
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zwykły człowiek, 

niezwykła sytuacja 
Defibrylatory Philips HeartStart OnSite 



Każdy, w dowolnym 

miejscu... 

 

 

 

 
 

 

Obecnie wskaźnik przeżywalności w razie nagłego zatrzymania 

krążenia (NZK) kształtuje się na poziomie poniżej 7% 

• Prawdopodobieństwo skutecznej resuscytacji z każdą 

upływającą minutą zmniejsza się o około 10%  

 • Szacuje się, że każdego roku w samych tylko Stanach 

Zjednoczonych można by uratować życie 40 000 ludziom, gdyby 

zapewniono szeroką dostępność defibrylatorów
1
  



...w dowolnym 

czasie 
Moc ratująca życie 
Każdego roku, w wyniku nagłego zatrzymanie krążenia (NZK) do szpitali trafia prawie 300 000 osób w Stanach 

Zjednoczonych i 700 000 osób w Europie, zaś na całym świecie - kolejne setki tysięcy. Większość z nich nie wie 

o zagrożeniu, ponieważ nie występują u nich żadne objawy poprzedzające. Niestety zdarzenia te przeżywa 

zaledwie siedem procent dotkniętych nimi osób, często dlatego, że ratownicy medyczni nie mogą dotrzeć do nich 

w odpowiednim czasie. 

Do NZK dochodzi najczęściej, gdy układ elektryczny serca zaczyna zachowywać się chaotycznie i serce 

przestaje skutecznie pracować. W wyniku braku prawidłowego przepływu krwi osoba traci przytomność, 

przestaje normalnie oddychać i najczęściej umiera, o ile nie zostanie jej udzielona natychmiastowa pomoc. 

Choć resuscytacja krążeniowo-oddechowa (RKO) jest ważna, to jednak sama w sobie nie umożliwia 

przywrócenia normalnego rytmu pracy serca. Najlepszym sposobem przywrócenia prawidłowego rytmu serca jest 

wyładowanie z defibrylatora. Osoby, u których dochodzi do zatrzymania krążenia, mają największe szanse 

przeżycia, jeżeli defibrylacja wykonana zostanie w ciągu pięciu minut od wystąpienia zapaści. Defibrylator nie 

pozwoli uratować każdej ofiary NZK, ale jeżeli będzie możliwe szybsze dotarcie do osób z NZK, wówczas można 

będzie uratować wiele żyć ludzkich. 

Defibrylatory HeartStart firmy Philips umożliwiają praktycznie każdemu rozpoczęcie akcji ratunkowej w przypadku 

najczęstszych przyczyn NZK, niezależnie od tego, gdzie ma miejsce akcja ratownicza - w pracy, podczas 

zabawy, czy w podróży - dostarczając energii, która ratuje życie. 

 



Pomoc na każdym 

etapie 

 
Firma Philips, światowy lider w dziedzinie automatycznych defibrylatorów zewnętrznych (AED), stworzyła 

defibrylator HeartStart OnSite przeznaczony do obsługi przez zwykłych ludzi, w niezwykłych sytuacjach. To 

pierwszy i jedyny defibrylator AED, który można nabyć bez przepisu lekarza. Defibrylator HeartStart OnSite 

skonstruowano tak, aby był on najłatwiejszym do skonfigurowania i używania oraz najbardziej niezawodnym 

spośród dostępnych defibrylatorów
2,3

. Innowacyjne technologie Philips, stworzone w oparciu o szeroko zakrojone 

badania i kontakt z użytkownikami, pozwoliły wyprodukować defibrylator tak łatwy w obsłudze, że umożliwi 

każdemu uratowanie życia swojego współpracownika, przyjaciela lub innej osoby, u której dojdzie do nagłego 

zatrzymania krążenia. 

Ważący zaledwie 1,5 kg defibrylator HeartStart OnSite jest niewielkim i lekkim urządzeniem. Wydając 

użytkownikowi głosowe polecenia wyraźnym i spokojnym głosem, urządzenie prowadzi go przez kolejne kroki 

defibrylacji oraz podaje podstawowe informacje na temat RKO. Zintegrowane elektrody SMART Pads 

umieszczane na skórze ratowanej osoby wykrywają i dostosowują polecenia głosowe wydawane przez 

defibrylator, zależnie od działań wykonywanych w każdym kroku przez użytkownika. 

Defibrylatory te wyposażone są w sprawdzone technologie firmy Philips umożliwiające automatyczną ocenę 

rytmu pracy  serca (funkcja SMART Analysis) i podawanie energii defibrylacji (funkcja SMART Biphasic). 

