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ש     . ם(    מרכז רפואי איכילוב    תעשייה אווירית    תע      משרד הבטחון )מלמ
טבע - תעשיות פרמצבטיות.    ל    שרות בתי הסוהר          משרד ראש הממשלה    צה

א. בתי זיקוק חיפה    מכון וייצמן למדע    אוניברסיטת ת
ישראייר שרותי תעופה     נמל אשדוד.    

צ    כפר סבא    קרית אונו    רעננה. עיריות תל אביב    הרצליה    ראשל
הסוכנות היהודית    החוויה הישראלית    אגד תיור ונופש    עמותת המורים.    

האוניברסיטה הפתוחה    מכון אבשלום    תנועות נוער    בתי ספר.

מכללות בית ברל    לוינסקי    אורנים    גורדון    דוד ילין    מכון וינגייט    סמינר הקיבוצים.
ו חיפה    אוניברסיטת חיפה.     א    הטכניון    האוניברסיטה הפתוחה    ויצ אוניברסיטת ת

הולידי-אין    רשת מלונות דן.     המוסד לבטיחות וגהות    רכבת ישראל    רשות הטבע והגנים    רשת מלונות 
ב בטיחות.     בו אגד תיור    טבע - תעשיות פרמצבטיות    משרד החינוך    אוסם        

. ישראייר שרותי תעופה    

אנו מאמינים כי פעילותינו בתחום הייחודי הקשור בהצלת חיי אדם
 מחייבת אותנו לפעול במסירות לאור שלושה עקרונות מרכזיים

שילוב עקרונות אלו מחייב אותנו ללמוד היטב את צרכי הלקוח, 
במטרה להעניק לו פתרונות יחודיים ואופטימליים.

רשימה חלקית

רשימה חלקית

רשימה חלקית

אמינות מוחלטת.
תודעת שירות עליונה בזמן אמת.

רמת מקצועיות ללא פשרות.

דפיברילטור חיצוני נייד-חצי אוטומטי

 יתרונות המכשיר
Rescue Ready - כוננות בכל עת

לכך. שנדרש  עת  בכל  להפעלה  מוכן   -  PowerHeart G3
בעל עמידות בפני טלטולים ונפילות יחד עם זאת קל, קומפקטי, נייד ומתאים לאחסון בכל מקום לשליפה מהירה במקרה חרום. 

מותאם לכל אדם אשר עבר קורס עזרה ראשונה בסיסי והוכשר להשתמש במכשיר.

       אמינות
מבצע שלוש בדיקות אוטומטיות עצמאיות לכל מרכיביו מידי יום! - ייחודי למכשיר.  -  PowerHeart G3 •

1. מצב הסוללה. 
2. מרכיבי המכשיר.

3. כשירות האלקטרודות.
המכשיר כולל נורית אינדיקציה וחיווי קולי לאי-תקינות במידת הצורך!

כל   לביצוען של  גם  תוך שהיא משמשת  שוקים!   300 או  5 שנים  לאורך  לעבודה  המוכנה  דורשת טעינה,  שאינה  סוללה  בעל  המכשיר   •
    הבדיקות האוטומטיות העצמאיות מדי יום. כמו כן, קיימת תצוגה מתמדת של מצב קיבול הסוללה - ייחודי למכשיר.

• המכשיר בעל טכנולוגיה המתריעה על ירידה במוליכות האלקטרודות )למשל: התייבשות הג'ל המוליך. מצב חמור היכול לגרום לכך שהשוק
לא יבוצע, גם אם האלקטרודות עדיין בתוקף(.

   פשטות הפעלה

דובר עברית )או שפה אחרת כמתבקש, 29 שפות שונות!(  -  PowerHeart G3 •
לידית נשיאה אינטגרלית. הודות  מנשא  ללא  גם  ואביזריו  ציודו  כל  את  לשאת  • מאפשר 

החרום. במקרה  חיבור  דורשות  ואינם  במכשיר  אינטגרליות  • האלקטרודות 
רב. זמן  לפני  הכשרה  שעבר  מנוסה  לא  מפעיל  ע"י  גם  בהפעלה  • אינטואיטיביות 

מדבקות
לדפיברילטור

תוצרת חברת Cardiac Science , ארה,,ב.

המכשיר נבחר פה אחד ע"י ארבעת קופות 
החולים בישראל  ומד"א, לאחר בדיקה 

אובייקטיבית ובלתי תלויה על ידן.
זהו ללא כל ספק המכשיר הטוב ביותר

הקיים בשוק כיום!



gadi@met.co.il

ש     . ם(    מרכז רפואי איכילוב    תעשייה אווירית    תע      משרד הבטחון )מלמ
טבע - תעשיות פרמצבטיות.    ל    שרות בתי הסוהר          משרד ראש הממשלה    צה

א. בתי זיקוק חיפה    מכון וייצמן למדע    אוניברסיטת ת
ישראייר שרותי תעופה     נמל אשדוד.    

צ    כפר סבא    קרית אונו    רעננה. עיריות תל אביב    הרצליה    ראשל
הסוכנות היהודית    החוויה הישראלית    אגד תיור ונופש    עמותת המורים.    

האוניברסיטה הפתוחה    מכון אבשלום    תנועות נוער    בתי ספר.

