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Bu Basım Hakkında
Bu elkitabındaki bilgiler, otomasyonlu harici defibrilatörler ile 
birlikte CPR Advisor model 500P ile HeartSine Technologies 
samaritan® PEDİ için geçerlidir.

Bu belgede yer alan bilgiler önceden bildirimde 
bulunulmaksızın değistirilebilir ve HeartSine Technologies 
tarafından verilmiş herhangi bir taahhüdü temsil etmez.

Bu kılavuzun hiçbir bölümü, HeartSine Technologies’in 
önceden açık yazılı izni olmaksızın, hiçbir amaç için fotokopi 
ve kayıt da dahil olmak üzere, elektrikli veya mekanik hiçbir 
şekilde veya araç kullanarak çoğaltılamaz veya aktarılamaz.

Telif Hakkı© 2011 HeartSine® Technologies. Her hakkı 
saklıdır. “samaritan”, HeartSine Technologies’in tescilli ticari 
markasıdır.

“Saver™ EVO” ve “SCOPE”, HeartSine Technologies’in ticari 
markalarıdır.

Diğer tüm ticari markalar ve tescilli ticari markalar, ilgili 
firmalara aittir. 
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Pediyatrik hazır etiket

CPR Advisor, model 500P yapılandırması ile HeartSine samaritan® PEDİ

SAM 500P , “SAM 500P” ile tanımlanır ve yukarıdaki görüntü 
aygıtın ön kısmında işaretlenmiştir

AHA/ERC 2010 rehberleri
HeartSine Technologies, seçtiğiniz SCA tedavi 
protokolüne uygunluğu sağlayabilmeniz için size tamamen 
yapılandırılabilir bir sistem sunar. Mevcut aygıtımız, 
Kardiyopulmoner Resusitasyon (CPR) ve Acil Durumda 
Kardiyovasküler Tedavi (ECC) ile ilgili Amerikan Kalp Derneği 
(AHA)/Avrupa Resusitasyon Konseyi (ERC) rehberinin 
2010 sürümüne uygun biçimde yapılandırılmıştır. AHA/ERC 
rehberinin uygun sürümleri veya aygıt yapılandırmanızın 
kullanımı konusunda eğitim almış olmanız gerekmektedir. 
Daha fazla bilgi edinmek için, HearthSine ile veya yetkili 
HeartSine distribütörü ile bağlantı kurun. 



www.heartsine.com2

CPR Kalitesi
Ani kalp krizi geçiren hastaya kardiyopulmonar resüsitasyon 
(CPR) tedavisi verildiğinde kalp sıksıştırmasının iyi kalitede 
olması son derece önemlidir. Verilen CPR kalitesi iyi ise 
defibrilasyon şoklarının verimliliği büyük oranda iyileşir. 

Araştırmalar göstermiştir ki profesyonel olmayan cevap 
yanıt verenler ve hatta bazı profesyoneller deneyimsiz 
olmaları nedeniyle etkili olmayan CPR sağlamaktadır. Buna 
yanıt olarak HeartSine, CPR Advisor model 500P ile birlikte 
HeartSine samaritan® PEDİ’ni geliştirmiştir. 

CPR Advisor model 500P ile birlikte HeartSine samaritan® 
PED’i uygulanan CPR’in kalitesinde yanıt verenlere 
gerçek zamanlı geribildirim sunmaktadır. Tüm ölçümler iki 
defibrilasyon ölçümü ile alındığından ekstra sensör veya 
aksesuar uygulamaya gerek yoktur, dolayısıyla aygıtı yayma 
zamanını en aza indirgemektedir. 

CPR Advisor
CPR Advisor model 500P ile birlikte HeartSine samaritan® 
PED’i kurbana uygulanan kardiyopulmonar resüsitasyonun 
(CPR) etkinliği için kurtarıcılara geribildirimde bulunma 
yeteneğine sahiptir. SAM 500P hem ECG hem de ICG 
ölçümlerini kullanarak verilen kompresin verimini ve hızını 
analiz edecek ve buna bağlı olarak kurtarıcıya uygun şekilde 
daha sert, hızlı veya yavaş itmesini bildirecektir. Verilen 
kompres kalitesi hakkında geri bildirim yanıt veren kişiye hem 
sesli hem görüntülü uyarılar ile sağlanmaktadır.

Empedans Kardiyogram (ICG)
Empedans kardiyogramı hastanın empedansındaki 
değişiklikleri ölçmede kullanılan bir yöntem olup kalbin 
haemodinamik parametrelerini belirler. CPR Advisor model 
500P ile birlikte HeartSine samaritan® PED’inde bu ölçümler 
kalpten gelen kan akışını gösterir, bu da CPR esnasında 
verilen kompresin verimini saptamada kullanılır.

SAM 500P
SAM 500P, Ani Kalp Durması (SCA) kurbanlarının tekrar 
yaşama döndürülmesi amacıyla defibrilasyon elektrik şoku
tedavisinin hızlı yapılabilmesi amacıyla kullanılan Otomatik 
Harici bir Defibrilatördür (AED).

Ani Kalp Durması (SCA)
Ani Kalp Durması, kalbin elektrik sistemindeki bir arıza 
nedeniyle aniden pompalama görevini etkin biçimde yapamaz 
hale gelmesi durumudur. SCA kurbanlarında genelde 
önceden bununla ilgili bir uyarı belirtisi ya da semptomu 
görülmez. SCA, ayrıca daha önce kalp rahatsızlığı teşhisi 
konmuş kişilerde de meydana gelebilir. Bir SCA kurbanının 
yaşamda kalması, derhal Kardiyopulmoner Resusitasyon 
(CPR) yapılmasına bağlıdır. Kalp durduktan sonraki ilk birkaç 
dakika içinde bir harici defibrilatör kullanılması, hastanın 
yaşamda kalma sansını önemli ölçüde artırabilir. Kalp krizi 
ve SCA aynı sey değildir ancak bazen bir kalp krizi SCA’ya 
neden olabilir. Kalp krizi belirtileri yaşıyorsanız (ağrı, baskı, 
nefes alamama, göğüste veya vücudun baska yerlerinde 
sıkışma), derhal acil tıbbi yardım alın.

Kalp Ritmi
Kalp kasının vücuttaki kan akışını oluşturmak için 
büzülmesini sağlayan normal elektriksel ritm, Normal 
Sinüs Ritmi (NSR) olarak bilinir. Kalpte düzensiz elektrik 
sinyallerinden kaynaklanan Ventriküler Fibrilasyon (VF) 
sıklıkla SCA nedenidir ancak NSR’yi geri kazandırmak için 
bir elektrik şoku uygulanabilir. Bu tedaviye defibrilasyon 
adı verilir. Samaritan® PAD, Ventriküler Fibrilasyon (VF) 
durumunu otomatik olarak tespit etmek ve ani kalp durması 
kurbanlarına defibrilasyon uygulamak için tasarlanmış bir 
cihazdır.

Fibrilasyonun Tespit Edilmesi
Kalp kasının büzülmesini sağlayan elektriksel ritm tespit 
edilebilir ve tıbbi teşhis için kullanılabilir ve bunun sonucunda 
ortaya çıkan verilere Elektrokardiyogram (ECG) adı 
verilir. SAM 500P, kalpteki VF’yi tespit etmek amacıyla 
hastanın ECG’sini analiz etmek için tasarlanmıştır. VF 
tespit edildiğinde, SAM 500P, SCA sırasında kalp kasında 
görülen düzensiz elektriksel aktiviteyi durdurmak için dikkatle 
tasarlanmış bir elektrik şoku verir. Bu işlem, kurbanın kalbinin 
NSR’ye (Normal Sinüs Ritmine) geri dönmesini sağlayabilir.

Giriş

CPR Advisor işlevi, sadece yetişkin hastalarda 
kullanılmak için tasarlanmıştır. Eğer bir pediatrik 
Pad-Pak, bir kurtarma için kullanılıyorsa, CPR 
Advisor işlevi devre dışı bırakılır. Bu durumda, 
kurtarıcı CPR ile başlamaya sevk edilecek ama 
CPR Advisor geri bildirim sağlanmayacaktır.

!
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CPR Metronom
SAM 500P sesli bir tık sesi çıkaracak ve “güvenilir dokunma” 
simgesini dakikada 100 çarpış hızında yanıp söndürecektir. 
Yanıt verenler bunu kılavuz bilgi olarak kullanmalı ve bu hızda 
kompres uygulamalıdır. Bu özellik CPR metronom olarak 
adlandırılmaktadır. 

CPR Kılavuz bilgileri
SAM 500P, Amerikan Kalp Derneği ve Avrupa Resüsitasyon 
Konseyinin ortak kılavuz bilgileri ile 2005 yılında çıkarılan 
Kardiyopulmonar Resüsitasyonunu kullanmak üzere 
ayarlanmıştır. Bu kılavuz bilgilere dayalı olarak SAM 500P 
dakikada 100 atış hızında ve 4 ile 5 cm arasındaki derinlikte 
yanıt verenlere CPR sağlayacaktır (pediyatrik kurban için 
göğüs derinliğinin yarısında). 

Eğitim
SCA, derhal acil tıbbi müdahale yapılmasını gerektiren 
bir durumdur. Durumun niteliğine göre yapılacak olan bu 
müdahale, bir doktora görülmeden önce yapılabilir. HeartSine, 
bu durumun düzgün şekilde teşhis edilebilmesi için, tüm 
potansiyel SAM 500P kullanıcılarına, en az kardiyopulmoner 
resusitasyon (CPR), basit yaşam desteği (BLS) ve başta SAM 
500P olmak üzere bir Otomatik Harici Defibrilatör kullanımı ile 
ilgili olarak tam eğitimli olmalarını tavsiye etmektedir. Ayrıca, 
düzenli bilgi tazeleme kursları ile eğitiminizden sorumlu kuruluş 
tarafından tavsiye edilen zamanlarda bu eğitimin güncel 
tutulması da tavsiye edilir. Potansiyel SAM 500P kullanıcıları 
bu teknikler hakkında eğitim almamışsa, verilecek eğitim 
için gerekli düzenlemelerin yapılması amacıyla HeartSine 
satıcınıza ya da doğrudan HeartSine’ye başvurunuz. Alternatif 
olarak, bölgenizdeki yetkili eğitim kuruluşları hakkında bilgi için 
sağlık bakanlığı yerel teşkilatlarına da başvurabilirsiniz. 

Giriş

HeartSine Technologies, kullanıcıların, 
Kardiyopulmoner Resusitasyon (CPR) 
konusunda bir Defibrilatör (CPR-D) kullanarak 
eğitim almalarını önermektedir

Bir defibrilatöre sahip olma ve kullanımına ilişkin 
herhangi bir gereklilik olup olmadığı hakkındaki 
bilgileri, aygıtın kullanılacağı bölgedeki yerel 
sağlık bakanlığı teşkilatına sorarak kontrol edin. 

!

!

Bu kılavuzu SAM 500P ile birlikte saklayın (yumuşak taşıma 
çantasının arka bölümüne sığacaktır). Tüm SAM 500P 
potansiyel kullanıcılarının bu kılavuzu okumuş ve aygıtın 
çalıştırılmasını anlamış olmalarını sağlayın 

Garanti Kaydı
Uluslararası Tıbbi Aygıtlar Yönetmeliği’ne göre, satılan 
tüm medikal aygıtların nerede olduğunu tespit etmemiz 
gerekmektedir. Garanti/Kayıt kartını doldurmanız ve yetkili 
distribütörünüze ya da doğrudan HeartSine Technologies’e 
göndermeniz önem taşımaktadır. 
Buna uyduğunuz takdirde, ilerde yapılabilecek yazılım 
güncellemeleri ya da kullanım güvenliğine ilişkin herhangi bir 
önlem gibi SAM 500P ile ilgili önemli bildirimleri size ulaştırabiliriz.
Lütfen SAM 500P ile birlikte gönderilen Garanti/Kayıt kartını 
doldurun. Ürün garantinizin geçerli olabilmesi için kayıt 
yaptırmanız gerekmektedir. Kayıt sırasında sağlayacağınız 
bilgiler kesinlikle gizlilik içinde saklanacak ve diğer kuruluşlarla 
paylaşılmayacaktır.
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CPR Rehberi 2010
Aşağıda, Amerikan Kalp Derneği (AHA) ve Avrupa Resusitasyon Konseyi (ERC) tarafından 2010’da yayınlanmış CPR ve 
ECC için Rehber’de önerildiği gibi, eğitimsiz kurtarıcılar için CPR esaslarına genel bakışın kısa bir özeti sunulmaktadır. Bunun 
yalnızca, eğitimli CPR sağlayıcıları için çabuk referans olması amaçlanmıştır. HeartSine, SAM 500P hizmete sunulmadan 
önce, tüm potansiyel SAM 500P kullanıcılarının, hem CPR hem de SAM 500P’nin kullanımında yeterlikli bir eğitim kuruluşu 
tarafından eğitilmesini önermektedir. Kılavuz bilgiler değişirse, SAM 500P’yi uygun şekilde yükseltmek için yazılım 
kullanılabilecektir, lütfen HeartSine yetkili distribütörüne veya doğrudan HeartSine Technologies ile temasa geçiniz.

