
Pequeno, leve e potente
Xtremamente



Porque os socorristas carregam  
mais hoje em dia

ATÉ DUAS VEZES MAIS LEVE QUE OUTROS 
MONITORES CONHECIDOS 
O X Series® amplia o legado da ZOLL de monitores/
desfibriladores menores e mais leves. Segure-o. Sinta a 
diferença. Com 5,3 quilogramas, é provável que ele seja 
mais leve do que o que você está carregando hoje.

MAIS COMPACTO, MAIS BEM EQUIPADO 
A começar pelo visor colorido de alto contraste, que exibe 
simultaneamente até quatro formas de onda, o X Series 
oferece os recursos que você espera de um monitor completo –  
tanto para recém-nascidos quanto para adultos. E ele pode 
ser equipado com uma seleção completa dos melhores 
parâmetros da categoria, incluindo a CO-Oximetria de pulso 
Masimo® rainbow® SET, o Microstream® EtCO2 e a PANI da 
Welch Allyn, bem como três pressões invasivas e dois canais 
de temperatura.

UMA HERANÇA MILITAR DE DURABILIDADE 
Movido pelas exigências do transporte aéreo e das 
operações militares de campo, o X Series estabelece um novo 
padrão de durabilidade. Cumpre com as normas que exigem 
a operação normal após várias quedas de uma altura de 
2 metros. Um grau de proteção contra penetração de IP55,  
o melhor do setor, significa mais proteção contra partículas  
de poeira e água. 



Compacto e leve sem comprometer o desempenho ou a durabilidade.



“ A RCP de baixa qualidade 
deve ser considerada um mal que 
pode ser evitado.” 

             —Declaração de Consenso sobre a qualidade da RCP3 

1 Bobrow BJ, et al. Annals of Emergency Medicine. 2013;62:47-56.
2 Cheskes, et al. Circulation. 2011;124:58-66.
3 Meaney PA, et al. Circulation 2013;128:417-35.

FAZ A DIFERENÇA PARA OS PACIENTES
Quando várias unidades do corpo de bombeiros do Arizona 
implementaram o Real CPR Help® juntamente com o treinamento 
baseado em cenários reais, a probabilidade de sobrevivência  
do paciente quase triplicou.1 Em um estudo envolvendo  
373 socorristas e 484 pacientes, as chances de sobreviver a 
uma parada cardíaca foram 2,7 vezes melhores quando o  
Real CPR Help foi usado.

UMA FERRAMENTA PARA 
ENCURTAR AS PAUSAS
As pausas pré-choque, ainda 
que durem apenas 10 segundos, 
têm um impacto negativo na 
sobrevivência.2 O X Series é 
equipado com a tecnologia de 
filtragem exclusiva do setor, o  
See-Thru CPR®, que reduz a 
duração das interrupções removendo 
artefatos de compressão para que 
os socorristas possam procurar 
por atividade elétrica organizada 
durante as compressões. 

PORQUE A RCP É UM TRABALHO DE EQUIPE 
Nem todos os que executam uma ressuscitação são experientes. 
O CPR Dashboard™ é um visor em tempo real que fornece aos 
líderes da equipe uma visualização rápida da qualidade da RCP.

ATÉ O MELHOR SOCORRISTA SE CANSA
O Real CPR Help aciona por exceção. Isso significa que, 
quando os socorristas estão bem-dispostos e aplicando boas 
compressões, o dispositivo fica em silêncio. Com ciclos repetitivos 
de dois minutos, até o socorrista mais apto se cansa. Quando 
as compressões ficam fora do intervalo esperado, o dispositivo 
gentilmente guia os socorristas de volta às compressões de alta 
qualidade, de acordo com as diretrizes. 

Sinal filtrado pelo See-Thru CPR

Sinal de ECG não filtrado  
durante a RCP



O CPR Dashboard é um visor em tempo real que exibe as principais métricas de compressão de alta qualidade.



4 Davis M, et al. Prehosp Emerg Care 2014;18:9-14.

Reduza o tempo de  
reperfusão com recursos  
avançados para 12 derivações

12 DERIVAÇÕES NA TELA 
COM MELHOR QUALIDADE 
DO TRAÇADO
A Visualização STEMI permite que 
os socorristas vejam a qualidade  
do traçado simultaneamente em 
todas as derivações. Registre  
com confiança um ECG de  
12 derivações com a expectativa de 
que ele estará nítido já na primeira 
vez e pronto para a transmissão sem demora. 

UM VISOR PARA ALTERAÇÕES EM ECG SERIADO 
Pacientes instáveis demandam 
atenção excepcional. Podem ocorrer 
alterações de ST substanciais entre 
o início da transmissão e a chegada 
ao hospital.4 A Visualização em 
Tela Dividida mantém os socorristas 
no controle da situação ao exibir 
a forma de onda real ao lado 
de uma que tenha sido adquirida 
anteriormente.

DECISÕES MAIS RÁPIDAS E SEGURAS 
Com 94% de sensibilidade para a detecção de um início de 
STEMI, o algoritmo de 12 derivações do X Series é incomparável 
em relação a outros monitores conhecidos. Emita o chamado de 
alerta sabendo que ele se baseia no melhor algoritmo.

A ARQUITETURA ABERTA MAXIMIZA AS OPÇÕES 
PARA STEMI
O X Series oferece aos socorristas as melhores condições para 
decidir aonde levar um paciente. Sua arquitetura aberta significa que 
o X Series pode transmitir um ECG de 12 derivações para todos os 
principais sistemas de gerenciamento de STEMI e cardiologia.

