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1 Πρόλογος 
 
 
 

Μην επιχειρήσετε να χρησιμοποιήσετε αυτόν τον εξοπλισμό χωρίς να 
διαβάσετε και να κατανοήσετε πλήρως αυτές τις οδηγίες. 

 
 
1.1 Κατασκευαστής 
 

Κατασκευαστής Room 6319, Building 1, No.27 
Yongwang Road 
Daxing Bioengineering and Medical Industry Base  
Zhongguancun Science Park 
Daxing District  
102629 Πεκίνο 
ΛΑΪΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΚΙΝΑΣ 

Ονομασία προϊόντος Αυτόματος Εξωτερικός Απινιδωτής  
Τύπος συσκευής AED7000 

 
 
1.2 Ευθύνη του κατασκευαστή 
 

Η M&B （M&B Electronic Instruments, Co., Ltd Πεκίνου） είναι υπεύθυνη 
για την ασφάλεια, την αξιοπιστία και την απόδοση του Αυτόματου Εξωτερικού 
Απινιδωτή AED7000 μόνον, εφόσον πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις: 
Οι εργασίες συναρμολόγησης, οι επεκτάσεις, οι αναπροσαρμογές, οι τροποποιήσεις 
ή οι επισκευές πραγματοποιούνται από άτομα εξουσιοδοτημένα από την M&B. 
Ο εξοπλισμός Αυτόματου Εξωτερικού Απινιδωτή AED7000 χρησιμοποιείται 
σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης. 
  



2 
 

1.3 Ευθύνη του χρήστη 
 
Ο Αυτοματοποιημένος Εξωτερικός Απινιδωτής AED7000 προορίζεται για χρήση 
από προσωπικό που είναι εξουσιοδοτημένο από ιατρό/ιατρικό διευθυντή, το οποίο 
έχει εκπαιδευτεί στη χρήση ενός AED. 
Ο χρήστης θα πρέπει να γνωρίζει πλήρως τις πληροφορίες που περιέχονται στο 
Εγχειρίδιο Χρήσης του Αυτόματου Εξωτερικού Απινιδωτή AED7000. Όπως 
συμβαίνει με όλες τις άλλες ηλεκτρονικές συσκευές παρακολούθησης φροντίδας 
ασθενών, θα πρέπει να ασκείται καλή κλινική κρίση κατά τη λειτουργία του 
Αυτόματου Εξωτερικού Απινιδωτή AED7000. Για να είστε βέβαιοι για την 
ασφάλεια του ασθενή και τη σωστή λειτουργία, χρησιμοποιήστε μόνο 
εξουσιοδοτημένα εξαρτήματα και παρελκόμενα του κατασκευαστή. 
Ο χρήστης πρέπει να αποθηκεύσει όλους τους περιέκτες αποστολής και τα υλικά 
συσκευασίας. Κατά την αποστολή του AED7000 και των εξαρτημάτων για 
βαθμονόμηση, σέρβις ή αναβαθμίσεις, πρέπει να χρησιμοποιούνται οι αρχικοί 
περιέκτες αποστολής και τα υλικά συσκευασίας. 
 
 
1.4 Επικοινωνία και τεχνική υποστήριξη 
 

Παρακαλούμε επικοινωνήστε με την M&B αν έχετε οποιεσδήποτε 
ερωτήσεις σχετικά με την παρούσα ανακοίνωση 
 
Τηλέφωνο +86 10 6125 3803 
Φαξ +86 10 6125 3794 
Διαδίκτυο www.mbelec.com 
E-mail market@mbelec.com 

 
 

1.5 Δήλωση Συμμόρφωσης 
 

Κατασκευαστής M&B Πεκίνου Electronic Instruments, Co., Ltd. 
Room 6319, Building 1, No.27 
Yongwang Road 
Daxing Bioengineering and Medical Industry Base 
Zhongguancun Science Park  
Daxing District 
102629 Πεκίνο  

http://www.mbelec.com/
mailto:market@mbelec.com
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ΛΑΪΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΚΙΝΑΣ 
 
1.5.1 Δηλώνει ότι το προϊόν με σήμανση συμμόρφωσης CE που διατίθεται 

στο εμπόριο 
 

Ονομασία προϊόντος: Αυτόματος Εξωτερικός Απινιδωτής 
Τύπος συσκευής: BF 
Αριθμός μοντέλου: AED7000 
Παρελκόμενα: Βλέπε λίστα στο εγχειρίδιο 
Συμμορφώνεται με την οδηγία 93/42/ΕΟΚ του Συμβουλίου (Οδηγία για τα 
ιατροτεχνολογικά προϊόντα) της 14ης Ιουνίου 1993 κατηγορίας IIβ, 
Παράρτημα ΙΙ 

 
 
1.5.2 Πρότυπα 
 

Γενικά: ISO13485:2016  
ISO14971:2012  
ISO 15223-1:2012  
EN1041:2008 

Ασφάλεια: EN 60601-1:2006/A1:2013  
IEC60601-1-6:2010  
IEC60601-2-4:2010 
EN62304：2006/A1：2008 

ΗΜΣ: EN 60601-1-2:2007/AC:2010 
 
1.6 Ετικέτες 
 

 
Σήμα κατατεθέν 

 
Κατασκευαστής 

 Σήμανση CE 
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Εφαρμοσμένα 
εξαρτήματα ελεγμένα για 
τύπο BF και απινίδωση 

 

Αλλαγή μπαταριών 

 
Μπαταρίες 

 
Προσοχή 

 Σειριακός αριθμός 

 Ημερομηνία κατασκευής 

 
Εκπρόσωπος Ευρώπης 
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2 Ασφάλεια 
 
 
2.1 Συμβάσεις που χρησιμοποιούνται στο εγχειρίδιο 
 

Αυτή η ενότητα περιλαμβάνει έναν κατάλογο των συμβάσεων που 
χρησιμοποιούνται στο παρόν εγχειρίδιο. 

 
 
2.1.1 Προειδοποιήσεις 
 
Οι προειδοποιήσεις ειδοποιούν τον χρήστη για μια ειδική κατάσταση που θα 
μπορούσε να οδηγήσει σε σοβαρό τραυματισμό ή θάνατο. Σε αυτό το εγχειρίδιο, οι 
προειδοποιήσεις εμφανίζονται όπως φαίνεται στο παρακάτω παράδειγμα: 
 

 

 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! 
Περιλαμβάνει συνθήκες, κινδύνους ή μη ασφαλείς πρακτικές 
που μπορούν να αποβούν θανατηφόρες. 

 
 

2.1.2 Προφυλάξεις 
 
Οι προφυλάξεις προειδοποιούν τον χρήστη για μια ειδική συνθήκη που θα 
μπορούσε να οδηγήσει σε τραυματισμό ή βλάβη στον εξοπλισμό. Σε αυτό το 
εγχειρίδιο, οι προφυλάξεις εμφανίζονται όπως φαίνεται στο παρακάτω παράδειγμα: 
 

 

 Προσοχή 
Συνθήκες, κίνδυνοι ή μη ασφαλείς πρακτικές που μπορούν να 
οδηγήσουν σε ελαφρύ σωματικό τραυματισμό, ζημιά στο 
AED7000 ή απώλεια δεδομένων. 
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2.1.3 Σημειώσεις 
 
Οι σημειώσεις περιέχουν πληροφορίες που αναλύουν ή διευκρινίζουν ένα βήμα 
λειτουργίας. Οι σημειώσεις δεν περιλαμβάνουν συνήθως ενέργειες. Ακολουθούν τα 
διαδικαστικά στάδια στα οποία αναφέρονται. Σε αυτό το εγχειρίδιο, οι σημειώσεις 
εμφανίζονται όπως φαίνεται στο παρακάτω παράδειγμα: 
 

 

 Σημείωση 
Αν το AED7000 χρησιμοποιείται περισσότερο από μία φορά το 
μήνα, συνιστάται το εξουσιοδοτημένο προσωπικό συντήρησης 
να εκτελεί περιοδική επιθεώρηση τουλάχιστον μία φορά 
ετησίως. 

 
 
 
2.1.4 Φωνητικές εντολές 
 
Η συσκευή AED7000 διαθέτει ηχητικές οδηγίες μέσω του ενσωματωμένου ηχείου 
για να παρέχει οδηγίες λειτουργίας και να βοηθήσει τον χρήστη κατά τη διάρκεια 
της απινίδωσης. Σε αυτό το εγχειρίδιο, εμφανίζονται οι φωνητικές εντολές όπως 
φαίνεται στο παρακάτω παράδειγμα: 
 

 

  
Ελέγξτε τα ηλεκτρόδια. 

 
 
2.1.5 Οι πληροφορίες για την ασφάλεια είναι οργανωμένες σε έξι ομάδες: 
 
Γενικές προφυλάξεις και ανακοινώσεις  
Ασφάλεια ασθενή 
Απινιδωτής και επιθέματα ηλεκτροδίων  
Μπαταρία 
Φροντίδα και αποθήκευση  
Σύμβολα ασφαλείας 
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2.2 Γενικές προφυλάξεις και ανακοινώσεις 
 
 
2.2.1 Έπεσε ή υπέστη ζημιά 
 
Αν η συσκευή έχει πέσει ή έχει υποστεί ζημιά με οποιονδήποτε τρόπο, προωθήστε 
τη συσκευή σε εξειδικευμένο προσωπικό σέρβις για συντήρηση. 
 
 
2.2.2 Σιδηρομαγνητικός εξοπλισμός 
 
Τα ηλεκτρόδια και τα καλώδια ΗΚΓ περιέχουν σιδηρομαγνητικά υλικά. Δεν πρέπει 
να χρησιμοποιούνται όταν υπάρχουν μεγάλα μαγνητικά πεδία που δημιουργούνται 
από εξοπλισμό μαγνητικής τομογραφίας (MRI). Τα μεγάλα μαγνητικά πεδία που 
παράγονται από μια συσκευή MRI θα μπορούσαν να μετακινήσουν τον 
σιδηρομαγνητικό εξοπλισμό με εξαιρετικά βίαιη δύναμη πράγμα που θα μπορούσε 
να προκαλέσει σοβαρό τραυματισμό ή θάνατο σε άτομα ανάμεσα του εξοπλισμού 
και της συσκευής MRI. 
 
 
2.2.3 Ετικέτες 
 
Συμμορφωθείτε με όλες τις ετικέτες ΠΡΟΣΟΧΗΣ και ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ στον 
εξοπλισμό και τα εξαρτήματα. 
 
 
 
2.2.4 Απόδοση 
 
Το AED7000 ενδέχεται να μην πληροί τις προδιαγραφές απόδοσης αν 
αποθηκεύεται, μεταφέρεται ή χρησιμοποιείται εκτός των προδιαγραφόμενων ορίων 
περιβάλλοντος αποθήκευσης ή λειτουργίας. 
 
 
2.2.5 Ανακοινώσεις 
 
Αν η μπαταρία έχει αφαιρεθεί για οποιονδήποτε λόγο, ο χρήστης πρέπει να 
επισημάνει το AED7000 ως «Εκτός λειτουργίας λόγω μπαταρίας.» 
Μην χρησιμοποιείτε κινητά τηλέφωνα κοντά στο AED7000, επειδή το πεδίο 
ακτινοβολίας που παράγουν τα κινητά τηλέφωνα θα επηρεάσει τη λειτουργία του 
AED7000. 
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Το AED7000 δεν πρέπει να χρησιμοποιείται παρακείμενο ή στοιβαγμένο σε άλλον 
εξοπλισμό, ενώ, αν αυτό είναι απαραίτητο, το AED7000 πρέπει να 
παρακολουθείται ώστε να επαληθεύεται η φυσιολογική του λειτουργία ανάλογα με 
τη διαμόρφωση με την οποία θα χρησιμοποιηθεί. 
 
 
2.2.6 Προσοχή 
 
Τα ηλεκτρικά και μαγνητικά πεδία μπορούν να επηρεάσουν την κανονική εργασία 
του εξοπλισμού. Ως εκ τούτου, βεβαιωθείτε ότι όλες οι εξωτερικές συσκευές που 
χρησιμοποιούνται κοντά στο AED7000 συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις της 
ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας (ΗΜΣ). 
 
 
2.3 Ασφάλεια ασθενή 
 
 
2.3.1 Γενικά 
 

 Προειδοποίηση  Απαιτείται βοηθητικός προσαρμογέας 
για χρήση σε παιδιατρικούς ασθενείς. 
Το AED 7000 δεν πρέπει να 
χρησιμοποιείται σε ασθενείς ηλικίας κάτω 
των 8 ετών ή κάτω των 25 kg (55 λιβρών), 
εκτός αν είναι εξοπλισμένος με το εξάρτημα 
AED 7000 Μειωτήρα ενέργειας 
παιδιατρικής χρήσης. 

 Προσοχή Σωματική βλάβη ασθενή 
Τοποθετήστε το AED7000 σε θέση που δεν 
μπορεί να βλάψει τον ασθενή σε 
περίπτωση πτώσης της συσκευής. Μην το 
χρησιμοποιείτε δίπλα ή στοιβαγμένο σε 
άλλον εξοπλισμό. Διατηρήστε όλα τα 
καλώδια και τους συνδέσμους μακριά από 
το λαιμό του ασθενή.  
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2.3.2 Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας 
 
 

 Προειδοποίηση Το ρεύμα απινίδωσης μπορεί να 
προκαλέσει τραυματισμό 
Μην αγγίζετε τον ασθενή κατά τη διάρκεια 
της απινίδωσης. Μην αγγίζετε τον 
εξοπλισμό που είναι συνδεδεμένος ή τα 
μεταλλικά αντικείμενα που είναι σε επαφή 
με τον ασθενή κατά τη διάρκεια της 
απινίδωσης. 
Πριν από την απινίδωση, αποσυνδέστε από 
τον ασθενή οποιονδήποτε άλλον ηλεκτρικό 
εξοπλισμό που δεν έχει εφαρμοζόμενα 
εξαρτήματα ΕΛΕΓΜΕΝΑ ΓΙΑ 
ΑΠΙΝΙΔΩΣΗ. Αποφύγετε την επαφή 
μεταξύ μερών του σώματος του ασθενή, 
όπως το εκτεθειμένο δέρμα του κεφαλιού ή 
των άκρων, με αγώγιμα υγρά, όπως τζελ, 
αίμα ή φυσιολογικό ορό και με μεταλλικά 
αντικείμενα, όπως ένα πλαίσιο κλίνης ή 
ένα φορείο, τα οποία ενδέχεται να 
δημιουργούν ανεπιθύμητες διόδους για το 
ρεύμα απινίδωσης. 

 
2.3.3 Έγκαυμα 
 

 Προειδοποίηση Τοποθετήστε σωστά τα επιθέματα 
απινίδωσης 
Μην αφήνετε τα επιθέματα απινίδωσης να 
έρχονται σε επαφή μεταξύ τους ή να 
αγγίζουν άλλα ηλεκτρόδια, καλώδια 
ρεύματος, επιδέσμους, διαδερμικά 
έμπλαστρα, κτλ. Αυτή η επαφή μπορεί να 
προκαλέσει εγκαύματα στο δέρμα του 
ασθενή κατά τη διάρκεια της απινίδωσης 
και ενδέχεται να εκτρέψει το ρεύμα 
απινίδωσης μακριά από την καρδιά. 
Αφαιρέστε υπερβολική τριχοφυΐα του 
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σώματος που ενδέχεται να προκαλέσει 
εγκαύματα στο δέρμα ή αναποτελεσματική 
μεταφορά ενέργειας. Μην χρησιμοποιείτε 
αλκοόλη, ιώδιο ή άλλα παρασκευάσματα 
για το δέρμα. Τα παρασκευάσματα αυτά 
μπορούν να στεγνώσουν το δέρμα και να 
κάνουν το AED7000 να λειτουργεί 
αντικανονικά ή ενδέχεται να προκαλέσουν 
εγκαύματα. 
Τα ηλεκτρόδια απινιδωτή πρέπει να 
διατηρούνται μακριά από άλλα ηλεκτρόδια 
ή μεταλλικά μέρη που έρχονται σε επαφή 
με τον ασθενή. 

 
 
2.3.4 Ηλεκτρική ενέργεια 
 

 Προειδοποίηση Το AED7000 μπορεί να αποδίδει 200 
joules ηλεκτρικής ενέργειας 
Αποσυνδέστε οποιαδήποτε ιατρική 
ηλεκτρονική συσκευή που δεν φέρει την 
επισήμανση «προστατευόμενη από 
απινίδωση» από τον ασθενή. Εάν αυτή η 
ηλεκτρική ενέργεια δεν εκφορτιστεί 
σωστά, ενδέχεται να προκληθεί 
τραυματισμός ή θάνατος στον χειριστή ή 
τον παρευρισκόμενο. 
Κατά τη διάρκεια της απινίδωσης, ο 
χειριστής και όλα τα άλλα άτομα πρέπει να 
βρίσκονται μακριά από τον ασθενή, το 
κρεβάτι και όλες τις αγώγιμες επιφάνειες 
που έρχονται σε επαφή με τον ασθενή.  
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 Προειδοποίηση Τοποθετήστε σωστά τα επιθέματα 
απινίδωσης 
Μην τοποθετείτε ηλεκτρόδια κοντά στη 
γεννήτρια ενός εσωτερικού βηματοδότη. 
Να εφαρμόζετε πάντα τα ηλεκτρόδια σε 
επίπεδες περιοχές του δέρματος. 
Αποφύγετε την εφαρμογή σε πτυχώσεις 
δέρματος, όπως αυτές κάτω από το στήθος 
ή σε παχύσαρκους ασθενείς. Η υπερβολική 
τριχοφυΐα , η κακή πρόσφυση ή ο αέρας 
κάτω από το ηλεκτρόδιο ενδέχεται να 
προκαλέσουν εγκαύματα. 

 
 
2.3.5 Εσφαλμένη ερμηνεία του HΚΓ 
 

 Προειδοποίηση Τοποθετήστε σωστά τα επιθέματα 
απινίδωσης 
Τα ακατάλληλα τοποθετημένα επιθέματα 
ενδέχεται να προκαλέσουν εσφαλμένη 
ανάλυση και ακατάλληλη εφαρμογή 
ηλεκτρικού σοκ ή συμβουλευτική απόφαση 
μη εφαρμογής ηλεκτρικού σοκ. 

 

 Προειδοποίηση Μην μετακινείτε τον ασθενή 
Επαφή ή μετακίνηση του ασθενή κατά τη 
διάρκεια μιας ανάλυσης ΗΚΓ μπορεί να 
προκαλέσει εσφαλμένη ή καθυστερημένη 
διάγνωση. Ακολουθήστε όλες τις οδηγίες 
στο Εγχειρίδιο Χρήστη. 