Acil Servisleri ARAYIN 
(999/911/112 vb.) AED isteği 
gönderin

Seyredin, Hissedin, Dinleyin

30 kompresyon 2 Nefes

Eğer varsa bir AED kullanın

Acil Servisler gelene kadar CPR’ye devam edin. 
Bir devir ya da 2 dakika sonra ikinci bir kişiyle yer 
değiştirin

Kişi tepki vermiyor?
Kişiye seslenin ve omzundan sarsın

Hava yolunu açın, solunumu kontrol edin 
Kişiye seslenin ve omzundan sarsın

Bir AED mevcut olana YA DA acil servis 
doktoru gelene kadar CPR UYGULAYIN

Diğer kişilerin de size yardım etmesini 
sağlayın ve sırayla CPR uygulayın

AED mevcutsa, açın ve talimatları 
izleyin

Şok verme kararını analiz edin
EVET HAYIR

ŞOK VERİN

CPR’a 2 dakika/ 5 devir devam edin
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CPR Advisor model 500P ile birlikte HeartSine samaritan® PEDİ’niz 

a. Aygıt üzerinde izinsiz modifikasyonlar yapılması.
b. Standart dışı bileşenler kullanılması.
c. Kullanıcının, aygıtı kullanma talimatlarına veya 

kılavuzda verilen talimatlara uygun kullanmaması.
d. Aygıtın seri numarasının silinmiş, tahrif edilmiş, yanlış 

kullanılmış veya değiştirilmiş olması.
e. Aygıtın, elektrotların veya bataryaların belirtilen çevre 

koşullarına uygun olmayan şekilde saklanmış ya da 
kullanılmış olması.

f. Pad-Pak™ ya da Pediatric-Pak™ ambalajının iade 
edilmemiş olması.

g. Aygıtın, uygun olmayan yöntem ya da ekipmanlar 
(bakım bölümüne bakın) kullanılarak test edilmiş olması.

Garanti kapsamındaki her türlü talep, cihazı satın aldığınız 
distribütörünüz aracılığıyla yapılmalıdır. HeartSine 
Technologies, garanti kapsamında herhangi bir servis işlemi 
yapmadan önce satın alma belgesi talep edecektir. Ürün, 
kullanım kılavuzuna ve amacına uygun olarak kullanılmalıdır. 
Herhangi bir sorunuz varsa, yardım almak için support@
heartsine.com aracılığıyla bağlantı kurun.

Seçime Bağlı Veri Yönetim Paketi
HeartSine, SAM 500P için aksesuar olarak bir Veri Yönetim 
Paketi sunmaktadır. Paket, kullanıcılara, SAM 500P’nin 
belleğinden kaydedilmiş olayları indirme ve yönetme olanağı 
sağlayan yazılım ve kabloyu içerir. Bu seçime bağlı aksesuar 
hakkında daha fazla bilgi edinmek için lütfen yetkili HeartSine 
distribütörünüz ile bağlantı kurun.

USB Bağlantı Noktası    Seçime Bağlı Veri Yönetim Paketi
                                   Saver™ EVO Yazılımı ve USB Kablosu
 SAM 500P sadece IEC60950 PC’ye bağlanmalıdır
  SAM 500P PC’ye bağlı iken defibrilitasyon 
 yapmayın
Yazılım güncellemeleri
SAM 500P’deki yazılım veri yönetim paketi kullanılarak 
yükseltilebilir. Yazılım güncellemeleri web sitemizde 
bulunmaktadır (www.heartsine.com)

SAM 500P’inizin paketten çıkartılması

a. Dıştaki kutuyu açın, SAM 500P ve tüm aksesuarları 
çıkartın.

b. Garanti/Kayıt kartını doldurun ve HeartSine 
Technologies’e geri gönderin.

c. Bu Kullanım Kılavuzunu okuyun.
d. Tüm potansiyel kullanıcıların gereğine uygun şekilde 

eğitildiğinden emin olun.
e. AM 300P’yi hizmete alın

Garanti
SAM 500P, üretim tarihinden itibaren belirli bir süre garanti 
verilerek tedarik edilmektedir. 

Pad-Pak ve Pediatric-Pak garantisi ambalajında belirtilen 
tarihe kadar geçerlidir. Pad-Pak ve Pediatric-Pak belirtilen 
garanti tarihinden sonra kullanılmamalıdır. Son kullanma 
tarihi aşağıda gösterilen sembolün yanında verilmektedir.

Pad-Pak™ ve Pediatric-Pak™ tek kullanımlıktır. Pad-
Pak™ ya da Pediatric-Pak™ herhangi bir hasta üzerinde 
kullanıldıktan sonra bir daha kullanılmamalıdır. 

Garanti Kapsamı Dışındakiler
HeartSine Technologies ya da yetkili distribütör, aşağıdaki 
durumlarda garanti kapsamında bakım/onarım yapmakla 
yükümlü değildir:

Aygıtın üretim yılı, seri numarasının ilk iki 
hanesiyle gösterilmektedir. 

!
!
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CPR Advisor, model 500P ile birlikte HeartSine samaritan® PEDİ özellikleri

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L

Veri-Bağlantı Noktası
Durum Göstergesi
Şok düğmesi
Dokunmak serbest göstergesi
Hoparlör
Pad-Pak kartuş
Aç/Kapat düğmesi
Dokunmak yasak göstergesi
Pad yerleştirme göstergesi
Pediyatrik Hazır Etiket
İşlem okları
CPR Göstergesi

Aç/Kapat düğmesi
Aygıtı açıp kapatmak için bu düğmeye basın.

Şok düğmesi
Tedavi şoku vermek için bu düğmeye basın.

Durum göstergesi
Gösterge yeşil yanıp sönerken, SAM 500P 
kullanıma hazırdır.

PAD’leri Yerleştir göstergesi
Bu simge etrafındaki şlem okları, kullanıcıya, 
SAM 500P tamponlarının gösterildiği gibi hastaya 
takılması için talimat vermek amacıyla yanıp söner.

Dokunmak serbest göstergesi
Bu simge etrafındaki işlem okları yanıp 
söndüğünde, hastaya dokunmak serbesttir. CPR 
yapabilirsiniz ya da hastayı kontrol edebilirsiniz.

Dokunmak yasak göstergesi
Bu şimge etrafındaki işlem okları yanıp 
sönerken, hastaya dokunmayın. SAM 500P 
hastanın kalp ritmini analiz ediyor ya da bir şok 
vermeye hazırlanıyor olabilir.

İşlem okları
Bir simge etrafındaki işlem okları, kullanıcının 
yapmakta olduğu işlemleri belirtmek amacıyla 
yanıp söner.

CPR Göstergesi
Bu, CPR kompresi sırasında uygulanan kuvvetin 
dereceli olarak indikasyonunu sağlayan bir ışık 
demetidir. Yeşil ışıklar yandığında kompresler 
yeterli güçte kabul edilir.

A B
C

D E

FG

HI
J

K

L
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CPR Advisor, model 500P ile birlikte HeartSine samaritan® PEDİ’nin kullanılması için hazırlanması

Montaj 4 – SAM 500P Depolama

a. SAM 500P aygıtına her zaman kolayca erişilebilmesini 
sağlayın. HeartSine, aygıtın depolanacağı yerin 
kilitlenmemesini önerir çünkü anahtarın aranması 
yüzünden tedavi gecikebilir.

b. Seçilen depolama yeri temiz ve kuru olmalıdır. Nemli ve 
tozlu yerleri kullanmaktan kaçının.

c. Depolama yerinde sıcaklık 0˚C ile 50˚C (32˚F ile 
122˚F) arasında olmalıdır. Kısa bir süre için de 
olsa, defibrilatörün aşırı sıcaklıklara maruz kalacağı 
depolama yerlerini seçmeyin.

d. Mümkün olduğu yerde, SAM 500P; CPR maske, 
jilet, makas vb. gibi diğer uygun CPR aksesuarlarının 
depolandığı yerde bu malzemelerle birlikte depolanmalıdır.

e. SAM 500P durum göstergesinin görülebildiğinden emin 
olun.

f. Aygıta her zaman erişilebilmesini sağlamak için 
gerekli tüm düzenlemeleri yapın. SAM 500P aygıtının 
depolandığı yeri kullanan muhtemel kişilerin hepsini 
bilgilendirin.

Pad-Pak Montajı
Pad-Pak, batarya ve defibrilasyon elektrotlarını bir kartuşta 
içerir. Etiketteki son kullanma tarihine bakın.

Montaj 1

Montaj 2 – SAM 500P’yi Sınama

Montaj 3

Acil durumda hastaya uygulama zamanı gelene 
kadar, Pad-Pak™ tablasını açmayın ya da 
defibrilasyon tamponlarını koruyucu paketinden 
çıkarmayın.

Pad-Pak™’i paketinden çıkarın ve SAM 500P 
ve Pad-Pak™’i düz bir yüzeye koyun.

Pad-Pak™ aygıtını yuvaya bastırın ve
düzgün takıldığından emin olmak için
“tık” sesinin çıkmasını bekleyin. Pad-Pak™ 
gereği gibi monte edildikten sonra, PAD 
Durum Göstergesi her 5 saniyede bir yeşil 
yanıp sönmeye başlayacaktır.

AÇ Düğmesine basın. Sesli 
uyarıları duyduğunuzdan emin olun:

Yetişkin hasta ya da Çocuk hasta

Tıbbi yardım ÇAĞIRIN

KAPAT Düğmesine basarak kapatın

SAM 500P aygıtını Yumuşak Taşıma
Çantası’na yerleştirin. Alternatif 
taşıma çantalarını HeartSine’a ya da 
distrübütörünüze sorun.

HeartSine, SAM 500P aygıtınız ile birlikte 
ilave bir yedek Pad-Pak™ aygıtının da 
depolanmasını önermektedir.

Yedek Pad-Pak™ SAM 500P aygıtının Yumuşak 
Taşıma Çantası’nın arka bölümünde depolanabilir. 
Yedek ya da değiştirme Pad-Pak™aygıtlarını 
sipariş vermek için HeartSine ya da yetkili bir 
distribütör ile bağlantı kurun.

Duvar rafına ya da güvenli ve göz
önünde bir yere koyun. Duvar rafları 
ülkeden ülkeye değişiklik arz eder. Daha 
fazla bilgi için HeartSine ya da yetkili 
distribütörünüz ile bağlantı kurun. SAM 
500P, elverişli ve merkezi bir yerde 
tutulmalıdır. İdeal olarak, ilk yardım 
çantası, CPR hazırlık kitleri ya da yangın 
söndürücüleri vb. gibi ekipmanlarla 
birlikte saklayın. Kurtarıcının acil servisleri 
arayabilmesi ve hiç zaman kaybetmeden 
SAM 500P’yi kullanabilmesi için, 
mümkünse, bunlar, telefona yakın bir 
yerde konuşlandırılmalıdır. SAM 500P için 
depolama yerini seçerken hatırlamanız 
gereken bazı önemli noktalar.

!
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Durum Göstergesi
SAM 500P bir durum göstergesi içerir. Bu, yaklaşık 5 
saniyede bir yeşil renkte yanıp sönen bir göstergedir. Yeşil 
renkte yanıp söndüğünde SAM 500P’nin kullanıma hazır 
olduğunu belirtir. Eğer bu gösterge kırmızı renkte yanıp 
sönüyorsa veya hiç yanıp sönmüyorsa, SAM 500P’nizle ilgili 
bir sorun var demektir. Eğer durum böyle ise, daha ayrıntılı 
bilgi ve hatayı bulmak için sorun giderme bölümüne bakın. 

Aygıtın Düzenli Olarak Açılması 
HeartSine, kullanıcıların SAM 500P’yi, işlevselliğini kontrol 
etmek amacıyla düzenli olarak açmamasını tavsiye eder. SAM 
500P ile ilgili bir sorun olduğunda durum göstergesi kullanıcıyı 
bilgilendirdiğinden, düzenli olarak aygıtın açılması gerekmez.
Lütfen dikkat edin: 
SAM 500P her açıldığında, Pad-Pak™ içindeki bataryanın 
enerjisini kullanır. Aygıt sürekli biçimde düzenli aralıklarla 
açılacak olursa, Pad-Pak™ aygıtınızın bekleme ömrünü 
azaltabilir ve bu aygıtın zamanından önce değiştirilmesi 
gerekebilir. SAM 500P açıldığında, olay kaydetme özelliği 
etkinleştirilmiş olur. Defalarca açılması, belleği zayıflatacak 
ve bir defibrilasyon olayının kaydedilmesinde yetersiz belleğe 
neden olabilecektir. Saver™ EVO yazılımı kullanılarak, SAM 
500P’nin belleği silinebilir.

