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Lời nói đầu

Hướng dẫn dành cho Quản trị viên AED Plus® được các nhân viên y tế chuyên trách sử dụng cùng với 
Hướng dẫn dành cho Người vận hành thiết bị ZOLL AED Plus (REF 9650-0300-01).

AED Plus được thiết kế để người cấp cứu đã qua đào tạo thực hiện khử rung tim khẩn cấp. Thiết bị 
này tích hợp một chuỗi hình ảnh và giọng nói nhắc nhở để giúp người cấp cứu thực hiện phác đồ 
Hướng dẫn 2015 do AHA/ERC đã thiết lập để sử dụng AED. Thiết bị cũng tích hợp khả năng ghi âm/
lưu trữ để cho phép cán bộ kiểm soát y tế đánh giá việc sử dụng thiết bị của người cấp cứu. Chức năng 
ghi sẽ ghi nhịp ECG, dữ liệu sự kiện, nhận dạng thiết bị và ghi âm giọng nói của người cấp cứu cũng 
như âm thanh xung quanh (tùy chọn). Có thể tải thông tin này lên máy tính cá nhân để lưu trữ và đánh 
giá sự kiện.

Cả Hiệp hội Tim mạch Hoa Kỳ (AHA) và Hội đồng Hồi sức châu Âu (ERC) đã phát hành thông tin 
chuyên sâu về việc sử dụng máy khử rung tim ngoài tự động và mối quan hệ của chúng với hồi sức 
tim phổi. Những ấn bản sau đây cung cấp tài liệu bổ sung được dùng với Hướng dẫn dành cho Quản 
trị viên và Hướng dẫn dành cho Người vận hành ZOLL AED Plus: 

1. 2015 American Heart Association Guidelines for Cardiopulonary Resuscitation and Emergency 
Cardiovascular Care; Supplement to Circulation, Volume 132, Issue 18, November 3, 2015.

2. European Resuscitation Council Guidelines for Resuscitation 2015; Resuscitation (2015) Section 
1-11, October 2015.

Hướng dẫn này cung cấp thông tin về cách vận hành và chăm sóc thiết bị AED Plus. Quản trị viên và 
người dùng phải đọc cẩn thận từng phần. Nhớ đọc phần Tóm tắt về an toàn.

Hướng dẫn này được chia thành sáu phần.

Lời nói đầu - Trang này.

Tóm tắt về an toàn - Mô tả các thận trọng và cảnh báo chung.

Giới thiệu - Cung cấp tổng quan chung về sản phẩm AED Plus.

Phần 1 - Vận hành - Mô tả chức năng của tất cả nút điều khiển và đèn chỉ báo của AED Plus. 

Phần 2 - Lắp đặt, tự kiểm tra, bảo trì và khắc phục sự cố - Mô tả cấu hình của thiết bị, liên lạc dữ liệu, 
khắc phục sự cố, bảo trì và cách đặt hàng phụ kiện và vật tư tiêu hao. 

Phụ lục - Cung cấp thông số kỹ thuật của AED Plus, đặc điểm của dạng sóng ZOLL Rectilinear 
Biphasic™ và thông tin về độ chính xác của thuật toán phân tích ECG.
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Tóm tắt về an toàn
Phần sau đây mô tả những cảnh báo và cân nhắc an toàn chung dành cho quản trị viên, người cấp cứu 
và bệnh nhân. 

Cảnh báo
• Chỉ sử dụng thiết bị AED Plus theo mô tả trong hướng dẫn sử dụng này. Sử dụng thiết bị không 

theo đúng hướng dẫn có thể dẫn đến thương tích hoặc tử vong.

• KHÔNG sử dụng hoặc đưa thiết bị AED Plus vào sử dụng khi bạn chưa đọc Hướng dẫn dành cho 
Người vận hành và Quản trị viên AED Plus.

• KHÔNG sử dụng hoặc đưa thiết bị AED Plus vào sử dụng nếu cửa sổ chỉ báo trạng thái của thiết 
bị (nằm ở bên trái của tay cầm) hiển thị dấu "X" màu đỏ.

• KHÔNG sử dụng hoặc đưa thiết bị AED Plus vào sử dụng nếu thiết bị phát ra tiếng bíp.

• Kết nối dây điện cực với thiết bị AED Plus sau khi lắp pin.

• Luôn kết nối dây điện cực với thiết bị AED Plus.

• Chỉ người được đào tạo phù hợp mới được sử dụng thiết bị này.

• Chỉ sử dụng các điện cực có nhãn "Infant/Child" trên trẻ em dưới 8 tuổi hoặc cân nặng dưới 25 kg. 
Sử dụng CPR-D-padz® nếu nạn nhân trên 8 tuổi hoặc cân nặng hơn 25 kg.

• Luôn đứng cách xa nạn nhân khi đánh sốc. Năng lượng khử rung tim được truyền cho nạn nhân có 
thể dẫn điện thông qua cơ thể nạn nhân và gây ra điện giật chết người nếu chạm vào nạn nhân.

• KHÔNG chạm vào bề mặt điện cực, nạn nhân hoặc bất kỳ vật liệu dẫn điện nào khi đang tiếp xúc 
với nạn nhân trong quá trình phân tích ECG hoặc khử rung tim. 

• Di chuyển nạn nhân ra khỏi bề mặt dẫn điện trước khi sử dụng thiết bị.

• KHÔNG sử dụng thiết bị này gần hoặc trong vũng nước.

• Giữ nạn nhân bất động nhất có thể trong khi phân tích ECG.

• KHÔNG sử dụng thiết bị này gần chất dễ cháy, chẳng hạn như môi trường xăng dầu, nhiều khí ôxy 
hoặc chất gây mê dễ cháy. 

• Tránh nhiễu tần số vô tuyến từ các nguồn công suất cao có thể khiến máy khử rung tim diễn giải 
sai nhịp tim bằng cách tắt điện thoại di động và bộ đàm 2 chiều.

• Ngắt kết nối dụng cụ hoặc thiết bị điện tử bảo vệ không khử rung tim khỏi nạn nhân trước khi khử 
rung tim. 

• Lau khô ngực của nạn nhân nếu ngực bị ướt trước khi lắp điện cực. 

• Đặt các điện cực mới mở, không bị hỏng và vẫn còn hạn sử dụng lên vùng da khô, sạch để giảm 
thiểu nguy cơ bị bỏng.

