Testemunho de Consumidores
do Marca-Passo ZOLL
A História do Marca-Passo ZOLL
A ZOLL Medical Corporation estabelece sua fundação no trabalho pioneiro do Dr. Paul M. Zoll, o primeiro médico a utilizar marca-passo
externo para regular um coração homano na década de 50. Assim que a tecnologia elétrica continuou a avançar – mais recentemente com as
formas de onda de desfibrilação bifásicas – o marca-passo pode ter perdido um pouco de seu foco. É fácil considerar que todas as formas de
onda externas de marca-passo são a mesma coisa. Mas o fato é que somente a ZOLL utiliza a forma de onda de marca-passo retilínea de 40ms.
Os testemunhos de usuários incluídos aqui servem para complementar os estudos clínicos originais que revelam as vantagens da forma de onda
de marca-passo ZOLL em relação às formas de onda de marca-passo da Physio Control. Em todos os quatro casos, os pacientes perderam a
captura quando transferidos do ZOLL M SeriesTM para o Physio Control Lifepak. Algumas vezes, a captura foi restabelecida com o Lifepak em
níveis de corrente significativamente mais altos, mas na maioria das vezes o ZOLL M Series precisou ser recolocado no paciente.
. cuidados até hoje.
Juntas, estas informações demonstram o porquê da forma de onda de marca-passo ZOLL permanecer como o padrão para

O Único Pulso Retilíneo de Marca-Passo de 40ms
A eficácia da forma de onda de marca-passo ZOLL é diferente da dos outros
dispositivos pois a forma de onda é diferente. A ZOLL é o único fabricante de
marca-passo externo que utiliza um pulso de marca-passo de 40ms com
corrente constante. Isso fornece o fundamento para uma taxa crescente de
captura em níveis mais baixos de corrente. Recentemente, outras companhias
introduziram um pulso de marca-passo de 40ms, mas eles ainda não utilizam
um projeto com corrente constante e não apresentaram qualquer dado clínico.
A ZOLL permanece como a única empresa com evidências clínicas para
provar a performance superiora do pulso de marca-passo retilíneo de 40ms.

Tempo (ms)

- Duração Longa de Pulso, Corrente Constante
Outros - Duração Curta de Pulso, Perda de Corrente

Melhor Forma de Onda de Marca-Passo para Melhores Resultados Clínicos
Corrente Elétrica Requerida (J)

Estudos Clínicos sobre Marca-Passo Externo

para obter captura (mA)
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Marca-Passo dos Concorrentes (pulso com duração de 20ms)

Outros
pulso de corrente constante de 40ms fornece o menor limiar médio de captura (43-67mA)
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O Que os Consumidores
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a Forma de Onda de
Marca-Passo ZOLL