HeartSine, kullanıcıların düzenli olarak bakım kontrolü 
yapmasını tavsiye eder. Önerilen bakım kontrolü aşağıdaki 
gibidir.

a. Durum Göstergesini kontrol edin. Eğer Durum 
Göstergesi yanıp sönmüyorsa veya kırmızı renkte yanıp 
sönüyorsa, bir sorun tespit edilmiş demektir. Bu kılavuzun 
17. sayfasındaki sorun giderme bölümüne bakın.

b. SAM 500P aygıtına takılmıs olan Pad-Pak™ aygıtının 
son kullanım tarihini kontrol edin. Pad-Pak™ son 
kullanım tarihini geçmişse, SAM 500P aygıtından 
sökün ve yenisiyle değistirin. Yenisiyle değiştirmek için 
bulunduğunuz yerdeki yetkili HeartSine distribütörüne 
başvurun.

c. Sarf malzemeleri, aksesuarlar ve yedek parçalarda hasar 
olup olmadığını ve son kullanım tarihlerini kontrol edin. 
Hasarlı veya son kullanım tarihi geçen aksesuarları değiştirin.

d. SAM 500P aygıtının dış yüzeyinde çatlak veya başka 
türlü hasar belirtisi olup olmadığını kontrol edin. 
Eğer herhangi bir hasar bulursanız, yetkili HeartSine 
distribütörünüz ile bağlantı kurun.

e. Eğitim almış bakım elemanlarının SAM 500P aygıtının 
yerini bildiğinden ve aygıtın, bakım elemanlarının her 
zaman ulaşabileceği bir yerde olduğundan emin olun.

f. Eğitim almış tüm bakım elemanlarının en son CPR ve 
AED kullanım eğitimlerini almış olduğundan emin olun. 
Tavsiye edilen eğitim yenileme aralıkları için eğitimi 
sağlayan kuruluş ya da organa danışın.

Öz Sınama
SAM 500P, haftalık olarak yürütülen bir otomatik öz sınama 
içerir. Öz sınama programı otomatik olarak çalışır ve 
kullanıcının herhangi bir müdahalede bulunması gerekmez. 
SAM 500P, Pazar günleri GMT zamanıyla gece yarısı öz 
sınamayı gerçekleştirir. Bu öz sınama süreci sırasında durum 
ışığı kırmızı renkte yanıp sönecektir. Öz sınamanın başarıyla 
tamamlanmasıyla birlikte durum ışığı yeşile dönecektir. 
Öz sınamanın tamamlanması 10 saniyeden fazla sürmez. Öz 
sınamanın tamamlanması 10 saniyeden fazla sürmez. Yeşil 
LED yanıp sönmeye başladığında aygıt hemen kullanıma hazır 
demektir. Öz sınama tamamlandığında, SAM 500P aygıtınız 
bir “bip” sesi çıkarır ve temel işlevlerinin çalışıp çalışmadığını 
tespit eder. Öz sınama, başarısız olursa, LED kırmızı renkte 
yanıp sönecektir ve aygıt her 5 saniyede bir “bip” sesi 
çıkaracaktır. Öz sınama, SAM 500P aygıtında kullanılmakta 
olan batarya ve defibrillasyon tamponlarının kullanım 
sürelerinin dolup dolmadığını tespit etmez. Aygıt üzerindeki 
son kullanım tarihini düzenli olarak kontrol etmeyi unutmayın.

Bakım
SAM 500P aygıtının, kullanıcı tarafından servis 
edilebilecek herhangi bir parçası yoktur. Bu 
yüzden, yıllık servise gerek yoktur.

Bu, yaklaşık 5 saniyede bir yeşil 
renkte yanıp sönen bir göstergedir. 
Yeşil renkte yanıp söndüğünde 
SAM 500P’nin kullanıma hazır 
olduğunu belirtir. 

SAM 500P durum göstergesinin kolaylıkla görülür 
olup olmadığını kontrol edin. Durum göstergesinin 
her 5 saniyede bir yeşil renkte yanıp söndüğünden 
emin olun. Durumu kontrol etmek için SAM 
500P’ye güç vermeniz gerekmez.

SAM 500P, Pazar günleri GMT zamanıyla gece 
yarısı öz sınamayı gerçekleştirir. Bu öz sınama 
süreci sırasında durum ışığı kırmızı renkte 
yanıp sönecektir. Öz sınamanın başarıyla 
tamamlanmasıyla birlikte durum ışığı yeşile 
dönecektir.

!
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Samaritan®  PAD Kontak Pim’lerinin Kontrolü
HeartSine, kullanıcıların, Pad-Pak değiştirilirken SAM 500P 
üzerindeki kontak pimlerini kontrol etmesini tavsiye eder. 
Bu pimler yay ile yüklenmiştir ve Pad-Pak takıldığında 
geri kaçar. Aşağıdaki resimde, Pad-Pak™ çıkartıldığında 
SAM 500P üzerindeki kontak pimlerinin nasıl göründüğü 
gösterilmektedir.

Düzgün çalışmayı sağlamak için, parmağınızı kullanarak, 
dört pimden her birine sırayla haifiçe bastırın. Pimlerin her biri 
SAM 500P’nin içine doğru geri itilecektir. Her bir pimin, serbest 
bırakıldıktan sonra yayın etkisiyle geri gittiğini kontrol edin.

Samaritan®  PAD’in Sınanması
SAM 500P’nin Öz sınama işlevi, aygıtın kullanıma hazır olup 
olmadığını belirler. SAM 500P, standart ECG simülatörler 
kullanılarak sınanmamalıdır 

Pad-Pak™ Aygıtının Değiştirilmesi   
Batarya kullanım ömrü, 6 saatlik izleme veya 60 şok ya da her 
ikisinin birleşimi kadardır. Pad-Pak™, bekleme modundayken 
(SAM 500P aygıtına takılmış halde), son kullanım tarihiyle 
gösterilen bir raf ömrüne sahiptir (üretim tarihinden itibaren 
4 yıldır). Aşağıdaki durumlar meydana geldiğinde batarya ve 
defibrillasyon paketi değiştirilmelidir:

SAM 500P üzerindeki durum göstergesi kırmızı renkte yanıp 
sönüyorsa ya da hiç yanıp sönmüyorsa, Pad-Pak™ aygıtını 
değiştirmeniz gerekebilir. Durum göstergesinin kırmızı yanıp 
sönmesinin ya da hiç yanıp sönmemesinin nedenini tespit 
etmek için lütfen bu kılavuzun sorun giderme bölümüne bakın.

Pad-Pak™ Nasıl Değiştirilir   

a. Yedek Pad-Pak™aygıtını koruyucu kılıfından çıkartın.
b. Değiştirilecek eski Pad-Pak™ aygıtını çıkartın.
c. “SAM 500P’nizin kullanıma hazırlanması” başlıklı 

sayfada bulabileceğiniz Pad-Pak™ montaj talimatlarını 
izleyin.

d. Pad-Pak™ yerine tam oturana kadar sıkıca bastırın.
e. Durum göstergesini kontrol edin. Eğer Pad-Pak™ 

yerine doğru takılmışsa, durum göstergesi yaklaşık her 
5 saniyede bir yeşil yanıp sönecektir.

f. Aygıtı açmak için Aç/Kapat düğmesine basın. Başlamak 
için uygun mesajları dinleyin. Aygıtı kapatmak için 
yeniden Aç/Kapat düğmesine basın. Aygıt tarafından 
herhangi bir uyarı mesajı verilmediğinden ve durum 
göstergesinin yaklaşık her 5 saniyede bir yeşil renkte 
yanıp söndüğünden emin olun.

g. Gerekirse, ilgili güvenlik görevlisine veya SAM 500P’nin 
bakımından sorumlu kişiye bilgi verin.

h. Yedek Pad-Pak™ aygıtının kullanılmaya başladığı tarihi 
göstermek için ilgili kayıtları güncelleyin.

i. Eski Pad-Pak™ aygıtını atın.

Bakım

Pad-Pak™ son kullanım tarihi geçtiğinde

Pad-Pak™ kullanıldığında (tek kullanımlık
bir aygıttır)

SAM 500P’in onaylı olmayan sınama ekipmanı 
ile sınanması aygıta hasar verebilir ve 
garantinizi geçersiz kılacaktır. SAM 500P’nizin 
nasıl sınanacağı hakkında ayrıntılı bilgi 
edinmek için yetkili HeartSine distribütörünüz 
ile ya da doğrudan HeartSine Technologies ile 
bağlantı kurun.

!

* Bir montaj testi ve ek aktivasyon yok
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Bakım
samaritan PAD yumuşak taşıma çantası
SAM 500P ve yumuşak taşıma çantası,
kurtarıcının aygıtı, taşıma çantasını açmadan
kullanabilmesine olanak sağlayacak şekilde tasarlanmıştır.

Saydam plastik kapak, kurtarıcının aygıtı kullanmasına 
olanak tanırken, SAM 500P’yi korur. SAM 500P aygıtını 
yumuşak taşıma çantasında saklıyorsanız, çalıştırmak için
çantadan çıkarmanız gerekmez.

  Elektrot paketine ulaşmak için yeşil şeridi çekin.  

Samaritan PAD’in Temizlenmesi
SAM 500P’yi aşağıdaki maddelerden biriyle
nemlendirilmiş yumuşak bir bezle silerek temizleyin:

Çalıştırma/Bekleme Koşulları
SAM 500P’nin 0 ˚C ile 50˚C (32˚ ile 122˚F) arasında 
depolanması amaçlanmıştır. HeartSine, hem SAM 500P hem 
de Pad-Pak için en yüksek performans elde edileceğinden, 
mümkünse aygıtın uygun oda sıcaklığında depolanmasını 
tavsiye eder. 

HeartSine ürünlerini aşağıdaki yerlerde saklamayın:
•            Yüzeyinde nem veya yoğunlaşma olan yerler
•             Yukarıdaki ortam sıcaklık değerleri sağlansa dahi 

aşırı sıcaklık dalgalanmaları olan yerler

Sevkiyat Ve Ulaştırma Sıcaklığı
SAM 500P, -10˚C ile 50˚C (14˚F ile122˚F) sıcaklık aralığında 
geçici olarak iki güne kadar depolanabilir. Eğer SAM 
500P’nin 0˚C (32˚F) altındaki sıcaklıklarda depolandığını 
düşünüyorsanız, aygıtın yeniden kullanıma hazır olduğu 
düşünülmeden önce, 0˚C ile 50˚C (32˚ ile 122˚F) arasındaki 
ortam sıcaklığında en az 24 saat süreyle tutulmalıdır. 

Aygıt Üzerindeki Sıcaklık Algılayıcısı
SAM 500P’nin içinde bir sıcaklık algılayıcısı vardır. Bu 
algılayıcı, SAM 500P açıldığında, aygıtın ortam sıcaklığını 
kontrol edecektir. Eğer sıcaklık, amaçlanan depolama 
sıcaklık aralığı olan 0˚ ile 50˚C’nin (32˚ to 122˚F) dışında ise, 
SAM 500P bunu algılayacak ve kapatıldığında üç bip sesi 
çkartacaktır.

Önden Görünüş Arkadan Görünüş – Hızlı 
başlatma kartı için saydam 
pencere.

Sabunlu su.

İzopropil alkol (%70’lik çözelti).

SAM 500P’nin hiçbir parçasını hiçbir şekilde su 
veya başka bir sıvıya daldırmayın. Sıvılarla
temas etmesi, aygıta ciddi hasar verebilir veya 
yangına veya elektrik çarpmasına neden olabilir.

SAM 500P’yi aşındırıcı malzemeler, 
temizleyiciler veya solventlerle temizlemeyin.

SAM 500P’nin depolandığı yerde sıcaklığın 
0 ile 50˚C (32˚ ile 122˚F) arasında tutulmasını 
sağlayın.  Bu sıcaklıklar dışında uzun süreli 
depolama, aygıtın performansını olumsuz 
yönde etkileyebilir.

Samaritan PAD önerilen sıcaklık aralığının 
alt değerinde kullanılırken, HeartSine, aygıtın 
kullanılacağı ana kadar düşük sıcaklıklara maruz 
bırakılmamasını tavsiye eder.

SAM 500P’nin, 0˚C (32˚F) sıcaklığın altında ya 
da 50˚C (122˚F) sıcaklığın üzerinde kullanımı 
amaçlanmamıştır.

!

!

!