• KHÔNG đặt điện cực trực tiếp lên máy trợ tim cấy ghép của nạn nhân. Tác nhân kích thích của 
máy trợ tim có thể làm giảm độ chính xác của các phân tích nhịp ECG hoặc máy trợ tim có thể bị 
hỏng do máy khử rung tim phóng điện.

• Kiểm tra nhãn bên trong nắp của AED Plus trước khi sử dụng nắp làm Hệ thống hỗ trợ đường thở 
bị động (PASS). Đảm bảo nắp được thiết kế để sử dụng cho mục đích này.

• KHÔNG sử dụng Hệ thống hỗ trợ đường thở bị động (PASS) nếu nghi ngờ bệnh nhân bị chấn 
thương ở đầu hoặc cổ. Đặt nạn nhân lên bề mặt chắc chắn trước khi thực hiện hồi sức tim phổi.

• KHÔNG sạc lại, tháo rời hoặc thải bỏ pin trong lửa. Pin có thể nổ nếu xử lý không đúng cách.

• KHÔNG sử dụng hoặc xếp thiết bị AED Plus lên thiết bị khác. Nếu thiết bị được sử dụng hoặc xếp 
cùng với các thiết bị khác, hãy xác minh cho rõ hoạt động của thiết bị trước khi sử dụng. 

• Không để thiết bị AED Plus gần với thiết bị chụp ảnh cộng hưởng từ (MRI).
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Thận trọng
• Không tháo rời thiết bị. Có nguy cơ bị giật. Hãy để người có trình độ thực hiện mọi công việc bảo 

dưỡng. 

• Không thể thay các bộ phận trong thiết bị này nếu không có dụng cụ và người dùng không thể 
thay bộ phận nào khi thiết bị đang hoạt động lâm sàng trên bệnh nhân.

• Chỉ sử dụng pin lithium mangan dioxide loại 123A có sẵn trên thị trường. Thải bỏ pin đúng cách 
sau khi tháo khỏi thiết bị. Chỉ sử dụng pin của nhà sản xuất được khuyến nghị.

• Nếu thiết bị được bảo quản trong điều kiện môi trường không được khuyến nghị, miếng đệm điện 
cực và/hoặc pin có thể bị hỏng hoặc thời gian hữu dụng sẽ bị giảm sút.

• Dữ liệu về an toàn và hiệu quả được ZOLL Medical Corporation gửi cho Cơ quan quản lý Thực 
phẩm và Thuốc (FDA) để phê duyệt tiếp thị dựa trên việc sử dụng các phụ kiện ZOLL, chẳng hạn 
như điện cực dùng một lần. Bạn không nên sử dụng điện cực không phải ZOLL cung cấp. ZOLL 
không cam kết hay đảm bảo về hiệu suất hoặc hiệu quả của sản phẩm khi sử dụng với điện cực từ 
nguồn khác. Nếu thiết bị bị hỏng do sử dụng phụ kiện không phải ZOLL sản xuất, bảo hành cho 
thiết bị ZOLL có thể bị vô hiệu.

• Có thể kết nối điện cực CPR-D-padz với Máy khử rung tim ZOLL khác bằng Cáp đa năng. Bạn 
có thể quản lý quá trình khử rung tim trong trường hợp kết nối với máy khử rung tim ZOLL khác. 
Chức năng CPR không hoạt động với bất kỳ thiết bị nào khác ngoài AED Plus và AED Pro®.

Chỉ định sử dụng
Sử dụng AED khi nghi ngờ nạn nhân bị trụy tim có dấu hiệu NGỪNG TUẦN HOÀN rõ ràng, nhận 
biết thông qua trạng thái:

• Bất tỉnh và

• Không thở và 

• Không có xung hoặc dấu hiệu tuần hoàn.

Thiết bị này được thiết kế dành cho người đã qua đào tạo vận hành sử dụng. Người dùng phải được 
đào tạo hỗ trợ sinh mạng cơ bản/AED, hỗ trợ sinh mạng nâng cao hoặc chương trình đào tạo ứng phó 
trong trường hợp y tế khẩn cấp được bác sĩ ủy quyền.

Khi nạn nhân dưới 8 tuổi hoặc cân nặng dưới 25 kg, phải sử dụng ZOLL AED Plus với Điện cực 
ZOLL AED Plus trẻ em. Không để việc xác định chính xác tuổi hoặc cân nặng của bệnh nhân làm 
chậm trễ quá trình chữa trị.

Chống chỉ định sử dụng
KHÔNG sử dụng AED Plus khi nạn nhân:

• Vẫn có ý thức; hoặc

• Đang thở; hoặc

• Có xung hoặc dấu hiệu tuần hoàn khác có thể dò được.

Người dùng thiết bị
Thiết bị này được thiết kế dành cho người đã qua đào tạo vận hành sử dụng. Người dùng phải được 
đào tạo hỗ trợ sinh mạng cơ bản/AED, hỗ trợ sinh mạng nâng cao hoặc chương trình đào tạo ứng 
phó trong trường hợp y tế khẩn cấp được bác sĩ ủy quyền. Chức năng Real CPR Help® cung cấp 
một máy đánh nhịp được thiết kế để giúp người cấp cứu thực hiện ép ngực ở tốc độ do AHA/ERC 
đề xuất ở mức 100-120 lần một phút. Giọng nói và hình ảnh nhắc nhở giúp người cấp cứu ép tim ở 
độ sâu 5-6 cm đối với nạn nhân là người lớn. Chức năng Real CPR Help không dành cho nạn nhân 
dưới 8 tuổi.
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Yêu cầu về theo dõi
Luật liên bang Hoa Kỳ (21 CFR 821) yêu cầu theo dõi máy khử rung tim. Là chủ thiết bị này, theo luật 
này, bạn có trách nhiệm thông báo cho ZOLL Medical Corporation nếu thiết bị này được tặng, bị mất, 
bị lấy cắp hoặc bị phá hủy hoặc đã được quyên góp, bán lại hoặc phân phối cho một tổ chức khác. 