 

 Προειδοποίηση Οι καρδιακοί βηματοδότες ενδέχεται να 
επηρεάσουν την ανάλυση ρυθμού 
Οι βηματοδότες ασθενών ενδέχεται να 
μειώσουν την ευαισθησία της ανάλυσης 
και των σφαλμάτων του AED7000 κατά 
την ανίχνευση απινιδώσιμων ρυθμών. 
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 Προειδοποίηση Παρεμβολή ραδιοσυχνοτήτων 
Μην χρησιμοποιείτε το AED7000 σε 
συνδυασμό με εξοπλισμό 
ηλεκτροκαυτηρίασης ή διαθερμίας. Κάθε 
εξοπλισμός που εκπέμπει ισχυρά σήματα 
ραδιοσυχνοτήτων μπορεί να προκαλέσει 
ηλεκτρική παρεμβολή και να στρεβλώσει 
το σήμα ΗΚΓ, με συνέπεια την ανακριβή 
ερμηνεία του ρυθμού. 

 
2.4 Απινιδωτής και επιθέματα ηλεκτροδίων 
 
2.4.1 Έκρηξη 
 

 Προειδοποίηση Κίνδυνος έκρηξης 
Πιθανή έκρηξη και κίνδυνος πυρκαγιάς αν 
χρησιμοποιείται όταν υπάρχουν εύφλεκτοι 
παράγοντες ή σε ατμόσφαιρα 
εμπλουτισμένη με οξυγόνο. 

 
 
2.4.2 Ηλεκτροπληξία ή κίνδυνος πυρκαγιάς 
 

 Προειδοποίηση Δεν υπάρχουν εσωτερικά εξαρτήματα 
που απαιτούν συντήρηση από τον 
χειριστή 
Μην ανοίγετε τη μονάδα, μην αφαιρείτε τα 
καλύμματα ή μην επιχειρείτε να 
επισκευάσετε το AED7000. Όλες οι 
εργασίες συντήρησης πρέπει να 
εκτελούνται από εξειδικευμένο προσωπικό. 

 

 Προειδοποίηση Η ακατάλληλη χρήση μπορεί να 
προκαλέσει τραυματισμό 
Το AED7000 περιλαμβάνει μια αυτόματη 
λειτουργία αφοπλισμού της 
αποθηκευμένης ενέργειας. Α ο χειριστής 
δεν παραδώσει την ενέργεια σε έναν 
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ασθενή ή σε δοκιμαστικό φορτίο, ένας 
εσωτερικός χρονοδιακόπτης θα αφοπλίσει 
την αποθηκευμένη ενέργεια. Αυτή η 
αποθηκευμένη ηλεκτρική ενέργεια μπορεί 
δυνητικά να προκαλέσει θάνατο ή 
τραυματισμό σε περίπτωση αντικανονικής 
εκφόρτισης. Ακολουθήστε όλες τις οδηγίες 
στο παρόν Εγχειρίδιο Χρήστη. 
 
Μην βυθίζετε ή μην εκθέτετε το AED7000 
σε νερό ή άλλα υγρά. 
Μην χρησιμοποιείτε τον απινιδωτή, αν η 
μονάδα έχει βυθιστεί σε υγρό ή αν υπάρχει 
υπερβολική συμπύκνωση στη συσκευή. 

 

 Προσοχή Τα αγώγιμα μέρη δεν πρέπει να έρχονται 
σε επαφή με άλλα αγώγιμα μέρη, 
συμπεριλαμβανομένης της γης 

 
 
2.4.3 Αντικανονική απόδοση συσκευής 
 

 Προειδοποίηση Χρησιμοποιήστε σωστά τα επιθέματα 
ηλεκτροδίων 
Μην επιχειρήσετε να θερμάνετε τα 
ηλεκτρόδια με πηγή θερμότητας άνω των 
35°C (95°F). Μην βυθίζετε ή μην 
καθαρίζετε ηλεκτρόδια με αλκοόλη ή 
διαλύτες. Μην εκτελείτε συμπιέσεις 
θώρακα (καρδιοπνευμονική ανάνηψη, 
CPR) μέσω των ηλεκτροδίων. 
Αυτές οι ενέργειες ενδέχεται να 
προκαλέσουν βλάβη στα επιθέματα 
ηλεκτροδίων και δυσλειτουργία στη 
μονάδα. 

 

 Προειδοποίηση Χρησιμοποιήστε μόνο εξαρτήματα 
εγκεκριμένα από την M&B 
Μην χρησιμοποιείτε επιθέματα 
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ηλεκτροδίων απινίδωσης, μπαταρίες και 
άλλα εξαρτήματα που δεν έχουν εγκριθεί 
από την M&B. Η χρήση μη 
εξουσιοδοτημένων εξαρτημάτων ενδέχεται 
να κάνει τη συσκευή να μην λειτουργεί 
κανονικά και να δίνει ψευδείς μετρήσεις. 
Ακολουθήστε όλες τις οδηγίες σήμανσης 
στα επιθέματα απινίδωσης και στην 
μπαταρία. 

 

 Προσοχή Μην φορτίζετε και μην εκφορτίζετε 
επανειλημμένα τον απινιδωτή σε ταχεία 
διαδοχή 
Αν προκύψει ανάγκη για επανειλημμένες 
εξετάσεις, περιμένετε τουλάχιστον 1 λεπτό 
για κάθε τρίτη εκφόρτιση για να 
αποφευχθεί ζημιά στον εξοπλισμό. 
 

 Προσοχή Η ακατάλληλη συντήρηση μπορεί να 
προκαλέσει εσφαλμένη απόδοση. 
Ακολουθήστε τις οδηγίες στο Εγχειρίδιο 
Χρήστη. 

 
 
2.5 Μπαταρία 
 
2.5.1 Φροντίδα μπαταρίας 
 

 Προσοχή Χρησιμοποιήστε μόνο μπαταρίες της 
M&B 
Χρησιμοποιήστε μόνο 2 μη 
επαναφορτιζόμενες μπαταρίες λιθίου με 
αριθμό εξαρτήματος M&B CR123A-4x. Η 
χρήση οποιασδήποτε άλλης μπαταρίας 
μπορεί να προκαλέσει βλάβη στο 
AED7000. 

 

 Προσοχή Να επαληθεύετε πάντα την υπολειπόμενη 
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χωρητικότητα μιας μη επαναφορτιζόμενης 
μπαταρίας μετά τη χρήση 
Ελέγξτε τη χωρητικότητα και αλλάξτε την 
μπαταρία αν είναι χαμηλή. 

 

 Προσοχή Αντικαταστήστε την μπαταρία στα 5 έτη 
Η αντικατάσταση της μπαταρίας στα 5 έτη 
συνιστάται λόγω της υποβάθμισης των 
χημικών υγρών της μπαταρίας. Συνιστάται 
ιδιαιτέρως η περιοδική συντήρηση και η 
δοκιμή για να διασφαλιστεί η σωστή 
απόδοση της μπαταρίας. 

 
2.6 Φροντίδα και αποθήκευση 
 
2.6.1 Καθαρισμός και αποστείρωση 
 

 Προσοχή Καθαρίστε και διατηρήστε το AED7000 
σύμφωνα με τις οδηγίες. Βλ. κεφάλαιο 4, 
Συντήρηση του Αυτόματου Εξωτερικού 
Απινιδωτή AED7000. 
Μην καθαρίζετε το AED7000 με αλκοόλη, 
κετόνη ή οποιοδήποτε εύφλεκτο 
παράγοντα. Μην τοποθετείτε το AED7000 
σε αυτόκλειστο ή μην επιχειρείτε να 
αποστειρώσετε το AED7000 ή 
οποιοδήποτε από τα εξαρτήματά του. 

 
2.6.2 Ηλεκτρόδια 
 

 Προειδοποίηση Ακολουθήστε τις οδηγίες του 
κατασκευαστή για τη χρήση ηλεκτροδίων 
απινίδωσης 
Η ακατάλληλη χρήση ηλεκτροδίων 
απινίδωσης ενδέχεται να προκαλέσει 
αντικανονική λειτουργία του AED7000 ή 
εγκαύματα στο δέρμα. Μην χρησιμοποιείτε 
ληγμένα, στεγνά ηλεκτρόδια. Μην 
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επαναχρησιμοποιείτε ηλεκτρόδια μίας 
χρήσης. Χρησιμοποιήστε μόνο 
εγκεκριμένα ηλεκτρόδια της M&B. 

 

 Προσοχή Φυλάξτε και χρησιμοποιήστε σωστά τα 
επιθέματα απινίδωσης  
Φυλάξτε τα ηλεκτρόδια σε δροσερό, ξηρό 
μέρος (μεταξύ ή -20°C και 55°C ή -4° και 
131° F). Μην αποστειρώνετε τα επιθέματα, 
μην βυθίζετε ή καθαρίζετε τα ηλεκτρόδια 
με αλκοόλη ή διαλύτες. 

 
2.6.3 Απόρριψη 
 

 Προειδοποίηση Απόρριψη της συσκευής και των 
εξαρτημάτων της  
Απορρίψτε τη συσκευή και τα εξαρτήματά 
της που έχουν υπερβεί το χρόνο 
λειτουργίας τους σύμφωνα με τους 
σχετικούς κανονισμούς. Αν έχετε 
οποιαδήποτε ερώτηση σχετικά με την 
απόρριψη της συσκευής ή χρειάζεστε πιο 
λεπτομερείς πληροφορίες, επικοινωνήστε 
μαζί μας ή με τα κέντρα εξυπηρέτησης. 

 
2.7 Σύμβολα ασφαλείας 
 
Τα σύμβολα γραφικών, τα σύμβολα γραμμάτων κα τα σήματα που αναφέρονται 
παρακάτω βρίσκονται πάνω στο AED7000 και τα εξαρτήματα. Λάβε υπόψη τη 
χρήση αυτών των συμβόλων για την ασφαλή και σωστή χρήση του εξοπλισμού. 
Για μια λίστα εικονιδίων που εμφανίζουν πληροφορίες κατάστασης λειτουργίας, 
ανατρέξτε στο κεφάλαιο 3 Παρουσίαση του AED7000. 
 

  Προσοχή, συμβουλευτείτε τα συνοδευτικά έγγραφα  

 Εφαρμοσμένο εξάρτημα τύπου BF με προστασία από απινιδωτή.  

 Επικίνδυνη τάση  
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3 Παρουσίαση του AED7000 
 
Το παρόν κεφάλαιο παρέχει μια εισαγωγή στο σύστημα AED7000 και παρουσιάζει 
μια επισκόπηση των χειριστηρίων, των ενδείξεων, των οθονών και των εντολών 
AED7000. Παρέχει επίσης οδηγίες για την προετοιμασία του AED7000 για χρήση 
και την προετοιμασία της μονάδας για αποθήκευση. 
 
 
3.1 Επισκόπηση του Αυτόματου Εξωτερικού Απινιδωτή AED7000 
 
 
 
3.1.1 Επισκόπηση 
 
Ο Αυτόματος Εξωτερικός Απινιδωτής AED7000 είναι μια συσκευή απινίδωσης 
που παρέχει ασφάλεια και ευκολία χρήσης. Η μονάδα είναι ελαφριά και κινητή και 
μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε περιπτώσεις στις οποίες θα μπορούσαν να 
μεσολαβήσουν αρκετά λεπτά πριν από την άφιξη του προσωπικού ενός προηγμένου 
συστήματος υποστήριξης ζωής (ALS). 
 
Το AED7000 αναγνωρίζει την κοιλιακή μαρμαρυγή και άλλη κοιλιακή ταχυκαρδία 
και καθοδηγεί τους χειριστές μέσα από τη διαδικασία απινίδωσης. Όταν η συσκευή 
είναι σωστά συνδεδεμένη με έναν ασθενή ο οποίος έχει απώλεια συνείδησης, δεν 
αναπνέει και δεν έχει παλμό, το AED7000 αναλύει τον καρδιακό ρυθμό του 
ασθενή, παρέχει φωτεινές και ηχητικές εντολές, καθορίζει τη σοβαρότητα της 
κατάστασης και, αν είναι απαραίτητο, ζητά από τον χρήστη να πατήσει το κουμπί. 
 
Το AED7000 παρέχει το σοκ της απινίδωσης μέσω δύο ηλεκτροδίων απινίδωσης 
χαμηλής σύνθετης αντίστασης που διαθέτουν αυτοκόλλητα, προ-
πηκτωματοποιημένα επιθέματα. Τα επιθέματα, το καλώδιο και ο σύνδεσμος 
πωλούνται ως κιτ μίας χρήσης. 
 
Το AED7000 έχει σχεδιαστεί για χρήση περιορισμένης συχνότητας. Αυτός ο όρος 
χρησιμοποιείται για να περιγράψει έναν απινιδωτή που έχει σχεδιαστεί για να 
αντέξει λιγότερες από 2500 εκκενώσεις.  
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3.1.2 Χαρακτηριστικά 
 
Τα χαρακτηριστικά AED7000 περιλαμβάνουν: 
διαδικασία απινίδωσης τριών βημάτων  
λειτουργία δύο κουμπιών 
διεξοδικές φωνητικές και οπτικές εντολές για τον χειριστή  
διφασική παραγωγή ενέργειας 
προστασία κλειδώματος για την αποφυγή ακούσιας απινίδωσης 
 
 
 
3.1.3 Εγκεκριμένοι χειριστές 
 
Το AED7000 επιτρέπει στους εκπαιδευμένους χρήστες να χορηγούν ένα βραχύ 
ηλεκτρικό σοκ σε ασθενείς οι οποίοι παρουσιάζουν μαρμαρυγή ή απότομη 
καρδιακή ανακοπή (SCA). Ένας ειδικευμένος χειριστής είναι κάποιος ο οποίος έχει 
ολοκληρώσει επιτυχώς ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα εσωτερικής μάλαξης της 
καρδιάς (CPR) με αυτόματη εξωτερική συσκευή απινίδωσης (AED). 
 
 
3.2 Προετοιμασία του Αυτόματου Εξωτερικού Απινιδωτή AED7000 
 
Ανοίξτε προσεκτικά και ελέγξτε όλα τα δομικά μέρη και τα εξαρτήματα του 
συστήματος AED7000. Τοποθετήστε την μπαταρία. Βεβαιωθείτε ότι ο 
αυτοδιαγνωστικός έλεγχος είναι επιτυχής, προτού θέσετε τη μονάδα σε λειτουργία. 
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Η συσκευή θα εκτελέσει έναν αυτόματο αυτοδιαγνωστικό έλεγχο, μόλις 
ενεργοποιηθεί. 
 
 
3.2.1 Αφαίρεση από τη συσκευασία και επιθεώρηση 
 
Επιθεωρήστε οπτικά το χαρτοκιβώτιο για τυχόν ενδείξεις ζημίας ή κακής 
μεταχείρισης (διατρήσεις, κοπές ή χαρακιές, λυγισμένες ή κατεστραμμένες γωνίες, 
ή σπασμένη σφραγίδα χαρτοκιβωτίου). Αφαιρέστε το AED7000 από το 
χαρτοκιβώτιο και επιθεωρήστε το προσεκτικά. 
 

Πριν προχωρήσετε: 
1. Ανοίξτε και ανοίξτε προσεκτικά κάθε χαρτοκιβώτιο. 
2. Εξετάστε τα όργανα και τα εξαρτήματα για ενδείξεις ζημίας. 
3. Ελέγξτε τη λίστα συσκευασίας για να διαπιστώσετε ότι έχετε 

λάβει όλα τα εξαρτήματα. 
4. Επικοινωνήστε με την M&B, το Τμήμα Εξυπηρέτησης στον 

αριθμό (+86) 10-61253747, αν κάτι φαίνεται ότι έχει υποστεί 
ζημία ή λείπει. 

 
 
3.2.2 Εγκατάσταση της μπαταρίας 
 
Το AED7000 χρησιμοποιεί μια μπαταρία λιθίου μακράς διάρκειας ζωής. 

Για να τοποθετήσετε την μπαταρία: 
1. Ανοίξτε το διαμέρισμα της μπαταρίας (βρίσκεται κοντά στο 

κάτω μέρος της πίσω πλευράς του AED7000), αφαιρώντας 
τις χειρόβιδες και, στη συνέχεια, σύρετε το κάλυμμα της 
μπαταρίας προς τα πάνω και βγάλτε το. 

2. Εντοπίστε τους 3 πείρους επαφής της μπαταρίας στην κάτω 
δεξιά πλευρά του διαμερίσματος της μπαταρίας 

3. Πιέστε τον σύνδεσμο της μπαταρίας 3 ακίδων στους πείρους 
επαφής. 

4. Τοποθετήστε την μπαταρία στο διαμέρισμα της μπαταρίας 
και επανατοποθετήστε το κάλυμμα της μπαταρίας. 

5. Σύρετε το κάλυμμα προς τα πίσω ώστε οι οπές της βίδας να 
είναι ευθυγραμμισμένες. 

6. Επανατοποθετήστε τις χειρόβιδες 
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3.2.3 Εκτέλεση αυτοδιαγνωστικού ελέγχου 
 
Μετά την εγκατάσταση της μπαταρίας, η AED7000 τροφοδοτείται με ρεύμα και 
εκτελεί έναν αυτοδιαγνωστικό έλεγχο. 
Κατά την ενεργοποίηση, πραγματοποιούνται οι εξής έλεγχοι σε: μπαταρία, κύριο 
επεξεργαστή, μνήμη και πρόγραμμα, σύστημα λήψης ΗΚΓ και στον απινιδωτή. 
 
 
3.3 Γνωριμία με τον Αυτόματο Εξωτερικό Απινιδωτή AED7000 
 
Το AED7000 είναι μια αυτόματη εξωτερική συσκευή απινίδωσης (AED). Διαθέτει 
ένα απλό, λειτουργικό σχεδιασμό τριών βημάτων ο οποίος χρησιμοποιεί διεξοδικές 
φωνητικές και οπτικές εντολές για να βοηθήσει τον χειριστή. Αυτός ο απινιδωτής 
δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε ασθενείς ηλικίας κάτω των 8 ετών ή κάτω των 25 
kg (55 λιβρών), εκτός αν είναι εξοπλισμένος με το εξάρτημα AED 7000 Μειωτήρα 
ενέργειας παιδιατρικής χρήσης 
 

Λειτουργίες 
Αυτή η ενότητα περιγράφει τα εξής χαρακτηριστικά του AED7000: 
Χειριστήρια  
Εντολές LED 
Φωνητικές εντολές 
Λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τη χρήση και τη συντήρηση του AED7000 
παρουσιάζονται στα κεφάλαια 5 και 6, αντίστοιχα. 
 