!
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CPR Advisor, model 500P ile birlikte samaritan® PEDİ kullanırken
Samaritan®  PAD’in kullanım zamanı 
SAM 500P, ani kalp durmasını (SCA) tedavi etmek için 
tasarlanmıştır. Yalnızca SCA kurbanı ve aşağıdaki durumda 
olan kişileri tedavi amacıyla kullanılmalıdır:

Kişi tepki vermiyorsa ancak SCA geçirip geçirmediğinden 
emin olamıyorsanız, CPR işlemine başlayın. Uygun 
olduğunda defibrilatörü uygulayın ve sesli talimatları izleyin.

Defibrilasyon Öncesi İşlemler
SAM 500P’yi kullanmadan önce, hastayı hazırlamak için 
aşağıdaki kontrollerin ve işlemlerin yapılması  tavsiye edilir:

uyarıya tepki vermeyen

normal nefes almayan

dolaşım belirtisi göstermeyen

SAM 500P, bilinci yerinde olmayan ve tepki 
vermeyen hastalar üzerinde uygulanması 
için tasarlanmıştır. Hasta tepki veriyorsa ya 
da bilinci yerindeyse, tedavi için SAM 500P’yi 
kullanmayın.

Hastanın göğsünün kuru olduğundan emin
olun. Gerekirse göğüs bölgesini kurulayın.

SAM 500P, hastanın kalp ritmini belirlerken ya 
da defibrilasyon şoku verilirken kurtarıcının veya 
çevredeki insanların hastayla temas etmesini 
önleyin.

Göğüste çok kıl varsa, defibrilasyon tamponlarının 
uygulanacağı alanları tıraş edin.

Göğsü çıplak bırakacak şekilde hastanın 
giysilerini çıkartın. İç çamaşırı da dahil tüm giysiler 
çıkartılmalıdır.

!

Yetişkin ya da Pediyatrik (çocuk) hasta
SAM 500P, SCA kurbanı yetişkin ya da pediyatrik (çocuk) 
hastalara tedavi sağlayabilir. Sekiz yaşın altında ve 25 kg’dan 
(55 Libre) az hastalar çocuk olarak değerlendirilmelidirler. 
Pediyatrik hastalarda kullanmak için, SAM 500P’den Yetişkin 
Pad-Pak™ aygıtını çıkartın ve yerine Pediatric-Pak™ aygıtını 
takın. Çocuk hastalarda kullanım talimatlarının tamamı 
Pediatric-Pak™ile birlikte sağlanmıştır.

Eğer hasta 25 kilogram’dan (55 libre) daha ağırsa, yetişkin 
hasta olarak düşünülmelidir. Yetişkin hastalar için SAM 
500P’de yetişkin Pad-Pak™ kullanılmalıdır.

Pediatric-Pak™ mevcut değilse ve pediyatrik özelliklere sahip 
alternatif bir defibrilatör de bulunamıyorsa, Amerikan Kalp 
Derneği ve Avrupa Resusitasyon rehberi, yetişkin sistemi 
kullanarak hastaya defibrilasyon yapılmasını önerir.

HeartSine, SAM 500P’nin üzerine Pad-Pak™     (yetişkin) 
takılı olarak yetişkin hastalarda kullanıma hazır şekilde 
tutulmasını tavsiye eder.

HeartSine Technologies, aygıt, sekiz yaş 
altındaki çocukların çok olduğu bir yerde 
kullanılıyorsa, SAM 500P ile birlikte bir 
Pediatric-Pak™ bulundurulmasını tavsiye eder.

Hastanın tam olarak yaşını ve ağırlığını tespit 
etmek için tedaviyi geciktirmeyin.!

!

CPR Advisor işlevi, sadece yetişkin 
hastalarda kullanılmak için tasarlanmıştır. 
Eğer bir pediatrik Pad-Pak, bir kurtarma için 
kullanılıyorsa, CPR Advisor işlevleri devre 
dışı bırakılır. Bu durumda, kurtarıcı CPR ile 
başlamaya sevk edilecek ama CPR Advisor geri 
bildirim sağlanmayacaktır.

!

Eğer pediatrik bir hasta, yetişkin bir Pad- Pak ile 
tedavi edilirse, o zaman sağlanan CPR bilgileri 
göz ardı edilmelidir. CPR Advisor, güncel 
olarak sadece yetişkin hastalarda geri bildirimi 
sağlamak için tasarlanmıştır.

!
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Pad-Pak™ ya da Pediatric-Pak™ Hasta
HeartSine Technologies, iki tür Pad-Pak™ geliştirmiştir. 
Standart Pad-Pak™ aygıtının, sekiz yaş ya da 25kg (55lb) 
üzerinde SCA kurbanı olduğundan kuşkulanılan kurbanlarda 
kullanımı amaçlanmıştır.
Pediatric-Pak™ (çocuk) aygıtının sekiz yaşından küçük 
ve 25kg’dan (55lb) daha hafif SCA kurbanı olduğundan 
kuşkulanılan kurbanlarda kullanımı amaçlanmıştır. 
Pediatric-Pak™ elektrotları açılmış olarak aşağıdaki resimde 
gösterilmektedir.

Pad-Pak™ (yetişkin) ve Pediatric-Pak™ (çocuk) renk ve 
şeklinden ötürü kolayca ayırt edilebilir. Alternatif batarya ve 
elektrot kartuşlarını lütfen öğrenin ki acil bir durumda uygun 
olanı kolayca seçebilin.

Pediatric-Pak™, SAM 500P’ye takıldığında, yukarda 
gösterildiği gibi samaritan PAD’in altından dışarı doğru 
çıkacaktır.

Yetişkin ya da Pediyatrik (çocuk) hasta

Pad-Pak™aygıtının nasıl değiştirileceği 
hakkındaki talimatları bildiğinizden emin olun.!

CPR Advisor İşlevi
SAM 500P, bir CPR geri bildirim işlevini kapsar. Bu işlev, CPR 
esnasında yetişkin hastalara sağlanan kompreslerin kalitesi 
ile ilgili kurtarıcılara bilgi sağlar. 

CPR advisor, CPR duraklaması esnasında, uygun olarak 
kurtarıcılara aşağıdaki bilgileri sağlayacak.
 - Daha Sert Basın 
 - Daha Hızlı Basın
 - Daha Yavaş Basın

Kurtarıcılara, uygulanan kompresleri değiştirmek için bu 
doğrultuda tavsiye verilir. Eğer CPR işlevi, uygulanan 
kompreslerin yeterli olduğuna karar verirse, cihaz (Yeterli 
Kompresler) göstergesi iletecek.

Çocuklarda CPR Advisor
CPR Advisor işlevi, sadece yetişkin bir Pad-Pak’in SAM 
500P’de kullanıldığı zaman mevcuttur. CPR advisor, sadece 
yetişkin hastalarda kullanılmak için tasarlanmıştır. İstenmeyen 
bir durumda, pediatrik bir hasta, bir yetişkin Pad-Pak’ı ile 
tedavi ediliyor ise, takılı olan CPR advisor’ın bilgileri göz ardı 
edilmeli ve yanıt verenler CPR eğitimlerini izlemeliler.

CPR’nin çocuklar üzerinde kullanıldığı durumlarda 
özel bir özen gösterilmeli. HeartSine, pediatrik 
müdahalenin gerekli olabileceği yerlerde, sorumlu 
yanıt verenlerin en azından CPR eğitimlerinin 
Temel Pediatrik yaşam desteğini kapsamasını 
öneriyor. Eğitim veren kişilerle konuşarak, aldığınız 
CPR eğitiminin amaçlarınıza uygun olduğunu 
garanti edin.

Bir pediatrik hasta, bir yaşın üzerinde ve sekiz 
yaşın altında ve 25 kg’dan (55lb) daha az olan 
herhangi bir hastadır.
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CPR ve defibrilasyonun (CPR-D) esasları

1. Güvenlik 2. Tepki vermiyor? 
Yaşam belirtisi yok? 

Solunumu kontrol et, 
solunum yollarını aç

3. Acil servislerle 
bağlantı kur

4. Bir PAD mevcut 
olana kadar CPR 

uygula

999/911/
112 etc

30:2

5. Aç ve talimatları 
izle

6. Giysileri çıkart 7. Pad-Pak™ aygıtını aç, elektrotları 
çıkart, elektrotların astarını soy. 

Elektrotları, aşağıda gösterildiği gibi 
çıplak göğüse uygula

8. Talimatları izle 9. ŞOK 
düğmesine  

bas ...

YA DA 10. 2 dakika veya 5 devir 
CPR uygula

Hastayı riskli bölgeden 
uzaklaştırın! Kendi 
güvenliğinize dikkat edin!

Diğer insanların sana yardım 
etmesini sağla, PAD’i al

Gerekirse, göğsün elektrotlarla temas eden yerini 
tıraş at. Deriyi kurula

30:2

Profesyonel kurtarma servisi gelene kadar, bir devirden 
sonra ikinci bir kişiyle yer değiştir.

!
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Adım 5
Göğsü çıplak bırakacak şekilde hastanın giysilerini çıkartın. 
Hastanın göğsü aşırı kıllıysa, elektrotların uygulanacağı 
alanları tıraş edin.

Elektrotları, hastanın göğsüne aşağıda gösterildiği gibi 
yerleştirin. Sternum ve Apex elektrot tamponlar, karşılık gelen 
elektrotlar üzerinde açıkça belirtilmiştir.

Elektrotları, düzgün bir temas sağlanması için hastanın çıplak 
göğsüne sıkıca bastırın.

Adım 1 Tıbbi yardım çağırın!

Adım 2    SAM 500P’yi düz bir yüzeye yerleştirin

Adım 3 

Adım 4

Defibrilasyon Yapma

Parazitlere karşı korumak için, PAD’leri, tüm 
radyo frekanslı aygıtlardan ve diğer hassas 
ekipmanlardan en az 2 m (6 ayak) uzakta 
çalıştırmalısınız. Alternatif olarak, etkileyen ya 
da elektromanyetik parazite neden olan aygıtı 
kapatın.

AÇ/KAPAT Düğmesine basın ve yumuşak taşıma 
çantasının yeşil ŞERİDİNİ açın. Sesli uyarıları 
dinleyin.
Yetişkin hasta ya da Çocuk hasta

Tıbbi yardım çağırın

Göğsü çıplak bırakacak şekilde hastanın giysilerini 
çıkartın

Pad’leri çıkarmak için yeşil şeridi çekin

Pad-Pak™ aygıtının ikinci yeşil Şeridini tutun ve 
ÇEKİN.

Tamponların astarlarını soyun

Tamponları, hastanın çıplak göğsüne resimde 
gösterildiği gibi uygulayın

Tamponları, hastanın çıplak derisine düzgünce bastırın

!
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Adım 7
Eğer hastanın tedavi şokuna gereksinimi varsa, SAM 500P 
şarj etmeye başlayacaktır. Böyle bir senaryoda aşağıdaki 
sesli uyarıları duyacaksınız:

Adım 8
SAM 500P istenilen düzeyde şarj olduğunda, aşağıdaki sesli 
uyarıyı duyacaksınız:

Sol üstte “hastaya dokunmak yasak” simgesi. Kimsenin 
hastaya dokunmadığından emin olduğunuzda, tedaviyi 
yapmak için şok düğmesine (üst sağda) basın.

Adım 6
Elektrot tamponları hastaya düzgün sekilde bağlandığında, 
sesli uyarılar duyulur:

Samaritan® PAD üzerindeki dokunmak yasak göstergesi 
(yukarda) yanacaktır.

Defibrilasyon Yapma

 Kalp ritminin değerlendirilmesi

Hastaya dokunmak yasak

Hastadan uzakta durun

Tedavinin analiz aşamasında hastaya 
dokunulması, teşhis sürecinin bozulmasına ve 
dolayısıyla uzamasına neden olabilir. Analiz 
devam ederken hastaya dokunmaktan kaçının. 
Aygıt, hastaya dokunmanın serbest olduğu 
zamanı bildirecektir.

Sesli uyarıları izleyin. SAM 500P analiz yaparken, 
hastaya dokunmayın ya da başkalarının 
hastaya dokunmasına izin vermeyin. Analizin 
tamamlanmasından sonra, SAM 500P, tavsiye 
edilen tedaviyi size bildirecektir. Hastayı hareketsiz 
tutmaya özen gösterilmelidir. Hasta hareket 
ederse, teşhis ve tedavi yanlış olabilir, gecikebilir 
ya da etkili olmayabilir.

Tamponların yerleştirilmesi kritik öneme 
sahiptir. Etikette ve eğitimde gösterilen
tampon yerleştirme talimatlarına mutlaka tam 
olarak uyulması gerekir. Tamponlar hastanın 
cildine tam olarak yapışmaz ise, tedavinin etkili 
olmasını engelleyebilir veya tedavi amaçlı şok 
uygulandığında hastanın cildinde aşırı yanmaya 
neden olabilir. 