Podobnie, jak wszystkie defibrylatory HeartStart, również ten defibrylator może być stosowany u niemowląt i 

dzieci, jak również i u osób dorosłych
4
. 

 



Łatwa konfiguracja 

W konfiguracji Ready-Pack defibrylator Philips 

HeartStart OnSite  jest praktycznie gotowy do 

ratowania życia tuż po wyjęciu z opakowania. 

Użytkownik może zachować spokój, mając 

pewność, że urządzenie stosowane jest 

prawidłowo oraz że będzie gotowe wtedy, gdy 

okaże się potrzebne: 

• Defibrylatory dostarczane są wraz z 

zamontowaną już kasetą elektrod i baterią. 

• Urządzenie znajduje się w futerale, który 

zawiera również zapasową kasetę z elektrodami. 

• Wystarczy pociągnąć za zielony uchwyt, aby 

uruchomić wstępną autodiagnostykę urządzenia. 

• Wykonywanie automatycznej, codziennej 

autodiagnostyki, obejmującej elektrody, pomaga 

w zapewnieniu ciągłej gotowości urządzenia. 

Łatwa obsługa 

Korzystanie z defibrylatora HeartStart OnSite jest 

proste. Pociągnięcie za zielony uchwyt aktywuje 

defibrylator i uruchamia jego funkcje głosowe 

oraz wyświetlanie symboli graficznych. Polecenia 

wydawane są w tempie dostosowanym do 

działań użytkownika i prowadzą go przez cały 

proces: od umieszczenia każdej z elektrod na 

ciele pacjenta, po wykonanie wyładowania 

defibrylacyjnego i wykonywanie resuscytacji 

krążeniowo-oddechowej. 

Sprawdza, czy rytm serca pozwala na zastosowanie wyładowania 

Jeżeli wyładowanie defibrylacyjne jest zalecane, defibrylator poleci użytkownikowi przyciśnięcie migającego 

pomarańczowego przycisku wyładowania. 

Defibrylator informuje również użytkownika o konieczności wezwania służb ratowniczych i podjęcia resuscytacji 

krążeniowo-oddechowej (RKO). Podczas wykonywania RKO, możliwe jest aktywowanie instrukcji głosowych 

defibrylatora, które będą pomagać w zapewnieniu odpowiedniej częstotliwości i siły ucisków klatki piersiowej, jak 

również oddechów. 

Jeśli ratownik medyczny będzie potrzebował informacji o wykonanych czynnościach, możliwe będzie odczytanie 

ich z pamięci wewnętrznej defibrylatora. Ratownik medyczny musi po prostu nacisnąć przycisk i-button, a 

defibrylator HeartStart OnSite odczyta na głos zdarzenia, które zarejestrował od czasu jego ostatniego użycia 

klinicznego. 

Określenie od początku odpowiedniego programu 

Jako światowy lider w dziedzinie automatycznych defibrylatorów zewnętrznych (AED) firma Philips jest również 

liderem w dziedzinie dostarczania produktów i usług mających na celu pomaganie w określaniu i utrzymywaniu 

odpowiedniego programu AED, w tym zarządzania programem SMART Track AED, wskazówek medycznych, 

dostępu do szkoleń i opcji wsparcia po zdarzeniu. 

Nasi klienci są zgodni, że urządzenia Philips zapewnią Państwu dobre przygotowanie, nawet jeśli posiadacie 

Państwo wiele placówek, w których przebywają setki, a nawet tysiące pracowników. Eksperci firmy Phi lips 

pomagali w definiowaniu najlepszych praktyk branżowych w dziedzinie zarządzania programem AED. 

Wspieramy zalecenia Amerykańskiego Stowarzyszenia Kardiologicznego (American Heart Association) oraz 

Europejskiej Rady ds. Resuscytacji (European Resuscitation Council) dotyczące programów wczesnej 

defibrylacji. 



Inteligentne, nie bez powodu 
Wymienne kasety elektrod SMART Pad 

Kasety te zawierają dwie samoprzylepne elektrody, które umieszczane są na gołej skórze pacjenta, zgodnie z 

ilustracjami umieszczonymi na elektrodach. Elektrody te są „inteligentne“, ponieważ wykrywają one moment 

wyjęcia z kasety i umieszczenia ich na pacjencie, zmieniając odpowiednio polecenia głosowe kierujące 

działaniami użytkownika. 

Defibrylatory HeartStart OnSite mogą być stosowane u pacjentów w każdym wieku, w tym również u niemowląt i  

dzieci. Defibrylator OnSite wykrywa, czy podłączono do niego specjalną kasetę z elektrodami dla 

niemowląt/dzieci SMART Pads Cartridge. Urządzenie automatycznie wybiera wówczas niższy poziom energii, 

który jest bardziej właściwy dla  niemowląt i dzieci, oraz podaje informacje na temat wykonywania RKO u 

niemowląt/dzieci. 