מכללות בית ברל    לוינסקי    אורנים    גורדון    דוד ילין    מכון וינגייט    סמינר הקיבוצים.
ו חיפה    אוניברסיטת חיפה.     א    הטכניון    האוניברסיטה הפתוחה    ויצ אוניברסיטת ת

הולידי-אין    רשת מלונות דן.     המוסד לבטיחות וגהות    רכבת ישראל    רשות הטבע והגנים    רשת מלונות 
ב בטיחות.     בו אגד תיור    טבע - תעשיות פרמצבטיות    משרד החינוך    אוסם        

. ישראייר שרותי תעופה    

אנו מאמינים כי פעילותינו בתחום הייחודי הקשור בהצלת חיי אדם
 מחייבת אותנו לפעול במסירות לאור שלושה עקרונות מרכזיים

שילוב עקרונות אלו מחייב אותנו ללמוד היטב את צרכי הלקוח, 
במטרה להעניק לו פתרונות יחודיים ואופטימליים.

רשימה חלקית

רשימה חלקית

רשימה חלקית

אמינות מוחלטת.
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 Advanced RHYTHMx Algorithm           בטיחות       
בהחייאה,    ברור  יתרון  לך  נותן  אשר   RHYTHMx בפטנט  ומוגן  ייחודי  אבחון  אלגוריתם  כולל   -  PowerHeart G3 •

     100% רגישות )מתן שוק למי שצריך( ו-99.4% סגוליות )אי-מתן שוק למי שלא צריך( הנתונים הגבוהים ביותר מכול מכשיר קיים אחר.
    המכשיר מזהה בצורה הבטוחה והנכונה ביותר את הצורך או אי הצורך במתן הטיפול בשוק, כולל מנגנוני הגנה מפני טעויות - ייחודי למכשיר.   
    בעל תכונת Non-committed shock אשר מבצעת בדיקה נוספת לפני מתן השוק, ובאם הפרעת הקצב נפסקה מבטל את השוק   

    מייד - ייחודי למכשיר.

• בעל טכנולוגיה לזיהוי קוצב לב מושתל בגוף המטופל ולמניעת פגיעה בו!!!
• בעל טכנולוגיה המאפשרת הנחת אלקטרודות ללא צורך בהתאמת קוטביות )אין משמעות לפלוס ומינוס, כל אלקטרודה יכולה לבוא   

    במקום רעותה( - ייחודי למכשיר.

STAR BiPhaslc Waveform   חזית הטכנולוגיה בתחום הקליני 
Star Biphasic ועולה ברמת האנרגיה שלו באופן אוטומטי )מ-105 ועד 360 ג'אול(   אנרגיה  טכנולוגיית  כולל   -  PowerHeart G3 •

    תוך התאמת האנרגיה לכל חולה באופן אינדיווידואלי )חשוב במיוחד בהחייאת ילדים( - ייחודי למכשיר.

בכל הפרעות הקצב הנדרשות לטיפול עפ"י הנחיות AHA )ארגון הלב האמריקאי(. מטפל   -  PowerHeart G3 •
• כולל פרוטוקולים אוטומטים לכל רמות האנרגיה הנדרשות ע"י ה-AHA ומאפשר אף את שינוי פרוטוקולי ההחייאה המפורסמים ע"י איגוד 

    הלב האמריקאי מעת לעת.

• המכשיר שומר את פרוטוקול ההחייאה ומאפשר הדפסתו לאחר מעשה.

   לקוחות משתמשים בישראל 
הנפוץ ביותר בישראל ובעולם. נמצא בשימוש נרחב במפעלים, חברות, ארגונים, מוסדות   ההחייאה  מכשיר  הינו   -  Power Heart G3 •
    ותעשיות שונות. כמו כן, נמצא בשימוש בכל ארבעת קופות החולים בישראל: כללית, מכבי, לאומית ומאוחדת, בתי חולים ומחלקות שאינן 
    רפואה דחופה: בי"ח רמב"ם, הדסה עין-כרם, הדסה הר-הצופים, הלל יפה, בני ציון רוטשילד, כרמל, העמק עפולה, בלינסון פ"ת, מאיר כ"ס, 

    ברזילי אשקלון, אסותא, גליל מערבי נהריה, זיו צפת.  

בגופים המובילים בשוק, כגון: מד"א, צה"ל, משרד הביטחון, המשטרה, שב"ס, תעשייה אווירית, תעשייה צבאית, טבע, מכתשים, תרכובות   •
    ברום, רפאל, אינטל, HP ,MICROSOFT ,SAP ,OMRIX ,RSA  ,ECI ,Applied Matiriels ,Amdocs, פלאפון, משרדי ממשלה, בנקים, 

    התאחדויות ספורט, חברות תעופה, בתי מלון, אוניברסיטאות, ועוד ועוד...

לסיכום, PowerHeart G3 - הינו מכשיר פשוט, ידידותי, נוח ובטוח להפעלה, באופן וברגע בו אתם זקוקים לו ביותר, המכשיר יהיה זמין 
לשימוש ויאפשר לכם מקסימום סיכויי הצלחה בהחייאה.

7 שנים למכשיר ו-4 שנים לסוללה!!!   •תמיכה מלאה במעבדת השירות של היבואן. •אורך חיים לסוללה: 5 שנים.   •אחריות: 

              להדגמת המוצר
נשמח להגיע אליך על מנת להדגים את המכשיר ע"ג חולה מדומה )סימולטור( בכדי שתעמוד מקרוב על ייחודו ויכולותיו הבלעדיות, 

זמן הפגישה כ-20 דקות בלבד.

בכבוד רב,
גדי שקל - מנכ"ל
050-5739883

דפיברילטור חיצוני נייד-חצי אוטומטי