Şok önerilir

Hastadan uzakta durun

SAM 500P aygıtı, operatörlere ve çevredeki 
kişilere ciddi zarar verme riski taşıyan elektrik 
şoku üretir. Şok verildiğinde hiç kimsenin 
hastayla temas etmemesi için mutlaka özen 
gösterilmelidir.

Şimdi Şok düğmesine basın

SAM 500P, yalnızca gerekiyorsa şok 
uygulayacaktır. Defibrilasyon tedavisinin 
uygulanması için sesli bir uyarı ne zaman şok 
düğmesine basılacağını söyleyecektir.

!

!

!

!
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Elleriniz sternumun alt kısmına yerleştirilmelidir (kurbanın 
meme uçları arasına).  

Yetişkin kurbanlara kompres uygulandığında kompresler 
4 ile 5 cm arasındaki derinlikte uygulanmalıdır. Doğrudan 
kurbanların göğsüne zbastırın, metronomu dinleyin veya 
kompres uygulayacağınız hız için yanı sönen “güvenilir 
dokunuş” simgesini izleyin. 

Paniklemeyin, sakin olun ve yanınızda bulunanların yardımını 
aldığınızdan emin olun. Eğer yanınızda birileri varsa, CPR 
eğitimi alıp almadıklarını sorun. Eğer başka eğitimli yanıt 
verenler varsa, sağlanan CPR’nin verimliliğini sağlamak için 
bu yanıt verenlerle değiştirin. 

Kompres sağlamaya başladığınızda SAM 500P üzerindeki 
CPR danışman işlevi hem ECG hem de ICG ölçümlerini 
kullanarak verilen kompreslerin verimini analiz edecektir. 
Kompresin hem gücü hem de hızının analizi sağlanacaktır. 

Analize bağlı olarak SAM 500P hm sesli mesaj hem  de 
görsel uyarı için danışmanlık sunacaktır. 

Adım 9
Şok verildikten sonra ya da ECG analizi durduktan sonra 
sesli uyarıları duyacaksınız:

Derhal CPR’ye başlayın. Kompresyon hızı için SAM 
500P’den metronom sesini kullanın – aygıt, dakikada 100 
atıma karşılık gelen (geçerli AHA/ERC kurallarına uygun) 
bir ses tonu çıkarır. Ek yol gösterme amacıyla, “dokunmak 
serbest” simgesinin de aynı hızda yanıp söndüğüne 
(yukarda) dikkat edin.

CPR kompresleri sunmaya başladığınızda 500P PEDİ 
aşağıdaki uyarılar çıkarılarak CPR ile ilgili bilgi vermeye 
devam edecektir.  

Ellerinizi hızlı bir şekilde kurbanın göğsünün ortasına 
yukarıdaki resimde gösterildiği gibi yerleştirin.

Defibrilasyon Yapma

CPR uygularken, PAD’i seyredin ve dinleyin. 
“Dokunmak serbest” simgesi yanıp sönecektir.  
PAD, CPR’ye yol göstermek amacıyla 
dakikada 100 bip sesi çıkaracaktır. AHA/ERC 
2005 rehberine göre, 100, kompresyonun 
gerçekleştirilmesi için tavsiye edilen hızdır.

Ellerinizi üst üste göğsün üzerine yerleştirin

Metronom ile birlikte doğrudan göğüs üzerine 
zamanında bastırın

Sakin olun

Eğer kurban küçük bir çocuksa, sadece tek bir elin 
kullanılması daha uygun olabilir. 
Çocuk kurbanlar için göğüs kyurbanın göğsünün 
üçte biri ile yarısı arasında sıkıştırılmalıdır. 
Eğitim sağlayıcısından ani kalp krizi geçiren çocuk 
kurbanlara nasıl CPR yapılacağını sorun.

CPR’y başlayın

Hastaya dokunmak serbest
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Eğer SAM 500P kompreslerin doğru hızda ve güçte 
yapıldığını saptarsa sesli uyarı verecektir

Bu, aşağıda yanan tüm CPR görsel göstergesi ile birlikte 
verilecektir.

Bu, iyi bir CPR için kompreslerin doğru hızda ve güçte 
yapıldığının bir göstergesidir. İki kurtarma soluğu için 30 
kompres hızında kompres sağlamaya devam edin. 

Eğer SAM 500P sağlanan kompreslerin yeterince sıkı 
olmadığını sağlarsa sesli uyarı verecektir

Bu, aşağıda açıklandığı üzere CPR göstergesinden alınan 
görsel uyarıların dereceli bir ayarı ile sağlanacaktır

Eğer yukarıda gösterildiği üzere sekiz turuncu ışık yanarsa, 
bu durum kurbanın göğsüne hafifçe daha sert bastırmanız 
gerektiğini gösterir. 

İyi Kompresler

Hızlı it

Eğer yukarıda gösterildiği üzere sadece dört turuncu ışık 
yanarsa, bu durum kurbanın göğsüne önemli oranda daha 
sert bastırmanız gerektiğini gösterir.

Eğer sadece bir turuncu ışık yanarsa, bu durum SAM 
500P’nin ya CPR kompresi sağlamaya başladığını ya da son 
derece kötü kaliteye sahip olduğu anlamına gelir. Ellerinizi 
doğru konumda yerleştirdiğinizi kontrol edin ve derhal 
kurbanın göğsüne bastırmaya başlayın. 

Sesli uyarı ile birlikte tek bir turuncu ışık verilecektir

Kurban için kurtarma nefesi sağlamak için 
komprese ara verirken bu uyarı verilebilir. Eğe 
böyle bir durum olursa kurtarma nefesi vermeye 
devam edin ve nefes verildikten sonra komprese 
tekrar başlayın. SAM 500P bu kompresleri 
saptayacak ve uygun göstergeler sağlanarak hem 
hızı hem de gücü analiz edecektir.

CPR’e başlayın

Defibrilasyon Yapma
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SAM 500P sağladığınız kompreslerin hızını saptayabilir.  
Eğer bunların çok yavaş olduğu saptanırsa uyarı sesi 
duyacaksınız

Eğer çok hızlı bastırdığınız algılanırsa, uyarı duyacaksınız

Eğer bu uyarıları duyarsanız, metronomu dinleyin veya 
yanıp sönen “dokunmak için güvenilir” simgesini izleyin. 
Sunduğunuz kompresleri verile göstergeler ile birlikte 
zamanında yaptığınızdan emin olun. 

Kullanıcı ve Çevredekilerin Güvenliği
Defibrilatör yönergelere uygun olarak kullanıldığı ve Şok 
düğmesine basıldığında hasta ile kimse temas etmediği 
sürece, kurtarıcıya ya da çevredekilere herhangi bir zarar 
gelme riski söz konusu değildir.
SAM 500P, kalp durması belirtileri gösteren ve kalbinin şoka 
gereksinimi olan bir kişiye elektrotlar uygulanmadıkça, şok 
veremez.

HeartSine satıcınız, seçtiğiniz SCA tedavi 
protokolüyle ilgili olarak size eğitim vermiş 
olmalıdır. Her durumda, SAM 500P aygıtınız 
tarafından verilen sesli ve görsel mesajları izleyin.

Adım 10 
SAM 500P yaklaşık 2 dakika CPR advisor modunda 
kalacaktır. 2 dakikalık CPR’nin ardından aşağıdaki sesli 
uyarıyı duyacaksınız:

SAM 500P, sonra Adım 6’ya dönecektir. Kimsenin hasta ile 
temas etmediğinden emin olun ve işleme daha önceki gibi 
devam edin.

CPR’yi Durdur

Acil tıbbi servis ulaşana kadar sesli uyarıları 
izleyin.

Hızlı bastırın

Yavaş bastırın

Defibrilasyon Yapma

Pad-Pak™, 8 yaş üzerindeki hastalar için 
kullanılmalıdır. 8 yaşın altındaki hastalar için 
Pediatric-Pak™ kullanılmalıdır. Hastanın yaşını 
ve ağırlığını tespit etmeye çalışırken, tedaviyi 
geciktirmeyin.

SAM 500P, defibrilasyon tedavisi verme 
sürecindeyken, hastaya dokunmayın. 
Defibrilasyon enerjisi yaralanmaya neden olabilir.

SAM 500P cihazının oksijen maskeli sistemlerle 
birlikte çalışmasının güvenli olduğu tespit 
edilmiştir. Ancak, patlama tehlikesi nedeniyle 
SAM 500P’nin patlayıcı gazların yakınında 
kullanılmaması tavsiye edilir.  Buna, yanıcı 
anestezi gazları veya konsantre oksijen 
dahildir.

Uyarı ve önlemlerin tam bir listesi için Uyarılar ve 
Önlemlere bakın.

Olay Bildirimi
Bir AED (Otomatik Harici Defibrillatör) kullanıcısı 
olarak, SAM 500P’nin ölüme, ciddi yaralanmaya 
ya da hastalığa yol açmış olabileceğinden 
şüphelendiğiniz her türlü olayı mutlaka 
HeartSine’ye bildirmeniz gerekmektedir. 
Böyle bir durumdan şüpheleniyorsanız, 
HeartSine Technologies’i doğrudan ya da yetkili 
distribütörünüz aracılığıyla bilgilendirin.

!

!

!

!
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Bertaraf Talimatları

SAM 500P
SAM 500P yeniden kullanılabilen bir aygıttır. Bu kılavuzdaki 
talimatlara uygun olarak bakımı sağlanırsa, üretim 
tarihinden itibaren yedi yıl garantilidir. Aygıtın üretim yılı, seri 
numarasının ilk iki hanesinde belirtilmektedir.
Bertaraf Etme
SAM 500P aygıtını bertaraf etmek istiyorsanız, ulusal, 
bakanlık ve yerel gerekliliklere göre uygun bir geri kazanım 
tesisinde bertaraf etmelisiniz. Alternatif olarak, bertaraf 
edilmesi için yerel distribütörünüze ya da HeartSine 
Technologies’e götürebilirsiniz.
Avrupa Birliği’nde
SAM 500P aygıtını, ayrıştırılmamış belediye atığı olarak 
bertaraf etmeyin. SAM 500P’yi, Avrupa Parlamentosu’nun 
ve Avrupa Birliği Konseyi’nin Elektronik ve Elektrikli Ekipman 
Atıkları (WEEE) 2002/96/EEC nolu Direktifi’ne göre, yeniden 
kullanmak ya da geri kazanım için çöpe ayrı olarak atın 
ya da bertaraf için yerel distribütörünüze veya HeartSine 
Technologies’e götürün.
Pad-Pak™    
Pad-Pak™ tek kullanımlık bir aksesuardır ve kullanıldıktan 
sonra ya da son kullanma tarihi geçtikten sonra 
değiştirilmelidir. Pad-Pak™ aygıtı, SAM 500P talimatlarına 
uygun olarak bertaraf edilebilir ancak aygıtın içerdiği 
batarya ve defibrilasyon elektrotlarına özel dikkat edilmelidir.  
Alternatif olarak, Pad-Pak™ aygıtını bertaraf etmesi için 
lütfen yerel distribütörünüz ile bağlantı kurun.
Batarya
Pad-Pak™ aygıtının bataryası, ulusal, bakanlık ve yerel 
yönetmeliklere uygun olarak ayrıca geri kazanılmalıdır.  
Bertaraf edilmesini organize etmek için, lütfen yerel 
distribütörünüz ya da HeartSine Technologies ile bağlantı 
kurun.
Elektrotlar
Kullanılmış Pad-Pak™ aygıtı bertaraf edilirken, defibrilasyon 
elektrotları insan dokusu, sıvısı ya da kanı ile kirlenmiş 
olabilir. Pad-Pak™ aygıtının elektrotlarını çıkartın. Elektrotları 
bir araya getirin.  Elektrotlar, bulaşıcı atık madde olarak 
ayrıca bertaraf edilmelidir. Bu malzemeyi ulusal, bakanlık 
ve yerel yönetmeliklere uygun olarak bertaraf edin. Eğer 
Pad-Pak™     elektrotları kullanılmamışsa, bulaşıcı olmayan 
atık olarak düşünülebilir.

