Pomaga ratować życie

Innowacyjny czujnik
głębokości uciśnięć
klatki piersiowej
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Nagłe Zatrzymanie Krążenia
(NZK) może dotknąć każdego
człowieka, w dowolnym miejscu i
w każdej chwili.
Ofiara nagle traci przytomność i
przestaje oddychać.
Po 4 min. zmiany następujące w
mózgu wskutek niedotlenienia są
już nieodwracalne.

Nagłe

DLACZEGO
BEATY?
88% przypadków NZK ma miejsce w domu

70% świadków może czuć się bezradnie
w obliczu NZK
Po około 4 minutach od zatrzymania krążenia w mózgu następują
nieodwracalne zmiany. Można ich uniknąć dzięki natychmiast
rozpoczętym uciskom klatki piersiowej wykonywanym na głębokość 56 cm w tempie 100-120 na miutę.
Określenie właściwej głębokości ucisków klatki piersiowej jest bardzo
trudne dla profesjonalistów i niemal niemożliwe w przypadku dla
przypadkowych osób bez praktyki medycznej, które mogą być
świadkami zdarzenia
Efektywne uciski klatki piersiowej wykonane przez świadków zdarzenia
3 krotnie zwiększają prawdopodobieństwo przeżycia ofiary NZK

Czujnik Beaty to innowacyjne
urządzenie medyczne.
Umożliwia wykonywanie
efektywnych ucisków klatki
piersiowej. Urządzenie udziela
głosowej informacji zwrotnej
w przypadku ucisku
osiągającego głębokość 5 cm.
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Jeśli widzisz, że ktoś stracił
przytomność i przestał
prawidłowo oddychać, działaj
szybko i zdecydowanie.

Wezwij pomoc. Zadzwoń na
numer alarmowy 112.
Połóż Beaty na środku klatki
piersiowej zgodnie z piktogramem.
Rozpocznij szybkie
i mocne uciskanie.

Szybka reakcja i
wezwanie pomocy

Wczesna
resuscytacja

Reaguj na sygnały,
które wydaje Beaty.
Podejmij działanie.
Dzięki Tobie szanse
przeżycia ofiary NZK
mogą wzrosnąć
nawet 3-krotnie

Wczesna
defibrylacja

Wczesna pomoc
medyczna
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CECHY I KORZYŚCI

Wyprofilowana
silikonowa
podkładka
idealnie
dostosowana do
kształtu dłoni
Kosztuje tyle, co
kilka filiżanek
dobrej kawy

Dźwiękowa Informacja
zwrotna daje pewność, że
uciski klatki piersiowej są
efektywne

Małe rozmiary i waga,
by zawsze mógł być pod
ręką. Zaprojektowany,
by zmieścił się
wszędzie, gdzie może
się przydać

Prosty, przyjazny
użytkownikowi. Po prostu
połóż go na środku klatki
piersiowej i zacznij
uciskać.

Skonstruowany
przez zespół
najlepszych lekarzy
i inżynierów
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Beaty jest dostępny w trzech
podstawowych wariantach:
czerwonym, niebieskim i czarnym.
Na zamówienie produkujemy Beaty
w dowolnym kolorze i wzbogacamy
je w dedykowane nadruki, logotyp
firmowy lub hasło. Wycena
indywidualna.
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Specyfikacja
Wskazanie do użycia

Systemu BEATY należy używać podczas resuscytacji krążeniowo-oddechowej w przypadku
wystąpienia zatrzymania akcji serca, aby wspomóc ratownika przy uciskaniu klatki piersiowej
zgodnie z obowiązującymi wytycznymi.
BEATY wydaje sygnał dźwiękowy, jeśli klatka piersiowa pacjenta jest podczas resuscytacji
uciskana z właściwą siłą.
Urządzenia może używać każda osoba zaznajomiona z metodami resuscytacji.
Nie wolno używać BEATY w następujących przypadkach:
- dzieci. BEATY jest odpowiednie tylko dla ofiar w wieku 8 lat i więcej
- jeśli nie ma wskazania do uciskania klatki piersiowej (jeśli pacjent oddycha)

DANE TECHNICZNE
Pobór energii

Napięcie znamionowe: pastylkowa bateria litowa 3V

Wymiary urządzenia

Wysokość: 50mm,
Szerokość: 50 mm,
Głębokość: 24 mm,

Wymiary opakowania

Wysokość: 120mm,
Szerokość: 95mm,
Głębokość: 30 mm,

Waga

Masa całkowita: 34g

Środowisko pracy

Temperatura otoczenia: od 0°C do
39°C
Wilgotność względna: Od 10% do 90%
Ciśnienie atmosferyczne do 2000 m n.p.m. (700 hPa)

Stopień ochrony IP

IP22: Odporne na obiekty większe od 12,5 mm i pionowy upadek
przy nachyleniu 15°

Stosowane części

Typu BF: Podłączane elektrycznie do pacjenta, ale nie bezpośrednio
do serca

FDA

Klasa 2 (PM5)
https://www.accessdata.fda.gov/scripts/cdrh/cfdocs/cfRL/rl.cfm?li
d=579149&lpcd=PMJ

CE

Klasa I (nr referencyjny MHRA CA016844)
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Specyfikacja
Zgodność z normami międzynarodowymi

Urządzenie, zawierające oznaczenie CE, jest zgodne z wszystkimi normami podanymi w
Załączniku II do europejskiej Dyrektywy o urządzeniach medycznych MDD 93/42/EWG.
BEATY jest klasyfikowane w Dyrektywie jako urządzenie medyczne klasy I przez
międzynarodową normę IEC 60601-1 i jako urządzenie medyczne Klasy II przez Wydział
Zdrowia i Usług Społecznych amerykańskiego Urzędu ds. Żywności i Lekarstw (FDA).
(21CFR8750.5210)
Urządzenie zaprojektowano zgodnie z obowiązującymi wydaniami następujących norm
Międzynarodowych:
• IEC 606011:2005 (wydanie trzecie) + CORR. 1:2006 + CORR. 2:2007 + A1:2012
lub IEC 60601–1: 2012): Wymagania ogólne dotyczące bezpieczeństwa
podstawowego oraz funkcjonowania zasadniczego.
• IEC 606011–2 (wydanie 4), rozdziały 7 i 8
• Rozdział 7.1 i CISPR 11: emisja wypromieniowana
• IEC 61000–4–2: Odporność na wyładowania elektrostatyczne (ESD)
• IEC 61000–4–3: Odporność na pole elektromagnetyczne
• IEC 60601–1–6: Elektryczne urządzenia medyczne – Część 1–6: Wymagania ogólne
dotyczące bezpieczeństwa podstawowego oraz funkcjonowania zasadniczego – Norma
uzupełniająca: Użyteczność.
• IEC 62366–1 Urządzenia medyczne – Zastosowanie inżynierii użyteczności do urządzeń
medycznych
• RoHS: Dyrektywa ws. ograniczenia stosowania niektórych substancji niebezpiecznych
2011/65/WE.
• WEEE: Dyrektywa w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.
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