 
3.4 Διασύνδεση χρήστη 
 
3.4.1 Χειριστήρια 
 
Το AED7000 έχει σχεδιαστεί για ευκολία λειτουργίας. Αφού τοποθετήσει τα 
επιθέματα των ηλεκτροδίων απινιδωτή στον ασθενή και τα συνδέσει με το 
AED7000, ο χειριστής εκτελεί αυτή την απλή διαδικασία τριών βημάτων: 
 

1. Ενεργοποιήστε την τροφοδοσία ρεύματος (θέση ON). 
2. Ακολουθήστε τις εντολές LED στον πίνακα και τις φωνητικές 

εντολές από το ηχείο. 
3. Αν σας ζητηθεί, πραγματοποιήστε ηλεκτρικό σοκ, πατώντας 

το κόκκινο κουμπί Shock (Ηλεκτρικό σοκ). 
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Ενεργοποίηση/ 
Απενεργοποίηση Πράσινο κουμπί 

Ενεργοποίησης/Απενεργοποίησης για 
εναλλαγή της τροφοδοσίας του 
συστήματος. 

Ηλεκτρικό σοκ Κόκκινο κουμπί Shock (Ηλεκτρικό σοκ) 
για εκφόρτιση απινιδωτή, η κόκκινη λυχνία 
LED αναβοσβήνει, όταν ο απινιδωτής είναι 
πλήρως φορτισμένος. 

 
 
3.4.2 Εντολές LED 
 

Πληροφορίες λειτουργίας και οι οδηγίες χρήσης εμφανίζονται σε 
αυτές τις διόδους εκπομπής φωτός. 
Το LED ελέγχου επιθέματος  
αναβοσβήνει Τα επιθέματα απινιδωτή δεν 

είναι σωστά συνδεδεμένα με 
τον ασθενή ή δεν είναι σωστά 
συνδεδεμένα με το AED7000. 

Το LED προσοχής αναβοσβήνει Μην αγγίζετε ή μην 
μετακινείτε τον ασθενή. 

Το LED ανάλυσης αναβοσβήνει Οι ακροδέκτες ΗΚΓ είναι 
σωστά συνδεδεμένοι και το 
σύστημα αξιολογεί τον 
καρδιακό ρυθμό του ασθενή. 

 
 
3.4.3 Φωνητικές εντολές 
 
Η λειτουργία εντολών του AED7000 παρέχει οδηγίες που καθοδηγούν τον χρήστη 
μέσα από τη διαδικασία απινίδωσης. 
Το AED7000 παρέχει ηχητικές οδηγίες μέσω του ενσωματωμένου ηχείου για να 
καθοδηγήσει τον χρήστη στη λειτουργία και να τον βοηθήσει κατά τη διάρκεια της 
απινίδωσης. 
 

 Οι φωνητικές εντολές παρατίθενται στον παρακάτω 
πίνακα. 
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1 Ελέγξτε τα ηλεκτρόδια. 
2 Το ηλεκτρικό σοκ ακυρώθηκε, ελέγξτε τα ηλεκτρόδια. 
3 Το ηλεκτρικό σοκ παρασχέθηκε 
4 Λήξη χρονικού ορίου, επανεκκίνηση ανάλυσης. 
5 Πραγματοποιείται ανάλυση, μην αγγίζετε τον ασθενή. 
6 Πραγματοποιείται φόρτιση, μην αγγίζετε τον ασθενή 
7 Δεν συνιστάται ηλεκτρικό σοκ 
8 Πατήστε το κουμπί του ηλεκτρικού σοκ που αναβοσβήνει. 
9 Διακόψτε την CPR, ξεκινήστε ανάλυση μετά από δέκα 

δευτερόλεπτα. 
10 Χαμηλή μπαταρία 
11 Βλάβη συστήματος 

Μπορείτε να αγγίξετε τον ασθενή. Εκτελέστε CPR. 
Εναλλακτικά, κάντε 30 θωρακικές συμπιέσεις και 2 
αναπνοές από στόμα σε στόμα. 
Τώρα κάντε 30 συμπιέσεις θώρακα…….. Τώρα κάντε 2 
αναπνοές από στόμα σε στόμα.… Τέσσερις κύκλοι） 

 

 

 

3.4.4 Ένδειξη στάθμης μπαταρίας 
 

Το LED παροχής ρεύματος  
είναι φωτεινό Υποδεικνύει ότι το φορτίο που έχει 

απομείνει στην μπαταρία είναι 
πλήρες. 

Το LED τροφοδοσίας  
αναβοσβήνει αργά Υποδεικνύει ότι το φορτίο που έχει 

απομείνει στην μπαταρία είναι 
μερικώς εξαντλημένο. 

Το LED τροφοδοσίας  
αναβοσβήνει γρήγορα Υποδεικνύει ότι το φορτίο που έχει 

απομείνει στην μπαταρία είναι 
χαμηλό. 
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3.5 Λίστα εξαρτημάτων/παρελκόμενων Αυτόματου Εξωτερικού 
Απινιδωτή AED7000 

 
3.5.1 Αυτόματος Eξωτερικός Aπινιδωτής AED7000 
 

AED7000-001 Αυτόματος Εξωτερικός Απινιδωτής AED7000 με 
ένα σετ επιθεμάτων ηλεκτροδίων απινίδωσης, 
μπαταρία και εγχειρίδιο χρήστη. 

 
3.5.2 Εξαρτήματα Αυτόματου Εξωτερικού Απινιδωτή AED7000 
 

CR123A-4x2 Πακέτο μπαταρίας M&B - Μη επαναφορτιζόμενη 
μπαταρία LiMnO2  

EDC-2035 Σετ δύο ηλεκτροδίων πολλαπλής λειτουργίας. 
AED7000-101 AED7000 Εγχειρίδιο Χρήστη Αυτόματου 

Εξωτερικού Απινιδωτή. 
AED7000-102 AED7000 Αυτόματη θήκη μεταφοράς Αυτόματου 

Εξωτερικού Απινιδωτή. 
AED7000-102 AED7000 Μειωτήρας ενέργειας παιδιατρικής 

χρήσης 
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4 Εισαγωγή στη λειτουργία αυτοδιαγνωστικού ελέγχου 
 
 
4.1 Μπροστινό κάλυμμα AED (με αυτοδιαγνωστικό έλεγχο) 
 

 
 
 
4.2 Εισαγωγή στη λειτουργία αυτοδιαγνωστικού ελέγχου AED 
 
Καθημερινός έλεγχος: Η ενσωματωμένη μπαταρία θα ελέγχεται αυτόματα κάθε 
ημέρα. Μηνιαίος έλεγχος: Το AED7000 θα εκτελεί έναν πλήρη αυτοδιαγνωστικό 
έλεγχο κάθε μήνα ή μετά από κάθε αλλαγή μπαταρίας. Ο πλήρης αυτοδιαγνωστικός 
έλεγχος περιλαμβάνει: έλεγχο μπαταρίας, έλεγχο φόρτισης και εκφόρτισης, έλεγχο 
συλλογής δεδομένων και επικοινωνίας δεδομένων. 
 
  



25 
 

4.3 Λεπτομερής περιγραφή της λειτουργίας αυτοδιαγνωστικού 
ελέγχου 

 
Καθημερινός έλεγχος: Κατά την έναρξη λειτουργίας, η ένδειξη LED αυτοδιαγνωστικού 
ελέγχου θα ενεργοποιηθεί και αυτόματα θα απενεργοποιηθεί μετά την ολοκλήρωση του 
αυτοδιαγνωστικού ελέγχου. Το αποτέλεσμα του αυτοδιαγνωστικού ελέγχου θα 
εμφανιστεί στην οθόνη LCD της μπαταρίας, ως εξής: 
 
α. Αν η μπαταρία είναι χαμηλή, θα εμφανιστεί το παρακάτω εικονίδιο:  
β. Αν η μπαταρία βρίσκεται σε κανονική κατάσταση, θα εμφανιστεί το παρακάτω 

εικονίδιο:  
 
Μηνιαίος έλεγχος: Κατά την έναρξη λειτουργίας, η ένδειξη LED αυτοδιαγνωστικού 
ελέγχου θα ενεργοποιηθεί. Όταν ολοκληρωθεί, η ένδειξη LED αυτοδιαγνωστικού 
ελέγχου θα απενεργοποιηθεί. Επίσης, το αποτέλεσμα του ελέγχου θα εμφανιστεί 
στην οθόνη LCD 
 

α. Αν υπάρχει σφάλμα στο AED7000, θα εμφανιστεί το παρακάτω εικονίδιο:  
β. Αν το AED7000 είναι σε βέλτιστη σειρά λειτουργίας, θα εμφανιστεί το 

παρακάτω εικονίδιο:  
 
4.4 Ενέργειες που απαιτούνται κατά τη διάρκεια του 

αυτοδιαγνωστικού ελέγχου AED 
 
1) Το AED7000 λειτουργεί υπό κανονικές συνθήκες λειτουργίας μόνο, αν 

εμφανίζεται το παρακάτω εικονίδιο:  
 
2) Μηνιαίος έλεγχος όταν η μπαταρία έχει αλλάξει 
 
Αν δεν απαιτείται η λειτουργία μηνιαίου αυτοδιαγνωστικού ελέγχου, εγκαταστήστε 
τη νέα μπαταρία εντός 10 δευτερολέπτων μετά την αφαίρεση της παλιάς μπαταρίας 
Αν απαιτείται η λειτουργία μηνιαίου αυτοδιαγνωστικού ελέγχου, εγκαταστήστε τη 
νέα μπαταρία 20 δευτερόλεπτα μετά την αφαίρεση της παλιάς μπαταρίας. Ο 
μηνιαίος αυτοδιαγνωστικός έλεγχος θα ξεκινήσει ένα λεπτό αργότερα, μετά την 
εγκατάσταση της νέας μπαταρίας.  
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5 Χρήση του Αυτόματου Εξωτερικού Απινιδωτή 
AED7000 

 
5.1 Επισκόπηση 
 
Το παρόν κεφάλαιο παρέχει πληροφορίες για τη χρήση του AED7000. 

 

 Προσοχή 
Πριν προχωρήσετε στο παρόν κεφάλαιο, διαβάστε πρώτα την 
ενότητα για την ασφάλεια. 

 
 

 Οι συνήθεις διαδικασίες λειτουργίας του AED7000 είναι τα διάφορα 
βήματα παρακάτω: 
Αξιολόγηση του ασθενή  
Εκκίνηση του AED7000 
Σύνδεση των επιθεμάτων ηλεκτροδίων στον ασθενή  
Ανάλυση καρδιακού ρυθμού 
Διαδικασία φόρτισης  
Διαδικασία εκφόρτισης 
Διαδικασία καρδιοπνευμονικής ανάνηψης (CPR)  
Ακύρωση έκτακτης ανάγκης 
 

Υποδοχή επιθεμάτων   

LED τροφοδοσίας  Ένδειξη  
(Αυτοδιαγνωστικός έλεγχος) 

Κουμπί ενεργοποίησης/απενεργοποίησης  

Ένδειξη (Έλεγχος επιθέματος)  
Ένδειξη (Ηλεκτρικό σοκ) 

Ένδειξη (Προσοχή)  
Ένδειξη (Ανάλυση)  

Κουμπί Shock 

Ηχείο   

 
5.2 Αξιολόγηση του ασθενή 
 

Πριν από τη χρήση του AED7000, ο χειριστής πρέπει πρώτα να ελέγξει την 
κατάσταση του ασθενή. Το AED7000 μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε έναν ασθενή, 
μόνο αν συντρέχουν όλες οι παρακάτω συνθήκες: 
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Απώλεια συνείδησης  
Απουσία αναπνοής 
Αν συντρέχουν και οι δύο προαναφερόμενες συνθήκες, θα πρέπει να 
χρησιμοποιείται αμέσως το AED7000. 
  

 
5.3 Εκκινήστε τον Αυτόματο Εξωτερικό Απινιδωτή AED7000 
 
Ο χειριστής πρέπει πρώτα να ξεκινήσει το AED7000 για να ελέγξει την κατάσταση 
λειτουργίας και την κατάσταση ισχύος του. 
 
 
5.3.1 Έλεγχος της κατάστασης ισχύος 
 
Πατώντας το κουμπί ON/OFF για 2 ~ 3 δευτερόλεπτα για να εκκινήσετε το 
AED7000, θα ενεργοποιηθεί η ενδεικτική λυχνία τροφοδοσίας. Αν η ενδεικτική 
λυχνία αναβοσβήνει, αυτό σημαίνει ότι το AED7000 βρίσκεται σε κατάσταση 
χαμηλής ισχύος και η τρέχουσα μπαταρία πρέπει να αντικατασταθεί. 
 
 
5.3.2 Ελέγξτε την κατάσταση λειτουργίας 
 
Μετά την εκκίνηση του AED7000, το AED7000 θα αρχίσει να ελέγχει την 
κατάσταση της σύνδεσης των επιθεμάτων. 
Πριν από τη σωστή σύνδεση των επιθεμάτων, το AED7000 θα ζητήσει από τον 
χειριστή να εισάγει τον σύνδεσμο των επιθεμάτων στην υποδοχή του AED7000 και 
να τοποθετήσει τα επιθέματα σωστά στον ασθενή. 
 

 

 
Ελέγξτε τα ηλεκτρόδια.

 
 

 

 Σημείωση 
Αν τα επιθέματα είναι σωστά συνδεδεμένα, η ενδεικτική λυχνία 
«Έλεγχος επιθέματος» θα αναβοσβήνει. 

 
 

Αν δεν δίνεται φωνητική εντολή ή η ενδεικτική λυχνία δεν αναβοσβήνει μετά την 
εκκίνηση του AED7000, αυτό υποδεικνύει ένα εσωτερικό σφάλμα της μονάδας 
AED7000 και δεν θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί σε οποιονδήποτε ασθενή. 
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5.4 Σύνδεση των επιθεμάτων ηλεκτροδίων στον ασθενή 
 
Τα επιθέματα των ηλεκτροδίων πρέπει να τοποθετούνται σωστά στον ασθενή. Πριν 
από την τοποθέτηση των επιθεμάτων πρέπει να εκτελούνται οι παρακάτω 
διαδικασίες: 
Αφαιρέστε όλα τα ρούχα που καλύπτουν τον θώρακα του ασθενή. Σκουπίστε το 
νερό ή τον ιδρώτα από τον θώρακα, αν τυχόν υπάρχει. 
Έπειτα από αυτά τα δύο βήματα, τα επιθέματα μπορούν να τοποθετηθούν στον 
ασθενή. 
 

Συνδέστε τα 
επιθέματα στο 
AED 

 

 

 Τοποθετήστε τα επιθέματα στον ασθενή: 
Ανοίξτε τη συσκευασία των επιθεμάτων των ηλεκτροδίων 
Αφαιρέστε το υπόστρωμα από τα επιθέματα ηλεκτροδίων με την επισήμανση 
RA. Τοποθετήστε αυτό το επίθεμα κάτω από το δεξί οστό της κλείδας του 
ασθενή. 
Αφαιρέστε το υπόστρωμα από το επίθεμα ηλεκτροδίων με την επισήμανση LL. 
Τοποθετήστε το επίθεμα πάνω από τα πλευρά, στην αριστερή πλευρά του ασθενή, 
κάτω από τον θώρακα. 
Συνδέστε τον συνδετήρα των επιθεμάτων των ηλεκτροδίων στην υποδοχή του 
Αυτόματου Εξωτερικού Απινιδωτή AED7000. 
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 Σημείωση 
Αν τα επιθέματα δεν είναι σταθερά τοποθετημένα στον θώρακα 
του ασθενή, οι φωνητικές εντολές «Ελέγξτε το ηλεκτρόδιο» θα 
προτρέπουν συνεχώς τον χειριστή να κάνει τον έλεγχο. 

 

 
5.5 Ανάλυση καρδιακού ρυθμού 
 
Μόλις τα επιθέματα τοποθετηθούν σωστά στον ασθενή, το AED7000 θα αρχίσει να 
αναλύει τον καρδιακό ρυθμό του ασθενή, ενώ ταυτόχρονα, θα εκπέμπεται μια 
φωνητική εντολή που θα υποδεικνύει τα επόμενα βήματα στον χειριστή. 
 

 

 
Πραγματοποιείται ανάλυση, μην αγγίζετε τον ασθενή.

 
 
 

 Σημείωση 
Αν τα ηλεκτρόδια είναι σωστά συνδεδεμένα, η ένδειξη «Έλεγχος 
επιθέματος» θα σταματήσει να αναβοσβήνει, ενώ θα αρχίσει να 
αναβοσβήνει η ένδειξη «Προσοχή και η ένδειξη «Ανάλυση». 

 
 
Το AED7000 χρειάζεται 8 ~ 10 δευτερόλεπτα για να ολοκληρώσει την ανάλυση. 
Επειδή το αποτέλεσμα της ανάλυσης εξαρτάται από την κυματομορφή ΗΚΓ του 
ασθενή, η οποία μπορεί να διακοπεί από οποιαδήποτε επαφή ή μετακίνηση του 
σώματος του ασθενούς, οποιαδήποτε επαφή ή μετακίνηση μπορεί να οδηγήσει σε 
εσφαλμένο αποτέλεσμα ανάλυσης. 
 

 

 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! 
 

Μην αγγίζετε ή μην μετακινείτε τον ασθενή κατά τη διάρκεια 
της περιόδου ανάλυσης. 

 
 

Δύο είναι τα πιθανά αποτελέσματα ανάλυσης. Αν συνιστάται η απινίδωση, το 
AED7000 θα ξεκινήσει τη διαδικασία φόρτισης.Διαφορετικά θα ξεκινήσει μια 
σύσταση για τη διαδικασία καρδιοπνευμονικής ανάνηψης (CPR). 
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5.6 Διαδικασία φόρτισης 
 
Αν το AED7000 διαπιστώσει ότι ο ασθενής χρήζει απινίδωσης, θα ξεκινήσει η 
διαδικασία φόρτισης. 

 

 Σημείωση 
Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας φόρτισης, η ένδειξη Προσοχής 
και η ένδειξη Ανάλυσης θα αναβοσβήνουν. 

 

 Πραγματοποιείται φόρτιση, μην αγγίζετε τον ασθενή. 

 

 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! 
Μην αγγίζετε τον ασθενή κατά τη διάρκεια της περιόδου 
φόρτισης. 

 

 Προσοχή 
Τα τρία επίπεδα ενέργειας χρησιμοποιούνται κυκλικά από το 
AED7000. 