Nếu xảy ra bất kỳ sự kiện nào nêu trên, vui lòng liên hệ với ZOLL Medical Corporation bằng văn bản 
kèm theo thông tin sau đây:

1. Tổ chức của Người sử dụng ban đầu - Tên công ty, Địa chỉ, Tên liên hệ và Số điện thoại liên lạc.

2. Số hiệu bộ phận/Số kiểu máy và Số sê-ri.

3. Tình trạng của Thiết bị (ví dụ: được tặng, bị mất, bị lấy cắp, bị phá hủy, được phân phối cho tổ chức 
khác).

4. Tổ chức/Địa điểm mới (nếu khác với số 1 ở trên) - Tên công ty, Địa chỉ, Tên người liên hệ và Số 
điện thoại liên lạc. 

5. Ngày thay đổi có hiệu lực.

Thông báo về biến cố bất lợi
Là nhà cung cấp dịch vụ y tế, theo Đạo luật thiết bị y tế an toàn (SMDA), bạn có trách nhiệm báo cáo 
với ZOLL và có thể cả FDA về việc xảy ra một số biến cố nhất định. Những biến cố này, được mô tả 
trong 21 CFR Phần 803, bao gồm hiện tượng tử vong và chấn thương nghiêm trọng hoặc đau ốm liên 
quan đến thiết bị. Trong mọi trường hợp, theo Chương trình bảo đảm chất lượng của chúng tôi, ZOLL 
phải được thông báo nếu thiết bị bị hỏng hoặc lỗi. Chúng tôi cần thông tin này để đảm bảo rằng ZOLL 
chỉ cung cấp những sản phẩm chất lượng cao nhất. 

Mở bao bì
• Kiểm tra cẩn thận từng hộp đựng xem có bị hỏng không.

• Kiểm tra thiết bị xem có dấu hiệu hư hỏng có thể xảy ra trong quá trình vận chuyển. 

• Nếu các bộ phận không đầy đủ hoặc bị hỏng hoặc nếu thiết bị không đạt phiên tự kiểm tra như được 
chỉ báo bằng dấu "X" màu đỏ trong cửa sổ chỉ báo trạng thái sau khi lắp pin, hãy liên hệ với Phòng 
Dịch vụ Kỹ thuật của ZOLL Medical Corporation. 

• Xem danh sách gửi hàng để đảm bảo nhận được tất cả mặt hàng đã đặt.

Quy ước
Trong tài liệu này, giọng nói nhắc nhở được nhận biết bằng chữ in hoa nghiêng, chẳng hạn như 
CALL FOR HELP.

   

LƯU Ý  Lưu ý chứa thông tin bổ sung về việc sử dụng máy khử rung tim. 

CẢNH BÁO! Các thông báo cảnh báo mô tả tình trạng hoặc hành động có thể dẫn đến 
thương tích hoặc tử vong. 

THẬN TRỌNG! Các thông báo cảnh báo mô tả tình trạng hoặc hành động có thể dẫn đến 
hỏng thiết bị.
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Biểu tượng
Các biểu tượng sử dụng trong sách tài liệu này hoặc trên thiết bị bao gồm:

Thiết bị loại II

Kết nối bệnh nhân Loại BF được bảo vệ dành cho 
khử rung tim

CHÚ Ý: Tham khảo hướng dẫn để biết thêm thông 
tin

ĐIỆN ÁP NGUY HIỂM

MR không an toàn: không để thiết bị gần với thiết bị 
chụp ảnh cộng hưởng từ

Không phải pin mới

Pin mới

Không ấn nút

Ấn nút

Không sử dụng nhà sản xuất này

Có thể sử dụng nhà sản xuất này

Thiết bị được trang bị để điều trị cho cả trẻ em và 
người lớn

Nhà sản xuất

Mang đến cơ sở thu gom dành cho rác thải là thiết bị 
điện và điện tử (WEEE). Không thải bỏ trong thùng 
rác không phân loại.

Đại diện được ủy quyền trong Cộng đồng châu Âu
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Số sê-ri

Số tài liệu kỹ thuật

Tham khảo hướng dẫn sử dụng

Chỉ để kê đơn.
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Giới thiệu

Sử dụng ZOLL AED Plus
AED Plus là máy khử rung tim ngoài tự động (AED), sử dụng giọng nói nhắc nhở và chỉ báo bằng 
hình ảnh để hướng dẫn người cấp cứu thực hiện quy trình hồi sức, có thể bao gồm sốc tim và/hoặc hồi 
sức tim phổi (CPR). Thiết bị tích hợp dạng sóng Khử rung Biphasic không méo ZOLL và hoạt động 
ở chế độ người lớn hoặc trẻ em. 

AED Plus hỗ trợ cả miếng điện cực khử rung tim dành cho trẻ em và người lớn, đồng thời tự động 
điều chỉnh năng lượng khử rung tim dựa trên loại miếng điện cực được kết nối với thiết bị. Sau khi đặt 
các điện cực lên ngực nạn nhân, máy khử rung tim sẽ theo dõi nhịp điện tâm đồ (ECG) của tim nạn 
nhân, phân tích nhịp đó và xác định có thể đánh sốc hay không dựa trên nhịp đó. Khi cần, năng lượng 
khử rung tim được cung cấp qua các điện cực này. Khi phát hiện nhịp có thể đánh sốc, thiết bị sẽ nạp 
điện và phát cảnh báo PRESS FLASHING SHOCK BUTTON. Người cấp cứu ấn nút Shock để đánh 
sốc. Tiếp theo, người cấp cứu được nhắc thực hiện CPR trong thời gian 2 phút. Sau đó, thiết bị sẽ tự 
động tạo một phân tích ECG mới.

AED Plus có một nắp tùy chọn có thể dùng làm PASS (Hệ thống hỗ trợ đường thở bị động) để đỡ cổ 
và vai của nạn nhân ở vị trí hỗ trợ duy trì đường thở mở. Một số phiên bản cũng có các phụ kiện dùng 
một lần (dao cạo, khẩu trang barrier, kéo và khăn). AED Plus được cấp nguồn bằng mười pin lithium 
mangan dioxide thương hiệu tiêu dùng hiện có trên thị trường.

AED Plus có thể:

• Thực hiện các phiên tự kiểm tra định kỳ để đảm bảo khả năng hoạt động liên tục.

• Sử dụng cụm điện cực một miếng (CPR-D-padz) giúp đặt điện cực chính xác và dễ dán lên người 
nạn nhân. 

• Phân tích nhịp tim và thông báo cho người cấp cứu biết nhịp đó có thể đánh sốc hay không.

• Khử rung tim cho các nạn nhân bị trụy tim có nhịp ECG có thể đánh sốc. 

