
Nosso programa 
   Sua garantia

PlusTrac™



O que é o gerenciamento do programa de DEA? 
Para socorrer uma vítima de parada cardíaca, seu DEA deve estar pronto 
para aplicar um choque salvador. Porém, ter o DEA não é o suficiente para 
isso. Para salvar vidas, é necessário garantir que o DEA esteja funcionando 
e seja manipulado por um socorrista voluntário treinado. 

Parece simples? Então, talvez você não tenha atentado para tudo o que 
precisa saber e fazer para estabelecer e manter um bom programa de DEA.

Seus DEAs estão prontos e adequados?
Aqui estão algumas perguntas importantes para qualquer pessoa que gerencia DEAs:

•   Tem certeza de que todos os seus DEAs estão prontos e funcionarão em caso de emergência?
•   Você sabe qual é a situação atual do autoteste de cada DEA em seu programa?
•   Você confere regularmente a situação do DEA?
•   Você sabe quando trocar as pás adesivas e as baterias dos seus DEAs?
•   Você monitora os socorristas habilitados a utilizar os seus DEAs?
•   Você sabe quando os socorristas precisarão de uma reciclagem para manter a habilidade  

de prestar socorro? 
•   Você consegue analisar com rapidez e precisão a situação atual de todos os seus DEAs e 

socorristas treinados?

Foi difícil responder a alguma destas perguntas? Caso tenha sido, o programa on-line de 
gerenciamento de DEA integrado ao PlusTrac™ 
da ZOLL pode deixar sua vida bem mais fácil. 

Por onde começar?
Todo gestor de programa de DEA quer fazer o 
possível para garantir que terá a melhor chance 
de salvar uma vida. Mas isso não é tão fácil 
quando você conta apenas com lápis e papel, 
ou até mesmo computador e planilha. 

Por onde você deve começar?  Como 
estabelecer o programa?  Sendo uma pessoa 
tão ocupada, como você pode garantir o 
monitoramento do programa estabelecido?



Socorristas confiantes

Com o PlusTrac, você gerencia muito mais do que a situação dos DEAs. 
Ele também permite controlar a prontidão dos seus socorristas voluntários 
treinados, monitorando e ajudando a agendar treinamentos.

O treinamento regular desenvolve a competência e a confiança necessárias 
para os socorristas salvarem vidas. A confiança é difícil de medir, mas 
é essencial para um resgate bem-sucedido. Monitorando e agendando 
treinamentos, você poderá fazer tudo o que estiver ao seu alcance para 
desenvolver e manter a confiança dos socorristas.

Terceirize o programa
A melhor solução para um excelente 
gerenciamento do programa de DEA é 
simples: terceirização. Deixe o guia do 
PlusTrac da ZOLL comandar a configuração 
e, depois, o PlusTrac cuida de tudo por você. 
Tome medidas apenas quando o PlusTrac 
pedir.

Nosso programa pode ser a sua garantia. 

Seja para um único DEA ou para  
dezenas deles.



Situação de treinamento: Pronto

Data do treinamento: há 1 ano e 268 dias

Reciclagem necessária: em 79 dias 

Reciclagem agendada? SIM

Situação de treinamento: Pronto

Data do treinamento: há 215 dias

Reciclagem necessária: em 150 dias

O risco de uma parada cardíaca nunca 
sai de férias. O PlusTrac também não.



Último relatório da situação do autoteste: Ontem 

Situação: Pronto e plenamente funcional

Situação dos CPR-D-padz: Prontos e conectados

Expiração dos as pás adesivas: em 2 anos e 52 dias

Situação da bateria: Pronto

Expiração da bateria: em 2 anos e 52 dias

Situação de treinamento: Pronto

Data do treinamento: há 92 dias

Reciclagem necessária: em 1 ano e 255 dias



Tem um aplicativo pra isso
Alguém precisa inspecionar regularmente seus DEAs. O 
PlusTrac avisa todos os inspetores indicados da data de 
inspeção, e informa o gerente do programa se e quando 
as inspeções foram conduzidas.

O PlusTrac facilita e agiliza as inspeções de DEAs. Baixe 
o aplicativo InspectAED™ do PlusTrac em seu smartphone 
ou tablet depois de registrar seus DEAs. Depois, quando 
chegar a hora de inspecionar os DEAs, basta acessar 
cada um deles, inspecionar o indicador de situação e 
fazer o registro no PlusTrac com um único toque. Pronto. 
O programa está atualizado. Caso algo precise de 
correção ou substituição, o gerente do programa saberá 
de imediato.

Gerenciamento do programa 
para todo DEA
E se o seu conjunto de DEAs misturar vários fabricantes 
diferentes? O PlusTrac pode gerenciar todos eles, 
sejam DEAs da ZOLL ou não. O PlusTrac conhece  
as características de todos os atuais DEAs do mercado 
e pode gerenciar todos eles. 



Um ou mil DEAs
O gerenciamento de DEAs com o PlusTrac é completamente simples e dimensionável, não 
importa quantos DEAs ou socorristas seu programa tenha. O PlusTrac pode ajudar com o 
único DEA de uma unidade que tem apenas três socorristas, ou com centenas de DEAs em 
várias unidades com milhares de socorristas para treinar.

Não existe conjunto de DEAs muito grande (ou muito pequeno) para aproveitar o 
gerenciamento do programa de DEA on-line do PlusTrac. 

Empresa complexa? Sem problema.
Quando você estabelece seu programa de DEA, precisa saber quem passará por treinamento 
e quem será responsável pela inspeção dos DEAs. Isso pode se transformar em um problema 
grave nas organizações maiores.  Quem gerencia o treinamento em cada unidade?  No 
próximo nível organizacional, quem administra esses gerentes em todas as unidades?  Quem 
inspeciona os inspetores? 

Não importa o quão complexa é a sua empresa, o PlusTrac facilita o gerenciamento. Vários 
níveis da gerência podem visualizar facilmente as respectivas áreas de responsabilidade em 
uma única tela, que mostra o estado atual de cada programa.  Alguma coisa precisa de 
atenção? Confira os detalhes exatos quando precisar deles. Bastam alguns cliques.
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Crie e agende seu programa
O relatório padrão disponível no PlusTrac pode ser personalizado para a sua empresa. Você pode 
mudar o que for necessário para o seu programa. Colete dados atualizados sobre o programa 
quando precisar deles e apresente-os da forma que quiser.

Você pode até agendar relatórios por e-mail conforme a necessidade: diária, semanal ou mensal. 
Não é preciso fazer login no PlusTrac para se manter informado sobre o programa.  Quer saber 
mais? É fácil fazer login para examinar qualquer detalhe que precise de atenção.

Faça a diferença
Embora o número de DEAs instalados pelo mundo esteja cada vez maior, aumentar o número de 
sobreviventes exige mais do que equipamentos. É necessário rastrear a situação dos DEAs e as 
pessoas têm que saber onde eles estão. Socorristas treinados precisam estar prontos e a postos.

Chegou a hora de gerenciar melhor os DEAs, e o PlusTrac da ZOLL é um excelente ponto de partida.