 
 

 Πρώτο  
Ενέργεια 
Επίπεδο 

 
 

2 λεπτά CPR 
Δεύτερο 
Ενέργεια 
Επίπεδο 

 
 

2 λεπτά CPR 
Τρίτο  

Ενέργεια  
Επίπεδο 

                    2 λεπτά CPR   

 
Το AED7000 διαθέτει τρία επίπεδα ενέργειας απινίδωσης, όπως φαίνεται στον 
παρακάτω πίνακα: 

 
Πρώτο επίπεδο ενέργειας 150 J 

Δεύτερο επίπεδο ενέργειας 150 J 
Τρίτο επίπεδο ενέργειας 200 J 
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 Σημείωση 
Ο χρόνος φόρτισης εξαρτάται από την ενέργεια της απινίδωσης. 

5.7 Διαδικασία εκφόρτισης 

Όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία φόρτισης του AED7000, το AED7000 θα εισέλθει 
στη διαδικασία εκφόρτισης και θα δώσει φωνητικές εντολές στον χειριστή. 

 Σημείωση 
Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας εκφόρτισης, θα αναβοσβήνει η 
ένδειξη σοκ, η ένδειξη προσοχής και η ένδειξη ανάλυσης. 

 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! 
Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας εκφόρτισης, μην αγγίζετε τον 
ασθενή. 

Η πρώτη εντολή σάς συμβουλεύει να απομακρυνθείτε από τον ασθενή. 
Ο χειριστής θα πρέπει να απομακρύνετε από τον ασθενή, πριν πατήσει το κουμπί. 

Πατήστε το κουμπί του ηλεκτρικού σοκ που αναβοσβήνει. 

Αυτή η εντολή θα μεταδίδεται επανειλημμένα ώστε να υποδεικνύεται ότι το 
AED7000 είναι έτοιμο να προκαλέσει ηλεκτρικό σοκ. 

 Πρόκληση ηλεκτρικού σοκ: 
Για να προκαλέσετε ηλεκτρικό σοκ, πρέπει να τηρείτε τα 
παρακάτω βήματα:  

Βεβαιωθείτε ότι αναβοσβήνει η ένδειξη για το κουμπί του σοκ, πράγμα που 
σημαίνει ότι το AED7000 είναι σωστά φορτισμένο. 
Πριν πατήσετε το κουμπί του ηλεκτρικού σοκ, βεβαιωθείτε ότι κανείς δεν αγγίζει 
το σώμα του ασθενή. 
Πατήστε το κουμπί του ηλεκτρικού σοκ. 
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 Σημείωση 
Αν πατήσετε το κουμπί του ηλεκτρικού σοκ οι ενδείξεις σοκ και η 
ένδειξη ανάλυσης θα σταματήσουν να αναβοσβήνουν, ενώ η 
ένδειξη Προσοχής θα συνεχίσει. 

Πριν πατήσετε το κουμπί του σοκ, αν το AED7000 ανιχνεύσει ότι τα 
επιθέματα δεν είναι σταθερά τοποθετημένα στον θώρακα του ασθενή, 
θα δοθεί η παρακάτω ειδοποίηση 

Το ηλεκτρικό σοκ ακυρώθηκε, ελέγξτε τα ηλεκτρόδια. 

Αν ο χειριστής δεν πατήσει το κουμπί του ηλεκτρικού σοκ, το AED7000 θα 
ξεκινήσει αυτόματα τη διαδικασία εσωτερικής εκφόρτισης σε 30 
δευτερόλεπτα. 

 Λήξη χρονικού ορίου, επανεκκίνηση ανάλυσης. 

5.8 Διαδικασία καρδιοπνευμονικής ανάνηψης (CPR) 

Το AED7000 θα εισέλθει σε διαδικασία καρδιοπνευμονικής ανάνηψης, όταν 
προκύψει η παρακάτω κατάσταση: 

 Σημείωση 
Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας CPR, οι τέσσερις ενδείξεις: 
Έλεγχος επιθέματος, Προσοχή, Ανάλυση και Ηλεκτρικό σοκ δεν 
θα αναβοσβήνουν. 

Δεν ανιχνεύεται καρδιακός ρυθμός που χρήζει ηλεκτρικού σοκ 
Κατά τη διάρκεια της περιόδου ανάλυσης του καρδιακού ρυθμού, αν ο καρδιακός 
ρυθμός θεωρηθεί μη απινιδώσιμος ρυθμός από το AED7000 (δηλ. που δεν 
χρειάζεται σοκ), θα ξεκινήσει μια διαδικασία καρδιοπνευμονικής ανάνηψης (CPR). 

 Δεν συνιστάται ηλεκτρικό σοκ 
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Κατά τη διάρκεια της περιόδου φόρτισης, αν το AED7000 ανιχνεύσει ότι ο 
απινιδώσιμος ρυθμός έχει αλλάξει σε κανονικό, το AED7000 θα σταματήσει την 
τρέχουσα διαδικασία και θα μεταβεί σε διαδικασία CPR. 
 

1. Ο χειριστής μπορεί να αγγίξει το σώμα του ασθενή και να ελέγξει 
την κατάστασή του. 

 
 

 Σημείωση 
Κατά τη διάρκεια της περιόδου καρδιοπνευμονικής ανάνηψης, το 
AED7000 θα αγνοήσει το αποτέλεσμα της ανάλυσης του 
καρδιακού ρυθμού και την ακατάλληλη σύνδεση του ηλεκτροδίου. 

 
Αν ο ασθενής δεν αναπνέει και δεν έχει παλμό, θα πρέπει να πραγματοποιηθεί 
αμέσως στον ασθενή καρδιοπνευμονική ανάνηψη. 
 

 

 Σημείωση 
Ο χρόνος CPR είναι σταθερός στα 120 δευτερόλεπτα. Το AED7000 
θα δώσει εντολή για τον χρόνο ανάπαυσης κάθε 30 δευτερόλεπτα. 

 
2. Οι φωνητικές εντολές του χρόνου ανάπαυσης δίνονται παρακάτω: 

 

 Επιτρέπεται να αγγίξετε τον ασθενή. Εκτελέστε CPR. Εναλλακτικά, 
κάντε 30 θωρακικές συμπιέσεις και 2 αναπνοές από στόμα σε στόμα. 
Τώρα κάντε 30 φορές θωρακικές συμπιέσεις Τώρα δώστε 2 αναπνοές από 
στόμα σε στόμα……（Τέσσερις κύκλοι） 

 
Στο τέλος των 10 δευτερολέπτων της CPR, το AED7000 θα δώσει μια εντολή που θα 
υποδεικνύει ότι ο χειριστής πρέπει να σταματήσει τη διαδικασία CPR και να μην 
αγγίξει τον ασθενή, έτσι ώστε το AED7000 να μπορεί να επανεκκινήσει την ανάλυση 
του καρδιακού ρυθμού και να καθορίσει αν υπάρχει κατάσταση απινιδώσιμου ρυθμού. 

 

 Διακόψτε την CPR, ξεκινήστε την ανάλυση μετά από δέκα 
δευτερόλεπτα. 
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5.9 Ακύρωση έκτακτης ανάγκης 
 
Αν προκύψει απρόβλεπτη κατάσταση, ο χειριστής μπορεί να χρησιμοποιήσει το 
κουμπί ON/OFF για να ακυρώσει την κατάσταση έκτακτης ανάγκης. 
 
 

 Παραδείγματα απρόβλεπτης κατάστασης ενδέχεται να 
περιλαμβάνουν: 

Τη μετακίνηση του ασθενή κατά τη διάρκεια της περιόδου εκφόρτισης. 
Την αποσύνδεση των ηλεκτρικών επιθεμάτων κατά τη διάρκεια της περιόδου 
εκφόρτισης. Άλλες επικίνδυνες καταστάσεις. 
 
Αν προκύψει απρόβλεπτη κατάσταση, ο χειριστής πρέπει να πατήσει το κουμπί 
ON/OFF για 2 δευτερόλεπτα για να απενεργοποιήσει το AED7000 και να 
εκφορτίσει εσωτερικά όλη την ισχύ στο μηχάνημα 
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6 Συντήρηση του Αυτόματου Εξωτερικού Απινιδωτή 
 
Η συντήρηση, ο καθαρισμός και η αντιμετώπιση προβλημάτων του AED7000 θα 
περιγραφούν σε αυτή την ενότητα: 
Συντήρηση 
Καθαρισμός και απολύμανση  
Αντιμετώπιση προβλημάτων 

 
6.1 Συντήρηση 
 
Απαιτείται συντήρηση για τη βέλτιστη λειτουργία του AED7000. Η συντήρηση 
πρέπει να πραγματοποιείται περιοδικά. με εβδομαδιαίες ή μηνιαίες επιθεωρήσεις. 

Η συχνότητα επιθεώρησης: 
Συνιστάται η επιθεώρηση του AED7000 μία φορά την εβδομάδα ή δύο φορές το 
μήνα, αλλά αν η χρήση του AED7000 είναι συχνότερη, θα πρέπει να διενεργούνται 
επιπλέον έλεγχοι. 
 

Ο παρακάτω πίνακας περιγράφει έναν γενικό κανόνα για τη 
διεξαγωγή της επιθεώρησης: 

Συχνότητα χρήσης (n / μήνα) Επιθεώρηση 

1 / μήνα Μία φορά την εβδομάδα 

2 ~ 3 / μήνα Δύο φορές την εβδομάδα 

Σπάνια χρήση (1 ~ 2 ετησίως) Μία φορά το μήνα 
 

 

 Προσοχή 
Αν το AED7000 θα πρέπει να χρησιμοποιείται περισσότερο από 
4 φορές το μήνα, συνιστούμε η συσκευή να ελέγχεται από 
εξουσιοδοτημένο προσωπικό σέρβις τουλάχιστον δύο φορές το 
έτος. 
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6.1.1 Πρόγραμμα επιθεώρησης 
 
Τα γενικά χρονοδιαγράμματα επιθεώρησης περιγράφονται παρακάτω. Ο χειριστής 
θα πρέπει να ακολουθεί τα εν λόγω χρονοδιαγράμματα κατά την εκτέλεση της 
επιθεώρησης, καθώς η ακατάλληλη επιθεώρηση μπορεί να προκαλέσει ζημία στο 
AED7000. 

Ελέγξτε την κατάσταση της ενδεικτικής λυχνίας και τη φωνητική εντολή. 
Αν το AED7000 ξεκινήσει χωρίς να είναι συνδεδεμένα τα επιθέματα ηλεκτροδίων, 
η ένδειξη «Έλεγχος επιθέματος» θα αναβοσβήνει και θα εκπέμπεται μια φωνητική 
εντολή «Ελέγξτε το ηλεκτρόδιο». Σε περίπτωση που κάποιος από τους παραπάνω 
δείκτες κατάστασης λείπει, επικοινωνήστε με το εξουσιοδοτημένο προσωπικό 
σέρβις για την απαραίτητη συντήρηση ή επισκευή. 
 

 

 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! 
Αν παρατηρηθούν οι παραπάνω συνθήκες κατά την 
επιθεώρηση του AED7000, η συσκευή δεν πρέπει να 
χρησιμοποιηθεί σε κανέναν ασθενή. 

 
 
6.1.2 Έλεγχος της μπαταρίας 
 
Το AED7000 ξεκινά να ελέγχει την χωρητικότητα της μπαταρίας κατά την 
εκκίνηση. Αν η χωρητικότητα της μπαταρίας είναι χαμηλή, το LED τροφοδοσίας 
θα αναβοσβήνει, διαφορετικά η ενδεικτική λυχνία θα είναι πράσινη. 

Αν προκύψει χαμηλή χωρητικότητα μπαταρίας, αντικαταστήστε την 
τρέχουσα μπαταρία με μια νέα. 
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Ανοίξτε το διαμέρισμα της μπαταρίας αφαιρώντας τις χειρόβιδες και, στη συνέχεια, 
σύρετε το κάλυμμα της μπαταρίας προς τα πάνω και βγάλτε το. 
Τοποθετήστε τους 3 πείρους επαφής της μπαταρίας στην κάτω δεξιά γωνία του 
διαμερίσματος της μπαταρίας. 
Πιέστε τον σύνδεσμο της μπαταρίας 3 ακίδων στους πείρους επαφής. 
Τοποθετήστε την μπαταρία στο διαμέρισμα της μπαταρίας και επανατοποθετήστε 
το κάλυμμα της μπαταρίας. Σύρετε το κάλυμμα προς τα πίσω ώστε οι οπές της 
βίδας να είναι ευθυγραμμισμένες. 
Επανατοποθετήστε τις χειρόβιδες. 
 

 

 Προσοχή 
Συνιστούμε την αντικατάσταση της παρεχόμενης μπαταρίας 
από τον πάροχο σέρβις του AED7000 ή με μία που συμφωνεί με 
τις τυπικές παραμέτρους μπαταρίας του AED7000. 

 
 

 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! 
Αν η μπαταρία αντικατάστασης δεν συμφωνεί με τις τυπικές 
παραμέτρους μπαταρίας ενδέχεται να προκληθεί σοβαρή ζημία 
στο AED7000. 
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6.1.3 Ελέγξτε τα ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑ ΑΠΙΝΙΔΩΤΗ 
 
Επιθεωρήστε τη συσκευασία οποιωνδήποτε ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΩΝ ΑΠΙΝΙΔΩΤΗ για να 
διασφαλίσετε ότι οι σφραγίδες είναι άθικτες και οι ημερομηνίες λήξης έγκυρες. 
Φορτίστε τη ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ μία φορά το έτος. 
Παρακαλούμε επικοινωνήστε με το κέντρο εξυπηρέτησης ή τις υπηρεσίες μας για 
να το οργανώσετε. 
 
 
6.2 Καθαρισμός και απολύμανση 
 
Ο καθαρισμός και η απολύμανση του AED7000 θα πρέπει να γίνονται συχνά. 
Τα παρακάτω συνιστούν τις κατευθυντήριες γραμμές για τον καθαρισμό και την 
απολύμανση του AED7000: 
 
 
6.2.1 Καθαρισμός 
 
Πριν από τον καθαρισμό του AED7000, βεβαιωθείτε ότι το AED7000 έχει 
απενεργοποιηθεί, επειδή οποιοσδήποτε καθαρισμός με το μηχάνημα 
ενεργοποιημένο μπορεί να προκαλέσει κίνδυνο ηλεκτροπληξίας για τους 
καθαριστές. 
 

 

 Σημείωση 
Συνιστούμε οι καθαριστές να χρησιμοποιούν ζεστό νερό για τον 
καθαρισμό του AED7000. Μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν 
και άλλα καθαριστικά χωρίς ισχυρούς διαλύτες. 

 

 Προσοχή 
Μην αφήνετε νερό ή άλλα προϊόντα καθαρισμού να 
εισέρχονται στη μονάδα AED7000 κατά τον καθαρισμό του 
μηχανήματος, καθώς αυτά τα υγρά ενδέχεται να προκαλέσουν 
ζημία στο AED7000 ή κίνδυνο ηλεκτροπληξίας. 

 
Χρησιμοποιήστε ένα μαλακό πανί για να σκουπίσετε το AED7000. Μην 
καθαρίζετε ποτέ το AED7000 με οποιοδήποτε είδος βούρτσας. 
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 Προσοχή 
Όταν καθαρίζετε την υποδοχή των επιθεμάτων των 
ηλεκτροδίων του AED7000, μην χρησιμοποιείτε υπερβολικό 
νερό ή καθαριστικό. 

 
 
6.2.2 Απολύμανση 
 

Συνιστάται η απολύμανση του AED7000. Χρησιμοποιήστε μόνο 
διαλύτες με βάση την αλκοόλη. 

 

 Προσοχή 
Ποτέ μην χρησιμοποιείτε τα παρακάτω καθαριστικά στο 
AED7000: Ακετόνη, καθαριστικό αμμωνίας, γλουταραλδεΰδη. 

 

 
6.3 Αντιμετώπιση προβλημάτων 
 
Όπως και με οποιονδήποτε εξοπλισμό, ενδέχεται να προκύψουν προβλήματα κατά τη 
λειτουργία του AED7000. Οι ενδείξεις και οι φωνητικές εντολές θα δοθούν στον 
χειριστή για να υποδείξουν οποιαδήποτε προβλήματα που εντοπίστηκαν με τη μονάδα. 
Οι γενικές συμβουλές αντιμετώπισης προβλημάτων αναφέρονται παρακάτω. 

 
Σημείωση 
Ο χειριστής θα μπορούσε να προσπαθήσει να αποκαταστήσει το 
πρόβλημα που προκύπτει πριν ή κατά τη διάρκεια της λειτουργίας, 
σύμφωνα με τις παρακάτω ενέργειες αντιμετώπισης προβλημάτων 

 
 

6.3.1 Η αντιμετώπιση προβλημάτων στη σύνδεση των ηλεκτροδίων 
 
 

 Περιγραφή προβλήματος: 
Η φωνητική εντολή του «Ελέγξτε το ηλεκτρόδιο» συνεχίζει να εκπέμπεται όταν τα 
επιθέματα των ηλεκτροδίων έχουν τοποθετηθεί στον ασθενή και ο σύνδεσμος των 
επιθεμάτων έχει συνδεθεί στην υποδοχή του AED7000. 
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 Ελέγξτε τα ηλεκτρόδια. 

 

 Λύση: 
 

Αν τα επιθέματα των ηλεκτροδίων είναι στεγνά, κατεστραμμένα 
ή ληγμένα, αντικαταστήστε τα τρέχοντα επιθέματα με νέα και 
επαναλάβετε. 
Βεβαιωθείτε ότι τα επιθέματα ηλεκτροδίων έχουν προσκολληθεί 
σωστά στον ασθενή. Αν δεν είναι συνδεδεμένα σωστά, 
σκουπίστε το νερό ή την υγρασία από τον θώρακα και ξυρίστε 
τις τρίχες από την περιοχή και στη συνέχεια πιέστε τα επιθέματα 
σταθερά στον θώρακα του ασθενή. 
Βεβαιωθείτε ότι τα δύο επιθέματα δεν αγγίζουν το ένα το άλλο. 
Αν ο σύνδεσμος των επιθεμάτων δεν συνδέεται επαρκώς με την 
υποδοχή του AED7000, ωθήστε τον σύνδεσμο σταθερά μέσα 
στην υποδοχή. 

 
 
 
6.3.2 Αντιμετώπιση προβλημάτων ανάλυσης 
 
 
 

 Περιγραφή προβλήματος: 
Η ανάλυση διακόπτεται κατά τη διάρκεια της περιόδου ανάλυσης και εκπέμπεται η 
φωνητική εντολή «Ελέγξτε το ηλεκτρόδιο». 
 