Kullanım Sonrası Denetim Listesi

HeartSine Technologies, SAM 500P aygıtınızı kullandıktan 
sonra aşağıdaki işlemleri gerçekleştirmenizi tavsiye eder:

a. Veri indirmek için lütfen yetkili distribütörünüz ile ya da 
HeartSine Technologies ile bağlantı kurun.  

b. Kullanılmış Pad-Pak™ aygıtını SAM 500P’den çıkartın 
ve uygun şekilde bertaraf edin. (Tavsiye edilen bertaraf 
yöntemleri için, lütfen bertaraf talimatları bölümüne 
bakın)

c. SAM 500P’nin dış kısmında çatlak ya da başka hasar 
olup olmadığını kontrol edin. Eğer herhangi bir hasar 
varsa, derhal distribütörünüz ile ya da HeartSine 
Technologies ile bağlantı kurun.

d. SAM 500P’nin dışında toz ya da kirlenme olup 
olmadığını kontrol edin. Gerekiyorsa, aygıtı onaylanmış 
temizlik ürünleri ile temizleyin.

e. Sarf malzemelerini, aksesuarları ve yedek parçaların 
hasarlı olup olmadığı ve son kullanım tarihlerinin 
geçip geçmediğini kontrol edin. Hasar varsa ya da son 
kullanım tarihi geçilmişse, derhal değiştirin. Onaylanmış 
yerel HeartSine distribütörünüz ile bağlantı kurun.

f. Yeni Pad-Pak™ aygıtını monte edin. Yeni Pad-Pak™ 
aygıtını monte etmeden önce, son kullanım tarihinin 
geçilmemiş olduğunu kontrol edin. Tam talimatlar için 
Pad-Pak™ montaj bölümüne bakın.

g. Yeni Pad-Pak™ aygıtını monte ettikten sonra, Durum 
Göstergesini kontrol edin. Durum göstergesi yeşil 
renkte yanıp sönmüyorsa, bu kılavuzun sorun giderme 
bölümüne bakın. Sorun devam ederse, teknik destek 
almak için HeartSine Technologies ya da onaylı yerel 
distribütörünüz ile bağlantı kurun.

h. SAM 500P’yi açın ve “Tıbbi yardım çağırın” sesli mesajı 
duyulacak şekilde, SAM 500P’nin doğru çalıştığını teyit 
edin. SAM 500P’yi kapatın.

i. Kullandıktan sonra HeartSine Technologies ile bağlantı 
kurun. HeartSine’de bizler, kullanım sırasında tedavi 
uygulanmamış bile olsa, ürünlerimizi kullanma olanağı 
bulmuş müşterilerimizin yorumlarını duymaktan 
memnun oluruz. Sizlerin sağlayacağı bu bilgiler, 
SCA tedavisinde sürekli geliştirme ve iyileştirme 
çabalarımızın vazgeçilmez bir parçasıdır.

Samaritan® PAD’i kullandıktan sonra
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Sorun giderme
Aşağıda, SAM 500P’de bir arıza olduğundan kuşku 
duyuyorsanız ya da SAM 500P sorun olabileceğini işaret 
ediyorsa, neler yapmanız gerektiğinin kısa bir özeti 
sunulmaktadır (arıza saptama bölümüne bakın).

a. Pad-Pak    bataryasının son kullanım tarihini kontrol 
edin. Eğer son kullanım tarihi geçmişse, Pad-Pak™ 
aygıtını derhal değiştirin. Değiştirme ve yedek 
Pad-Pak’lar için yetkili distribütörünüz ya da HeartSine 
Technologies ile bağlantı kurun.

b. Pad-Pak’ın doğru monte edildiğinden emin olun. Pad-Pak’ı 
sıkıca bastırarak yuvasına sokun. Aygıtı açın ve ilk sesli 
mesajın çalmasına izin verin. Aygıtı kapatın. Eğer SAM 
500P uyarı mesajı çalmazsa ve durum göstergesi yeşil 
renkte yanıp sönüyorsa, SAM 500P servise gönderilebilir.

c. SAM 500P’yi açın. Uygun sesli uyarıları dinleyin. SAM 
500P’yi kapatın. Hiçbir uyarı mesajının çalmadığından 
emin olun. Durum göstergesinin yeşil renkte yanıp 
söndüğünü kontrol edin. Eğer uyarı mesajı çalmamışsa 
ve durum göstergesi yeşil renkte yanıp sönüyorsa, SAM 
500P’yi servise gönderebilirsiniz. 

d. Plastikte çatlak gibi fiziksel bir hasar olup olmadığını kontrol 
edin. Eğer çatlak bulunursa, SAM 500P’yi hizmetten 
kaldırın ve tavsiye almak için HeartSine Technologies ya da 
yetkili distribütörünüz ile bağlantı kurun.

e. Pad-Pak’i değiştirin. Aygıtı yeniden açıp kapatmayı 
deneyin. Eğer uyarı mesajı işitilmiyorsa ve durum 
göstergesi yeşil renkte yanıp sönüyorsa, SAM 500P’yi 
servise gönderebilirsiniz. Kullanmakta olduğunuz Pad-
Pak’i SAM 500P’nin içinde bırakın. Arızanın ayrıntılarını 
da belirterek, yetkili distribütörünüz ya da doğrudan 
HeartSine Technologies ile bağlantı kurun.

Bu başarısız olursa ya da herhangi bir nedenden ötürü SAM 
500P aygıtınızın doğru çalışmadığı kuşkusunu yaşıyorsanız, 
destek almak için yetkili distribütörünüz ya da doğrudan 
HeartSine Technologies ile bağlantı kurun.

Sorun Giderme
Arıza Saptama
SAM 500P bir sorun tespit ettiğinde, bunu kullanıcıya iki 
yoldan bildirecektir. 

Durum göstergesi
Bu gösterge, yaklaşık her beş saniyede bir yeşil renkte yanıp 
sönmelidir. Eğer kırmızı renkte yanıp sönüyorsa ya da hiç 
yanıp sönmüyorsa, sorun olabilir. Daha fazla öneri için, sorun 
giderme bölümüne nakın. (ayrıntılı bilgi için bakım bölümüne 
bakın)

Uyarı mesajı.
SAM 500P açıkken, sorun olduğunu belirtmek için sesli uyarı 
mesajları verebilir. Bu mesajlar şunlardır:

Bu mesaj, SAM 500P’nin olay kaydetme belleğinin dolu 
olduğunu belirtir. Bu durumda, aygıtın tedavi özelliği 
etkilenmez ancak aygıt herhangi bir olayla ilgili bilgileri artık 
belleğine kaydedemez. Acil bir müdahele sırasında bu mesajı 
duyarsanız, acil servisler gelene kadar SAM 500P aygıtını 
kullanmaya devam edin.

Bu mesaj, Pad-Pak içindeki bataryada on defadan az 
defibrilasyon şoku verebilecek kadar güç kaldığını belirtir. 
Acil bir müdahele sırasında bu mesajı duyarsanız, acil 
servisler gelene kadar SAM 500P aygıtını kullanmaya devam 
edin. Eğer mevcutsa, yedek Pad-Pak’ı kullanıma ve çabuk 
değiştirmeye hazırlayın.

Bu uyarı, SAM 500P’in bir arıza tespit ettiğini belirtir. 
Daha fazla bilgi için yetkili distribütörünüz ya da doğrudan 
HeartSine Technologies ile bağlantı kurun. Acil bir müdahale 
sırasında bu mesajı duyarsanız, derhal alternatif bir 
defibrilatör arayın.

Uyarı – Bellek Dolu

Uyarı – Batarya zayıf

Uyarı – Aygıtın servis edilmesi gerekli

SAM 500P, kullanıcı tarafından servis 
edilebilecek herhangi bir parça içermez. 
Kullanıcıların aygıtın ya da herhangi bir 
aksesuarının içini açma girişiminde bulunması 
güvenli değildir. Aygıt açılırsa, tüm garantiler 
geçersiz olur.  

!
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Uyarılar ve Önlemler
HeartSine Technologies, kullanıcıların defibrilatörün de 
kullanıldığı Kardiyopulmoner Resusitasyon (CPR-D) 
konusunda eğitim görmelerini tavsiye eder.
Defibrillatörün kullanılacağı bölgede bu aygıta sahip olmak 
ve kullanmakla ilgili her türlü koşul hakkında bilgi için sağlık 
bakanlığının yerel teşkilatına başvurun.
SAM 500P, bilinci yerinde olmayan ve tepki vermeyen 
hastalar üzerinde uygulanması için tasarlanmıştır. Hasta tepki 
veriyorsa ya da bilinci yerindeyse, tedavi için SAM 500P’yi 
kullanmayın.
SAM 500P aygıtı, tedavi amaçlı elektrik şoku üretir. Elektrik 
şoku, operatörlere ya da çevredeki kişilere ciddi zarar 
verme riski taşır. Şok verildiğinde, ne operatörlerin ne de 
çevredekilerin hastayla temas etmemesi için mutlaka özen 
gösterilmelidir.
Parazitlere karşı korumak için, SAM 500P’yi, tüm radyo 
frekanslı aygıtlardan ve diğer hassas ekipmanlardan en az 2 
m (6 ayak) uzakta çalıştırmalısınız. Alternatif olarak, etkileyen 
ya da elektromanyetik parazite neden olan aygıtı kapatın. 
Tedavinin analiz aşamasında hastaya dokunulması, teşhis 
sürecinin bozulmasına ve dolayısıyla analiz süresinin 
uzamasına neden olabilir. Analiz devam ederken hastaya 
dokunmaktan kaçının. Aygıt, hastaya dokunmanın serbest 
olduğu zamanı bildirecektir. 
SAM 500P cihazının oksijen maskeli sistemlerle birlikte 
çalışmasının güvenli olduğu tespit edilmiştir. Ancak, patlama 
tehlikesi nedeniyle SAM 500P’nin patlayıcı gazların yakınında 
kullanılmaması tavsiye edilir.  Buna, yanıcı anestezi gazları 
veya konsantre oksijen dahildir.
SAM 500P tamponlarının gereğine uygun biçimde 
yerleştirilmesi kritik öneme sahiptir. Etikette ve eğitimde 
gösterilen tampon yerleştirme talimatlarına mutlaka tam 
olarak uyulması gerekir. Tamponların hastanın cildine 
gereğine uygun şekilde yapışmasına mutlaka özen 
gösterilmelidir. Yapışkanlı tamponla deri arasındaki hava 
cepleri ortadan kaldırılmalıdır. Tamponlar hastanın cildine tam 
olarak yapışmaz ise, tedavinin etkili olmasını engelleyebilir 
veya tedavi amaçlı şok uygulandığında hastanın cildinde aşırı 
yanmaya neden olabilir. 
SAM 500P, yalnızca gerekiyorsa şok uygulayacaktır. 
Defibrilasyon tedavisinin uygulanması için sesli bir uyarı ne 
zaman şok düğmesine basılacağını söyleyecektir. 
Pad-Pak™, 8 yaş üzerindeki hastalar için kullanılmalıdır. 8 
yaşın altındaki hastalar için Pediatric-Pak™ kullanılmalıdır.

CPR Advisor işlevi, sadece yetişkin hastalarda kullanılmak 
için tasarlanmıştır. Eğer bir pediatrik Pad-Pak, bir kurtarma 
için kullanılıyorsa, CPR Advisor işlevleri devre dışı bırakılır. 
Bu durumda, kurtarıcı CPR ile başlamaya sevk edilecek ama 
CPR Advisor geri bildirim sağlanmayacaktır.
Eğer pediatrik bir hasta, yetişkin bir Pad- Pak ile tedavi 
edilirse, o zaman sağlanan CPR bilgileri göz ardı edilmelidir. 
CPR Advisor, güncel olarak sadece yetişkin hastalarda geri 
bildirimi sağlamak için tasarlanmıştır.
Hastanın tam olarak yaşını ve ağırlığını tespit etmeye 
çalışırken, tedaviyi geciktirmeyin.
Pad-Pak™ tek kullanımlıktır ve her kullanımdan sonra ya 
da defibrilasyon tamponlarını içeren sızdırmaz torba hasar 
görmüşse/böyle bir riske maruz bırakılmışsa, değiştirilmelidir. 
Eğer hasar gördüğünden kuşku duyuluyorsa, Pad-Pak™     
derhal değiştirilmelidir.
HeartSine Technologies, SAM 500P aygıtıyla birlikte yedek bir 
Pad-Pak™ bulundurulmasını tavsiye eder.
Pad-Pak™ aygıtının nasıl değiştirileceğine dair talimatları 
anladığınızdan emin olun.
SAM 500P’nin depolandığı yerde sıcaklığın 0 ile 50˚C (32˚ ile 
122˚F) arasında tutulmasını sağlayın.  Bu sıcaklıklar dışında 
depolama, aygıtın performansını olumsuz yönde etkileyebilir.
Diğer nedenlerin yanı sıra SAM 500P’nin herhangi bir şekilde 
hasar görmediğinden emin olmak için bu aygıt dönemsel 
olarak kontrol edilmelidir.
SAM 500P’in onaylı olmayan sınama ekipmanları ile 
sınanması aygıta hasar verebilir ve garantinizi geçersiz 
kılacaktır.
SAM 500P’yi aşındırıcı malzemeler, temizleyiciler ya da 
solventlerle temizlemeyin.
IP56 derecelendirmesi, SAM 500P’nin herhangi bir parçasının 
suya ya da herhangi bir sıvıya batırılmasını kapsamaz.  
Sıvılarla temas etmesi, aygıta ciddi hasar verebilir veya 
yangına veya elektrik çarpmasına neden olabilir.
SAM 500P, kullanıcı tarafından servis edilebilecek herhangi 
bir parça içermez. Kullanıcıların aygıtın ya da herhangi 
bir aksesuarının içini açma girişiminde bulunması güvenli 
değildir. Aygıt açılırsa, tüm garantiler gerçersiz olur.
SAM 500P, Pazar günleri GMT zamanıyla gece yarısı öz 
sınamayı gerçekleştirir. Bu öz sınama süreci sırasında durum 
ışığı kırmızı renkte yanıp sönecektir. Öz sınamanın başarıyla 
tamamlanmasıyla birlikte durum ışığı yeşile dönecektir. 
Öz sınamanın tamamlanması 10 saniyeden fazla sürmez. 

