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หวัใจส�ำคญั  
คอืควำมปลอดภยั

CardiAid CT0207RF
อตัโนมตั:ิ ไมต่อ้งกดปุ่ มใดๆ  

เพือ่สรำ้งแรงกระตุน้

CardiAid CT0207RS
กำรท�ำงำน แบบปุ่ มเดยีวชว่ย  
ใหผู้ช้ว่ยชวีติควบคมุ  
เครือ่งไดง้า่ยขึน้

 สามารถใชรั้กษาทารกไดโ้ดยใชอ้เิล็กโทรดส�าหรับทารก

 การรับรูโ้ดยอตัโนมตัขิองโหมดทารกเมือ่เชือ่มตอ่กบัเครือ่งอเิล็ก
โทรดพเิศษ

 อลักอรทิมึตรวจ ECG ทีแ่มน่ย�าทีม่คีวามไวและความเฉพาะสงู

 เทคโนโลยกีารชอ็กไฟฟ้ากระแสสลบัเป็นการรักษาทีม่ี
ประสทิธภิาพสงูสดุ

 พัฒนาการแสดงผลและค�าสัง่เสยีง

 บนัทกึเหตกุารณห์ลายครัง้ไดส้งูสดุ 3 ชัว่โมง

 สามารถเลอืกไดม้ากกวา่ 20 ภาษา

 สะดวกในการปรับเปลีย่นตามการเปลีย่นแปลงในอนาคตของ
คูม่อืการชว่ยชวีติ ดว้ยฟังกช์ัน่การปรับตัง้คา่ เชน่ ค�าสัง่เสยีง 
ระยะเวลา CPR ล�าดบั CPR (30:2 หรอื บบีอดัเทา่นัน้) และ
ความถีใ่นการกดหนา้อก (100 ถงึ 120 bpm)

 พรอ้มในการสือ่สารกบัเกตเวยแ์ละสามารถสง่ผลการทดสอบ
ตนเองแบบรลีไทมไ์ด ้

 ซอฟตแ์วรบ์รกิารทางเทคนคิ CardiAid Monitor 2 ใหมเ่ป็น
โซลชูัน่ส�าหรับทกุความตอ้งการ: การปรับตัง้ การบ�ารงุรักษา 
การแกไ้ขปัฐหา การตดิตามขอ้มลูรายเหตกุารณ ์และอืน่ๆ อกี
มากมาย

CardiAid เปิดตวั AED 2 รุน่ใหม:่ CardiAid CT0207RS กึง่อตัโนมตัแิละ 
CardiAid CT0207RF อตัโนมตั ิซึง่มำพรอ้มฟงักช์นักำรท�ำงำนทีย่อดเยีย่มและ
กำรออกแบบทีน่ำ่ประทบัใจ อกีกำ้วสูค่วำมสมบรูณแ์บบ…

CARDIAID รุน่ใหม่
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ระบบกำรชว่ยชวีติ
โหมดกำรท�ำงำน:  
อตัโนมตั ิ(CT0207RS: การท�างานดว้ยการกด
ปุ่ มเดยีว /CT0207RF: อตัโนมตั)ิ

รปูแบบคลืน่: ไบเฟสกิ กระแสสลบั

พลงังำน:  
ปรับตามความตา้นทานของผูป่้วย  
สามารถตัง้โปรแกรมได ้(การตัง้คา่จากโรงงาน)

พลงังำนทีส่ง่ออกมำ - โหมดผูใ้หญ:่  
170 จลูย ์(เฉลีย่ 50 Ω ทีร่ะดบัพลงังานต�า่)  
270จลูย ์(เฉลีย่ 50 Ω ทีร่ะดบัพลงังานสงู)

พลงังำนทีส่ง่ออกมำ - โหมดทำรก:  
50 จลูย ์(เฉลีย่ 50 Ω ทีร่ะดบัพลงังานต�า่)  
75 จลูย ์(เฉลีย่ 50 Ω ทีร่ะดบัพลงังานสงู)

ล�ำดบัของกำรกระตุน้:  
คงที ่หรอืเพิม่ขึน้ ตัง้โปรแกรมได ้(การตัง้คา่จาก
โรงงาน)