 Λύση: 
 

Κλείστε το AED7000 και ελέγξτε τα επιθέματα που 
τοποθετούνται στον ασθενή, αν δεν είναι σωστά 
συνδεδεμένα, πιέστε τα τακάκια σταθερά στον θώρακα του 
ασθενή και, στη συνέχεια, εκκινήστε ξανά το AED7000. 
Αν ο ασθενής έχει μετακινηθεί κατά τη διάρκεια της περιόδου 
ανάλυσης, απενεργοποιήστε το AED7000 και ακινητοποιήστε 
τον ασθενή, αν είναι δυνατόν. 
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6.3.3 Αντιμετώπιση προβλημάτων φόρτισης 
 
 

 Περιγραφή προβλήματος: 
 
Η φόρτιση διακόπτεται κατά τη διάρκεια της περιόδου φόρτισης και εκπέμπεται 
η φωνητική εντολή «Η φόρτιση ακυρώθηκε: ελέγξτε το ηλεκτρόδιο». 

 

 
Η φόρτιση ακυρώθηκε: ελέγξτε τα ηλεκτρόδια.

 
 

 

 Λύση: 

Κλείστε το AED7000 και ελέγξτε το σύνδεσμο των 
επιθεμάτων. Αν ο σύνδεσμος δεν συνδέεται επαρκώς με την 
υποδοχή του AED7000, ωθήστε τον σύνδεσμο σταθερά μέσα 
στην υποδοχή. 
Κλείστε το AED7000 και ελέγξτε τα επιθέματα που 
έρχονται σε επαφή με τον γυμνό θώρακα του ασθενή. Αν τα 
επιθέματα δεν έχουν καλή επαφή σκουπίστε τυχόν υγρασία 
και πιέστε τα επιθέματα σταθερά στον θώρακα του ασθενή. 

 
 
6.3.4 Αντιμετώπιση προβλημάτων απινίδωσης 
 
 
 

 Περιγραφή προβλήματος: 
Το AED7000 διαθέτει αυτόματα μια εσωτερική λειτουργία αφοπλισμού μετά την 
ολοκλήρωση της διαδικασίας ανάλυσης. Η μονάδα εκπέμπει μια φωνητική εντολή 
«Λήξη χρονικού ορίου, επανεκκίνηση ανάλυσης». 

 

 
Λήξη χρονικού ορίου, επανεκκίνηση ανάλυσης. 
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 Λύση: 

Αν ο χειριστής δεν πατήσει το κουμπί του ηλεκτρικού 
σοκ σε 30 δευτερόλεπτα μετά την ολοκλήρωση της 
ανάλυσης, το AED7000 θα αφοπλιστεί αυτόματα. 
Πατήστε το κουμπί του ηλεκτρικού σοκ σε 30 
δευτερόλεπτα, αφού η φωνητική εντολή υποδείξει 
«Πατήστε το κουμπί ηλεκτρικού σοκ που αναβοσβήνει». 

 
 

 Πατήστε το κουμπί που αναβοσβήνει. 

 
 
 

6.3.5 Αντιμετώπιση προβλημάτων μπαταρίας 
 
 
 

 Περιγραφή προβλήματος: 
Κατά τη λειτουργία του AED7000, η ενδεικτική λυχνία ON/OFF 

αναβοσβήνει. 
 

 Λύση: 

Κλείστε το AED7000 και αντικαταστήστε την τρέχουσα 
μπαταρία με μια νέα. 
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7 Προδιαγραφή 
 
Οι προδιαγραφές φυσικής, ηλεκτρονικής απομόνωσης, απινιδωτή, μπαταρίας, 
ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας και απόδοσης αναγνώρισης ρυθμού 
περιγράφονται σε αυτήν την ενότητα: 
Φυσική 
Ηλεκτρονική απομόνωση  
Απινιδωτής  
Μπαταρία 
Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα  
Απόδοση αναγνώρισης ρυθμού 
 
 
7.1 Φυσική 
 

Κατηγορία Προδιαγραφή 

Διαστάσεις 303 x216 x89 mm 

Βάρος 2,0 kg 

Θερμοκρασία λειτουργίας 0°C έως 40°C 

Υγρασία κατά τη 
λειτουργία 

Σχετική υγρασία μεταξύ 30% και 95% (χωρίς 
συμπύκνωση) 

Υψόμετρο -300 έως 15.000 ft (-91m έως 4573m) 

Πίεση 102,4kPa~57.2kPa(768mmHg~429mmHg) 

Θερμοκρασία 
αποθήκευσης 
(χωρίς μπαταρία) 

-20C έως 55C 

Υγρασία αποθήκευσης 
(χωρίς μπαταρία) 

Έως 95% (χωρίς συμπύκνωση) 

 
 
 
7.2 Ηλεκτρική απομόνωση 
 

Κατηγορία Προδιαγραφή 

Τροφοδοσία Η μονάδα λειτουργεί μόνο με την εσωτερική 
μπαταρία 
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Εξωτερικές ηλεκτρικές 
συνδέσεις 

Δεν υπάρχουν συνδεδεμένες εξωτερικές 
συσκευές στη μονάδα 

Κατηγορία ρεύματος 
κινδύνου 

Εσωτερικά τροφοδοτούμενος εξοπλισμός με 
εξάρτημα εφαρμοζόμενο σε ασθενή τύπου BF 
με προστασία από απινιδωτή (σύμφωνα με τον 
ορισμό του προτύπου IEC 60601-1) 

 
 
7.3 Απινιδωτής 
 
Έξοδος Προδιαγραφή 

Ακολουθία ενέργειας (ρυθμιζόμενη από τον 
χρήστη) 

Διφασική, αποκομμένη 
εκθετικά 

 150,150, 200J 

Χρόνος φόρτισης από «Συνιστάται σοκ» 10 δευτ. έως 150J 15 δευτ. έως 
200 J 

Χρόνος ανάλυσης 9 δευτ. 

Από την έναρξη της 
ανάλυσης έως το έτοιμο 
σοκ: 

από την 
ενεργοποίηση 

Λιγότερο από 20 δευτερόλεπτα 

μετά από 6 σοκ Λιγότερο από 25 δευτερόλεπτα 

Ηχητικές εντολές 22 ηχητικές εντολές 

Οπτικές εντολές Εντολές LED 

Χειριστήρια Δύο κουμπιά - On/Off 
(Ενεργό/Ανενεργό), Shock 
(Ηλεκτρικό σοκ) 

Ακρίβεια ενέργειας εξόδου ±15% σε οποιαδήποτε σύνθετη 
αντίσταση από 25 έως 175Ω 

Σύνθετη αντίσταση ασθενή 20Ω έως 200Ω 
 

Λεπτομέρειες κυματομορφής 
Ο παρακάτω πίνακας παρέχει λεπτομέρειες για τη διφασική, αποκομμένη εκθετική 
κυματομορφή που αποδίδεται από το AED7000 (ρυθμισμένο σε 200J) όταν 
συνδέεται με αντιστατικά φορτία 25 έως 175 Ohms. Οι κυματομορφές 
χαρακτηρίζονται από τυπικές τιμές για το ρεύμα κορυφής (Ip), τη διάρκεια της 
πρώτης φάσης εξόδου και τη διάρκεια της δεύτερης φάσης εξόδου. Οι τιμές είναι 
εντός του 10%. 
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Ενέργεια 
εξόδου (J) 

Σύνθετη 
αντίσταση 

ασθενή 
(Ω) 

Ip1 
(Amps) 

Ip2 
(Amps) 

Φάση1 
(ms) 

Φάση2 
(ms) 

Διάστημα 
(ms) 

200 25 46 34,0 5,5 3,3 0,7 

50 23 17,0 10,9 6,6 0,7 

75 15,3 11,3 16,3 8,9 0,7 

100 11,5 8,5 19,7 9,6 0,7 

125 9,2 6,8 20,5 11,2 0,7 

150 7,6 5,8 19,8 10 0,7 

175 6,5 5,2 19,8 10 0,7 

 
Μειωτήρας ενέργειας παιδιατρικής χρήσης: Συντελεστής ενεργειακής 
εξασθένησης 
50%, σε 25 Ω, 
25% σε 50Ω και 75Ω  
20%, σε 100Ω και 125Ω 
15%, σε 150Ω και 175Ω 
 
7.4 Μπαταρία 
 

Κατηγορία Προδιαγραφή 

Αρ. εξαρτήματος CR123A-4x2 

Μη επαναφορτιζόμενη 12V d.c. (συν. ρεύμ.) 2,8Ah 

Χωρητικότητα 100 εκφορτίσεις σε 200 Joules ή 120 
εκφορτίσεις σε 150 Joules 

Διάρκεια διατήρησης 
(25°C±15°C) 

5 έτη 

 

φάση 1 

φάση 2 

Ip2 

Ip1 
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 Σημείωση 
Η χωρητικότητα της μπαταρίας μετριέται σύμφωνα με το 
πρότυπο IEC 60601-2-4, άρθρο 
102.3.2 σε θερμοκρασία δωματίου. Η χωρητικότητα μπορεί να 
μειωθεί σε ακραίες θερμοκρασίες λειτουργίας ή όταν η 
διαθέσιμη φόρτιση της μπαταρίας χρησιμοποιείται σε 
πολλαπλούς κύκλους ενεργοποίησης/απενεργοποίησης. 

 

 
7.5 Ηλεκτρόδια 

 

 Σημείωση 
Μην χρησιμοποιείτε επιθέματα ηλεκτροδίων απινίδωσης που δεν 
έχουν εγκριθεί από την M&B. Η χρήση μη επιτρεπόμενων 
επιθεμάτων ηλεκτροδίων απινίδωσης ενδέχεται να κάνει τη 
συσκευή να μην λειτουργεί κανονικά και να δίνει ψευδείς 
μετρήσεις. Ακολουθήστε όλες τις οδηγίες επισήμανσης στα 
επιθέματα των ηλεκτροδίων απινίδωσης. 

 

 
7.6 Οδηγία και δήλωση του κατασκευαστή 
 
 
7.6.1 Ηλεκτρομαγνητικές εκπομπές (IEC 60601-1-2 Πίνακας 201) 
 
Το AED7000 προορίζεται για χρήση στο ηλεκτρομαγνητικό περιβάλλον που 
προδιαγράφεται παρακάτω. Ο πελάτης ή ο χρήστης του AED7000 θα πρέπει να 
εξασφαλίζει ότι χρησιμοποιείται σε τέτοιο περιβάλλον. 
Δοκιμή εκπομπών Συμμόρφωση Ηλεκτρομαγνητικό περιβάλλον – 

οδηγία 

Εκπομπές 
ραδιοσυχνοτήτων 
CISPR 11 

Ομάδα 1 Το AED7000 χρησιμοποιεί ενέργεια 
ραδιοσυχνοτήτων μόνο για την 
εσωτερική του λειτουργία. Ως εκ τούτου, 
οι εκπομπές των ραδιοσυχνοτήτων του 
είναι πολύ ασθενείς και είναι απίθανο να 
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προκαλέσουν οποιαδήποτε παρεμβολή σε 
παρακείμενο ηλεκτρονικό εξοπλισμό. 

Εκπομπές 
ραδιοσυχνοτήτων 
CISPR 11 

Κατηγορία B  

Εκπομπές 
αρμονικών IEC 
61000-3-2 

Δεν 
εφαρμόζεται 

 

Διακυμάνσεις 
τάσης/ εκπομπές 
τρεμοπαίγματος IEC 
61000-3-3 

Δεν 
εφαρμόζεται 

 

 
Ο ιατρικός ηλεκτρικός εξοπλισμός απαιτεί ειδικές προφυλάξεις όσον αφορά την 
ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα (ΗΜΣ) και πρέπει να εγκαθίσταται και να τίθεται 
σε λειτουργία σύμφωνα με τις πληροφορίες της ΗΜΣ που παρέχονται στο παρόν 
έγγραφο. 
 
 
7.6.2 Ηλεκτρομαγνητική ατρωσία (IEC 60601-1-2 Πίνακας 202) 
 
Το AED7000 προορίζεται για χρήση στο ηλεκτρομαγνητικό περιβάλλον που 
προδιαγράφεται παρακάτω. Ο πελάτης ή ο χρήστης του ΑΕD7000 θα πρέπει να 
εξασφαλίζει ότι χρησιμοποιείται σε τέτοιο περιβάλλον. 

Δοκιμή ατρωσίας 
Επίπεδο δοκιμής 
IEC 60601 

Επίπεδο 
συμμόρφωσης 

Ηλεκτρομαγνητικό 
περιβάλλον – οδηγία 

Ηλεκτροστατική 
εκφόρτιση (ESD)  
IEC 61000-4-2 

±6kV σε επαφή 
 

±8kV αέρα 

±6kV σε επαφή 
 

±8kV αέρα 

Τα δάπεδα θα πρέπει 
να είναι από ξύλο, 
σκυρόδεμα ή 
κεραμικά πλακίδια. 
Αν τα δάπεδα 
καλύπτονται από 
συνθετικό υλικό, η 
σχετική υγρασία θα 
πρέπει να είναι 
τουλάχιστον 30%. 
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Ταχέα ηλεκτρικά 
μεταβατικά 
φαινόμενα/ ριπές 
IEC 61000-4-4 

±2 kV για τις 
γραμμές 
τροφοδοσίας 
ισχύος  

Δεν εφαρμόζεται  

±1 kV για 
γραμμές 
είσοδου/εξόδου 

Δεν εφαρμόζεται  

Υπέρταση IEC 
61000-4-5 

±1kV σε 
διαφορική 
λειτουργία 

Δεν εφαρμόζεται   

±2kV σε κοινή 
λειτουργία 

Δεν εφαρμόζεται  

Βυθίσεις τάσης, 
στιγμιαίες 
διακοπές και 
διακυμάνσεις 
τάσης στις 
γραμμές εισόδου 
τροφοδοσίας 
ισχύος IEC 
61000-4-11 

<5% UT(>95% 
βύθιση σε UT) για 
0,5 κύκλο  

Δεν εφαρμόζεται  

40% UT (60% 
βύθιση σε UT) για 
5 κύκλους 

Δεν εφαρμόζεται  

70% UT (30% 
βύθιση σε UT) για 
25 κύκλους 

Δεν εφαρμόζεται  

<5% UT (> 95% 
βύθιση σε UT) για 
5 δευτερόλεπτα 

Δεν εφαρμόζεται  

Μαγνητικό πεδίο 
συχνότητας 
ισχύος (50/60 Hz) 
IEC 61000-4-8 

3 A/m 3 A/m Τα μαγνητικά πεδία 
συχνοτήτων ισχύος 
θα πρέπει να 
βρίσκονται σε 
επίπεδα που να είναι 
χαρακτηριστικά μια 
τυπικής θέσης σε 
τυπικό εμπορικό ή 
νοσοκομειακό 
περιβάλλον. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η τιμή UT είναι η τάση του κεντρικού δικτύου τροφοδοσίας 
εναλλασσόμενου ρεύματος (AC) πριν την εφαρμογή του επιπέδου δοκιμής. 
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7.6.3 Ηλεκτρομαγνητική ατρωσία (IEC 60601-1-2 Πίνακας 203) 
 
Το AED7000 προορίζεται για χρήση στο ηλεκτρομαγνητικό περιβάλλον που 
προδιαγράφεται παρακάτω. Ο πελάτης ή ο χρήστης του ΑΕD7000 θα πρέπει να 
εξασφαλίζει ότι χρησιμοποιείται σε τέτοιο περιβάλλον. 
 
Δοκιμή 
ατρωσίας 

Επίπεδο 
δοκιμής 
IEC 
60601 

Επίπεδο 
συμμόρφωσης 

Ηλεκτρομαγνητικό περιβάλλον – 
οδηγία 

Εκπεμπόμενες 
ραδιοσυχνότητες 

IEC 61000-4-3 

10V/m 
80 MHz 
έως 2,5 

GHz 

20V/m 

Οποιοσδήποτε φορητός και κινητός 
εξοπλισμός επικοινωνιών 
ραδιοσυχνοτήτων δεν πρέπει να 
χρησιμοποιείται πιο κοντά σε 
οποιοδήποτε τμήμα του AED7000, 
περιλαμβανομένων των καλωδίων, 
από τη συνιστώμενη απόσταση 
διαχωρισμού που υπολογίζεται από 
την εξίσωση που ισχύει για τη 
συχνότητα του πομπού. 
 
Συνιστώμενη απόσταση 
διαχωρισμού 
 

80MHz έως 800 
MHz 
 

 
800 MHz έως 2,5 
 
 
 

GHz 
όπου P είναι η μέγιστη ονομαστική 
ισχύς εξόδου του πομπού σε watt 
(W) σύμφωνα με τον κατασκευαστή 
του πομπού και d είναι η 
συνιστώμενη απόσταση 
διαχωρισμού σε μέτρα (m).β 
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Οι εντάσεις των πεδίων από 
σταθερούς πομπούς 
ραδιοσυχνοτήτων, όπως καθορίζεται 
από την ηλεκτρομαγνητική εξέταση 
του χώρου γ, θα πρέπει να είναι 
μικρότερες από το επίπεδο 
συμμόρφωσης σε κάθε εύρος 
συχνοτήτωνδ. Ενδέχεται να συμβούν 
παρεμβολές κοντά στον εξοπλισμό 
που επισημαίνεται με το παρακάτω 
σύμβολο: 

 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1. Στα 80 MHz και στα 800 MHz, ισχύει το εύρος υψηλότερων 

συχνοτήτων. 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ 2. Αυτές οι κατευθυντήριες γραμμές ενδέχεται να μην ισχύουν σε 

όλες τις περιπτώσεις. Η διάδοση των ηλεκτρομαγνητικών 
κυμάτων επηρεάζεται από την απορρόφηση και την ανάκλαση 
από κατασκευές, αντικείμενα και ανθρώπους. 

