmo 
conjunto de eletrodos. Basta ativar o modo infantil. O CPR Dashboard™ mostra em números a 
profundidade, a frequência e o tempo dos ciclos da RCP para ajudar na orientação do socorrista.

Os eletrodos CPR Uni-padz eliminam a dor de cabeça e o custo adicional de carregar eletrodos 
separados para atendimentos pediátricos. Os CPR Uni-padz têm uma vida útil de 5 anos, a mais 
longa do mercado, garantindo assim que você estará pronto quando a ocorrência surgir.

Pesquisas demonstraram a associação entre menor interrupção das 
compressões torácicas no período perichoque e maior probabilidade 
de sucesso da desfibrilação, retorno da circulação espontânea e 
sobrevida até a alta hospitalar.

–Diretrizes de 2015 da AHA2



O marcador de posição das mãos para RCP 
tem um sensor de compressões torácicas que 
permite ao AED 3 BLS medir a profundidade 
de cada compressão.



A a bolsa rígida de transporte ajuda a proteger o 
AED 3 BLS em campo. Basta levantar a aba para 
usar o desfibrilador sem tirá-lo da bolsa. Com 
espaço para o AED 3 BLS e um conjunto reserva de 
CPR Uni-padz. A bolsa é vendida separadamente.



Conectividade Wi-Fi e USB
Com o ZOLL Online CaseReview™, é possível exportar dados sobre o desempenho do socorrista 
durante a ocorrência com rapidez e facilidade via USB ou transferi-los diretamente via Wi-Fi. 
Dados sobre a frequência, profundidade, velocidade de liberação do tórax e fração de 
compressão da RCP podem ser avaliados e utilizados para melhorar o desempenho futuro dos 
socorristas. A conectividade do desfibrilador também permite a distribuição fácil e rápida de 
dados do evento e do ECG aos profissionais de saúde. 

Como parte integrante do software ZOLL RescueNet, o CaseReview permite integração dos dados 
coletados por outros dispositivos da ZOLL que venham a ser usados ao longo do processo de 
tratamento do paciente. Dados do AED 3 e dos dispositivos X-Series da ZOLL usados durante 
o socorro, assim como dados de dispositivos ZOLL R-Series usados no hospital, podem ser 
combinados e analisados para proporcionar um histórico mais integral da atenção ao paciente.

Design robusto – Projetado para sobreviver 
a ambientes extremos
O AED 3 BLS da ZOLL foi projetado para sobreviver aos ambientes extremos de trabalho dos socorristas 
profissionais. Com proteção de ingresso nominal IP 55 e teste de queda de 1 metro, o AED 3 BLS é 
altamente resistente a intempéries como umidade e poeira e aguenta condições brutas de manuseio.

Coleta de dados de RCP, implementação de boas práticas e 
feedback contínuo sobre o desempenho no atendimento têm 
eficácia comprovada.

— Diretrizes de 2015 da AHA3



• A tecnologia Real CPR Help exibe as 
compressões torácicas durante a RCP e 
demonstra ao socorrista se ele está realizando 
RCP de alta qualidade, ou seja, com frequência 
de 100 a 120 compressões por minuto e 
profundidade de 5 cm a 6 cm (somente em 
modo adulto).

• Inclui CPR Dashboard com traçado 
eletrocardiográfico, indicador de frequência e 
profundidade de compressão, contador de ciclos 
de RCP, contador de choques e contador de 
tempo de parada.

O novo referencial de excelência para socorristas

Impresso nos EUA 
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Para obter os endereços e os 
números de fax das subsidiárias, 
bem como de outras localizações 
internacionais, acesse o site 
www.zoll.com/contacts.

• A aplicação do choque a partir de cinco 
segundos após a interrupção da RCP permite ao 
socorrista realizar compressões mais contínuas.

• O eletrodo universal CPR Uni-padz e o seletor 
de modo pediátrico permitem prontidão para 
ocorrências adultas ou pediátricas.

• O software CaseReview da ZOLL permite 
captura de dados clínicos essenciais de 
cada ocorrência diretamente do desfibrilador 
e agregação de dados obtidos com outros 
dispositivos ZOLL das linhas ALS e Hospitalar.

• Design resistente com proteção nominal IP 55 e 
teste de queda de 1 metro.
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