เวลำในกำรชำรจ์: 
ปกต ิ<10 วนิาท*ี สงูสดุ <15 วนิาท*ี

ระบบกำรวเิครำะห ์ECG
เวลำในกำรวเิครำะห:์ ปกต ิ<10 วนิาท*ี

รำกศพัท:์ II

กำรไมบ่บีตวัของหวัใจ: <0,160 mV

NSR / หวัใจไมบ่บีตวั: >95**

ควำมไว VF / pVT: >90**

ปฏกิริยิำตอ่เครือ่งกระตุน้หวัใจเทยีมทีป่ลกู
ถำ่ย:  
จังหวะการกระตุน้หวัใจปกตจิะไมต่รวจพบวา่
เครือ่งสามารถสรา้งแรงกระตุน้ได ้

กำรตรวจจบัควำมเคลือ่นไหว:  
ตรวจสอบคณุภาพสญัญาน ใหส้ญัญาณเสยีง
ขณะทีผู่ป่้วยเคลือ่นไหว

กำรใชง้ำน
องคป์ระกอบของกำรท�ำงำน:
i) เปิดท�างานอตัโนมตัเิมือ่เปิดฝา
ii) ปุ่ มสรา้งแรงกระตุน้กระพรบิ (การท�างาน

ดว้ยปุ่ มเดยีวส�าหรับเครือ่ง CT0207RS, การ
ท�างานแบบอตัโนมตัขิองเครือ่ CT0207RF)

iii) ปุ่ มขอ้มลู

โหมดขอ้มลู:  
การประกาศเวลาทีผ่า่นไปและจ�านวนการกระตุน้
ตัง้แตเ่ริม่เปิดเครือ่ง เมือ่กดปุ่ มขอ้มลู

กำรแสดงผล:  
สญัลกัษณท์ีต่ดิสวา่งเอง (หลกัการเดยีวกบั
สญัญาณจราจร) สญัลกัษณบ์ง่ชีส้ถานะของ
เครือ่ง

อเิล็กโทรดชว่ยชวีติ
ชว่งกำรใชง้ำน:  
อเิล็กโทรดของผูใ้หญส่�าหรับผูป่้วยอาย ุ>8 ปี 
/ 25 กก. 
อเิล็กโทรดของทารกส�าหรับผูป่้วยอาย ุ1-8 ปี / 
< 25 กก.

สถำนะกำรสง่:  
อเิล็กโทรดทีไ่มส่ามารถก�าจัดได ้ตดิเอง ใชค้รัง้
เดยีว ปิดผนกึและบรรจมุาพรอ้มใชง้านพรอ้มกบั
ตวัเชือ่มนอกซอง

กำรท�ำใหเ้ป็นแมเ่หล็ก:  
ไมไ่ดรั้บการท�าใหเ้ป็นแมเ่หล็ก (สามารถแลก
เปลีย่นได)้

กำรจดักำรขอ้มลู
กำรจดักำรเอกสำรเหตกุำรณ:์  
การบนัทกึ ECG โดยอตัโนมตัแิละขอ้มลู
เหตกุารณใ์นหน่วยความจ�าในตวัเครือ่งสงูสดุ 4 
ครัง้ ระยะเวลารวม 2 ชัว่โมง 50 นาที

กำรถำ่ยโอนขอ้มลู:  
บลทูธู (เฉพาะผูใ้หบ้รกิารทีไ่ดรั้อนุญาตเทา่นัน้)

กำรทบทวนเหตกุำรณแ์ละกำรต ัง้โปรแกรม
อปุกรณ:์  
ผา่นการเชือ่มตอ่ทางบลทูธูกบั PC ทีม่ซีอฟตแ์วร์
การแสดงผล CardiAid Monitor (เฉพาะผูใ้ห ้
บรกิารทีไ่ดรั้อนุญาตเทา่นัน้)

ทดสอบดว้ยตวัเอง
ก�ำหนดกำร:  
อตัโนมตั ิทกุวนั ทกุเดอืน และเมือ่เปิดเครือ่ง
ระยะเวลำ: ตัง้โปรแกรมได ้(การตัง้คา่จาก
โรงงาน)
ขอบเขต: แบตเตอรี ่อเิล็กทรอนกิส ์ซอฟตแ์วร ์
การชารจ์

