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Fred easy
®

Fred easy - D.E.A.
Desfibrilador Externo
Automático, bifásico com
onda pulsada, Multipulse
®
Biowave

A arte da Ressuscitação suave.
A ressuscitação vem sendo até mesmo
mais fácil e mais eficiente com o novo
®
desfibrilador automático FRED easy da
SCHILLER. Com a tecnologia única
®
bifásica de onda Multipulse Biowave
torna possível uma proveitosa
desfibrilação com somente 1/3 da energia
que seria necessária com onda
monofásica.
Esta nova e suave maneira de
ressuscitação, pode consideravelmente
aumentar as chances de sobrevivência a
uma parada cardíaca fora do ambiente
hospitalar.

O FRED ® easy SCHILLER tem as
seguintes características e opções, assim
como também as funções clássicas de um
FRED automático (First Responder
External Desfibrilador):

• Energia de desfibrilação extremamente
®
suave com onda Multipulse Biowave
(desfibrilação com onda bifásica pulsada,
patenteada)
• Fácil operação em 3 passos: LIGAR ANÁLISE - CHOQUE; pode ser
configurada Análise automática
• Rápido tempo de carga: menos de 10
segundos
• Tela LCD cômoda ao usuário (exibição
do tempo corrido, número de choques,
capacidade de memória, nível de bateria,
tipo de eletrodos e instruções escritas)
• Curva ECG em tela como uma opção
(não recomendado para ser usado por
técnicos)
• Análise algorítima para detecção da
fibrilação
• Programas de energia padrão:
-Adulto: 150-150-150J
-Pediátrico: 15-30-50J
(acionamento automático quando os
eletrodos pediátricos são conectados)
(outros valores de energia de 1 a 150J
podem ser configurados)

• Gravação dos eventos e ECG
• Bateria de alto desempenho: 180
choques ou 7h. de funcionamento.
Pronto para o uso: 5 anos
• Autoteste automático

M U LT I P U L S E
BIOWAVE

Características técnicas do FRED® easy
®

®

FRED easy com Multipulse Biowave :
Tamanho e Peso
Tamanho: 230mm x 220 mm x 70mm
Peso: Aprox. 1,5Kg com bateria

Condição ambiental
Temperatura de uso: 0º C a 50º C
Umidade (uso e armazenamento): 0% a 95% sem condensação
Temperatura de armazenamento e transporte: -30º C a +50º C
Pressão atmosférica: 700 a 1060 hPa
Resistência a choques, caídas de altura: MIL-STD-810 F; as
quedas de 1m sobre esquinas, bordas e superfície não afetam seu
normal funcionamento.
Vibração: DIN EN 1789
Certificação: IEC 60601-2-4 apart. 44
Compatibilidade eletrostática: IEC 60601-1-2
Radiação eletromagnética: IEC 60601-1-2 (CISPR 11, classe B)
Imunidade eletromagnética: IEC 60601-1-2
Compatibilidade em vôo: RTCA/DO 160D: 1997 seção 21

Desfibrilador
Forma da onda de desfibrilação:
MULTIPULSE BIOWAVE PLUS (patenteado):

•

Onda bifásica, impulso de desfibrilação modulado com
uma fase fixa de 4 mseg, fisiologicamente ótima.

•

Estabilização da corrente e energia liberada em função da
resistência do paciente pela modulação pausa-pulso em
ambas as fases.

•

Modulação da Segunda fase (negativa) para neutralizar as
cargas residuais no coração que ficam depois da primeira
fase (positiva) garantindo uma alta eficácia.

•

Menor alteração ST na curva ECG, lançando menos CK e
mioglobina no sangue. Esse dano reduzido ao miocárdio
aumenta a chance de sobrevivência especialmente para
corações isquêmicos.

•

Permite a monitoração cardíaca durante o atendimento
inicial do paciente, reanimação e tranferência para um
serviço médico de urgência.

Energia programadas padrão:
• Adultos: 150-150-150J
• Crianças: Comutação automática ao conectar os eletrodos
pedriáticos: 15-30-50J
(Podem ser configurados outros valores de energia de 1 a 150 J)

Controle de Carga: Automático quando, depois de Análise, é
recomendado o choque.
Tempo de carga entre recomendação de choque e pronto para
descarga: < de 10 seg
Duração do ciclo do choque-choque: <20 seg
Indicador de pronto para descarregar: Piscar da luz do botão de
Choque
Controle da descarga: Por meio do botão de Choque
Descarga de segurança:
O Desfibrilador fará uma descarga interna de segurança se:
•
•
•
•

Análise de ritmo e protocolos
Contato de eletrodos: Verificação por medida de impedância
Análise do ritmo: Análise do ritmo cardíaco no sinal de ECG para
determinar se o ritmo requer um choque.
Ritmos que requerem um Choque: Fibrilação Ventricular (FV),
Taquicardia ventricular (TV) de > 180 Ipm
Critérios de Análise (VF requer choque): Superando as
recomendações de ANSI / AAMI Df39 / 1993 e AHA.
Critérios de Análise (TV requer choque): Superando as
recomendações da ANSI / AAMI Df39 / a AHA.
Critérios de Análise (Ritmo sinusal, não requer choque):
Superando as recomendações da ANSI / AAMI Df39 / 1993 e AHA.
Critérios de Análise (Assistolia, não requer choque):
Superando as recomendações da ANSI / AAMI Df39 / 1993 e AHA.
Critérios de Análise (qualquer outro ritmo que não requeria
choque):
Superando as recomendações da ANSI / AAMI Df39 / 1993 e AHA.
Protocolos: Em cumprimento aos protocolos da ERC e da AHA
2006. Opcional: Protocolos específicos pedidos pelo usuário.
Bateria
Tipo: Li - Mm O2
Capacidade: 180 choques ou 7 horas de funcionamento.
Vida média: 5 anos dentro do aparelho ou 10 anos na embalagem.
Vida em funcionamento (armazenagem / em espera): 5 anos
Opcional: Bateria recarregável NiCd
Recarregador de bateria 110v ou 220v.
Elementos de funcionamento e tela
Tela LCD: 100 mm x 37 mm, alta resolução, retro-iluminada.
Textos e opcionalmente ECG.
Lâmpadas LED: Indicador do conector para o cabo dos eletrodos,
indicador de “preparado”.
Viva voz: Instruções audíveis ( controle do volume no menu)
Alarme: Sinal se o estado do aparelho está incorreto.
Indicador de estado: Lâmpada LED piscando indica que o estado
do aparelho esta operativo (incluindo bateria).
Elementos de funcionamento: Teclas de “ON / OFF” e se é
possível “análise”, Choque.
Eletrodos de desfibrilação
2

Eletrodos: Adulto 78 cm de base ativa por eletrodo
2
Infantil 28 cm de base ativa por eletrodo
Cabo de eletrodos: Adulto, 2m e Infantil, 1,4m de comprimento
Gravação opcional em placa SD, programação, comunicação
Gravação de 500 eventos, 30 minutos de ECG 30 minutos de
som ambiente em cartão de memória SD.
Programas de atualização: via interface a PC / PC portátil
Todas as especificações estão baseadas em condições
ambientais de 25ºC (senão há outra indicação)

Seu Distribuidor

O ritmo do paciente não requer um Choque
Se a descarga não é feita antes dos 20 seg posteriores a:
- “Desfibrilador pronto para o Choque”
Se os eletrodos de desfibrilação forem retirados do paciente
ou se eles estiverem desconectados
Se a tecla ON / OFF é apertada

Liberação da energia: via eletrodo anterior-anterolateral
(derivação II)
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