
EASY PULSE®
 

Effektiv och kompakt mekanisk HLR 
tack vare teknisk innovation 

Senaste   
 generationen 

   automatisk HLR 

             
                     



EASY PULSE®
 

SCHILLER har tagit nästa steg 
för att förbättra kvaliteten på HLR  
med lanseringen av det otroligt lilla  
och lätta mekaniska bröstkompre- 
ssionssystemet EASY PULSE. 

Att utföra bra manuella bröstkompre- 
ssioner under en längre tid är nästan 
omöjligt. Det är inte bara fysiskt  
krävande, utan andra åtgärder krävs  
samtidigt, såsom övervakning av  
vitala tecken. 
 

SCHILLERs EASY PULSE är  
lösningen för effektivare livräddning.  
Den här bärbara stand-alone 
apparaten ger jämna och kontinuerliga 
bröstkompressioner automatiskt.  
Den är direkt fäst på patientens  
överkropp och kan användas i alla 
situationer, oberoende av omgivande  
förhållanden.Speciellt under transport,  
kan en oavbruten bröstkompression av  
hög kvalitet garanteras. 
 

EASY PULSE är en enkel apparat, 
en ensam person kan använda den.  
Liten storlek och vikt är en stor fördel: 
EASY PULSE väger 3.5 kg, öppnar upp  
helt nya möjligheter t. ex. för livräddnings- 
tjänster med flyg eller helikopter. 

SENASTE GENERATIONEN AV 
AUTOMATISKA HLR APPARATER 

EASY PULSE har en unik kombination 
av pistong och spännband som möjliggör  
3D kompression och därför maximal 
effektivitet. 

Apparatens vikt sprids över hela  
basplattan och inte på en punkt och  
har därför ingen påverkan på 
bröstkompressioner eller på rekylen. 
 

RYGGPLATTAN 

Reglaget möjliggör en lätt förberedelse av 
patienten för mekaniska bröstkompressioner. 
Snabbt och enkelt fäster man apparaten tack 
vare det praktiska spännsystemet -  
mindre än 15 sekunder för utbildad personal.  
 

LADDARE  

Det uppladdningsbara batteriet kan  
laddas i en dubbel laddare (mindre än  
2 timmar) eller i ett turboläge (mindre  
än 50 minuter) och räcker i ca 45 minuter.  



Lätt vikt  
 

Egenskaper  
  

Enkel   

TEKNISKA INNOVATIONER 

Ytterliggare egenskaper 

Otroligt liten och lätt elektriskt driven HLR apparat, 
väger 3.5 kg 

Idealisk för begränsade utrymmen 

Multidirektionella bröstkompressioner (3D) 

ENKEL ANVÄNDNING 

I en nödsituation måste allt vara rätt. EASYPULSE är enkel och 
intuitiv att använda: Att trycka på två knappar är tillräckligt 
för att omedelbart påbörja livräddning. 

Bröstkompressioner med konsekvent hastighet och 
djup, vilket är omöjligt att upppnå med manuella 
kompressioner 

Möjlighet till 30:2 kompressions-ventilationscykel 

Tack vare reglage och spännsystem, kan den lätt 
fästas på överkroppen 
 
Lätt att placera – lätt att använda 

Utbytbart batteri med indikator om laddningsnivå 

Autonom användning i 45 minuter (med ett batteri) 
 

Anslutningar: extern DC ingång, USB 

EXTERN STRÖMFÖRSÖRJNING OCH DIREKT 
ANSLUTNINGSKABEL 
 
En strömförsörjningsenhet för 100VAC till 240VAC volt ingång 
medföljer. EASY PULSE kan användas direkt med en 
strömkälla 12VDC - 24VDC via en speciell anslutningskabel. 
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