Aby umożliwić użytkownikom ćwiczenie umiejętności korzystania z urządzenia, defibrylator można wyposażyć w 

kasetę ze specjalnymi elektrodami szkoleniowymi (dla dorosłych lub niemowląt/dzieci). Kaseta ta blokuje funkcję 

generowania impulsu elektrycznego w defibrylatorze i prowadzi użytkownika przez kolejne kroki procedury 

postępowania z pacjentem. 

Informacje dla użytkowników defibrylatorów HeartStart 

• Defibrylatora HeartStart OnSite nie można użyć do wykonania defibrylacji na samym sobie. 

• Reakcja na zatrzymanie akcji serca może wymagać uklęknięcia. 

 

Stworzone, aby ratować życie w 

wyjątkowych okolicznościach 

Lekkie 

Waga tylko 1,5 kg w stanie gotowym do użycia. 

Intuicyjne 

Prosta budowa oraz wyraźne polecenia głosowe, w tym informacja 

na temat RKO dają użytkownikom pewność, której potrzebują 

podczas ratowania osób, u których doszło do zatrzymania czynności 

serca. 

Skuteczne 

Pierwsze urządzenie wykorzystujące metodę dwufazową (Biphasic) 

udokumentowaną odpowiednim materiałem potwierdzającym jej 

skuteczność, dzięki czemu została ona uznana przez Amerykańskie 

Stowarzyszenie Kardiologiczne (American Heart Association) za 

„standard opieki“ i „optymalny rodzaj interwencji“. Skuteczność 

metody SMART Biphasic poparta jest ponad 40-ma opublikowanymi 

i zrecenzowanymi pracami badawczymi. 

Dzięki opatentowanej technologii Quick Shock, defibrylatory OnSite 

są najszybszymi w swojej klasie urządzeniami umożliwiającymi 

dostarczenie wyładowania niemal natychmiast po RKO. Badania 

dowodzą, że skrócenie czasu, jaki upływa od RKO do wyładowania, 

może poprawić przeżywalność pacjentów6,7,8,9,10. Zgodnie z Zaleceniami 

Amerykańskiego Stowarzyszenia Kardiologicznego z 2005 roku: 

„Skrócenie okresu od ucisku do wyładowania o nawet kilka sekund 

może zwiększyć prawdopodobieństwo skuteczności wyładowania“11
. 
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Specyfikacja defibrylatorów HeartStart 

OnSite 
Defibrylator  

Rodzina defibrylatorów HS1. Nr kat. M5066A 

Konfiguracja standardowa Defibrylator, bateria, kaseta elektrod SMART Pads dla dorosłych (1 

zestaw), instrukcja konfiguracji i konserwacji, instrukcja użytkownika, 

instrukcja skrócona, naklejka do wpisania danych  

Konfiguracja pakietu HeartStart 

OnSite Ready-Pack 

Opcja zamówienia: R01. Defibrylator, bateria, futerał, elektrody SMART 

Pads dla dorosłych (1 zestaw zamontowany w urządzeniu i 1 zestaw 

zapasowy), instrukcja konfiguracji i konserwacji, instrukcja użytkownika, 

instrukcja skrócona, naklejka do wpisania danych 

Kształt wyładowania Przycięty, wykładniczy dwufazowy (Truncated Exponential Biphasic) 

Parametry kształtu wyładowania ustawiane w funkcji impedancji każdego 

pacjenta 

Leczenie Defibrylacja u dorosłych: Prąd szczytowy 32A (nominalnie 150 J przy 

obciążeniu 50 Omów). Defibrylacja pediatryczna po zainstalowaniu 

opcjonalnej kasety z elektrodami dla niemowląt/dzieci: Prąd szczytowy 19A 

(nominalnie 50 J przy obciążeniu 50 Omów). 