α. Οι ζώνες ISM (βιομηχανικές, επιστημονικές και ιατρικές) μεταξύ 150 kHz και 
80 MHz είναι 6,765 MHz έως 6,795 MHz. Επίσης, 13,553 MHz έως 13,567 MHz, 
26,957 MHz έως 27.283 MHz και 40,66 MHz έως 40,70 MHz. 
β. Τα επίπεδα συμμόρφωσης στις ζώνες συχνοτήτων ISM μεταξύ 150 kHz και 80 
MHz και στο εύρος συχνοτήτων 80 MHz έως 2,5 GHz αποσκοπούν στη μείωση 
της πιθανότητας ότι ο κινητός ή φορητός εξοπλισμός επικοινωνιών θα μπορούσε 
να προκαλέσει παρεμβολές σε περίπτωση ακούσιας εισαγωγής σε περιοχές 
ασθενών. Για τον λόγο αυτό, χρησιμοποιείται ένας πρόσθετος συντελεστής 10/3 
για τον υπολογισμό της εν λόγω απόστασης διαχωρισμού για τους πομπούς σε 
αυτές τις περιοχές συχνοτήτων. 
γ. Οι εντάσεις των πεδίων από σταθερούς πομπούς, όπως είναι οι σταθμοί βάσης 
για ασύρματα τηλέφωνα (κινητά ή ασύρματα) και οι φορητοί ασύρματοι ξηράς, η 
ερασιτεχνική ασύρματη επικοινωνία, οι εκπομπές ραδιοφώνου AM και FM και η 
τηλεοπτική μετάδοση δεν μπορούν να προβλεφθούν θεωρητικά με ακρίβεια. Για 
να εκτιμηθεί το ηλεκτρομαγνητικό περιβάλλον λόγω σταθερών πομπών 
ραδιοσυχνοτήτων, πρέπει να εξετάζεται η διεξαγωγή μιας ηλεκτρομαγνητικής 
έρευνας του χώρου. Αν η μετρούμενη ένταση του πεδίου στο σημείο στο οποίο 
χρησιμοποιείται το AED7000 υπερβαίνει το προαναφερθέν ισχύον επίπεδο 
συμμόρφωσης ραδιοσυχνοτήτων, η λειτουργία του AED7000 θα πρέπει να 
επιτηρείται ώστε να επαληθευτεί ότι λειτουργεί κανονικά. Σε περίπτωση που 
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παρατηρηθεί αντικανονική απόδοση, ενδέχεται να είναι απαραίτητα πρόσθετα 
μέτρα, όπως η αλλαγή προσανατολισμού ή θέσης του AED 7000. 
δ. Στo εύρος συχνοτήτων 150 kHz έως 80 MHz, οι εντάσεις πεδίων θα πρέπει να 
είναι κάτω από 3 V/m.  

 
 
7.6.4 Συνιστώμενες αποστάσεις διαχωρισμού μεταξύ φορητού και κινητού 

εξοπλισμού επικοινωνίας ραδιοσυχνοτήτων και AED7000 (IEC 
60601-1-2 Πίνακας 205) 

 
Το AED7000 προορίζεται για χρήση σε ηλεκτρομαγνητικό περιβάλλον στο οποίο 
οι εκπεμπόμενες παρεμβολές ραδιοσυχνοτήτων είναι ελεγχόμενες. Ο πελάτης ή ο 
χρήστης του AED7000 μπορεί να συμβάλλει στην αποτροπή ηλεκτρομαγνητικών 
παρεμβολών, διατηρώντας μια ελάχιστη απόσταση μεταξύ των φορητών και 
κινητών εξοπλισμών επικοινωνιών με ραδιοσυχνότητες (πομπών) και του 
AED7000, όπως συνιστάται ακολούθως ανάλογα με τη μέγιστη ισχύ εξόδου του 
εξοπλισμού επικοινωνιών. 
 
Ονομαστική τιμή 
μέγιστης ισχύος 
εξόδου του 
πομπού 
W 

Απόσταση διαχωρισμού ανάλογα με τη συχνότητα 
του πομπού 

m 

80 MHz έως 800 MHz 

 

800 MHz έως 2,5 GHz 

 
0,01 0,06 0,115 
0,1 0,19 0,364 

1 0,6 1,15 
10 1,90 3,637 

100 6 11,5 
Για πομπούς με μέγιστη ονομαστική ισχύ εξόδου που δεν αναφέρεται 
παραπάνω, η συνιστώμενη απόσταση διαχωρισμού δ σε μέτρα (m) μπορεί να 
εκτιμηθεί, χρησιμοποιώντας την εξίσωση που ισχύει για τη συχνότητα του 
πομπού, όπου P είναι η μέγιστη ονομαστική ισχύς εξόδου σε watt (W) 
σύμφωνα με τον κατασκευαστή του πομπού. 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1. Στα 80 MHz και στα 800 MHz, ισχύει η απόσταση 

διαχωρισμού του εύρους υψηλότερων συχνοτήτων. 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ 2. Οι ζώνες ISM (βιομηχανικές, επιστημονικές και ιατρικές) 

μεταξύ 150 kHz και 80 MHz είναι 6,765 MHz έως 6,795 MHz. 
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Επίσης,13,553 MHz έως 13,567 MHz, 26,957 MHz έως 27.283 
MHz, και 40,66 MHz έως 40,70 MHz. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 3. Ένας πρόσθετος συντελεστής 10/3 χρησιμοποιείται για τον 
υπολογισμό της συνιστώμενης απόστασης διαχωρισμού για 
τους πομπούς στις ζώνες συχνοτήτων ISM μεταξύ 150 kHz και 
80 MHz και στο εύρος συχνοτήτων 80 MHz έως 2,5 GHz για να 
μειωθεί η πιθανότητα να προκαλέσει ο κινητός/ φορητός 
εξοπλισμός επικοινωνιών παρεμβολή, σε περίπτωση 
ακούσιας εισαγωγής σε περιοχές ασθενών. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 4. Αυτές οι κατευθυντήριες γραμμές ενδέχεται να μην ισχύουν 
σε όλες τις περιπτώσεις. Η διάδοση των ηλεκτρομαγνητικών 
κυμάτων επηρεάζεται από την απορρόφηση και την 
ανάκλαση από κατασκευές, αντικείμενα και ανθρώπους. 

 
 
7.7 Απόδοση αναγνώρισης ρυθμού 
 
Ο αλγόριθμος AED7000 υπερβαίνει τις απαιτήσεις του ANSI/AAMI DF39-1993. Η 
ενότητα 3.3.18 και τα επίπεδα ευαισθησίας και ειδικότητας που συνιστώνται από 
τους αυτόματους εξωτερικούς απινιδωτές της AHA για χρήση σε δημόσια 
πρόσβαση: Συστάσεις για τον καθορισμό και την αναφορά της απόδοσης του 
αλγορίθμου ανάλυσης αρρυθμιών. 
Η βάση δεδομένων της δοκιμής περιλαμβάνει απινιδώσιμους ρυθμούς, οι οποίοι 
αποτελούνται από τους κοιλιακούς ρυθμούς μαρμαρυγής (>150uV) και την ευρεία 
σύνθετη κοιλιακή ταχυκαρδία με ρυθμό μεγαλύτερο από 140 BPM. Οι μη 
απινιδώσιμοι ρυθμοί περιλαμβάνουν διάφορους φλεβοκομβικούς ρυθμούς, 
συμπεριλαμβανομένης της υπερκοιλιακής ταχυκαρδίας, της κολπικής μαρμαρυγής, 
του κολπικού πτερυγισμού, του φλεβοκομβικού ρυθμού με PVC, της ασυστολίας, 
των ρυθμών βηματοδότη και της κοιλιακής ταχυκαρδίας με τιμή μικρότερη από 
140 BPM ή/και στενά σύμπλοκα. 
 

Ρυθμοί Δείγμα δοκιμής Απόδοση Συμπέρασμα 

 Μέγεθος Στόχος  

Απινιδώσιμος： 
VF 

1067 
＞90% 

ευαισθησία 

Πληροί την απαίτηση του 
AAMI DF39 και τη σύσταση 

της AHA 

Απινιδώσιμος： 
VT 

22 
＞75% 

ευαισθησία 
Πληροί την απαίτηση του 

Συνδέσμου για την 
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Προώθηση των Ιατρικών 
Οργάνων (AAMI) DF39 και 

τη σύσταση της AHA 
Μη 

απινιδώσιμος：
NSR 

4000 
＞99% 

ευαισθησία 
(AHA) 

Πληροί την απαίτηση του 
AAMI DF39 και τη σύσταση 

της AHA 

Μη 
απινιδώσιμος：

ασυστολία 
179 

＞95% 
ευαισθησία 

Πληροί την απαίτηση του 
AAMI DF39 και τη σύσταση 

της AHA 

Μη 
απινιδώσιμος：

όλοι οι άλλοι 
ρυθμοί 

25732 
＞95% 

ευαισθησία 

Πληροί την απαίτηση του 
AAMI DF39 και τη σύσταση 

της AHA 

  



54 
 

8 Γλωσσάριο 
 

AED αυτόματο εξωτερικό απινιδωτή 
AHA Αμερικανική Καρδιολογική Εταιρεία 
ALS προηγμένο σύστημα υποστήριξης ζωής 
αρρυθμία ακανόνιστος ρυθμός του καρδιακού μυός 
καρδιακή ανακοπή παύση του καρδιακού μυός 
CPR καρδιοπνευμονική ανάνηψη 
απινίδωση ηλεκτρικός παλμός υψηλής ενέργειας (σοκ) που 

παραδίδεται στον καρδιακό μυ για την αποκατάσταση 
της φυσιολογικής καρδιακής δραστηριότητας 

ECG ηλεκτροκαρδιογράφημα 
ηλεκτροκαρδιογράφημα καμπύλη που ανιχνεύεται από ηλεκτροκαρδιογράφο 
ηλεκτροκαρδιογράφος όργανο που χρησιμοποιείται για την καταγραφή των 

ηλεκτρικών ρευμάτων που σχετίζονται με τη 
δραστηριότητα των καρδιακών μυών 

ίνωση ταχείες συσπαστικές κινήσεις που αντικαθιστούν την 
κανονική ρυθμική συστολή της καρδιάς και ενδέχεται να 
προκαλέσουν έλλειψη κυκλοφορίας και παλμού 

Joule Η ποσότητα της ενέργειας που παραδίδεται κατά τη 
διάρκεια της απινίδωσης, η οποία σχετίζεται με την 
ένταση του ηλεκτρικού σοκ που παραδίδεται. 

Καταγραφή κατάλογος των δειγμάτων του ΗΚΓ και των συμβάντων 
του συστήματος με χρονοσήμανση 

μη απινιδώσιμος ρυθμός καρδιακοί ρυθμοί ασθενή που δεν είναι υποψήφιοι για 
παλμό απινίδωσης 

NSR φυσιολογικός ρυθμός του κόλπου 
RF ραδιοσυχνότητα 
SCA αιφνίδια καρδιακή ανακοπή 
αυτοδιαγνωστικός 
έλεγχος 

ο αυτοδιαγνωστικός έλεγχος που εκτελείται κατά την 
ενεργοποίηση του συστήματος για τον έλεγχο της 
ετοιμότητας της μπαταρίας, του εσωτερικού 
κυκλώματος, του κύριου επεξεργαστή και του απινιδωτή 

Ηλεκτρικό σοκ ηλεκτρικός παλμός απινίδωσης 
απινιδώσιμος ρυθμός μη φυσιολογικός καρδιακός ρυθμός που είναι υποψήφιος 

για παλμό απινίδωσης 
ταχυκαρδία ένας ασυνήθιστα γρήγορος καρδιακός ρυθμός 
συμβάν με 
χρονοσήμανση 

οποιαδήποτε αλλαγή στον καρδιακό ρυθμό ή 
οποιοδήποτε σοκ που χορηγείται από τον απινιδωτή 
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1 Preface

Do not attempt to use this equipment without thoroughly reading

and understanding these instructions.

1.1 Manufacturer

Manufacturer Room 6319, Building 1, No.27
Yongwang Road
Daxing Bioengineering and Medicine Industry Base
Zhongguancun Science Park
Daxing District
102629 Beijing

PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA
Product Name Automatic External Defibrillator
Device Type AED7000

1.2 Manufacturer's Responsibility

M&B（Beijing M&B Electronic Instruments, Co., Ltd）is responsible for the
safety, reliability, and performance of the AED7000 Automatic External
Defibrillator, only if the following conditions are met:
Assembly operations, extensions, readjustments, modifications, or repairs are
carried out by persons authorized by M&B.
The AED7000 Automatic External Defibrillator equipment is used in accordance
with the instructions for use.
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1.3 User's Responsibility

The AED7000 Automated External Defibrillator is intended for use by personnel
who are authorized by a physician/medical director, and who have had training in
the use of an AED.
The user should be completely knowledgeable of the information contained in the
AED7000 Automatic External Defibrillator Users Manual. As with all other
electronic patient care monitor, good clinical judgment should be used when
operating the AED7000 Automatic External Defibrillator. To ensure patient
safety and proper operation, use only manufacturer authorized parts and
accessories.
User must save all shipping containers and packaging materials. When shipping
the AED7000 and accessories for calibration, service, or upgrades, the original
shipping containers and packaging materials must be used.

1.4 Contact and Technical Support

Please contact M&B if you have any questions regarding this notice

Telephone +86 10 6125 3803
Fax +86 10 6125 3794
Internet www.mbelec.com
E-mail market@mbelec.com

1.5 Declaration of Conformity

Manufacturer Beijing M&B Electronic Instruments, Co., Ltd
Room 6319, Building 1, No.27
Yongwang Road
Daxing Bioengineering and Medicine Industry
Base
Zhongguancun Science Park
Daxing District
102629 Beijing

http://www.mbelec.com
mailto:market@mbelec.com
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PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

1.5.1 Declares that the CE-marketed product

Product Name: Automatic External Defibrillator
Device Type: BF
Model Number: AED7000
Accessories: See list in manual
Complies with Council Directive 93/42/EEC (Medical Device Directive) of
June 14 1993 class IIb Annex II

1.5.2 Standards

General: ISO13485:2016
ISO14971:2012
ISO 15223-1:2012
EN1041:2008

Safety: EN 60601-1:2006/A1:2013
IEC60601-1-6:2010
IEC60601-2-4:2010
EN62304：2006/A1：2008

EMC: EN 60601-1-2:2007/AC:2010

1.6 Labels

Trademark

Manufacturer

CE Mark

BF and
Defibrillation-proof
applied parts
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Change batteries

Batteries

Caution

Serial number

Date of manufacture

Europe representative·
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2 Safety

2.1 Conventions Used in the Manual

This section includes a list of conventions used in this manual.

2.1.1 Warnings

Warnings alert the user to a special condition that could result in serious personal
injury or death. In this manual, warnings are displayed as shown in the following
example:

WARNING!

Includes conditions, hazards, or unsafe practices that
can result in serious personal death.

2.1.2 Cautions

Cautions alert the user to a special condition that could result in minor personal
injury or damage to the equipment. In this manual, cautions are displayed as
shown in the following example:

Caution

Conditions, hazards, or unsafe practices that can result
in minor personal injury, damage to the AED7000, or
loss of data.
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2.1.3 Notes

Notes contain information that augments or clarifies an operating step. Notes do
not normally contain actions. They follow the procedural steps to which they
refer. In this manual, notes are displayed as shown in the following example:

Note

If the AED7000 is used more than once per month, it is
recommended that authorized service personnel
perform a periodic inspection servicing at least once
per year.

2.1.4 Voice prompts

The AED7000 provides audio instructions through the built-in speaker to provide
operating instructions and assist the user during defibrillation. In this manual,
voice prompts are displayed as shown in the following example:

Check the electrodes.

2.1.5 Safety information is organized in six groups:

General Cautions and Notices
Patient Safety
Defibrillator and Electrode Pads
Battery
Care and Storage
Safety Symbols
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2.2 General Cautions and Notices

2.2.1 Dropped or Damaged

If the device has been dropped or damaged in any way, refer the device to
qualified service personnel for servicing.

2.2.2 Ferromagnetic Equipment

ECG electrodes and cables contain ferromagnetic materials. They must not be
used in the presence of large magnetic fields created by magnetic resonance
imaging (MRI) equipment. The large magnetic fields generated by an MRI device
could move ferromagnetic equipment with an extremely violent force that could
cause serious personal injury or death to persons between the equipment and the
MRI device.

2.2.3 Labels

Observe all CAUTION and WARNING labels on the equipment and accessories.

2.2.4 Performance

The AED7000 may not meet performance specifications if stored, transported or
used outside the specified storage or operating environmental range limits.

2.2.5 Notices

If the battery pack is removed for any reason, the user must label the AED7000 as
"Out of service due to battery operation."
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Do not use mobile phones near the AED7000 as the radiation field produced by
mobile phones will interfere with the functioning of the AED7000.

A warning that the AED7000 should not be used adjacent to or stacked with other
equipment and that if adjacent to or stacked use is necessary, the AED7000
should be observed to verify normal operation in the configuration in which it
will be used.

2.2.6 Attention

Electric and magnetic fields can interfere with the equipment’s regular work.
Therefore, please ensure all external devices used near the AED7000 comply
with EMC demands.

2.3 2.3 Patient Safety

2.3.1 General

Warning Accessory adapter required for use on
pediatric patients.
he AED 7000 is not to be used on patients less
than 8 years old or under 25kg
(55 lbs), unless it is equipped with the
accessory AED 7000 Pediatric Energy
Reducer.

Caution Patient Physical Harm
Place the AED7000 in a position where it
cannot harm the patient should it fall. Do not
use adjacent to or stacked with other
equipment. Keep all cables and connectors
away from the patient's neck.
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2.3.2 Shock Hazard

Warning Defibrillation current can cause injury
Do not touch the patient during defibrillation.
Do not touch equipment connected to or metal
objects in contact with the patient during
defibrillation.
Disconnect other electrical equipment which
has no DEFIBRILLATION-PROOF applied
parts from the patient before defibrillating.
Avoid contact between parts of the patient’s
body such as exposed skin of head or limbs,
conductive fluids such as gel, blood or saline
and metal objects such as a bed frame or a
stretcher which may provide unwanted
pathways for the defibrillating current.
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2.3.3 Burn

Warning Properly place defibrillation pads
Do not allow defibrillation pads to touch each
other, or to touch other electrodes, lead wires,
dressings, transdermal patches, etc. Such
contact can cause patient skin burns during
defibrillation and may divert defibrillating
current away from the heart. Remove
excessive body hair, which may cause skin
burns or ineffective energy transfer. Do not
use alcohol, iodine or other skin preparations.
These can dry the skin and may cause the
AED7000 to function improperly or may
cause skin burns.
Defibrillator electrodes shall be kept well
clear of other electrodes or metal parts in
contact with the patient.

2.3.4 Electrical Energy

Warning The AED7000 can deliver 200 joules of
electrical energy
Disconnect any medical electronic device that
is not labeled "defibrillation protected" from
the patient. If this electrical energy is not
discharged properly, it could cause personal
injury or death to the operator or bystander.
During defibrillation, the operator and all
other people must stand clear of the patient,
bed and all conductive surfaces in contact
with the patient.
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Warning Properly place defibrillation pads
Do not place electrodes near the generator of
an internal pacemaker. Always apply
electrodes to flat areas of skin. Avoid
application over folds of skin such as those
underneath the breast or on obese patients.
Excessive hair, poor adhesion, or air under
electrode may produce burns.

2.3.5 ECG Misinterpretation

Warning Properly place defibrillation pads
Improperly placed pads may produce incorrect
analysis and an inappropriate shock or no
shock advisory decision.

Warning Do not move patient
Handling or transporting the patient during
ECG analysis can cause incorrect or delayed
diagnosis. Follow all instructions in the
Users Manual.