!
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Pad-Pak™ Batarya takılı
8,0x7,25x1,9inç  (20x18,4x4,8cm)
1,1kg (2,4 libre)

SCOPE, Self-Compensating Output Pulse Envelope Waveform (Kendi Kendini 
Dengeleyen Çıktı Atım Zarfı) İki fazlı artan waveform (dalga şekli).  En uygun hale 
getirilmiş iki fazlı dalga, hasta empedansı için enerji, eğim ve zarfı dengeler.
Artan enerji için önceden yapılandırılmış fabrika ayarları Sürüm AHA/ERC 2005’dedir. 
1. Şok 150J 2. Şok 150J 3. Şok 200J
1. Şok 50J   2. Şok 50J   3. Şok 50J

Tipik olarak 150J < 8 san., 200J < 12 san.
Tipik olarak 150J < 8 san., 200J < 12 san.

İlk analizden boşaltım için hazır olana kadar azami süre
Tipik: 12 saniyede 150 J
Tipik: 12 saniyede 150 J

Tipik olarak 8 san

“Aç/Kapat” ve “Şok”

20Ω - 230Ω

(ayrıntılar için klinik bilgiler bölümünü okuyun)
Defibrilasyonun gerekli olup olmadığını belirlemek için hastanın ECG’sini, sinyal kalitesini, 
elektrot temas durumunu ve hasta empedansını değerlendirir.
ISO 60601-2-4 ve AAMI DF80:2003’e uygundur.

Güvenli ve uygun tedavi sağlamak için atılması gerekli adımları kullanıcıya talimat olarak 
veren görsel ve sesli uyarılar.
PAD’leri Tak, Uzak Dur, CPR Uygula, Şimdi Şokla, Öz Sınama Geçildi – Kullanıma Hazır Durum.
Kapsamlı ses uyarıları, işlem aşamaları boyunca kullanıcıya yol gösterir.

Zayıf batarya ses uyarısı (HeartSine önerilerine uygun olarak depolandığında ve bakımı 
sağlandığında tipik olarak 10 boşaltım yapabilecek kadar güç kalmış), işitilebilir uyarı 
(elektrot bağlantısı sağlanmadığında kullanıcıyı uyarır), öz sınama başarısız olduğunda ya 
da aygıtın servise gitmesi gerektiğinde durum göstergesi kırmızı renkte yanıp söner, aygıt 
kullanıma hazır olduğunda durum göstergesi yeşil renkte yanıp söner.

Dahili Bellek
90 dakika ECG (tam açıklamalı) ve olay/vaka kaydetme. 
Doğrudan PC’ye bağlı müşteriye özel USB kablosu ve windows işletim sistemli Saver™ 
EVO veri gözden geçirme yazılımı

Teknik Veriler
Fiziksel

Boyut: 
Ağırlık:

Defibrilatör
Waveform (Dalga şekli):

Enerji:
Yetişkin:

Pediyatrik:

Şarj Süresi
Yeni Batarya:

6 Boşaltımdan sonra:

Analiz ve Boşaltım Süresi
Yeni batarya: 

6 boşaltımdan sonra: 

CPR’ın ardından şok uygulama zamanı: 

Kontrol düğmeleri:

Empedans aralığı:

Hasta analiz sistemi:
Yöntem:

Spesifiklik/Duyarlık:

Görüntüleme:

Görsel Uyarılar:
İşitilebilir uyarılar:

Alarmlar:

Olay belgeleme
Tür:

Bellek kapasitesi:
Gözden geçirme özellikleri:
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Yetkili HeartSine Technologies distribütörünüz ile bağlantı kurun.

0 ile 50˚C (32 ile 122˚F)
-10  ile 50˚C’de (14 ile 122˚F) en fazla iki gün. 
Aygıt 0˚C (32˚F) altında depolanmışsa, kullanmadan önce ortam sıcaklığında 0 ile 50˚C
(32 ile 122˚F) en az 24 saat tutulmalıdır.
%5 ile 95 (yoğuşma yok)
IEC 60529/EN 60529 IP56
0 ile 15.000 ayak (0 – 4.575 metre)
MIL STD 810F Yöntem 516.5, Prosedür I (40G’s)
MIL STD 810F Yöntem 514.5+ Kategori 4 Kamyonla Ulaştırma – ABD Karayolları
MIL STD 810F Yöntem 514.5+ Kategori 7Uçak - Jet 737 ve Genel Havacılık
EN 60601-1-2, 2002
EN55011:1999 +A2:2001
EN61000-4-2:2001 (8kV) 
EN61000-4-3:2001 80MHz-2.5GHz, (10V/m)
EN61000-4-8:2001 (3 A/m)
RTCA/DO-160D:1997, Bölüm 21 (Kategori M)
RTCA D0-227 (TSO-C 142)

Tek kullanımlık atılabilir batarya ve defibrilasyon elektrotlarını birlikte içeren kartuş.
Son kullanım tarihini kontrol edin (tipik olarak, üretim tarihinden itibaren 4 yıl)
0,44 libre (0,2kg) 
Lityum Manganez Dioksit (LiMnO2) 18V, 1.5 Amp Saat
>200J’da 60 şok ya da 6 saat sürekli izleme

Sekiz yaşından daha büyük ve 25Kg’dan (55 lb) daha ağır hastalarda kullanım içindir.
Bir adet Pad-Pak™     her samaritan PAD aygıtıyla birlikte standart olarak sağlanır 
Tek kullanımlık önceden takılmış birleşik ECG algılayıcı//Defibrilasyon elektrotlar.
Ön-Yanal 
100cm2
1m (3,5 ft)
Son kullanım tarihini kontrol edin (tipik olarak üretim tarihinden itibaren 4 yıl)

Bir yaşın üzerinde ve sekiz yaşın altında ve 25kg’dan (55lb) daha hafif hastalarda 
kullanım içindir. 
Seçime bağlı aksesuar olarak mevcuttur.
Tek kullanımlık önceden takılmış birleşik ECG algılayıcı//Defibrilasyon elektrotlar. 
Ön-Arka ya da Ön - Yanal
100cm2
1m (3,5 ft)
Son kullanım tarihini kontrol edin (tipik olarak üretim tarihinden itibaren 4 yıl)

Diller:

Çevresel çalıştırma sınırları
Çalıştırma / Bekleme sıcaklığı:

Sevkiyat/ ulaştırma sıcaklığı:

Bağıl Nem: 
Su Direnci: 
Yükseklik: 

Şok:  
Titreşim:

EMC:
Yayılmış Emisyon:

Elektrostatik Boşalım: 
RF Muafiyeti: 

Manyetik Alan Muafiyeti: 
Uçak: 

Pad-Pak™ ve Pediatric-Pak™
Raf Ömrü:

Boyut:
Batarya türü:

Kapasite: 

Pad-Pak™     

Yetişkin Elektrot türleri: 
Yerleştirme:
Etkin Alan: 

Kablo Uzunluğu:
Raf Ömrü: 

Pediatric-Pak™

Pediyatrik Elektrot türleri: 
Yerleştirme:
Etkin Alan:

Kablo Uzunluğu:
Raf Ömrü:

Teknik Veriler

* Bir montaj testi ve ek aktivasyon yok
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HeartSine SAM 500P, Self Compensating Output Pulse Envelope (SCOPE) (Kendi Kendini Dengeleyen Çıktı Atım Zarfı) iki 
fazlı waveform (dalga şekli ) yayınlar.  Bu dalga şekli, 20 ohm’dan 230 ohm’a kadar çok geniş bir hasta empedansı aralığı 
için, dalga şekli atım zarfını (genlik, eğim ve süre) otomatik olarak en uygun hale getirir.  Hastaya verilen dalga şekli, 150 
J, 150 J, ve 200 J için artan enerji protokolünü de içeren; iki fazlı, kesik, üstel ve dengelenerek en uygun hale getirilmiş 
empedanslı dalga şeklidir.  Her fazın süresi, çeşitli hasta empedanslarını dengelemek için otomatik olarak ayarlanır.  İlk fazın 
süresi (T1) ikinci fazın süresine (T3) daima eşdeğerdir.  İki faz arasındaki duraklama süresi tüm hasta empedansları için 
daima 0,4 ms değerinde sabittir.  150 J atım için, kendine özgü SCOPE dalga şekli özelliği aşağıda liste halinde verilmektedir.

SCOPE™ İki fazlı Waveform (Dalga şekli)

Direnç 
(Ohm)

Waveform (Dalga Şekli) 
Voltajları (Volt)

Waveform (Dalga Şekli) 
Süresi (ms)

V₁ Tilt % T₁ T₁

25 1630 63.1 3 3

50 1640 52.7 4.5 4.5

75 1650 51.4 6.5 6.5

100 1660 48.7 8 8

125 1660 50.4 10.5 10.5

150 1660 48.7 12 12

175 1660 48.7 14 14

200 1660 47.6 15.5 15.5

225 1670 467. 17 17

Direnç  
(Ohm)

Direnç 
(Ohm)

Waveform (Dalga Şekli) 
Voltajları (Volt)

Waveform (Dalga Şekli) 
Süresi (ms)

V₁ Tilt % T₁ T₁

25 47.4 514 55.6 7.8 5.4

50 51.3 671 50.4 8.8 6

75 52.1 751 47.1 10 6.6

100 51.8 813 44.3 10.8 6.8

125 52.4 858 41.4 11.5 7.3

Pad-Pak yetişkin waveform (dalga şekli) spesifikasyonu 

Pediatric-Pak™ waveform (dalga şekli) spesifikasyonu
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Direnç 
(Ohm)

Waveform (Dalga Şekli) 
Voltajları (Volt)

Waveform (Dalga Şekli) 
Süresi (ms)

V₁ Tilt % T₁ T₁

25 1630 63.1 3 3

50 1640 52.7 4.5 4.5

75 1650 51.4 6.5 6.5

100 1660 48.7 8 8

125 1660 50.4 10.5 10.5

150 1660 48.7 12 12

175 1660 48.7 14 14

200 1660 47.6 15.5 15.5

225 1670 467. 17 17

SAM 500P, HeartSine samaritan® ECG Aritmi Analiz Algoritmasını kullanır. Bu Algoritma, tedavi şoku uygulamanın uygun olup 
olmadığını belirlemek için hastanın ECG’sini değerlendirir. Eğer şok gerekliyse, samaritan® PAD şarj olacak ve kullanıcıya şok 
düğmesine basmasını bildirecektir. Şok gerekmiyorsa, aygıt, kullanıcının CPR uygulamasına izin vermek için duraklayacaktır.
HeartSine SAM 500P ECG Aritmi Analiz Algoritması Performansı, içinde Amerikan Kalp Derneği (AHA) ve Massachusetts 
Teknoloji Enstitüsü MIT – NST veritabanlarının da bulunduğu birkaç gerçek zamanlı ECG çıktısı Veritabanları kullanılarak, 
kapsamlı biçimde değerlendirilmiştir.  HeartSine SAM 500P ECG Aritmi Analiz Algoritması Duyarlığı ve Spesifikliği AAMI 
DF80a 2003 gerekliliklerine ve AHA tavsiyelerine uygundur.  HeartSine SAM 500P ECG Aritmi Analiz Algoritması performansı 
aşağıdaki çizelgede özetlenmektedir:

*  Ölçülecek hata yok

a  Medikal Aygıtların Gelişimi Derneği.  DF-80 – 2003 Elektrikli Medikal ekipmanlar standardı bölüm 2 – 4;  kardiyak 
defibrilatörlerin güvenliği için belirli gereklilikler (otomatik harici defibrilatörler dahil).

ECG Aritmi Analiz Algoritması

Ritm Sınıfı ECG Test Nu-
mune Boyutu

Performans  
Spesifikasyonları

Performans
Sonuçları

%90 Tek Yanlı Alt 
Güven Sınırı

Şok Edilebilir Ritm: 
Ventriküler Fibrilasyon (VF) 

ve Ventriküler Taşikardi 
(VT)

2453 Duyarlık > %90 %93,48 %90,58

Şok Edilemeyen Ritm:
Asystole 1902 Spesifiklik > %95 %100 %100*

Şok Edilemeyen Ritm:
Tüm Diğer Ritmler 46711 Spesifiklik > %95 %99,11 %95,04
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CPR Advisor Analiz Algoritması
Aşağıdakiler klinik veritabanına karşı kullanıldığında CPR bileşeni tanılama algoritması tarafından üretilen sonuçların bir 
özetidir.