Visualização STEMI

Visualização em Tela Dividida



Decisões seguras no próprio local 12 derivações – em qualquer 
lugar, a qualquer momento

Transporte rápido e seguro até o 
laboratório de cateterismo

Reduza o tempo de  
reperfusão com recursos  
avançados para 12 derivações



Simplifique o mapeamento com 
uma comunicação avançada

PROJETADO COM O MAPEAMENTO EM MENTE 
O X Series é projetado com o mapeamento eletrônico em 
mente. Ele redefine o que um monitor deve enviar para 
o prontuário do paciente. A memória interna garante a 
transmissão de um prontuário completo do paciente ao 
capturar 24 horas de dados de eventos (ECG e sinais vitais) 
ou de tendência, e até 1.000 eventos com registro de hora. 

TRANSMISSÃO NA VELOCIDADE DA WI-FI 
O X Series simplifica a 
transmissão. Seu pacote 
de comunicação padrão 
transforma fios, cabos e 
“dongles” em coisa do passado. É o primeiro monitor a 
integrar os recursos de Wi-Fi, Bluetooth e USB como parte do 
pacote de comunicação padrão. 

UMA SOLUÇÃO DE ePCR ABERTA E UNIVERSAL
O X Series agiliza o mapeamento do socorrista ao carregar o 
registro do evento com exatidão. Ele preenche os campos de 
dados do paciente automaticamente em muitos dos principais 
sistemas de ePCR (relatório eletrônico de atendimento do 
paciente). O kit de desenvolvimento de software (SDK) 
de interface aberta da ZOLL está disponível a todos os 
fornecedores de ePCR.



O X Series redefine como um monitor deve operar com o seu sistema de mapeamento.



Oridion 
Microstream® 

Capnografia

Indicador de  
alarme visual

Masimo® rainbow® SET  
Pulse CO-Oximetry

Tela grande, Dispositivo 
pequeno
Visualize até quatro formas 
de onda de sua escolha. 
Alterne de uma exibição 
em cor brilhante para uma 
em preto e branco de alto 
contraste ou para o modo 
visão noturna para garantir 
a visibilidade em condições 
extremas.

X Series



PANI Welch Allyn 
com Sure BP® e 
SmartCuf®

Indicador de 
pronto para uso

CPR Stat-padz®  
pré-conectado para 
monitoramento,  
estímulo, desfibrilação  
e Real CPR Help®

Visualização de Ressuscitação
Suporte inigualável para a 
RCP. Exiba o CPR Dashboard 
junto com o indicador de 
profundidade em tempo real e 
o ECG filtrado que o See-Thru 
CPR fornece.

Sistema SurePower
A bateria de íon de lítio 
SurePower™ II fornece seis horas 
de funcionamento contínuo. É 
energia suficiente até para os 
serviços de emergência mais 
movimentados.

RescueNet® Code Review
Conduza análises pós-
evento como suporte para 
programas de CQ, treinamento 
e documentação com esta 
ferramenta de software única. 

Tela grande, Dispositivo 
pequeno

Configurações específicas para  
o paciente
Selecione o modo – Adulto, 
Pediátrico ou Neonatal –, o 
alarme, os níveis de energia 
e os algoritmos se ajustarão 
automaticamente.
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INTERVENÇÃO PRECOCE

A desfibrilação imediata é o fator mais 
importante para salvar a vida de uma vítima 
de PCS. O Desfibrilador Vestível LifeVest® da 
ZOLL é a intervenção precoce definitiva para 
pacientes de alto risco.

ACESSO PRECOCE

Uma resposta rápida do serviço de emergência 
é fundamental para a sobrevivência. A suíte 
de produtos de gerenciamento de chamadas 
RescueNet® da ZOLL ajuda a garantir que as 
pessoas certas cheguem ao lugar certo o mais 
rápido possível.

RCP PRECOCE

Mais da metade das paradas envolve ritmos 
não chocáveis. A aplicação de RCP consistente 
e de alta qualidade, seja manualmente com o 
uso do Real CPR Help ou mecanicamente com 
o AutoPulse®, é a base do tratamento para 
esses pacientes.

DESFIBRILAÇÃO PRECOCE

Os pacientes se beneficiam quando são empregados 
DEAs. Enquanto o AED Plus® traz simplicidade para 
responder publicamente, o AED Pro® oferece a 
durabilidade esperada para o provedor de SBV que 
responder primeiro.

SAVC PRECOCE

Seja a forma de onda bifásica da ZOLL, que tem 
desempenho superior em pacientes de alta impedância, 
uma forma de onda de estímulo externo que captura numa 
frequência duas vezes maior com metade da corrente, 
ou o melhor monitoramento de paciente da categoria, a 
ZOLL garante que os provedores estejam equipados para 
oferecer o melhor atendimento possível.

CUIDADOS PÓS-RESSUSCITAÇÃO

É cada vez mais evidente que os cuidados pós-
ressuscitação são um elo vital na cadeia de sobrevivência. 
A terapia dirigida por metas, incluindo o controle da 
febre, o gerenciamento de fluidos e o controle da 
glicose prometem melhorar os resultados. A ZOLL possui 
tecnologias para gerenciamento de temperatura e 
aplicação de fluidos e componentes do sangue. 

Gerenciamento e análise de dados

Acesso  
precoce

Intervenção 
precoce

RCP  
precoce

SAVC  
precoce

Cuidados pós-
ressuscitação

Desfibrilação 
precoce

Resultados impactantes elo a elo