Warning Cardiac pacemakers may affect rhythm
analysis
Patient pacemakers may reduce the sensitivity
of the AED7000 analysis and errors in
detecting shockable rhythms.

Warning Radio frequency (RF) interference
Do not operate the AED7000 in conjunction
with electro-cautery or diathermy equipment.
Any equipment that emits strong radio
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frequency signals can cause electrical
interference and distort the ECG signal to
cause inaccurate interpretation of rhythm.

2.4 Defibrillator and Electrode Pads

2.4.1 Explosion

Warning Explosion hazard
Possible explosion and fire hazard if used in
the presence of flammable agents or in an
oxygen enriched atmosphere.

2.4.2 Electrical Shock or Fire Hazard

Warning No internal, operator-serviceable parts
Do not open unit, remove covers or attempt to
repair the AED7000. All servicing must be
performed by qualified personnel.

Warning Improper use can cause injury
The AED7000 contains an automatic disarm
of the stored energy. If the operator has not
delivered the energy to a patient or a test load,
an internal timer will disarm the stored
energy. This stored electrical energy can
potentially cause death or injury if discharged
improperly. Follow all instructions in this
User’s Manual.

Caution
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Do not immerse or expose the AED7000 to
water or other liquids
Do not use the defibrillator if the unit has been
immersed in liquid or if excessive
condensation is visible on the device.

Caution Conductive parts should not contact other
conductive parts including the earth

2.4.3 Improper Device Performance

Warning Properly use electrode pads
Do not attempt to warm the electrodes with a
heat source greater than 35°C (95°F). Do not
immerse or clean electrodes with alcohol or
solvents. Do not perform chest
compressions (CPR) through electrodes.
These actions may damage the electrode pads
and cause the unit to function improperly.

Warning Use only M&B approved accessories
Do not use defibrillation pads, batteries, and
other accessories not approved by M&B.
Use of unauthorized accessories may cause
the device to operate improperly and provide
false measurements. Follow all labeling
instructions on the defibrillation pads and the
battery.

Caution Do not repeatedly charge and discharge
defibrillator in rapid succession
If a need for repetitive testing arises, wait at
least 1 minute for every third discharge to
avoid damaging equipment.

Caution
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Improper maintenance can cause improper
performance
Follow instructions in the Users Manual.

2.5 Battery

2.5.1 Battery Care

Caution Use only M&B batteries
Use only M&B Part No. CR123A-4x 2
non-rechargeable lithium batteries. Use of any
other battery can damage the AED7000.

Caution Always verify remaining capacity of a
non-rechargeable battery after use
Check capacity and change if battery is low.

Caution Replace battery at 5 years
Battery replacement at 5 years is
recommended due to degradation of the
battery chemistry. Periodic maintenance and
testing is highly recommended to ensure
proper battery performance.

2.6 Care and Storage

2.6.1 Cleaning and Sterilization

Caution Clean and maintain the AED7000 according to
instructions. See Chapter 4, Maintaining the
AED7000 Automatic External Defibrillator.
Do not clean the AED7000 with alcohol,
ketone, or any flammable agent. Do not
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autoclave the AED7000 or attempt to sterilize
the AED7000 or any of its accessories.

2.6.2 Electrodes

Warning Follow manufacturer's instructions for use of
defibrillation electrodes
Improper use of defibrillation electrodes may
cause the AED7000 to function improperly or
may cause skin burns. Do not use expired,
dry electrodes. Do not reuse disposable
electrodes. Only use M&B approved
electrodes.

Caution Properly store and use defibrillation pads
Store electrodes in a cool, dry location
(between -4° and 131°F or -20°C and 55°C).
Do not sterilize the pads, immerse, or clean
the electrodes with alcohol or solvents.

2.6.3 Disposal

Warning Disposal of device and its accessories
Please dispose of the device and its
accessories which have exceeded their
operating time according to relevant
regulations. If you have any question on
device disposal or need more detailed
information, please contact us or our service
centers.
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2.7 Safety Symbols

Graphical symbols, letter symbols, and signs listed below may be found on the
AED7000 and accessories. Please note the use of these symbols for safe and
proper use of the equipment.
For a list of icons that display operating status information, see Chapter 3
Introducing the AED7000.

Attention, consult accompanying documents

Defibrillator protected type BF applied part.

Dangerous voltage
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3 Introducing the AED7000

This chapter provides an introduction to the AED7000 system and presents an
overview of the AED7000 controls, indicators, displays, and prompts. It also
provides instructions for getting the AED7000 ready for use and preparing the
unit for storage.

3.1 Overview of the AED7000 Automatic External Defibrillator

3.1.1 Overview

The AED7000 Automatic External Defibrillator is a safe, easy to use
defibrillation device. The unit is lightweight and mobile and can be used in
situations where there could be several minutes before the arrival of advanced life
support (ALS) personnel.

The AED7000 recognizes ventricular fibrillation and other ventricular
tachycardia and guides operators through the defibrillation process. When
properly connected to a patient who is unconscious, not breathing, and without a
pulse, the AED7000 analyzes the patient's heart rhythm, provides light and audio
instruction prompts, determines if a shockable situation exists and if appropriate,
prompt the user to press the button.

The AED7000 delivers the defibrillation shock through two self-adhesive,
pre-gelled, low-impedance electrode defibrillator pads. The pads, cable, and
connector are sold as disposable kits.

The AED7000 is designed for infrequent use. This term is used to describe a
defibrillator designed to endure less than 2500 discharges.
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3.1.2 Features

AED7000 features include:
three-step defibrillation process
two-button operation
extensive voice and visual prompts for the operator
biphasic energy output
lock-out protection to prevent inadvertent defibrillation

3.1.3 Qualified Operators

The AED7000 permits trained users to administer a brief electrical shock to
patients experiencing fibrillation or sudden cardiac arrest (SCA). A qualified
operator is someone who has successfully completed a CPR AED training course.

3.2 Getting the AED7000 Automatic External Defibrillator Ready

Carefully unpack and inspect all the AED7000 system components and
accessories. Install the battery. Verify that the self-test passes before putting the
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unit into service. The device will perform an automatic self test upon being
turned on.

3.2.1 Unpacking and Inspecting

Visually inspect the carton for any signs of damage or mishandling (carton
perforations, cuts, or dents; bent or collapsed corners; or broken carton seal).
Remove the AED7000 from the carton and inspect it carefully.

Before proceeding:
1. Open and carefully unpack each carton.
2. Examine the instruments and accessories for signs of

damage.
3. Check the packing list to determine that all accessories have

been received.
4. Contact M&B, Service Department at (+86)10-61253747 if

anything looks damaged or is missing.

3.2.2 Installing the Battery

The AED7000 uses an extended-life, Lithium non-rechargeable battery.
To install the battery:
1. Open the battery compartment (located near the bottom of

the backside of the AED7000) by removing the thumbscrews
and then sliding the battery cover up and off.

2. Locate the 3 battery contact pins in the bottom-right comer
of the battery compartment

3. Push the 3-pin battery connector onto the contact pins.
4. Place the battery into the battery compartment and replace

the battery cover.
5. Slide the cover back so that the screw holes are aligned.
6. Replace the thumbscrews
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3.2.3 Running a Self-Test

After installing the battery, the AED7000 powers up and performs a self-test.
At power-up, the following tests are performed: battery, main processor, memory
and program, ECG acquisition system, and defibrillator.

3.3 Getting to Know the AED7000 Automatic External Defibrillator

The AED7000 is an automatic external defibrillation (AED) device. It features a
straightforward, three-step operating design that uses extensive voice and visual
prompts to assist the operator. This defibrillator should not be used on patients
less than
8 years old or under 25kg (55lbs), unless it is equipped with the accessory AED
7000 Pediatric Energy Reducer

Functions
This section describes the following AED7000 features:
Controls
LED Prompts
Voice Prompts
Detailed information on using, and maintaining the AED7000 are presented in
Chapters 5and 6, respectively.

3.4 User Interface

3.4.1 Controls

The AED7000 is designed for ease of operation. After putting the defibrillator
pads on the patient and connecting them to the AED7000, the operator performs
this simple three-step process:

1. Turn the power ON.
2. Follow LED prompts on the panel and voice prompts from the

speaker.
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3. If prompted, deliver shock by pressing the flashing red Shock
button.

Power On/Off Green On/Off button to toggle system power
on/off.

Shock Red Shock button to discharge defibrillator,
red LED flashes when defibrillator is fully
charged.

3.4.2 LED Prompts

Operating information and user instructions display in these
light-emitting diodes.

Check Pad LED Flashes Defibrillator pads are not properly
attached to the patient or are not
properly connected to the AED7000.

Caution LED Flashes Do not touch or move the patient.
Analyzing LED Flashes ECG leads are properly connected

and the system is assessing the
patient's heart rhythm.

3.4.3 Voice Prompts

The AED7000 prompt feature provides instructional prompts to guide the user
through the defibrillation process.
The AED7000 provides audio instructions through the built-in speaker to provide
operating instruction and assist the user during defibrillation.

The voice prompts are listed in the following table.

1 Check the electrodes.
2 Shock cancelled, check the electrodes.
3 Shock delivered
4 Time out, analysis restart.
5 Analyzing, do not touch the patient.
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6 Charging, do not touch the patient
7 No shock advised
8 Press flashing shock button.
9 Stop CPR, start analysis ten seconds later.
10 Low Battery
11 System failure

Patient may be touched. Carry on CPR. Alternately give 30
chest compressions and 2 mouth-to-mouth breaths.
Now give 30 chest compressions…...Now give 2
mouth-to-mouth breaths……（Four Cycles）

3.4.4 Battery Level Indicator

Power LED is bright Indicates the charge left in the
battery is full.

Power LED flashes slowly Indicates the charge left in the
battery is partially depleted.

Power LED flashes fast Indicates the charge left in the
battery is low.

3.5 AED7000 Automatic External Defibrillator Accessories Part List

3.5.1 AED7000 Automatic External Defibrillator

AED7000-00

1

AED7000 Automatic External Defibrillator with
one set of defibrillation pads, battery and user
manual.
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3.5.2 AED7000 Automatic External Defibrillator Accessories

CR123A-4x2 M&B Battery Pack - Non-rechargeable LiMnO2

battery
EDC-2035 Set Of Two Multi-Function Electrodes.
AED7000-101 AED7000 Automatic External Defibrillator User

Manual.
AED7000-102 AED7000 Automatic External Defibrillator

Carrying Case.
AED7000-102 AED7000 Pediatric Energy Reducer
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4 Self-test Function Introduction

4.1 AED Front Cover (with Self-test)

4.2 Introduction of AED self-test function

Daily-test: The built-in battery will be tested automatically each day
Monthly-Test: The AED7000 will perform a full self-test each month or
following each battery change. The full self-test includes: battery test, charging
& discharging test, data collection and data communication test.
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4.3 Self-test function description in detail

Daily-test: On commencement, the self-testing LED indicator will turn on; and
automatically turn off on completion of self test. The self-testing result will be
displayed in battery LCD, as follows:

a. If the battery is low the following icon will appear:

b. If the battery is in normal condition the following icon will appear:

Monthly-test: On commencement, the self-testing LED indicator will turn on;
when finished, the self-testing LED indicator turns off. And the test result will
appear in LCD

a. If there is a fault with the AED7000 the following icon will appear:

b. If the AED7000 is in optimal working order the following icon will appear:

4.4 Actions required during AED Self-testing

1) The AED7000 will only function under normal operating condition if the

following icon is shown:

2) Monthly-test when Battery changed

If the monthly self-test function is not required, please install the new battery
within 10 seconds following removal of the old battery
If the monthly self-test function is required, please install the new battery 20
seconds later following removal of the old battery. The monthly self-test will
commence one minute later after installation of the new battery.
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5 Using the AED7000 Automatic External

Defibrillator

5.1 Overview

This chapter provides information for using the AED7000.

Caution

Before proceeding with this chapter, first read the safety section.

The common operating procedures of the AED7000 are the several steps

below:
Assess the patient
Start the AED7000
Attach the electrode pads to the patient
Heart rhythm analyzing
Charging procedure
Discharging procedure
Cardiopulmonary resuscitation procedure(CPR)
An emergency cancellation



27

5.2 Assess the patient

Before using the AED7000, the operator must first check the condition of
the patient. The AED7000 can be used on a patient, only if all the following
conditions are present:
Unconsciousness
Absence of breath
If both the conditions above exist, the AED7000 should be used immediately.

5.3 Start the AED7000 Automatic External Defibrillator

The operator should first start the AED7000 to check its working condition and
power condition.

5.3.1 Checking power condition

Pressing the ON/OFF button for 2~3seconds to start the AED7000, the power
indicator will turn on. If the indicator is flickering, it means that the AED7000 is
in the status of low power, and the current battery should be replaced.

5.3.2 Check the working condition

After the AED7000 starts, the AED7000 will begin to check the condition of the
pads connection.
Before the pads are properly connected, the AED7000 will prompt the operator to
insert the connector of the pads to the socket of the AED7000 and place the pads
correctly on the patient.

Check the electrodes.
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Note

If the pads are improperly connected, the indicator of
“Check Pad” will be flickering.

No voice prompt or indicator flickering following the start of the AED7000,
indicates an internal error of the AED7000 unit, and should not be used on any
patient.

5.4 Attach the electrode pads to the patient

The electrode pads must be correctly placed on the patient. Before placing the
pads, the following procedures must be executed:
Remove all clothing covering the chest of the patient
Wipe off any water or perspiration on the chest.

Following these two steps, the pads can be placed on the patient.

Place the pads on the patient:

Open the package of the electrode pads
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Peel off the backing from the electrode pads labeled RA, place this pad below the
patient’s right collar bone.
Peel off the backing from the electrode pad labeled LL, place this pad over the
ribs on the patient’s left side below the breast.
Plug the connector of the electrode pads into the socket of the AED7000
Automatic External Defibrillator.

Note

If the pads are not firmly placed on the chest of the
patient, the voice prompts of “Check the electrode” will
continuously prompt the operator.

5.5 Heart rhythm analyzing

Once the pads are placed on the patient correctly, the AED7000 will begin to
analyze the heart rhythm of the patient, at the same time, a voice prompt will
broadcast to indicate the next steps to the operator.

Analyzing, do not touch the patient.

Note

If the electrodes are properly connected, the indicator of
“Check Pad” will stop flickering while “Caution
Indicator” and “Analyzing Indicator” will begin
flickering.

The AED7000 takes 8~10seconds to complete analysis. Because the analyzing
result depends on the ECG waveform of the patient, which may be interrupted by
any touching or moving the body of the patient, any touch or movement may lead
to an incorrect analysis result.

WARNING!
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Don’t touch or move the patient during the analysis
period.

There are two possible analysis results. If defibrillation is advised, the AED7000
will start the charging procedure; otherwise, a recommendation of
Cardiopulmonary resuscitation procedure (CPR) will begin.

5.6 Charging procedure

If the AED7000 determines that the patient requires defibrillation, the charging
procedure will start.

Note

During the charging procedure, Caution indicator and
analyzing indicator will be flickering.

Charging, do not touch the patient.

WARNING!

Do not touch the patient during the charging period.

Caution

The three energy levels are circuitously used by the AED7000.
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The AED7000 has three energy of defibrillation，as shown in the table below:

First energy level 150 J
Second energy level 150 J
Third energy level 200 J

Note

The charging time depends on the energy of
defibrillation.

5.7 Discharging Procedure

When the charging procedure of the AED7000 has finished, the AED7000 will
enter the discharging procedure and give voice prompts to the operator.

Note

During the discharging procedure, shock indicator,
Caution indicator and analyzing indicator will be
flickering.

WARNING!

During the discharging procedure, do not touch the
patient.

The first prompt advises to stand clear of the patient.
The operator should stand clear of the patient before pressing the shock button.

Press flashing shock button.

This prompt will be broadcast repeatedly to indicate that the AED7000 is ready to
deliver a shock.
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Deliver a shock:

To deliver a shock, the several steps below must be obeyed:
Make sure the indicator of shock button is flashing, which means the AED7000 is
properly charged.
Before pressing the shock button, make sure no one is touching the body of the
patient.
Press the shock button.

Note

If the shock button is pressed, shock indicators and
analyzing indicator will stop flickering while the
flickering of Caution indicator will continue.

Prior to pressing the shock button, if the AED7000 detects that
the pads are not firmly placed on the chest of the patient the
following alert will occur

Shock cancelled, check the electrodes.

If the operator does not press the shock button, the AED7000 will
automatically begin internal discharging procedure in 30 seconds.

Time out, analysis restart.

5.8 Cardiopulmonary resuscitation procedure (CPR)

The AED7000 will enter cardiopulmonary resuscitation procedure, when the
condition below occurs:

Note

During the CPR procedure, the four indicators: Check
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Pad, Caution, Analyzing and Shock will not flicker.

No shockable heart rhythm is detected
During the heart rhythm analysis period, if the heart rhythm is not considered to
be a shockable rhythm by the AED7000, a cardiopulmonary resuscitation
procedure (CPR) will start.

No shock advised

During the period of charging, if the AED7000 detects that the shockable rhythm
has changed to a normal one, the AED7000 will stop current procedure and
switch to CPR procedure.

1. The operator can touch the body of the patient and check their
conditions.

Note

During the cardiopulmonary resuscitation period, the
AED7000 will ignore the heart rhythm analyzed result
and the improper electrode connection.

If the patient is not breathing and has no pulse, a cardiopulmonary resuscitation
should be performed on the patient immediately.

Note

The CPR time is fixed at 120 seconds; the AED7000 will
prompt the rest time every 30 seconds.

2. The voice prompts of rest time are below:

Patient may be touched. Carry on CPR. Alternately give
30 chest compressions and 2 mouth-to-mouth breaths.
Now give 30 times chest compressions…...Now give 2
mouth-to-mouth breaths……（Four Cycles）
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At the end of 10 seconds of CPR, the AED7000 will give a prompt to indicate
that the operator must stop CPR and not touch the patient so that the AED7000
can restart a heart rhythm analysis and determine if a shockable rhythm condition
exists.

Stop CPR, start analysis ten seconds later.

5.9 An emergency cancellation

If any unpredictable situation occurs, the operator can use the ON/OFF button to
make an emergency cancellation.

Examples of unpredictable situation may include:

The movement of the patient during the discharging period.
The disconnection of the electrode pads during the discharging period.
Other dangerous situations.

If an unpredictable situation occurs, the operator should press the ON/OFF button
for 2 seconds to shut down the AED7000 and internally discharge all the power
to the machine
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6 Maintaining the Automatic External Defibrillator

The maintaining, cleaning and Troubleshooting of the AED7000 will be
described in this section:
Maintaining
Cleaning and disinfecting
Troubleshooting

6.1 Maintenance

Maintenance is required for the optimal operation of the AED7000. Maintenance
should be performed periodically; with weekly or monthly inspections
recommended.