• Cung cấp giọng nói nhắc nhở và hình ảnh để hướng dẫn người cấp cứu về việc cần làm, thời điểm 
cần làm trong khi cấp cứu tim, chẳng hạn như gọi trợ giúp hoặc thực hiện CPR cho nạn nhân.

• Phát tiếng bíp rõ ràng để thúc giục người cấp cứu thực hiện ép tim CPR ở tốc độ 100-120 CPM 
(lần/phút) (cần sử dụng CPR-D-padz).

• Theo dõi độ sâu ép ngực trong khi thực hiện CPR và cung cấp giọng nói nhắc nhở nếu ép chưa 
đủ sâu (cần sử dụng CPR-D-padz). 

• Cung cấp nắp thiết bị có thể dùng làm Hệ thống hỗ trợ đường thở bị động (PASS). (Lưu ý rằng 
PASS là tính năng tiêu chuẩn với một số phiên bản của sản phẩm và là tính năng tùy chọn đối với 
phiên bản sản phẩm khác).

• Tải dữ liệu từ máy khử rung tim lên máy tính để lưu trữ các sự kiện hoặc in báo cáo sự kiện.

• Sử dụng pin có sẵn trên thị trường.
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Sử dụng Real CPR Help®

CPR-D-padz bao gồm một cảm biến phát hiện tốc độ và độ sâu ép ngực CPR. Cảm biến này được đặt 
(như một phần của ứng dụng điện cực) trên ngực của nạn nhân sao cho nằm giữa bàn tay của người cấp 
cứu và xương ức dưới của nạn nhân trong khi ép ngực. Khi người cấp cứu thực hiện ép tim CPR, cảm 
biến sẽ phát hiện tốc độ và độ sâu rồi gửi thông tin tới thiết bị AED Plus. Khi sử dụng với CPR-D-padz, 
AED Plus sẽ theo dõi tốc độ và độ sâu ép ngực CPR. AED Plus cung cấp chức năng của máy đánh nhịp 
CPR được thiết kế để thúc giục người cấp cứu thực hiện ép ngực ở tốc độ do AHA/ERC đề xuất ở mức 
100-120 lần một phút (CPM), cũng như giọng nói và hình ảnh nhắc nhở để khuyến khích thực hiện chiều 
sâu ép tim là 5-6 cm đối với nạn nhân là người lớn. 

CẢNH BÁO! Real CPR Help chỉ dành cho nạn nhân là người lớn. Không được sử dụng 
trên nạn nhân dưới 8 tuổi.

Chức năng của máy đánh nhịp thích ứng bị tắt trong những khoảng thời gian không cần thực hiện CPR 
(ví dụ: trong khi phân tích ECG và quy trình sốc khử rung tim). Trong những khoảng thời gian cần thực 
hiện CPR, máy đánh nhịp bắt đầu phát tiếng bíp rõ ràng, sau đó, sẽ dò những lần ép tim đầu tiên của 
người cấp cứu. Tiếng bíp tiếp tục tự động phát (ở tốc độ mô tả bên dưới) cho đến một vài giây sau khi 
người cấp cứu dừng ép ngực hoặc cho đến khi "thời gian CPR" đề xuất đã hết (2 phút đối với phác đồ 
của AHA và ERC). Nếu người cấp cứu dừng ép ngực trong thời gian CPR, tiếng bíp của máy đánh nhịp 
sẽ dừng trong khoảng một vài giây sau khi dừng ép ngực. Tiếng bíp rõ ràng sẽ tiếp tục trong thời gian 
CPR, sau khi khởi tạo lại bất kỳ chu trình ép tim CPR. Nếu không dò được thao tác ép tim CPR trong 
"thời gian CPR", AED Plus sẽ định kỳ phát lại lời nhắc CONTINUE CPR.

Tốc độ của tiếng bíp phát ra nhờ chức năng của máy đánh nhịp thích ứng trong AED Plus sẽ thích ứng 
theo tốc độ ép ngực thực tế của người cấp cứu. Máy đánh nhịp sẽ kêu bíp ở tốc độ 100 CPM khi tiến 
hành ép ngực hơn 80 lần một phút (CPM). Nếu người cấp cứu không ép tim ở tốc độ 80 CPM trở lên, 
máy đánh nhịp sẽ phát tiếng bíp ở tốc độ cao hơn tốc độ thực tế của người cấp cứu khoảng 15 CPM. 
Máy đánh nhịp gia tăng tốc độ để khuyến khích người cấp cứu tăng tốc độ ép ngực của họ cho đến khi 
đạt được tốc độ khuyến nghị ở mức 100 CPM. Máy đánh nhịp kêu bíp ở tốc độ tối thiểu 60 CPM trong 
trường hợp tốc độ ép tim của người cấp cứu thực chất thấp hơn 60 CPM.

Trong khi thực hiện CPR, AED Plus có thể phát một hoặc nhiều lời nhắc rõ ràng dựa trên độ sâu ép ngực 
dò được. Khi Real CPR Help xác định rằng độ sâu ép tim liên tục dưới 5 cm, sẽ phát ra lời nhắc PUSH 
HARDER. Nếu người cấp cứu phản hồi bằng cách tăng độ sâu ép tim lên 5 cm trở lên, sẽ phát ra lời nhắc 
GOOD COMPRESSION. 

Bạn có thể đặt cấu hình thiết bị AED Plus để hiển thị lời nhắc văn bản FULLY RELEASE để nhắc người 
dùng nhấc tay ra khỏi ngực nạn nhân trong khi thực hiện CPR. Lời nhắc văn bản này không được bật 
theo mặc định.
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Vận hành

Phần này mô tả những chức năng sau:

• Các nút điều khiển và chỉ báo khi vận hành

• Sử dụng giao diện người dùng bằng hình ảnh của AED Plus

• Giọng nói nhắc nhở

• Sử dụng màn hình LCD

• Sử dụng hệ thống hỗ trợ đường thở bị động (PASS)

• Sử dụng điện cực

• Áp dụng CPR-D-padz

• Áp dụng Pedi-padz II® (Điện cực trẻ sơ sinh/trẻ nhỏ)

• Sử dụng chức năng theo dõi CPR — Real CPR Help

• Sử dụng tùy chọn ghi âm

Các nút điều khiển và chỉ báo khi vận hành 
 Xem Bảng 1: chức năng điều khiển để biết giải thích về từng nút điều khiển này.