Czas regeneracji pomiędzy 

wyładowaniami 

Zazwyczaj mniej niż 20 sekund między wyładowaniami w serii 

Funkcja Quick Shock Możliwość wygenerowania wyładowania po zakończeniu okresu RKO, 

zwykle w ciągu 8 sekund 

Instrukcje głosowe Szczegółowe komunikaty głosowe prowadzą użytkownika przez kolejne 

kroki obsługi defibrylatora 

Pomoc podczas RKO Instrukcje dotyczące prowadzenia RKO u dorosłych lub niemowląt/dzieci 

według wyboru użytkownika 

Przekazywanie wyładowania Za pośrednictwem samoprzylepnych elektrod umieszczanych na gołej 

skórze pacjenta, zgodnie z ilustracjami na elektrodach 

Elementy sterujące Zielony uchwyt kasety SMART Pads, zielony przycisk włącz/wyłącz (On/ 

Off), niebieski przycisk informacji (i-button), pomarańczowy przycisk 

wyładowania (Shock) 

Kontrolki Kontrolka gotowości; niebieski przycisk i-button; kontrolka ostrzeżenia, 

przycisk wyładowania (Shock) zaświeca się, gdy defibrylator zaleca 

wykonanie wyładowania 

Parametry fizyczne  

Wymiary 7 cm x 19 cm x 21 cm (2,8 cala x 7,4 cala x 8,3 cala)  

głębokość x wysokość x szerokość. 

Ciężar Z baterią i kasetą elektrod: 1,5 kg (3,3 funta ) 

Bez baterii i kasety elektrod: 1 kg (2,4 funta ) 

Wymagania 

środowiskowe/fizyczne 

 

Szczelność Szczelność zgodna z EN60529, klasa IP2X 



Odporność na zachlapanie zgodna z EN60529, klasa IPX1 

Temperatura Robocza: 0
O
 - 50

O
C (32

O
 - 122

O
F) 

Gotowość: 10
O
 - 43

O
C (50

O
 - 109

O
F) 

Wilgotność Robocza: Od 0% do 95% wilgotności względnej, bez skraplania 

Gotowość: Od 0% do 75% wilgotności względnej, bez skraplania 

Wysokość Robocza: od 0 do 4500 m (15 000 stóp) 

Gotowość: od 0 do 2500 m (8 500 stóp) > 48 godzin i od 2500m (8 500 

stóp) do 4500 m (15 000 stóp) < 48 godzin 

Odporność na 

udary/upuszczenie 

Wytrzymuje upuszczenie z wysokości 1 metra na dowolną krawędź, 

narożnik lub powierzchnię 

Wibracje Spełnia wymagania normy EN1789 w zakresie wibracji losowych i 

sinusoidalnych o zmiennej częstotliwości, specyfikacje dla ambulansów 

drogowych w trybie pracy i czuwania 

Zakłócenia elektromagnetyczne 

(EMI) (wypromieniowywane 

/odporność) 

Spełnia wymagania normy EN55011 Grupa 1, Poziom B, Klasa B oraz 

normy EN61000-4-3 

Rejestrowanie i transmisja 

danych 
 

Podczerwień Bezprzewodowa transmisja danych o zdarzeniach do smartfona lub 

komputera PC z wykorzystaniem protokołu IrDA 

Przechowywanie danych Pierwsze 15 minut EKG i zdarzenia z całego incydentu oraz decyzje analiz 

System analizy pacjenta  

Analiza pacjenta Ocenia EKG pacjenta stwierdzając czy rytm pracy serca pozwala na 

zastosowanie wyładowania. Rytm uznaje się za umożliwiający zastosowanie 

wyładowania, jeśli występuje migotanie komór (VF) i pewnego rodzaju 

częstoskurcze komorowe (VT) związane z brakiem krążenia. Ze względów 

bezpieczeństwa, niektóre rytmy VT związane z krążeniem nie będą 

uznawane za umożliwiające zastosowanie wyładowania, a pewne rytmy o 

niskich amplitudach lub niskich częstotliwościach nie będą uznawane za 

stany migotania komór (VF) umożliwiające zastosowanie wyładowania 

Funkcja Quick Shock Możliwość wygenerowania wyładowania po zakończeniu okresu RKO, 

zwykle w ciągu 8 sekund 

Czułość/specyficzność Spełnia zalecenia AAMI DF80 i AHA dotyczące defibrylacji pacjentów 

dorosłych (Circulation 1997;95:1677-1682) 

Detekcja artefaktów Wpływ artefaktów pochodzących od stymulatorów serca i zakłóceń 

elektrycznych jest ograniczony do minimum 

Bateria (M5070A)  

Typ 9 V, 4.2 Ah, składająca się z jednorazowych ogniw z litowo-dwutlenkowo 

manganowych o przedłużonej trwałości 

Pojemność Minimum 200 wyładowań lub 4 godziny pracy (wg. EN 60601-2-4:2003) 

Data „zainstalować do“ Bateria oznaczona jest datą określającą termin instalacji („zainstalować do“) 

wskazujący datę co najmniej 5 lat od daty produkcji 

Czas pracy w trybie czuwania Typowo cztery lata, jeżeli baterię zainstalowano przed datą „zainstalować do“ 