The frequency of inspection:
It is recommended that the AED7000 is inspected once a week or twice a month,
but if use of the AED7000 is more frequent, additional inspections should be
performed.

The table below describes a general rule to perform the
inspection:

Frequency of use (n / month) inspection
1 / month Once a week
2 ~ 3 / month Twice a week
Infrequent using(1 ~ 2 a year) Once a month

Caution

If the AED7000 should be used more than 4 times a
month, we recommend that the AED7000 should be
inspected by authorized service personnel at least
twice a year.
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6.1.1 Inspection schedule

The general inspection schedules are described below. The operator should
follow these schedules when performing the inspection, as improper inspection
may cause damage to the AED7000.

Check the status of indicator and the voice prompt.
If the AED7000 is started without electrode pads connection, the indicator of
“Check pad” will be flickering and a voice prompt of “Check the electrode” will
be broadcast. In the absence of either status indicator above, contact the
authorized service personnel for the necessary servicing or repair.

WARNING!

If the conditions above are observed during the
inspection of the AED7000, the AED7000 must not be
used on any patient.

6.1.2 Check the battery

The AED7000 begins to check the capacity of the battery when it starts. If the
battery capacity is low, the Power LED will be flickering, otherwise the indicator
will be green.

If a low battery capacity occurs, replace the current battery with a
new one.
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Open the battery compartment by removing the thumbscrews and then sliding the
battery cover up and off.
Locate the 3 battery contact pins in the bottom-right corner of battery
compartment.
Push the 3-pin battery connector onto the contact pins.
Place the battery into the battery compartment and replace the battery cover.
Slide the cover back so that the screw holes are aligned.
Replace the thumbscrews.

Caution

We recommend replacing the battery provided by the
AED7000 service provider or one that matches the
standard battery parameters of the AED7000.

WARNING!

The replaced battery doesn’t match the standard
battery parameters may cause serious damage to the
AED7000.
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6.1.3 Check the DEFIBRILLATOR ELECTRODES

Inspect the packaging of any disposable DEFIBRILLATOR ELECTRODES to
ensure integrity of any seals and validity of any expiry date.
Charge the ENERGY STORAGE DEVICE once a year. Please contact our
service centre or agencies to organize this.

6.2 Cleaning and disinfecting

Cleaning and disinfecting of the AED7000 should be done frequently.
The followings are the guidelines of cleaning and disinfecting of the AED7000:

6.2.1 Cleaning

Before cleaning the AED7000, making sure that the AED7000 has been power
off, because any cleaning with the machine powered on may cause a shock
hazard to the cleaners.

Note

We recommend that the cleaners use warm water to
clean the AED7000. Other cleansers without strong
solvents could also be used.

Caution

Do not allow water or other cleaning products to enter
the AED7000 unit when cleaning the machine, as these
liquids may cause damage to the AED7000 or a shock
hazard.

Use a soft cloth to wipe the AED7000. Never clean the AED7000 with any type
of brush.
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Caution

When cleaning the electrode pads socket of the
AED7000, do not use excess water or cleanser.

6.2.2 Disinfecting

Disinfection of the AED7000 is recommended. Use only alcohol
based solvents.

Caution

Never use the following cleansers on the AED7000:
Acetone, Ammonia cleanser, Glutaraldehyde.

6.3 Troubleshooting

As with any equipment, problems may occur during the operation of the
AED7000. Indicators and voice prompts will be given to the operator to indicate
any identified issues with the unit.
General trouble shooting tips are noted below.

Note
The operator could try to salve the problem which occurring prior
to or during the operation according to these trouble shootings
beblow

6.3.1 The troubleshooting of attaching electrode pads

Problem description:

The voice prompt of “Check the electrode” continues to broadcast when the
electrode pads have been placed on the patient and the pads connector has been
connect to the socket of the AED7000.
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Solution:

If the electrode pads are dry, damaged or out-of-date, replace
the current pads with new ones and recommence.
Ensure that the electrode pads have been properly adhered to
the patient. If not attached correctly, wipe off any water or
moisture from the chest and shave the hair from chest area,
then press the pads firmly on the chest of the patient.
Ensure the two pads do not touch each other.
If the pads connector is inadequately connected to the socket of
the AED7000, push the connector firmly into the socket.

6.3.2 Troubleshooting of analysis

Problem description:

The analysis is interrupted during the analysis period, and the voice prompt of
“Check the electrode” is broadcast.

Solution:

Shut down the AED7000 and check the pads placed on the
patient, if they are not properly connected, press the pads
firmly on the chest of the patient, then start the AED7000
again.
If the patient has moved during the analyzing period, shut
down the AED7000 and immobilize the patient if possible.

6.3.3 Troubleshooting of charging

Problem description:

Check the electrodes.
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The charging is stopped during the charging period, and the voice prompt of
“Charging cancelled: check the electrode” is broadcast.

Charging cancelled: check the electrodes.

Solution:

Shut down the AED7000 and check pads connector. If the
connector inadequately connects to the socket of the AED7000,
push the connector firmly into the socket.
Shut down the AED7000 and check the pads contacting with
patient’s bare chest. If the pads are poorly contacted, wipe off
any moisture and press the pads firmly on the chest of the
patient.

6.3.4 Troubleshooting of defibrillation

Problem description:

The AED7000 automatically has an internal disarm function following
completion of the analysis process. The unit broadcasts a voice prompt of
“Time out, analysis restart”.

Time out, analysis restart.

Solution:

If the operator doesn’t press the shock button in 30
seconds after the analysis is finished, the AED7000 will
automatically disarm.
Press the shock button in 30 seconds after the voice
prompts of “press flashing shock button”.

Press flashing shock button.
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6.3.5 Troubleshooting of battery

Problem description:

During the operation of the AED7000, the ON/OFF indicator is
flickering.

Solution:

Shut down the AED7000 and replace the current battery
with a new one.
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7 Specification

The Specification of physical, electronic isolation, defibrillator, battery,
electromagnetic compatibility, and rhythm recognition performance is described
in this section:
Physical
Electronic isolation
Defibrillator
Battery
Electromagnetic compatibility
Rhythm recognition performance

7.1 Physical

Category Specification
Dimensions 303 x 216 x 89 mm
Weight 2.0 kg
Operating Temperature 0℃ to 40℃
Operating Humidity Relative humidity between 30% and 95%

(non-condensing)
Altitude -300 to 15,000 ft( -91m to 4573m)
Pressure 102.4kPa~57.2kPa(768mmHg~429mmHg)
Storage Temperature
(without battery)

-20℃ to 55℃

Storage Humidity
(without battery)

Up to 95% (non-condensing)

7.2 Electrical Isolation

Category Specification
Power Unit operates on internal battery only
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External Electrical
Connections

No external devices are attached to the
unit

Risk Current Category Internally powered equipment with
defibrillator-proof BF type patient applied
part (as per definition of IEC 60601-1
standard)

7.3 Defibrillator

Output Specification
Energy Sequence (user configurable) Biphasic Truncated

exponential
150, 150, 200J

Charge Time from “Shock Advised 10 sec. to 150J
15 sec. to 200 J

Analysis Time 9 sec.
From start of analysis to
shock ready:

from power up Less than 20 seconds
after 6 shocks Less than 25 seconds

Audible Prompts 22 audible prompts
Visual Prompts LED prompts
Controls Two buttons - On/Off, Shock
Output Energy Accuracy ±15% into any impedance

from 25 to 175Ω
patient impedance 20Ω to 200Ω

Waveform details
The table below provides details of the biphasic truncated exponential waveform
delivered by the AED7000 (set to 200J) when connected to resistive loads of 25
through 175 Ohms. The waveforms are characterized by typical values for peak
current (Ip), duration of the first output phase, and duration of the second output
phase. Values are within 10%.
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Output
Energy
(J)

Patient
Impedan

ce
(Ω)

Ip1
(Amps)

Ip2
(Amps)

Phase1
(ms)

Phase2
(ms)

Interval
(ms)

200 25 46 34.0 5.5 3.3 0.7
50 23 17.0 10.9 6.6 0.7
75 15.3 11.3 16.3 8.9 0.7
100 11.5 8.5 19.7 9.6 0.7
125 9.2 6.8 20.5 11.2 0.7
150 7.6 5.8 19.8 10 0.7
175 6.5 5.2 19.8 10 0.7

Pediatric Energy Reducer：Energy Attenuation Factor
50%, at 25 Ω ,
25% at 50Ωand 75Ω
20%, at 100Ωand 125Ω
15%, at 150Ωand 175Ω

7.4 Battery

Category Specification
Part No CR123A-4x2
Non-rechargeable 12V d.c. 2.8Ah
Capacity 100 discharges at 200 Joules or 120

discharges at 150 Joules
Shelf Life (25℃±15℃) 5 years

Note
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Battery capacity measured according to IEC 60601-2-4, clause
102.3.2 at room temperature. Capacity may be diminished at
operating temperature extremes, or when the available battery
charge is used in multiple power ON/OFF cycles.

7.5 Electrodes

Note

Do not use defibrillation pads not approved by M&B. Use of
unauthorized defibrillation pads may cause the device to
operate improperly and provide false measurements. Follow all
labeling instructions on the defibrillation pads.

7.6 Guidance and manufacturer's declaration

7.6.1 Electromagnetic emissions (IEC 60601-1-2 Table 201)

The AED7000 is intended for use in the electromagnetic environment specified
below. The customer or the user of the AED7000 should assure that it is used in
such an environment.

Emissions test Compliance
Electromagnetic environment –
guidance

RF emissions
CISPR 11

Group 1 TheAED7000 uses RF energy only for
its internal function. Therefore, its RF
emissions are very low and are not
likely to cause any interference in
nearby electronic equipment.

RF emissions
CISPR 11

Class B

Harmonic emissions
IEC 61000-3-2

Not
applicable
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Voltage fluctuations/
flicker emissions
IEC 61000-3-3

Not
applicable

Medical Electrical Equipment requires special precautions regarding EMC and
must be installed and put into service according to EMC information provided in
this document.

7.6.2 Electromagnetic immunity (IEC 60601-1-2 Table 202)

The AED7000 is intended for use in the electromagnetic environment specified
below. The customer or the user of the AED7000 should ensure that it is used in
such an environment.

Immunity test
IEC 60601 test
level

Compliance
level

Electromagnetic
environment–guidanc
e

Electrostatic
discharge (ESD)
IEC 61000-4-2

±6kV contact

±8kV air

±6kV contact

±8kV air

Floors should be
wood, concrete or
ceramic tile. If floors
are covered with
synthetic material, the
relative humidity
should be at least
30 %.

Electrical fast
transient/burst
IEC 61000-4-4

±2 kV for
power supply
lines
±1 kV for
input/output
lines

Not
applicable

Not
applicable

Surge
IEC 61000-4-5

±1kV
differential
mode
±2kV common
mode

Not
applicable
Not
applicable
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Voltage dips,
short
interruptions
and voltage
variations on
power supply
input lines
IEC 61000-4-11

<5% UT(>95%
dip in UT) for
0.5 cycle
40% UT (60%
dip in UT) for 5
cycles
70% UT (30%
dip in UT) for 25
cycles
<5% UT (>95 %
dip in UT) for 5
sec

Not
applicable

Not
applicable

Not
applicable

Not
applicable

Power
frequency
(50/60 Hz)
magnetic field
IEC 61000-4-8

3 A/m 3 A/m Power frequency
magnetic fields should
be at levels
characteristic of a
typical location in a
typical commercial or
hospital environment.

NOTE. UT is the AC mains voltage prior to application of the test level.

7.6.3 Electromagnetic immunity (IEC 60601-1-2 Table 203)

The AED7000 is intended for use in the electromagnetic environment specified
below. The customer or the user of the AED7000 should ensure that it is used in
such an environment.

Immunity
test

IEC 60601
test level

Complian
ce level

Electromagnetic environment –
guidance

Radiated
RF IEC

61000-4-
3

10V/m 80
MHz to
2.5 GHz

20V/m

Portable and mobile RF
communications equipment should be
used no closer to any part of the
AED7000, including cables, than the
recommended separation distance
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calculated from the equation applicable
to the frequency of the transmitter.

Recommended separation distance

P12d
1










E
80MHz to 800 MHz

P23d
1










E
800 MHz to 2.5

GHz
Where P is the maximum output power
rating of the transmitter in watts (W)
and d is the recommended separation
distance in meters (m). b

Field strengths from fixed RF
transmitters, as determined by an
electromagnetic site survey c, should be
less than the compliance level in each
frequency range d. Interference may
occur in the vicinity of equipment
marked with the following symbol:

NOTE 1. At 80 MHz and 800 MHz, the higher frequency range applies.
NOTE 2. These guidelines may not apply in all situations. Electromagnetic

propagation is affected by absorption and reflection from
structures, objects and people.

a. The ISM (industrial, scientific, and medical) bands between 150 kHz and 80
MHz are 6.765 MHz to6.795 MHz; 13.553 MHz to 13.567 MHz; 26.957 MHz
to 27.283 MHz; and 40.66 MHz to 40.70 MHz.
b. The compliance levels in the ISM frequency bands between 150 kHz and
80 MHz and in the frequency range 80 MHz to 2.5 GHz are intended to
decrease the likelihood that mobile or portable communications equipment
could cause interference if it is inadvertently brought into patient areas. For
this reason, an additional factor of 10/3 is used in calculating the
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recommended separation distance for transmitters in these frequency ranges.
c. Field strengths from fixed transmitters, such as base stations for radio
(cellular or cordless) telephones and land mobile radios, amateur radio, AM
and FM radio broadcast and TV broadcast cannot be predicted theoretically
with accuracy. To assess the electromagnetic environment due to fixed RF
transmitters, an electromagnetic site survey should be considered. If the
measured field strength in the location in which the AED7000 is used exceeds
the applicable RF compliance level above, the AED 7000 should be observed
to verify normal operation. If abnormal performance is observed, additional
measures may be necessary, such as reorienting or relocating the AED 7000.
d. Over the frequency range 150 kHz to 80 MHz, field strengths should be less

than 3V/m.

7.6.4 Recommended separation distances between portable and mobile

RF communications equipment and the AED7000 (IEC 60601-1-2

Table 205)

The AED7000 is intended for use in an environment in which radiated RF
disturbances are controlled. The customer or the user of the AED7000 can help
prevent electromagnetic interference by maintaining a minimum distance
between portable and mobile RF communications equipment (transmitters) mad
the AED7000 as recommended below, according to the maximum output power
of the communications equipment.

Rated maximum
output power of
transmitter
W

Separation distance according to frequency of
transmitter

m
80 MHz to 800 MHz

P60d  .

800 MHz to 2.5 GHz

P1.15d 

0.01 0.06 0.115
0.1 0.19 0.364
1 0.6 1.15
10 1.90 3.637
100 6 11.5
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For transmitters rated at a maximum output power not listed above, the
recommended separation distance d in meters (m) can be estimated using
the equation applicable to the frequency of the transmitter, where P is the
maximum output power rating of the transmitter in watts (W) according to
the transmitter manufacturer.
NOTE 1. At 80 MHz and 800 MHz, the separation distance for the higher

frequency range applies.
NOTE 2. The ISM (industrial, scientific and medical) bands between 150

kHz and 80 MHz are 6.765 MHz to 6.795 MHz; 13.553 MHz to
13.567 MHz; 26.957 MHz to 27.283 MHz; and 40.66 MHz to
40.70 MHz.

NOTE 3. An additional factor of 10/3 is used in calculating the
recommended separation distance for transmitters in the ISM
frequency bands between 150 kHz and 80 MHz and in the
frequency range 80 MHz to 2.5 GHz to decrease the likelihood
that mobile/portable communications equipment could cause
interference if it is inadvertently brought into patient areas.

NOTE 4. These guidelines may not apply in all situations. Electromagnetic
propagation is affected by absorption and reflection from
structures, objects and people.

7.7 Rhythm Recognition Performance

The AED7000 algorithm exceeds the requirements of ANSI/AAMI DF39-1993.
Section 3.3.18 and the sensitivity and specificity levels recommended by the
AHA Automatic External Defibrillators for Public Access Use:
Recommendations for Specifying and Reporting Arrhythmia Analysis Algorithm
Performance.
The test database includes shockable rhythms consisting of ventricular fibrillation
rhythms (>150uV) and wide-complex ventricular tachycardia at a rate greater
than 140 BPM. Non-shockable rhythms include various sinus rhythms including
supraventricular tachycardia, atrial fibrillation, atrial flutter, sinus rhythm with
PVC's, asystole, pacemaker rhythms, and ventricular tachycardia with a rate less
than 140 BPM and/or narrow complexes.

Rhythms Test Sample Performance Conclusion
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Size Goal

Shockable：VF 1067
＞90%

sensitivity

Meets the AAMI DF39
requirement and AHA
recommendation

Shockable：VT 22
＞75%

sensitivity

Meets the AAMI DF39
requirement and AHA
recommendation

Nonshockabl
e：NSR

4000
＞99%

sensitivity
(AHA)

Meets the AAMI DF39
requirement and AHA
recommendation

Nonshockabl
e：asystole

179
＞95%

sensitivity

Meets the AAMI DF39
requirement and AHA
recommendation

Nonshockable
：all other
rhythms

25732
＞95%

sensitivity

Meets the AAMI DF39
requirement and AHA
recommendation
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8 Glossary

AED automatic external defibrillator
AHA American Heart Association
ALS advanced life support
arrhythmia irregular rhythm of the heart muscle
cardiac arrest cessation of the heart muscle
CPR cardiopulmonary resuscitation
defibrillation high-energy pulse of electricity (shock)

delivered to the heart muscle to restore normal
cardiac activity

ECG electrocardiogram
electrocardiogram curve traced by an electrocardiograph
electrocardiograph instrument used to record electrical currents

associated with heart muscle activity
fibrillation rapid twitching movements that replace the

normal rhythmic contraction of the heart and
may cause a lack of circulation and pulse

Joule The amount of energy delivered during
defibrillation, related to the intensity of the
shock delivered.

Log list of ECG samples and time-stamped system
events

non-shockable rhythm patient heart rhythms that are not a candidate
for defibrillation pulse

NSR normal sinus rhythm
RF radio frequency
SCA sudden cardiac arrest
self-test automatic test performed at system power-up

to check readiness of battery, internal
circuitry, main processor, and defibrillator

Shock defibrillation electrical pulse
shockable rhythm abnormal heart rhythm which is a candidate

for defibrillation pulse
tachycardia an abnormally fast heart rate
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time-stamped event any change in heart rhythm or any shock
delivered by the defibrillator
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