Hình 1: Xác định các nút điều khiển và chỉ báo khi vận hành

Hình ảnh Đèn chỉ báo

Giắc nối điện cực

Chỉ báo
trạng thái

Tay cầm

Nút bật/tắt

Ngăn chứa pin (dưới đáy)

Micrô (ẩn)

Nút đánh sốc

Loa (ở dưới đáy)

Cổng IrDA (trên mặt bên của thiết bị)

Màn hình LCD (không được cung 
cấp trên một số thiết bị)
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Bảng 1: Chức năng điều khiển

Điều khiển/Chỉ báo Mô tả

Nút BẬT/TẮT BẬT hoặc TẮT nguồn.
Khi nhấn và giữ trong > 5 giây sẽ khởi tạo phiên tự kiểm tra hoặc truyền dữ 
liệu.

Đèn chỉ báo Sáng đèn để cho người cấp cứu biết cần thực hiện bước nào để cấp cứu nạn 
nhân.

Nút đánh sốc Sáng đèn khi AED Plus được nạp điện và sẵn sàng đánh sốc nạn nhân.

Khi ấn, điện sẽ được nạp và chuẩn bị cho AED Plus sẵn sàng phóng năng 
lượng vào nạn nhân. 

Khi AED Plus không nạp điện, nút đang sáng đèn sẽ tắt. Ấn nút này sẽ phát 
giọng nói nhắc nhở, cho biết số lần máy khử rung tim đã đánh sốc kể từ khi 
bật thiết bị. 

Sơ đồ hình ảnh Các biểu tượng giải thích chuỗi các bước cần thực hiện để hồi sức cấp cứu và 
khử rung tim. 

Chỉ báo trạng thái

Dấu kiểm sáng lên cho biết phiên tự kiểm tra cuối cùng đã đạt và thiết bị đã 
sẵn sàng sử dụng.

Dấu "X" sáng lên cho biết phiên tự kiểm tra không đạt và thiết bị chưa sẵn 
sàng sử dụng

Màn hình LCD Hiển thị thời gian đã trôi qua, số lần đánh sốc, lời nhắc người dùng, độ sâu ép 
tim CPR và dạng sóng ECG.

Cổng IrDA Cung cấp liên kết giao tiếp giữa máy khử rung tim và máy tính cá nhân hoặc 

thiết bị được trang bị IrDA khác.

Nắp PASS (tùy chọn) Một số kiểu máy của AED Plus có một nắp đậy có thể dùng làm dụng cụ đỡ 
vai để giúp kiểm soát đường thở của nạn nhân. Bạn có thể đặt hàng riêng 
PASS cho các kiểu máy khác của AED Plus (xem "Đặt hàng phụ kiện" trên 
trang 27). 

Ngăn chứa pin Giữ 10 pin lithium mangan dioxide 123A dùng để cấp nguồn cho thiết bị.

Giắc nối điện cực Giắc nối để lắp điện cực vào AED Plus. 

Loa Cung cấp âm thanh nhắc và tiếng bíp của máy đánh nhịp, giúp hướng dẫn 
người cấp cứu những việc cần làm trong khi cấp cứu; đồng thời, cung cấp 
giọng nói nhắc nhở để cho biết có cần bảo dưỡng hay không. 

Micrô (tùy chọn) Khi tùy chọn ghi âm giọng nói được cài đặt, micrô này sẽ ghi lại âm thanh 
xung quanh, kể cả giọng nói của người cấp cứu.
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Sử dụng giao diện người dùng bằng hình ảnh của AED Plus
Giao diện người dùng bằng hình ảnh của AED Plus (xem Hình 2) hiển thị ở trên bề mặt thiết bị khi 
tháo nắp ra. Sơ đồ hình ảnh là lời nhắc các bước cần thực hiện khi tiến hành cấp cứu và xác nhận hướng 
dẫn được cung cấp thông qua giọng nói nhắc nhở và thông báo hiển thị tùy chọn. 

Mỗi sơ đồ hình ảnh trên thiết bị được liên kết với đèn chỉ báo (LED) và giọng nói nhắc nhở. Việc kết 
hợp này hướng sự chú ý vào hình ảnh theo thứ tự được xác định bởi các phác đồ sử dụng Máy khử 
rung tim ngoài tự động (AED) hiện tại của AHA và ERC.

 

Hình 2: Giao diện người dùng bằng hình ảnh

Thiết bị AED Plus có màn hình LCD (một số kiểu máy đặc biệt không có màn hình LCD) hiển thị thời 
gian trôi qua, số lần đã đánh sốc, nội dung bằng chữ của giọng nói nhắc nhở và độ sâu ép tim CPR. 
Bạn cũng có thể đặt cấu hình LCD để hiển thị tín hiệu ECG thu nhận được.

Khi bật AED Plus, thiết bị tự động khởi tạo trình tự nhắc bằng giọng nói và làm sáng hình ảnh cho 
một sự kiện cấp cứu. Trình tự sẽ tiếp tục cho đến khi người dùng tắt AED Plus hoặc tháo điện cực khỏi 
nạn nhân trong một thời gian dài. Ngay khi đặt các điện cực lên người nạn nhân và trở kháng của kết 
nối được xác minh, thiết bị sẽ dừng chu trình nhắc bằng giọng nói và phát sáng hình ảnh nêu trên, đồng 
thời, tự động bắt đầu phân tích nhịp ECG. 

Sau khi có kết quả phân tích ECG này, giọng nói sẽ nhắc cho người cấp cứu biết thiết bị có dò được 
nhịp có thể đánh sốc hay không. Nếu có nhịp ECG đánh sốc được, hình ảnh sẽ sáng và giọng nói sẽ 
nhắc hướng dẫn người cấp cứu làm theo trình tự khử rung tim. Khi không thể đánh sốc, AED Plus sẽ 
phát âm thanh nhắc, NO SHOCK ADVISED và START CPR, sau đó, phát sáng hình ảnh liên quan đến 
CPR. Tiếp theo, người cấp cứu có 2 phút (tùy theo cấu hình thiết bị) để thực hiện CPR. Sau "thời gian 
CPR" này, AED Plus sẽ tự động khởi tạo lại phiên phân tích nhịp ECG mới.
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AED Plus tự động điều chỉnh năng lượng khử rung tim theo mức độ dành cho trẻ em và người lớn dựa 
trên loại điện cực lắp vào thiết bị. Theo cấu hình mặc định của nhà sản xuất, thiết bị cung cấp ba lần 
đánh sốc đầu tiên với mức năng lượng lần lượt là 120J, 150J và 200J ở chế độ người lớn và 50J, 70J và 
85J ở chế độ trẻ em. Tuy nhiên, bạn có thể đặt cấu hình để thiết bị đánh sốc ở những mức năng lượng 
khác, miễn là cài đặt năng lượng của mỗi lần đánh sốc tiếp theo phải bằng hoặc cao hơn lần trước đó. 
Đánh sốc bằng cách ấn nút Shock (biểu thị bằng biểu tượng trái tim và đèn LED liên kết) nằm ở chính 
giữa giao diện người dùng bằng hình ảnh.

