
Ota ohjakset käsiin kattavalla, verkottuneella 
ratkaisulla AED-laiteohjelman hallintaan. 

LIFELINKcentral™ AED Program Manager

Valmius on ratkaisevan 
tärkeää.



LIFELINKcentral™ AED Program Manager

*Vain Advantage-, Premium- ja Track-palvelutilaukset.

AED-laitteet toimivat.
Mutta vain jos ne ovat käyttövalmiina.
Äkillinen sydämenpysähdys voi tapahtua kenelle tahansa—missä tahansa. Siksi 
maallikkodefibrillaattorit ovat niin tärkeitä. Ne tuovat henkiä pelastavan tekniikan sinne, 
missä siitä on eniten apua. Järjestelmien jatkuva ylläpito on aiemmin ollut aikaa vievää ja 
virhealtista—mutta ei enää. 

LIFELINKcentral AED Program Manager tekee AED-ohjelman hallinnasta entistä helpompaa 
ja tarkempaa. Sen avulla tiedät varmasti, että AED-laitteet ovat valmiina käyttöön silloin, kun 
niitä tarvitaan. Järjestelmään liitettyjä laitteita ei tarvitse tarkistaa manuaalisesti, mikä säästää 
aikaa ja rahaa AED-ohjelman hallinnassa. Myös verkon ulkopuolisten laitteiden tilan seuranta 
on tehokkaampaa. 

Verkottunut ja käyttövalmis.
LIFEPAK CR2 -defibrillaattori on Wi-Fi®- tai matkapuhelinyhteyttä 
käyttävä AED-laite, jonka itsevalvontaa LIFELINKcentral Program 
Manager helpottaa. Ohjelmisto lukee automaattisesti laitteen sijainnin, 
akun varauksen ja muut valmiuteen liittyvät tiedot, jolloin niitä on helppo 
hallita ohjauspaneelissa*— riippumatta siitä, kuuluuko ohjelmaan yksi 
tai 100 AED-laitetta keskitettyinä tai eri toimipisteisiin hajautettuina. 
LIFELINKcentral AED Program Manager jopa ilmoittaa olosuhteista,  
jotka vaikuttavat AED-laitteiden valmiuteen.

Jokainen järjestelmään liitetty LIFEPAK CR2 -laite tarjoaa  
seuraavat ominaisuudet: 
• Valmius etävalvontaan
• Paikannus kartalla ja sijainnin muutosten seuranta
• Ilmoitukset valmiuteen vaikuttavista olosuhteista, kuten akun tilan muutoksista
• Kaikkien liitettyjen AED-laitteiden tilan seuranta ohjauspaneelissa*
• Ilmoitus siitä, kun AED-laitetta on käytetty
• Sydänpysähdystapahtuman tietojen lähetys Wi-Fi-yhteydellä matkalla oleville ensihoitajille
• Tapahtumatietojen ja -raporttien lähetys automaattisesti sairaalaan ja hoitohenkilöstölle
• Ilmoitus akkujen tai elektrodien vanhenemisesta

Kattava hallintajärjestelmä.
LIFELINKcentral AED Program Managerilla voit hallita kaikkia, jopa verkon ulkopuolisia, 
AED-laitteita. Ulkopuolisen laitteen tiedot syötetään manuaalisesti, ja niitä päivitetään 
määräaikaistarkastusten perusteella. Tämä mahdollistaa laitteiden valmiuden kattavan 
dokumentoinnin.  Laitteita voidaan jopa paikantaa kartalla, ja vanhentuvien akkujen tai 
elektrodien vaihtamiselle voidaan luoda hälytyksiä.* 



Sopiva tilaus jokaiselle AED-ohjelmalle.
LIFEPAK CR2 -defibrillaattorin kanssa tarjotaan aina LIFELINKcentral AED Program Managerin 
Basic-käyttöoikeus, mutta kattavamman palvelutilauksen hankkiminen kannattaa useista syistä. 