(Będzie zasilać defibrylator w trybie czuwania, pod warunkiem zachowania 

określonego zakresu temperatur czuwania, zakładając 1 sprawdzenie czy 

zamontowano baterię i nie wykonywanie defibrylacji) 



Elektrody SMART Pads  

Kaseta z elektrodami SMART 

Pads dla dorosłych 

Elektrody defibrylacyjne M5071A  dla pacjentów w wieku 8 lat i starszych lub 

o masie 25 kg (55 funtów) lub większej 

Kaseta z elektrodami SMART 

Pads dla niemowląt/dzieci 

Elektrody defibrylacyjne M5072A dla pacjentów w wieku do 8 lat lub o masie 

ciała do 25 kg (55 funtów). Sprzedawane tylko z przepisu lekarza 

Aktywna powierzchnia 13,2 cala2
 (85 cm2) każda 

Długość kabla Elektrody dla dorosłych: 137,1 cm (54 cale) 

Elektrody dla niemowląt/dzieci: 101,6 cm (40 cale) 

Data „Użyć do“  Kaseta oznaczona jest datą określającą termin jej użycia („użyć do“) 

wskazujący datę co najmniej 2 lata od daty produkcji 

Elektrody szkoleniowe  

M5073A Kaseta z elektrodami szkoleniowym dla dorosłych 

M5074A Kaseta z elektrodami szkoleniowymi dla niemowląt/dzieci 

Funkcja Elektrody szkoleniowe umożliwiają przećwiczenie 8 praktycznych 

scenariuszy. Należy stosować je wraz z matą szkoleniową (załączoną) lub z 

adapterami na manekinach 

Funkcje autodiagnostyczne 

inicjowane automatycznie i 

przez użytkownika 

 

Codzienna autodiagnostyka 

automatyczna 

Testuje układy wewnętrzne, system kształtowania impulsu, kasetę z 

elektrodami i pojemność baterii 

Test integralności elektrod Testuje gotowość do użycia elektrod (wilgotność żelu) 

Test zamontowania baterii Po włożeniu baterii, rozbudowany automatyczny test autodiagnostyczny i 

test wykorzystujący interakcję z użytkownikiem sprawdzają gotowość 

urządzenia 

Kontrolki stanu Migająca kontrolka „Ready“ (gotowe) oznacza, że urządzenie jest gotowe do 

użycia. Pulsujący sygnał dźwiękowy oznacza konieczność poddania 

urządzenia konserwacji 

* Szczegółowa instrukcja posługiwania się urządzeniem znajduje się w Instrukcji obsługi defibrylatora HeartStart OnSite. 

Wszystkie specyfikacje oparto na temperaturze 25
O
C, o ile nie zaznaczono inaczej. Defibrylator i jego akcesoria wykonane są z materiałów niezawierających lateksu



Philips Healthcare należy do Royal Philips Electronics 

Kontakt z nami 

www.philips.com/healthcare 

healthcare@philips.com 

Azja 

+49 7031 463 2254 

Europa, Bliski Wschd, Afryka 

+49 7031 463 2254 

Ameryka Łacińska 

+55 11 2125 0744 

Ameryka Północna 

+1 425 487 7000 

800 285 5585 (połączenie darmowe, tylko w Stanach Zjednoczonych) 

Defibrylatory HeartStart 

+1 978 659 3332 

800 285 3342 (połączenie darmowe, tylko w Stanach Zjednoczonych) 

Philips jest firmą z listy Global 500 i jedną z największych na świecie spółek zajmującą się produkcją urządzeń 
medycznych. 

Firma Philips wysłała prawie trzy czwarte miliona urządzeń AED.  

defibrylatory HeartStart Philips są instalowane w samolotach i na lotniskach, w zakładach pracy, szkołach, 
ośrodkach opieki zdrowotnej oraz w różnych społecznościach na całym świecie. 

1. About Sudden Death and Cardiac Arrest. American Heart Association (Amerykańskie Stowaryszenie Kardiologiczne). Tekst dosępny pod 
adresem: http://www. americanheart.org/presenter.jhtml?identifier=604. Dostęp w dniu 28 lipca 2010. 

2. Andre, et al. Automated External Defibrillator Use by Untrained Bystanders: Can the Public-use Model Work? Prehospital Emergency Care. 
2004;8:284-291. 

3. Snyder. Time to Shock vs Voice Prompt Duration: Optimization of Defibrillators for Public Access and Home Deployment. 6th Scientific Congress 

of the European Resuscitation Council (6-ty Kongres Naukowy Europejskiej Rady ds. Resuscytacji). październik 2002 
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