Tham khảo Hướng dẫn dành cho người vận hành AED Plus để biết thêm chi tiết về những hình ảnh có 
trên giao diện hình ảnh của thiết bị, âm thanh nhắc được cung cấp ở từng bước trong giao thức cấp cứu, 
cũng như hành động của người cấp cứu được liên kết với những âm thanh nhắc và hình ảnh nhắc nhở 
này. 

Khi điện cực không tiếp xúc với người nạn nhân, phân tích ECG và/hoặc việc đánh sốc sẽ bị gián đoạn 
cho đến khi lắp lại điện cực và nghe thấy lời nhắc CHECK ELECTRODE PADS dành cho người vận 
hành. 

Giọng nói nhắc nhở
Trong khi sử dụng AED Plus cho các mục đích lâm sàng, bạn có thể nghe thấy những giọng nói nhắc 
nhở sau đây.

Bảng 2: Giọng nói nhắc nhở lâm sàng 

Giọng nói nhắc nhở Định nghĩa

UNIT OK. Phiên tự kiểm tra khi AED Plus khởi động đã đạt.

UNIT FAILED. Phiên tự kiểm tra khi AED Plus khởi động không đạt và không 
thể sử dụng để cấp cứu nạn nhân.

CHANGE BATTERIES. Phiên tự kiểm tra của AED Plus đã phát hiện tình trạng pin yếu 
đến mức thiết bị không đủ pin để sử dụng cho mục đích cấp cứu 
nạn nhân. Thay pin ngay.

STAY CALM. Thư giãn hết mức và tập trung vào nỗ lực cấp cứu.

CHECK RESPONSIVENESS. Kiểm tra nạn nhân xem có phản ứng/ý thức không bằng cách nhẹ 
nhàng lắc nạn nhân và nói to "Bạn có ổn không?". 

CALL FOR HELP. Kích hoạt hệ thống EMS hoặc nhờ người đứng xem làm hộ bạn.

OPEN AIRWAY. Đặt nạn nhân ở tư thế nằm ngửa và thực hiện thao tác Nghiêng 
đầu – Nâng cằm hoặc Trật nhẹ hàm dưới để mở đường thở của 
nạn nhân. (Lời nhắc này bị tắt theo mặc định).

CHECK BREATHING. Nhìn, nghe hoặc cảm nhận hơi thở và/hoặc luồng khí từ phổi của 
nạn nhân. (Lời nhắc này bị tắt theo mặc định).

GIVE TWO BREATHS. Nếu nạn nhân không thở, hãy thổi ngạt hai lần. (Lời nhắc này bị 
tắt theo mặc định).

PLUG IN CABLE. Đảm bảo rằng đã kết nối đúng dây của điện cực vào giắc nối điện 
cực trên AED Plus.

ATTACH DEFIB PADS TO 
PATIENT’S BARE CHEST.

Đặt miếng khử rung tim lên ngực trần của nạn nhân.
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CHECK ELECTRODE PADS. Điện cực đã dán không dính chặt vào da nạn nhân hoặc điện cực 
bị hỏng.

ADULT PADS. AED Plus phát hiện miếng điện cực người lớn đã được kết nối 
với thiết bị và đã điều chỉnh cài đặt năng lượng khử rung tim 
thành mức người lớn. 

PEDIATRIC PADS. AED Plus phát hiện miếng điện cực trẻ em đã được kết nối với 
thiết bị và đã điều chỉnh cài đặt năng lượng khử rung tim thành 
mức trẻ em. 

DON’T TOUCH PATIENT, 
ANALYZING.

Không chạm vào nạn nhân, thiết bị đang bắt đầu hoặc đang phân 
tích nhịp ECG.

SHOCK ADVISED. Phân tích nhịp ECG đã phát hiện có rung thất hoặc nhịp nhanh 
thất có thể đánh sốc.

NO SHOCK ADVISED. Phân tích nhịp ECG đã phát hiện một nhịp không thể điều trị 
bằng khử rung tim.

ANALYSIS HALTED. KEEP 
PATIENT STILL.

Phân tích nhịp ECG đã dừng do có quá nhiều thành phần lạ trong 
tín hiệu ECG. Hãy dừng mọi hoạt động CPR đang thực hiện và 
giữ nạn nhân càng bất động càng tốt. 

DON’T TOUCH PATIENT. 
PRESS FLASHING SHOCK 
BUTTON.

Cảnh báo tất cả mọi người có mặt tránh xa nạn nhân và không 
được chạm vào nạn nhân. Ấn nút Shock để cung cấp liệu pháp 
khử rung tim.

RELEASE SHOCK BUTTON. Đã ấn nút Shock trước khi máy khử rung tim sẵn sàng khử rung 
tim. Nhả nút Shock và ấn lại sau khi có âm báo hiệu sẵn sàng.

SHOCK DELIVERED. Đã đánh sốc khử rung tim nạn nhân.

NO SHOCK DELIVERED. Chưa đánh sốc nạn nhân vì người cấp cứu chưa ấn nút Shock 
hoặc đã phát hiện tình trạng lỗi.

n SHOCKS DELIVERED. Đã đánh sốc n lần kể từ khi bật AED Plus.

START CPR. Bắt đầu CPR.

CONTINUE CPR. Tiếp tục cung cấp CPR. Lời nhắc này cũng có thể xuất hiện nếu 
tính năng Real CPR Help không phát hiện được chiều sâu ép 
ngực ở mức tối thiểu 2 cm.

PUSH HARDER. Độ sâu ép tim CPR vẫn thấp hơn 5 cm.

GOOD COMPRESSIONS. Sau lời nhắc Push Harder, người cấp cứu đã ép ngực sâu tối thiểu 
5 cm.