Etkili göğüs kompresi uygulamanın önemi kalp krizi geçirdikten sonra iyi bir yaşam kalitesine sahip hasta ile yetersiz serebral 
oksijenasyonu sebebiyle nörolojik bozulma sorunu yaşayan hasta arasındaki fark anlamına gelir. Birçok modern defibrilatör ve 
mekanik resüsitasyon sisteminde operatörün CPR’ı doğru hızda uygulaması için metronom tesisi bulunmaktadır. Operatörün 
kompresleri doğru derinlikte yapması için bir geribildirim sistemi bulunmakta olup yeterli yeniden doldurma zamanının 
etkinleştirilmesi koroner perfüzyon basıncını optimize edebilir.  Empedans kardiyografi (ICG) kanın göğüs kafesindeki akışını 
ölçer, bu da harici kardiyak masajı sırasında perfüzyon seviyeleri için kullanışlı bir gösterge olabilir.  Empedans kardiyogram 
iki standart defibrilatör elektrodu kullanılarak doğru bir şekilde ölçülebilir. 

Her iki GÜÇ ve CPR HIZ yönetim araçlarının birleştirilmesi her iki yerleşim kullanıcıları için de CPR etkisini artıracak 
ve asgari düzeyde eğitilen kişiler tarafından uygulanan CPR kalitesini sağlamaya yardımcı olacak olup bu kişilere CPR 
sürecinde yalnızca adım adım kılavuz bilgi verilmeyecek, aynı zamanda uygulanan kompreslerin kalitesi hakkında sürekli bilgi 
verilecektir. 

CPR Kriteri ICG Test Numune 
Boyutu (Sn)

Performans 
Özellikleri

Performans 
Sonuçları (%)

%90 Tek Taraflı Alt Güven 
Sınırı (%)

CPR Hızı İyi 82377 Hassaslık: > 90%
Özgünlük: > 90%

Hassaslık: 95.38
Özgünlük: 93.11

Hassaslık: 83.40
Özgünlük: 82.19

CPR Gücü Yeterli 108728 Hassaslık: > 90%
Özgünlük: > 90%

Hassaslık: 99.96
Özgünlük: 98.47

Hassaslık: 99.54
Özgünlük: 96.29

Eğer pediatrik bir hasta, yetişkin bir Pad- Pak ile tedavi edilirse, o zaman sağlanan CPR bilgileri göz ardı 
edilmelidir. CPR Advisor, sadece yetişkin hastalarda geri bildirimi sağlamak için tasarlanmıştır. !

Pediatrik sınırlama
CPR-Advisor işlevlerinin kullanımı, sadece yetişkin hastalarla sınırlı olmalıdır. Göğüs kompresi teknikleri, pediatrik hastaların 
farklı yaş/bedenlerine göre değişir (1 yaşından sekiz yaşına kadar). Daha genç pediatrik hastalar için kurtarıcılar, sternumun 
alt yarısına kompres yapmalı ama xiphoidin üzerinde kompres yapılmamalı. Pediatrik sahanın üst ucunda olan hastalar 
için, yetişkin tarzı kompres uygulanmalı. Pediatrik hastalar için gereken kuvvet, yetişkin CPR için gereken kuvvetten daha 
azdır. CPR Advisor, güncel olarak sadece yetişkin hastalar için uygun olan bir kuvvet ve oranda kompres tavsiye etmek için 
konfigüre edildi (sekiz yaşın üzerinde 25kg-55 lbs üzerinde olan hastalar).
Elektrot yerleştirmesi aynı zamanda hastanın bedenine bağlı olarak, pediatrik hastalarda farklı olabilir, elektrotlar, 
anterior – posterior (ön ve arka) veya anterior — afeks (standart yetişkin yerleştirme) olarak yerleştirilebilir. Elektrotların 
farklı konumlarda uygulanmaları, farklı ICG okumalarıyla sonuçlanabilir. Mevcut teknoloji, hangi elektrot yerleştirilmelerinin 
kullanıldığının belirlenmesinde CPR Advisor’ı desteklemiyor ve bu nedenle, CPR Advisor’ın doğru şekilde çalışmasına izin 
vermek için, elektrotların anterior — afeks olarak yerleştirilmeleri gerekir.
Bu nedenlerden dolayı, Pediatrik-Pak, SAM 500P’de kullanıldığı zaman CPR Advisor devre dışı kalır.

Bir hasta için defibrilasyon şoku gerektiğinde karar vermek için kullanılan ECG okumaları, pediatrik hastalarda 
seçilen elektrot konumları tarafından etkilenmez.



SAM 500P  Kullanım Elkitabı 27

SAM 500P’nin aşağıda belirtilen elektromanyetik ortamlarda kullanımı amaçlanmıştır.  SAM 500P müşterisi ya da 
kullanıcısı, aygıtın bu tür ortamlarda kullanılmasını sağlamalıdır.

Emisyon testi Uyum Elektromanyetik ortam – rehber

RF emisyonları
CISPR 11 Grup 1

SAM 500P yalnızca kendi iç işlevi için RF enerjisi kullanır. 
Bu yüzden, RF emisyonları çok düşüktür ve yakınındaki 
herhangi bir elektronik ekipmanda parazite neden olması 

olası değildir. 

RF emisyonları
CISPR 11 Sınıf B

Harmonik emisyonlar
IEC 61000-3-2 Geçerli değil

Voltaj dalgalanmaları/atlaması 
emisyonları

IEC 61000-3-3
Geçerli değil

Rehber ve Üretici Beyanı – Elektromanyetik  Emisyonlar

SAM 500P’nin aşağıda belirtilen elektromanyetik ortamlarda kullanımı amaçlanmıştır.  SAM 500P müşterisi ya da 
kullanıcısı, aygıtın bu tür ortamlarda kullanılmasını sağlamalıdır. 

Muafiyet testi IEC 60601
test düzeyi Uyum düzeyi Elektromanyetik ortam – rehber

Elektrostatik boşalım (ESD)
IEC 61000-4-2

±  6 kV temas
±  8 kV hava

±  6 kV temas
±  8 kV hava

Döşemeler tahta, beton ya da seramik karo 
olmalıdır. Eğer döşemeler yapay malzeme ile 

kaplıysa, bağıl nem en az %30 olmalıdır.

Güç frekansı (50/60 Hz) 
manyetik alan
IEC 61000-4-8

3 A/m 3 A/m Güç frekansı manyetik alanı, tipik bir ticari ya da 
hastane ortamındaki tipik  düzeylerde olmalıdır.



www.heartsine.com28

SAM 500P’nin aşağıda belirtilen elektromanyetik ortamlarda kullanımı amaçlanmıştır.  Aygıtın müşterisi ya da kullanıcısı, 
aygıtın bu tür ortamlarda kullanılmasını sağlamalıdır.

Muafiyet testi IEC 60601
test düzeyi

Uyum  
düzeyi

Elektromanyetik ortam – rehber

Yayılmış RF
IEC 61000-4-3

10 V/m
80 MHz 
to 2,5 GHz

10V/m d=1.2 √P 80MHz ile 800 MHz arası
d=2.3 √P 800 MHz ile 2.5 GHz arası
Yukarda, P, vericinin üreticisine göre, watt (W) cinsinden 
vericinin azami güç çıktısı derecesidir ve d, metre (m) 
cinsinden tavsiye edilen ayrılma mesafesidir (m).¹

Elektromanyetik yer araştırması²  ile belirlenen sabit RF 
vericilerinin alan kuvvetleri, her frekans aralığının uyum 
düzeyinin altında olmalıdır.³

Aşağıdaki sembolü taşıyan ekipmanın yakınında  
parazit oluşabilir:

NOT 1  80 MHz ve 800 MHz’de, yüksek frekans aralığı geçerlidir.
NOT 2 Bu yol gösterici bilgiler her durum için geçerli olmayabilir. Elektromanyetik ilerleme, yapılar, nesneler ve insanlardan 
emilim ve yansımayla etkilenir.

¹  150 kHz ve 80 MHz ISM frekans bandı ve 80 MHz ile 2,5 GHz frekans aralığındaki uyum düzeylerinin, dikkatsizlik 
sonucu hastaların bulunduğu bölgelere getirilirse, cep telefonu/taşınabilir iletişim ekipmanlarının parazite neden olma 
olasılığını azaltması amaçlanmıştır.  Bu yüzden, bu frekans aralıklarında vericiler için tavsiye edilen ayırma mesafesini 
hesaplamak için kullanılan formüle 10/3 ek faktörü dahil edilmiştir.
²  Radyo (hücresel/kablosuz) telefonlar için baz istasyonları, karasal taşınabilir radyolar, amatör radyo, AM ve FM radyo 
yayını ve TV yayınından gelen alan kuvvetleri teorik olarak doğru şekilde tahmin edilemez. Sabit RF vericilerinden 
kaynaklanan elektromanyetik ortamı irdelemek için bir elektromanyetik yer araştırması yapılmalıdır. SAM 500P’nin 
kullanıldığı konumdaki ölçülen alan kuvveti, yukardaki geçerli RF uyum düzeyini aşarsa, SAM 500P normal çalışmalıdır. 
Eğer anormal bir performans gözlemlenirse, SAM 500P’nin yönünü ya da konumunu değiştirmek gibi ilave önlemlerin 
alınması gerekebilir.
³  150 kHz ile 80 MHz frekans aralığının üzerinde, alan kuvvetleri [V1] V/m’den düşük olmalıdır.

Rehber ve Üretici beyanı – Elektromanyetik Emisyonlar
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Sinüs Ritmi
Sinüs Ritmi, kalp kasının büzüşerek vücutta kan akışı 
yaratmasını sağlayan normal elektrik ritmidir.

Öz Sınama
Öz sınama, samaritan® PAD aygıtının doğru çalıştığını 
sınamak amacıyla kullanılan otomatik bir sınamadır.

Ventriküler Fibrilasyon
Yaşamı tehdit eden bir kalp ritmidir ve samaritan PAD 
kullanılarak tedavi edilebilir.

DAHA FAZLA BİLGİ
Bu kılavuzun bir kopyası çevrimiçi olarak  www.heartsine.com 
web sitesinde mevcuttur ya da CD’de kayıtlı olarak istenebilir 
(ABD).

KISALTMALAR

CPR
Kardiyopulmoner Resusitasyon

CPR-D
Kardiyopulmoner Resusitasyon-Defibrilasyon

SCA
Ani kalp durması

VF
Ventriküler Fibrilasyon

BLS
Temel Yaşam Desteği

ACLS
İleri Kalp Yaşam Desteği

NSR
Normal Sinüs Ritmi

Pad-Pak™  /Pediatric-PakTM
Pad-Pak™    /Pediatric-PakTM, samaritan® PAD’e uyan bir 
tabladır. Bu paket, defibrilasyon elektrotlarını ve samaritan® 
PAD aygıtına enerji sağlayan bataryayı içerir. Defibrilasyon 
tamponlarına erişmek için yeşil şeridi çekin.

İki Fazlı Şok
İki fazlı şok, kalpten önce bir yönde, daha sonra da diğer 
yönde geçen bir elektrik akımıdır.

Defibrilasyon Tamponları
Defibrilasyon tamponları, tedavi uygulamak amacıyla 
hastanın göğsüne bağlanan elektrotlardır.

Elektromanyetik Parazit
Eletromanyetik parazit, elektronik ekipmanların hatalı 
çalışmasına neden olabilen radyo parazitidir.

Empedans Ölçümü
Empedans ölçümü, PAD hasta temasının düzgün yapıldığını 
kontrol etmek amacıyla gerçekleştirilen bir ölçümdür.

samaritan®PAD 
samaritan® PAD, tepki vermeyen, solunum yapmayan ve 
yaşam belirtisi olmayan SCA kurbanlarının resusitasyonu 
amacıyla harici defibrilasyon tedavisi vermek için kullanılan 
yarı otomatik bir aygıttır.

Saver™  EVO
Saver™ PAD ve USB kablosuyla birlikte kullanılabilen bir 
yazılımdır. Bu yazılım, samaritan® PAD kullanılarak verilen 
tedavi hakkında ekrana bilgi getirip görüntüler. Saver™ 
yazılımı ayrıca, PAD’i yapılandırmak için de kullanılabilir.

SCOPE™
SCOPE™ Kendi Kendini Dengeleyen Çıktı Atım Zarfı (Self-
Compensating Output Pulse Envelope) anlamına gelir.

Waveform (Dalga Şekli)
Bu, HeartSine tarafından geliştirilerek samaritan® PAD 
aygıtında kullanılmış olan iki fazlı teknolojidir.

Sözlükçe
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