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 יתרונות דפיברילטור  דגמים  -   350 360 500
 
      

 
360  500  350  

  
  

  קצת על כלל המכשירים מקבוצת ש.א.ג שרותי רפואה בע"מ  
  

  כל הדגמים בעלי: 
 
  .הפעלה   אינטואיטיבית  ופשוטה, מותאם לאנשים ללא ידע בהחייאה 
  שנים.  8לתקופה של ₪ בתוספת מע"מ  535 – עלות אחזקה 
  .מבצע הערכת הנפגע באופן אוטומטי לחלוטין  
  יתרון משמעותי.  – בשני אופנים  מתדרך ומלווה את המטפל לכל אורך תהליך הטיפול 
  מתריע בקול ובאופן ויזואלי וצבעוני לאורך כל התהליך 
 . B י תקן ג'אול על פ 200ג'אול ומעלה את עוצמת הג'אול עד  150נותן שוק ראשוני  – פאזיAHA 
   אין צורך לחבר רכיבים למכשיר לפני הפעלה.  -הדפיברילטור מוכן לפעולה באופן רציף 
  ג. ק  1.1 – משקל קטן ומידות קומפקטיות, הכי קומפקטי בשוק" 
  שנים .  4נדרשת החלפה של פריט אחד אחת ל  –נוחות בתחזוקה  - יתרון מיוחד 
  תהליך המטפל מלווה גם בקול וגם בתאורה ויזואלית 
  .מותאם ופועל בהתאם להנחיות איגוד הלב האמריקאי 
  יכולת קבלת עדכונים בעתיד 
  צליל מטרונום לצורך מהירות וקצב העיסוי הידני 

 IP56- מטר)   1.5מים, טלטולים ונפילה מגובה (נתזי  אבק, מעמיד 

  במקרה תקלה. מערכת בדיקה עצמית עם נורית חיווי והתראה קולית   – נורית חיווי תקינות המכשיר   
  .תיק נשיאה בולם זעזועים 
  .בעל אישור אמ"ר המותאם לכלל האוכלוסייה ולשימוש ביתי 
 8  שנות אחריות יצרן (מתאריך הייצור).בשנה ראשונה אחריות בהתאם לחוק הישראלי 
 - שנים  4סוללה + אלקטרודות בתוקף של 
 - ביטוח שימוש למשך כל תקופת תוקף הסוללה והאלקטרודות 

= במקרה של שימוש במכשיר לצורך החייאה במחוסר הכרה עקב אירוע לבבי  יינתן   מוש ביטוח שי 
 שירות על ידי  נציג שטח אצל הלקוח. 

על פי שיקול דעת היצרן  תינתן הנחה ( בגין החלק היחסי הנותר של תוקף הערכה שבה נעשה  
  . שימוש)

  תרומה לקהילה –     

.א.ג תתרום דפיברילטור לאדם שניצל בזכות  במסגרת תרומה לקהילה חברת ש  –בלעדי בש.א.ג 
  בהתאם להוראות היצרן.  -המכשיר  
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 יתרונות דגם 500  
   

בזמן אמת על איכותו העיסוי אותו המטפל    ומדויקל חיווי אמיתי  פהנותן למטעולמי רשום בעל פטנט המכשיר 
  מבצע למטופל. 

  ם זהה. חשיבותם להצלת חיי חשמלי ועיסוי לבבי החייאה מוצלחת מורכבת משני תהליכים: שוק  – הסבר 
יודע להקשיב ולזהות את כמות וקצב זרימת הדם ללב הנוצרת מהעיסוי הלבבי, ובמקביל יודע     500דגם 

  ( פטנט רשום) . המכשיר להקשיב לדופק אשר נוצר כתוצאה מזרימת הדם ללב, 
בין הדופק לזרימת הדם, ותוך כדי הצלבה זו, מתקן המכשיר את   להצליב מכשיר בנוסף ליכולות אלו, יודע ה

  . המטפל ומביא את המטפל לאיכות גבוהה של העיסוי הלבבי 
   

תוך כדי  אדום -מאדום לירוק המוארת וצבעונית  ויזואליתבסקאלה - המכשיר מלווה את העיסוי הלבביבנוסף, 
דלק הסקאלה בצבע ירוק, ואילו באיכות נמוכה של  כאשר בעיסוי איכותי וטוב, ת הלחיצה על כל עיסוי ועיסוי, 

 החייאה, תדלק הסקאלה בצבע אדום. 
   

 רק במכשיר דגם 500 קיימת היכולת של מטפל ללא ניסיון לבצע עיסויים איכותיים ברמה של פרמדיק. 
 ( למעט דפיברילטורים יקרים משמעותית הנמצאים בעיקר במגזר הרפואי) 

 
 יתרונות דגם 360. 

 
אינטואיטיבי ופשוט.   תפעולוכל השאר קורה לבד,  בלבד,  כפתור הפעלה אחד   

 מתריע בקול ובאופן ויזואלי לפני מתן שוק חשמלי. 
 

הינו המכשיר היחיד בארץ בעל כפתור אחד בלבד, מכשיר זה נועד ותוכנן לאנשים ללא שום   360דגם  – הסבר 
מינימלית להתערבות של המטפל בתהליך. , כאשר לקחו בחשבון יכולת רפואי ןיו סני  

המטפל זז לצד וממתין שהמכשיר יעשה את  לאחר לחיצה על כפתור ההפעלה בלבד וחיבור האלקטרודות 
 שלו: 
  .יבדוק את מצב הלב 
  .יחליט אם יש צורך בשוק חשמלי 
  .ייתן את השוק החשמלי 
  ולהעניק עיסוי לבבי. רק לאחר מתן השוק החשמלי, יודיע המכשיר למטפל כי יש לגשת למטופל 

 
  , קיים כפתור אחד בלבד, וכל השאר קורה לבד. 360רק במכשיר דגם 

  הדגם היחיד בארץ שהוא אוטומט מלא. 
 

 חשוב לציין כי: 
 . מים אלו אנשים בדג 135עד היום הצלנו מעל  

 א.ק.ג לבית החולים.   -קבוצת ש.א.ג שרותי רפואה מזרימה את תרשים ה 

   Strykerשנה והנציגה הבלעדית של חברת  30ש.א.ג שרותי רפואה בע"מ קיימת כבר  קבוצת 
 העולמית. 

 קבוצת ש.א.ג שרותי רפואה פרוסה בכל הארץ ובעלת יכולת שירות ברמה הארצית.  

בעשור האחרון בלבד חלה התעוררות נושא הדפיברילטור בקרב כלל האוכלוסייה, ולא רק בקרב אוכלוסיית  
מדיקים, קבוצת ש.א.ג שרותי רפואה היחידה בארץ שהרימה את הכפפה, ויחד עם חברת  החובשים והפר

Stryker    העולמית תכננו ויצרו דגמים הידידותיים למשתמש ומתאימים לתפעול על ידי אנשים ללא כל ניסיון
 רפואי. 

   
 בברכה, 

צוות ש.א.ג שרותי רפואה.    