STOP CPR. Dừng CPR, AED Plus sắp bắt đầu phân tích nhịp ECG.

Giọng nói nhắc nhở Định nghĩa



8 Hướng dẫn dành cho quản trị viên thiết bị ZOLL AED PLUS

Bạn có thể nghe thấy thiết bị AED Plus báo những lời nhắc sau đây khi sử dụng cho mục đích phi lâm 
sàng:

Bảng 2b Giọng nói nhắc nhở phi lâm sàng

Giọng nói nhắc nhở Định nghĩa

IF NEW BATTERIES, 
PRESS BUTTON.

Ấn nút Battery Reset nằm ở ngăn chứa pin sau khi thay TẤT CẢ pin 
trong thiết bị bằng pin mới. 

NON-RESCUE MODE. Thiết bị AED Plus đã chuyển sang chế độ giao tiếp dữ liệu/chẩn đoán. 

COMMUNICATIONS 
ESTABLISHED.

Giao tiếp IrDA giữa AED Plus và máy tính cá nhân hoặc modem đã 
được thiết lập.
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Sử dụng màn hình LCD 
AED Plus được trang bị màn hình LCD 3,3 x 6,6 cm (xem Hình 3), hiển thị thông tin sau đây:

Hình 3: Màn hình LCD

LƯU Ý Một số kiểu máy AED Plus đặc biệt không có LCD.

Số lần đánh sốc (góc trên bên trái của màn hình): Cho biết tổng số lần AED Plus đánh sốc khử rung 
tim kể từ khi bật lên. Số lần đánh sốc được lưu trong khoảng thời gian ngắn sau khi tắt nguồn 
(< 5 giây). Khi AED Plus bị tắt trong hơn 5 giây, số lần đánh sốc được đặt lại về 0.

Thời gian trôi qua (góc trên bên phải của màn hình): Cho biết tổng thời gian tính bằng phút và giây 
đã trôi qua kể từ khi bật AED Plus lần cuối cùng. Thời gian trôi qua vẫn được tính sau khi tắt nguồn 
trong thời gian ngắn (< 5 giây). Khi tắt AED Plus trong hơn 5 giây, thời gian trôi qua sẽ được đặt lại 
về 00:00. Khi thời gian trôi qua quá 99 phút và 59 giây, bộ tính giờ sẽ làm tròn là 00:00 và tiếp tục đếm.

Chỉ báo độ sâu ép tim CPR (bên phải màn hình): Biểu đồ thanh hiển thị để cho biết độ sâu ép ngực 
đo được trong khi thực hiện CPR. Các đường chỉ báo hiển thị trong vùng biểu đồ thanh ở độ sâu ép 
tim 5 và 6 cm để cung cấp điểm tham chiếu cho người cấp cứu thực hiện CPR. 

Lời nhắc người dùng bằng hình ảnh (1/3 màn hình phía dưới): Mỗi lần AED Plus phát giọng nói 
nhắc nhở, văn bản của giọng nói nhắc nhở sẽ đồng thời hiển thị trên màn hình LCD.

Dạng sóng ECG (phần giữa màn hình): Mặc dù thiết bị AED Plus không hiển thị dạng sóng ECG theo 
cấu hình mặc định của nhà sản xuất, nhưng bạn có thể thiết lập thiết bị để liên tục hiển thị tín hiệu ECG 
khi thu nhận được. Nên sử dụng các thiết bị được đặt cấu hình để hiển thị dạng sóng ECG ở những nơi 
nhân viên y tế có trình độ sử dụng thiết bị.

05:25SHOCKS: 05

CHECK 
RESPONSIVENESS

05:25SHOCKS: 05

CHECK 
RESPONSIVENESS

Có ECG Không có ECG

sâu
5 cm

sâu
6 cm

Thời gian trôi qua
Chỉ báo độ sâu 
ép tim CPR

sâu
5 cm

sâu
6 cm

Số lần đánh sốc
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Sử dụng hệ thống hỗ trợ đường thở bị động (PASS)
Nếu nạn nhân không có dấu hiệu chấn thương đầu hoặc cổ, hãy thực hiện phương pháp nghiêng đầu 
nâng cằm để khai thông đường thở. Có thể đặt PASS dưới vai của nạn nhân để giúp giữ đầu nghiêng. 

CẢNH BÁO! KHÔNG sử dụng PASS nếu nghi ngờ nạn nhân bị chấn thương ở đầu hoặc 
cổ. Đặt nạn nhân lên bề mặt chắc chắn trước khi thực hiện CPR.

Nếu nạn nhân cần hỗ trợ đường thở và không có dấu hiệu chấn thương ở đầu hoặc cổ, hãy nghiêng người 
bệnh nhân sang một bên, sau đó, nghiêng người lại để PASS nằm dưới vai của nạn nhân giúp đầu ngửa 
về phía sau.

Chỉ dành cho NẮP CÓ CHỨC NĂNG PASS: Có thể tận dụng hình dạng của PASS để giúp duy trì 
đường thở thông khi đặt dưới vai của nạn nhân (xem Hình 4).

Hình 4: Sử dụng Nắp PASS

Đặt PASS bên dưới nạn nhân để nâng vai của họ 
lên. Không sử dụng PASS nếu nghi ngờ nạn nhân bị 
chấn thương ở đầu hoặc cổ.

Ngoài ra, có thể sử dụng nắp của thiết bị làm Hệ 
thống hỗ trợ đường thở bị động (PASS). 
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Sử dụng điện cực

AED Plus hỗ trợ cả miếng điện cực người lớn và trẻ em. Thiết bị tự động điều chỉnh năng lượng khử 
rung tim theo mức độ dành cho trẻ em hoặc người lớn tùy theo loại điện cực đã lắp vào thiết bị. Đảm 
bảo sử dụng miếng điện cực phù hợp với nạn nhân. 

CẢNH BÁO! KHÔNG sử dụng miếng điện cực người lớn hoặc CPR-D-padz trên nạn 
nhân dưới 8 tuổi. 

AED Plus sử dụng các miếng điện cực được nối với thiết bị bằng dây cáp. Gói chứa các điện cực để 
bạn đặt lên người nạn nhân. 

• Đảm bảo lắp gói điện cực mới và nối dây điện cực với thiết bị sau mỗi lần sử dụng để chuẩn bị cho 
trường hợp khẩn cấp trong tương lai. 

