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Chocantemente Real

ShockLink™ Ferramenta de Desfibrilação 
para Treinamento
O ShockLink é uma solução compacta para o treinamento padronizado de RCP-D 
que permite que os usuários adaptem seus próprios AEDs (Desfibriladores 
Externos Automáticos) ou desfibriladores avançados para serem usados como 
ferramenta de treinamento em um ambiente realista e controlado. O ShockLink 
possibilita o uso de pás adesivas para a realização do treinamento de RCP em 
manequins, mas também gera vários ritmos cardíacos passíveis de choque que são 
a base de um programa de treinamento de RCP-D sólido e eficiente.

A Laerdal Medical orgulhosamente apresenta: ShockLink™, uma nova ferramenta de 
simulação para o treinamento realista e eficiente de RCP-D.
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Visite Laerdal.com/ShockLink para ter acesso a uma lista completa de 
peças, acessórios e consumíveis.

INFORMAÇÕES PARA PEDIDO

PRINCIPAIS PRODUTOS

185-10050  Sistema ShockLink 
Inclui: Unidade ShockLink, controle remoto, almofa-
das adesivas para treinamento (1 jogo), pilhas AAA 
e manual de instruções

PEÇAS E ARTIGOS DE CONSUMO

198-80150 Pás de treinamento

185-21050 Tampa de proteção das pilhas

185-00450 Bolsa para transporte

185-00350 Controle Remoto

CARACTERÍSTICAS

• Desfibrilação em adultos (até 360 J)
• Desfibrilação em crianças/bebês (de 10 J)
• Mede a energia e o ritmo de desfibrilação
•  Biblioteca de ECG*: 

- Ritmo sinusal 
- VT lenta (taquicardia ventricular) 
- VT rápida (taquicardia ventricular) 
- SVT (taquicardia supraventricular) 
- VF (fibrilação ventricular) 
- PEA (atividade elétrica sem pulso) 
- Assístole 
- Bradicardia

* Quando usado com controle remoto

QCPR® 
 
O ShockLink integra-se à sua 
plataforma QCPR®. Quando 
usado com o Resusci Anne® 
QCPR® AED e SimPad® No 
SkillReporter™,
os ritmos cardíacos e os 
choques aplicados são 
automaticamente capturados na 
tela para análise e informações 
futuras.
 

ESPECIFICAÇÕES
• Liga/Desliga  Automático
• Cinquenta horas de treinamento com uma pilha AAA
• Tensão máxima do desfibrilador: + /-5000 V
• Tensão máxima mensurável do desfibrilador: + /-2000 V
• Máximo de energia em um choque: 360 J
• Energia de choque mensurável mínima:   10 J
• Tamanho:
   - 24 cm x 18 cm x 5 cm (c x l x a)
   - 9,5 pol x 7,1 pol x 1,9 pol (c x l x a)
• Peso: 453 gramas
• Desfibriladores  Compatíveis:
  MRx
  FR3

  Zoll AED Plus®

  Zoll R series®

  Zoll X series®

   *  Número do item do conector do 
desfibrilador ZOLL®: É necessário o 
número 05-10100 nos modelos

  LIFEPAK® 12
  LIFEPAK® 15
  LIFEPAK® 20
  LIFEPAK® 1000
   *  Número do Conector Physio-Control® 

Quik-Combo™: É necessário o número 
05-10000


