
Real BVM Help – Feedback em 
tempo real da ventilação manual

Com o Real BVM Help no X Series Advanced, 
o socorrista pode visualizar o volume corrente 
e a frequência respiratória diretamente no 
monitor. Esse feedback em tempo real orienta 
o usuário a realizar uma ventilação de alta 
qualidade de uma maneira nunca antes 
possível.

O Real BVM Help no ZOLL X Series 
Advanced proporciona ao socorrista:
•  Volume-alvo e volume entregue de ventilação 

e frequência respiratória em cada ciclo
•  Indicador de qualidade de ventilação e 

cronômetro de contagem regressiva

TBI Dashboard: dados cruciais 
quando mais importa

Pacientes com traumatismo cranioencefálico 
(TCE) apresentam desafios especiais. O 
tratamento precoce é essencial para minimizar 
a ocorrência comum de lesão secundária.1

O TBI Dashboard no monitor/desfibrilador X 
Series Advanced da ZOLL dá informações 
sobre a tendência dos parâmetros mais 
importantes para o paciente com TCE, 
permitindo ao profissional detectar 
rapidamente uma possível deterioração do 
paciente.

O novo monitor/desfibrilador X Series® Advanced da ZOLL ajuda os 
profissionais a cuidarem dos pacientes com mais eficiência do que 
nunca. O X Series Advanced proporciona os dados clínicos de que 
as equipes de APH precisam para melhorar seus 
resultados.

Real BVM Help™ e TBI Dashboard™

Com uma tecnologia inovadora e exclusiva da ZOLL®, o X Series Advanced soluciona alguns dos principais 
desafios que os provedores enfrentam em ambientes pré-hospitalares e hospitalares.

X SERIES® ADVANCED

Tecnologia revolucionária no novo 
monitor/desfibrilador da ZOLL

1 Spaite DW, et al. Acad Emerg Med. 2014;21:7:818-830.



Atenda suas necessidades de telemedicina com RescueNet® Live no X Series Advanced

Com o RescueNet Live, os médicos podem acessar remotamente os dados registrados no X Series Advanced. 
Esta solução de telessaúde da ZOLL ajuda a tomar decisões com eficiência, permitindo que os profissionais de 
APH satisfaçam suas necessidades de telessaúde.
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Real BVM Help tem integração com as tecnologias de Real CPR Help®

Para o paciente em parada cardíaca, o monitor/
desfibrilador X Series Advanced conta com Real CPR 
Help e Real BVM Help, proporcionando feedback 
simultâneo em tempo real sobre a qualidade tanto 
das compressões como da ventilação. Quando usado 
com os eletrodos para adultos ZOLL CPR, o X Series 
Advanced exibe o Real BVM Help Dashboard ao 
lado do Real CPR Help Dashboard.

Melhore o desempenho do seu sistema com o 
RescueNet CaseReview

O RescueNet CaseReview permite aos usuários visualizar dados 
do X Series Advanced após a ocorrência, permitindo garantia e 
melhoria da qualidade mais eficazes. Os dados disponíveis no 
CaseReview incluem desempenho da ventilação (Real BVM 
Help), desempenho da RCP (Real CPR Help) e reconhecimento e 
integração automáticos do desempenho com o dispositivo de 
RCP automatizada da ZOLL, o AutoPulse® Resuscitation System.


