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Mais capacidade de expansão
Desde uma simples caixa de choque até os desafios mais complexos inerentes ao manejo de 
pacientes, o ZOLL M2 oferece diversas opções para todas as necessidades de ressuscitação 
de pacientes, inclusive: 12 derivações*, PNI*, SpO2, EtCO2* e temperatura*.

*Esses parâmetros estarão disponíveis em atualizações futuras.

Para mais informações sobre o ZOLL M2, visite info.zoll.com/m2

Mais suporte
O desfibrilador profissional ZOLL M2 ajuda 
você a oferecer tratamento de ressuscitação de 
alta qualidade a pacientes adultos e pediátricos, 
contando com diversos recursos que salvam 
vidas:

•  Feedback da RCP para garantir a aplicação 
de RCP de alta qualidade e a boa 
ressuscitação 

•  Cardioversão e marca-passo para pacientes 
com taquicardia e bradicardia

•  Modo DEA com algoritmos comprovados para 
pacientes adultos e pediátricos

Ajudando você a
Salvar mais vidas



Mais tecnologia confiável,
Mais valor

Os desfibriladores da ZOLL são desenvolvidos para atender a 
todas as suas necessidades de ressuscitação. O ZOLL M2™ não 
foge à regra. Do monitoramento de pacientes até a ressuscitação 
com RCP de alta qualidade, o ZOLL M2 incorpora o que há de 
mais importante na tecnologia comprovada e confiável da ZOLL 
para garantir o melhor tratamento aos pacientes.

Mais tecnologia confiável
O ZOLL M2 se alinha ao portfólio da ZOLL de 
produtos para ressuscitação que promovem uma 
RCP consistente de alta qualidade e desfibrilação 
de alta corrente para pacientes adultos e 
pediátricos.

A tecnologia confiável da ZOLL substitui as pás 
externas e permite a aplicação mais segura do 
choque, com o Real CPR Help® (feedback da 
RCP) incluído.

A realização de RCP sem monitorização não 
basta. A ZOLL reconheceu há muito tempo a 
necessidade do feedback da RCP. A nossa 
monitorização do feedback da RCP é usada ao 
redor do mundo, ajudando os profissionais de 
saúde a aplicar RCP de alta qualidade – o pilar 
do sucesso na ressuscitação.

FEEDBACK DA RCP

PÁS ADESIVAS, REUTILIZÁVEIS, QUE 
DISPENSAM A UTILIZAÇÃO DAS MÃOS

Mais valor
Desenvolvido para médicos, para a equipe 
hospitalar e para os socorristas de emergência, 
com o intuito de oferecer atendimento de alta 
qualidade aos pacientes, o ZOLL M2 incorpora 
uma comprovada tecnologia de ponta, incluindo: 
desfibrilação, marca-passo, cardioversão e 
feedback da RCP em tempo real. Esses elementos 
contribuem para reduzir o custo total de 
propriedade, e ajudam você a salvar mais vidas.

O marca-passo exclusivo e constante de 40 ms 
tem a maior taxa de captura com a menor 
corrente média exigida, garantindo eficácia e 
conforto dos pacientes.  Validado com mais de 
4.000 pacientes em mais de 16 estudos.*

A forma de onda de alta corrente, exclusiva da 
ZOLL, mostrou-se superior às ondas monofásicas 
para interrupção de fibrilação ventricular e atrial. 
Foi comprovada como a mais eficaz em tratar 
pacientes de alta impedância em comparação 
com ondas exponenciais truncadas em níveis de 
energia equivalentes ou superiores.

 DESFIBRILAÇÃO BIFÁSICA RETILÍNEA

FORMA DE ONDA PATENTEADA DE 40 MS 
PARA MARCA-PASSO

*Estudos disponíveis mediante solicitação.
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