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Saver One
автоматичний портативний дефібрилятор (АВД) з голосовими підказками серії SaverOne

SAVER ONE - Автоматичний портативний дефібрилятор (АЗД) з голосовими підказками.
Дефібрилятор Saver One завжди готовий до використання і проводить кілька тестувань на добу в
автоматичному режимі. Готовність до роботи медичного приладу відбивається LED індикацією. Термін
служби в режимі очікування 4 роки.
Рання дефибрилляция при зупинці серця - запорука успіху реанімаційних заходів
Виникнення тяжкої аритмії і раптова зупинка серця є однією з найпоширеніших причиною смерті в
Європі. Щорічно лише в одній Європі у півмільйона людей виникає зупинка серця або аритмія, яка
несумісна з життям. Серед постраждалих реєструється високий відсоток смертності - лише 1 пацієнт з 5
виживає. Прості прийоми реанімації зменшують летальність в два рази, а це означає 100 000 врятованих
життів щорічно.
Європейська рада з реанімації розробив чіткий порядок реанімаційних заходів під назвою
«Ланцюг Порятунку»:
1. Розпізнавання критичної ситуації (відсутність пульсу на магістральних судинах (сонної і стегнової
артеріях, відсутність дихання), зателефонувати в службу порятунку
2. Раніше початок серцево-легеневої реанімації (30 компрессий на 2 вдихи рів-в-рот) в очікуванні
проведення дефібриляції.
3. Дефібриляція за допомогою АВД (автоматичного зовнішнього дефібрилятора)
4. Раніше початок інтенсивної терапії
Як показують останні статистичні дослідження, однією серцево-легеневої реанімації недостатньо, ці
заходи лише збільшує ефективність дефібриляції. Використання АВД збільшує виживаність при життєво
загрозливою аритмії і раптовій зупинці серця в кілька разів. Дефібриляція протягом 3-5 хвилин
забезпечує виживання на уровене 40-70%
Автоматичні зовнішні дефібрилятори рекомендують використовувати для надання першої допомоги
при жізнеугрожающих аритмії і раптовій зупинці серця Асоціацією кардіологів США (American Heart
Association (AHA)) і Європейською Радою з Реанімації (European Resuscitation Council (ERC))
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