แหลง่พลงังำน
ประเภท: ถา่นอลัคาไลน์
ควำมจ:ุ สงูสดุ 210* ครัง้ 
ควำมสำมำรถในกำรตดิตำม: สงูสดุ 20* 
ชัว่โมง
ระยะเวลำในกำรแสตนดบ์ำย: 2 ปี

สภำพแวดลอ้ม
กำรปฏบิตักิำร:

i) อณุหภมู:ิ +5˚C ถงึ +55˚C
ii) ความชืน้: 0-95%
iii) แรงดนัอากาศ: 572-1060h/PA

กำรจดัเก็บและกำรขนสง่:
i)  อณุหภมู:ิ +5˚C ถงึ +55˚C
ii)  อณุหภมู:ิ -20˚C ถงึ +70˚C (สงูสดุ 2 

สปัดาห ์โดยไมม่แีบตเตอรีแ่ละอเิล็กโทรด)
ii)  ความชืน้: 0-95%
iii) แรงดนัอากาศ: 500-1060h/PA

มำตรฐำน

มาก

EMC: DIN EN 60601-1-2:2007-12

ฟรดีร็อป: IEC 601-1:1988+A1: 
1991+A2:1995

ระดบักำรป้องกนั: IEC 529: IP55 (การ
ป้องกนัจากฝุ่ นและละอองน�้า)

ขนำดและน�ำ้หนกั
ขนำด: 301 x 304 x 112 มม.

น�ำ้หนกั: 3.1 กก. (รวมแบตเตอรีแ่ละอเิล็ก
โทรด)

* ขอ้มลูใชไ้ดท้ี ่20˚C โดยใสแ่บตเตอรีใ่หม ่คา่ตา่งๆ 
อาจแตกตา่งไปและขึน้อยูก่บัการจัดเก็บและสภาพ
แวดลอ้ม ความถีใ่นการใชง้าน การตัง้คา่ลว่งหนา้และ
อายทุีอ่ยูบ่นชัน้วางของผลติภณัฑ์

** อลักอรทิมึและบอรด์ของ CardiAid CT0207 
AED เป็นการผสมผสานทีล่งตวัของความไวและ
ความเฉพาะ (เผยแพรใ่น “Automated analysis of 
electrical signals of the human body for detecting 
of life threatening cardiac abnormalities”, Igor 
Tchoudovski, Mensch และ Buch Verlag, ISBN 
3-89820-984-9, น. 141)

Cardia International โดยอสิระในการตดัสนิใจ ขอ
สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงคณุสมบตัทิางเทคนคิ
ตา่งๆ และอปุกรณเ์สรมิของเครือ่งนี ้

Cardia International โดยไมม่เีงือ่นไข เป็นผูรั้บผดิ
ตอ่การสะกดและ/หรอืเขยีนผดิตา่งๆ ไมว่า่จะเป็นขอ้มลู
ค�าสัง่ ขอ้มลูรายละเอยีด เอกสาร รปูภาพขา้งตน้ และ
ตอ่ความสญูเสยีหรอืเสยีหายตามกฎหมายหลกัหรอื
กฎหมายรองทัง้ทางตรง ทางออ้ม โดยไมไ่ดต้ัง้ใจที่
อาจเกดิขึน้จากความผดิพลาดเหลา่นัน้

CardiAid CT0207RS/CT0207RF        
ข้อมูล ทำงเทคนิค

ระดบของเครั อง: ื่ IIb (93/42/EEC)

โปรโตคอลกำรเป่ำปำก: ERC, ILCOR 2015
มำตรฐำน: EN 60601-2-4:ฉบบทั  3 ใชี่ น้อย้

พนผ้ื วทิ ใชี่ ง้ำน:   
166 ตร.ซม. (ผใหญู ้ ) 86 ซม.่ 2 (ทารก)

ควำมยำวสำย: 130 ซม.

อำยกุำรวำงบนชน:ั้  30 เดอนนื ับจากวนทั ผลี่ ติ

(ผใหญู ้)
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