
CPR Dura-padz™

Uma solução exclusiva
para desfibrilação 
com mãos livres



O CPR Dura-padz™ não tem similar. É o único sistema de pás fl exível, reutilizável e que deixa 

as mãos livres disponível atualmente. Um único CPR Dura-padz pode ser utilizado para até 

100 pacientes. O CPR Dura-padz oferece a efi cácia em termos de custo característica das pás 

convencionais e a segurança e comodidade dos eletrodos descartáveis. 

O CPR Dashboard™ da ZOLL 
mostra dados em tempo 
real sobre a profundidade, 
frequência e liberação da 
compressão. O See-Thru 
CPR® elimina os artefatos da 
compressão da RCP no ECG e 
permite que o ritmo subjacente 
seja observado durante a RCP.

RCP de alta qualidade para todos os pacientes

As evidências são claras. A RCP contínua e de 

alta qualidade é fundamental durante qualquer 

ressuscitação, independentemente de o choque 

ser indicado ou não. O CPR Dura-padz incorpora 

um sensor de RCP patenteado, de modo que 

o socorrista tenha acesso aos benefícios da 

tecnologia Real CPR Help® da ZOLL, que 

fornece o feedback crítico que o orienta a 

realizar as compressões na profundidade e 

frequência especifi cadas nas Diretrizes em vigor. 

Por exemplo, se as compressões não forem 

sufi cientemente profundas, o socorrista ouvirá 

“Comprima mais forte”.

Fácil de usar

Projetado para ser fácil de usar: basta aplicar um quadrado de gel CPR Dura-padz a cada uma 

das pás que deixam as mãos livres e fi xá-las no paciente. Depois selecione o tratamento — 

monitoramento, desfi brilação ou cardioversão. O controle do uso também é simples. O CPR 

Dura-padz contém um cartão de contagem, para que você saiba quando atingir 100 utilizações.

Simples e prático

O CPR Dura-padz simplifi ca a ressuscitação. Quadrados de gel individuais, de uso único, 

oferecem uma conexão efi ciente do eletrodo com o paciente. Quando terminar, retire-os e 

descarte-os. Limpe as pás do CPR Dura-padz, que deixam as mãos livres, e elas estarão prontas 

para o próximo paciente.

O CPR Dura-padz oferece uma fl exibilidade não encontrada nas pás convencionais. Com o CPR 

Dura-padz, pessoas treinadas em suporte básico de vida podem fazer desfi brilação no modo DEA 

e o tratamento pode continuar quando os profi ssionais de suporte avançado de vida chegarem. 

Com o CPR Dura-padz, pela primeira vez a desfi brilação com mãos livres está disponível em uma 

solução reutilizável, com boa relação custo/benefício e exclusiva da ZOLL.

Pás reutilizáveis e que 
 deixam as mãos livres

com feedback de RCP 
 de alta qualidade
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Comprimento 15,09 cm

Largura 12,85 cm

Área 165,23 cm2

Superfície de terapia Matriz de 3 x 3 medindo 
7,77 cm x 7,77 cm

Comprimento 11,74 cm

Largura 6,35 cm

Comprimento do fi o condutor 182,88 cm, no mínimo

Sobremoldagem no eletrodo (ápice e esterno)

Superfície condutora (ápice e esterno)

Sobremoldagem no sensor (ápice e esterno)

Especificações gerais das pás do CPR Dura-padz 
reutilizáveis e que deixam as mãos livres

Material sobremoldado 
no eletrodo Silicone Dow C6-150

Material do cabo Série DSM Sarlink 3100

Elemento condutor
Aço inoxidável 316L 
(passivado de acordo 
com a ASTM-A967)

Método de conexão Conector ZOLL chaveado

Embalagem Embalagem protetora de 
poliuretano

Vida útil esperada 100 utilizações

Classe de impedância Baixa

Comprimento 13,34 cm

Largura 13,34 cm

Área 170,39 cm2

Comprimento 10,16 cm

Largura 10,16 cm

Área  98,97 cm2

Eletrodo em geral (ápice e esterno)

Gel condutor (ápice e esterno)

Especificações gerais do gel do CPR Dura-padz

Material da estrutura adesiva Espuma de polietileno de 
célula fechada

Gel condutor Polímero adesivo sólido

Embalagem
Bolsa laminada com 
várias camadas de 
alumínio

Vida útil 24 meses

Classe de impedância Baixa
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