BASIC ADVANTAGE PREMIUM TRACK

TUETUT AED-LAITTEET

LIFEPAK CR2 AED Wi-Fi®, Wi-Fi+3G X X X X

Physio-Controlin ilman yhteyttä toimivat laitteet  
(manuaalinen syöttö)

X X X

Kaikki muut AED-laitteet (manuaalinen syöttö) X X X

KÄYTETTÄVISSÄ OLEVAT PALVELUT

Portaalin käyttöoikeudet Rajoitettu Täysi Täysi Täysi

Sähköposti-ilmoitukset—Valmius

LIFEPAK CR2 AED Wi-Fi, Wi-Fi+3G X X X X

Kaikki muut AED-laitteet, räätälöidyt laitteet  
(perustuen manuaalisesti syötettyihin tietoihin)

X X X

Sähköposti-ilmoitukset—Käyttö

LIFEPAK CR2 AED Wi-Fi X X X X

Asiakastuen seurantasähköposti-ilmoitukset X X

Asiakastuki

Asiakaspalvelu X X X X

Nimetty tilin asiakastukihenkilö X X

Ennakoiva valvonta sekä puhelintuki, vertailuarviointi ja raportointi 
ohjauspaneelin kautta

X X

Tapahtuman jälkeiset palvelut Physio-Controlin AED-laitteille

Tapahtuman jälkeiset yhteenvetotiedot X* X* X*

Laitteiden valmiuden vahvistus X* X* X*

Ilmainen tarvikkeiden täydennys X X

Physio-Controlin AED-laitteiden lisäarvo

Maksuttomat ohjelmistopäivitykset X X X X

Maksuttomat Premium-ohjelmistopäivitykset X X

* Palvelut ovat käytössä langattomasti LIFEPAK CR2 AED Wi-Fi- ja Wi-Fi+3G -laitteille sekä muille Physio-Controlin AED:ille etätuen kautta tai paikan 
päällä, mikäli se on saatavana alueella. 



Varmista toimintavalmius.
Kuvittelemme tulevaisuutta, jossa parempi teknologia parantaa 
hoitotulosta—ja enemmän henkiä pelastetaan. Haluat varmasti parasta 
työntekijöille, asiakkaille tai opiskelijoille ja yleisölle sydämenpysähdysten 
varalta. Siksi olemme luoneet markkinoiden yksinkertaisimman ja 
kattavimman AED-laitteiden hallintajärjestelmän. LIFELINKcentral AED 
Program Manager automatisoi AED-ohjelman hallinnan järjestelmään 
liitettyjen LIFEPAK CR2 -laitteiden osalta, ja sitä voidaan käyttää myös 
kaikkien LIFEPAK- ja HeartSine-AED-laitteiden manuaaliseen hallintaan. 

Lisätietoja saat paikalliselta Physio-Controlin edustajalta tai vierailemalla 
osoitteessa www.physio-control.com.
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Physio-Control, Inc., 11811 Willows Road NE, Redmond, WA 98052 USA 

Jos hankitte LIFEPAK CR2 -defibrillaattorin valtuutetulta Physio-Controlin jakelijalta tai jälleenmyyjältä, tämä jakelija tai jälleenmyyjä pääsee 
käyttämään LIFELINKcentral AED Program Manager -tiliänne ja saattaa saada LIFEPAK CR2 -defibrillaattorin lähettämiä ilmoituksia. Tämä 
asetus, joka lähettää ilmoituksen jakelijalle tai jälleenmyyjälle, voidaan poistaa käytöstä MILLOIN tahansa. Jos haluatte poistaa asetuksen 
käytöstä, lähettäkää pyyntö Physio-Controlin asiakaspalveluun verkkosivustonne hallinnoinnista ilman, että jakelijalle tai jälleenmyyjä saa 
ilmoitusta. 

Physio-Control Headquarters
11811 Willows Road NE
Redmond, WA 98052 USA
Tel 425 867 4000
www.physio-control.com

Physio-Control Finland Sales Oy
info.nordic@physio-control.com 
Tel 09-876 46 30
www.physio-control.fi

Physio-Control Operations 
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1101 CM Amsterdam
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Tel +31 (0)43 3620008 
Fax +31 (0)43 3632001