• Thường xuyên kiểm tra ngày hết hạn của điện cực để đảm bảo rằng các điện cực còn mới và sẵn 
sàng sử dụng trong trường hợp khẩn cấp. 

• Thay các điện cực nếu đã hết hạn

• Sau khi bật nguồn và AED Plus hoàn thành phiên tự kiểm tra, thiết bị sẽ phát giọng nói nhắc nhở 
"Adult Pads" hoặc "Pediatric Pads" để cho biết loại điện cực được nối với thiết bị. Đảm bảo sử 
dụng miếng điện cực phù hợp với nạn nhân đang được cấp cứu. Nối các miếng điện cực thay thế, 
nếu cần.

Nếu lắp các điện cực không đúng cách, thiết bị sẽ phát giọng nói nhắc nhở CHECK ELECTRODE 
PADS hoặc ATTACH ELECTRODE PADS trong khi vận hành. Nếu lắp dây điện cực không đúng cách 
vào thiết bị, thiết bị sẽ phát lời nhắc PLUG IN CABLE. Đảm bảo lắp đúng dây điện cực vào thiết bị 
AED Plus và đặt đúng điện cực lên nạn nhân.

CẢNH BÁO! Phải lắp trước các điện cực vào thiết bị. Luôn kết nối dây điện cực với 
thiết bị AED Plus. 

Gói điện cực có thể bao gồm:

• Kéo để cắt áo hoặc lông ngực.

• Dao cạo để cạo bớt lông ở vùng đặt điện cực, nếu cần.

• Khăn nhỏ để đảm bảo rằng da của nạn nhân khô. 

• Găng tay.

• Khẩu trang Barrier.

LƯU Ý Điện cực không chứa vật liệu nguy hại và có thể thải bỏ cùng với rác thông thường, trừ khi bị 
nhiễm mầm bệnh. Nếu bị nhiễm bẩn, phải áp dụng các biện pháp phòng ngừa phù hợp khi thải 
bỏ.

CẢNH BÁO! Sử dụng phụ kiện và dây cáp không theo quy định trong phần phụ kiện 
của tài liệu này có thể làm gia tăng mức độ phát thải hoặc giảm sự miễn 
nhiễm của máy khử rung AED Plus.

CẢNH BÁO! KHÔNG sử dụng lại điện cực.



12 Hướng dẫn dành cho quản trị viên thiết bị ZOLL AED PLUS

Áp dụng CPR-D-padz
Chuẩn bị cho nạn nhân trước khi lắp điện cực.

CẢNH BÁO! CPR-D-padz chỉ dành cho nạn nhân là người lớn. Không sử dụng trên nạn 
nhân dưới 8 tuổi.

Cách chuẩn bị nạn nhân: 

1. Cởi tất cả áo trên ngực của nạn nhân.

2. Đảm bảo ngực của nạn nhân khô.

3. Nếu nạn nhân có nhiều lông ngực, hãy cạo hoặc cắt bớt lông để giúp đảm bảo độ đính của điện cực.

Cách dán điện cực: 

1. Xé mở gói điện cực và trải điện cực ra. Đặt điện cực lên nạn nhân theo hình hướng dẫn trên bao bì 
(xem Hình 5).

2. Cầm cảm biến CPR và đặt cảm biến ở giữa hai đầu ti và giữa xương ức của nạn nhân, sử dụng dấu 
gạch chéo của cảm biến để hướng dẫn bạn. 

3. Đặt cảm biến CPR bằng tay phải và kéo vấu số 2 để bóc băng bảo vệ khỏi điện cực. Ấn điện cực từ 
giữa ra ngoài để đảm bảo điện cực dính chặt vào da của nạn nhân.

4. Ấn cảm biến CPR bằng tay trái và kéo vấu số 3 để bóc băng bảo vệ khỏi điện cực. Ấn điện cực từ 
giữa ra ngoài để đảm bảo điện cực dính chặt vào da của nạn nhân.

LƯU Ý Nếu nạn nhân có cơ thể lớn hoặc cần đặt điện cực bên dưới vú, bạn cần xé miếng điện cực 
dưới theo đường dập lỗ (xem Hình 5) rồi kéo miếng điện cực ra. Nhẹ nhàng đặt miếng điện cực 
lên vú trái và dưới vú trái của nạn nhân.

LƯU Ý Nếu nạn nhân có máy trợ tim hoặc máy khử rung cấy ghép ở ngực phía trên bên phải, hãy chỉnh 
nhẹ góc của các điện cực để tránh đặt điện cực lên thiết bị này. Đảm bảo rằng cảm biến CPR 
nằm cố định ở nửa dưới của xương ức. 

Hình 5: Đặt CPR-D-padz

ZOLL Medical Corporation 269 Mill Road
Chelmsford, MA 01824-4105 USA 978-421-9655
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Áp dụng Pedi-padz II (điện cực trẻ sơ sinh/trẻ nhỏ)
Chuẩn bị cho nạn nhân trước khi lắp điện cực.

Cách chuẩn bị nạn nhân: 

1. Cởi tất cả áo trên ngực của nạn nhân.

2. Đảm bảo ngực của nạn nhân khô.

Cách dán điện cực: 

1. Xé mở gói điện cực và mở gói bên trong để trải điện cực ra. Đặt điện cực lên nạn nhân theo hình 
hướng dẫn trên bao bì (xem Hình 6).

2. Lấy điện cực tròn ra khỏi vật liệu bảo vệ và đặt lên ngực của nạn nhân (như minh họa trong Hình 6). 

3. Đặt tay bạn lên mép của điện cực và dùng tay kia lăn nhẹ điện cực lên ngực nạn nhân, ấn khí ra 
khỏi bên dưới điện cực trong khi thao tác.

4. Lật người nạn nhân để nằm sấp ngực, lấy điện cực vuông ra khỏi vật liệu bảo vệ và đặt lên lưng 
của nạn nhân (như minh họa trong Hình 6).

5. Đặt tay bạn lên mép của điện cực và dùng tay kia lăn nhẹ điện cực lên da của nạn nhân, ấn khí ra 
khỏi bên dưới điện cực trong khi thao tác.

6. Lật người bệnh nhân để nằm ngửa lại và làm theo lời nhắc của AED Plus.

LƯU Ý Bạn cũng có thể sử dụng Pedi-padz II (điện cực trẻ sơ sinh/trẻ nhỏ) với sản phẩm máy trợ tim 
ZOLL để tạo nhịp lên tới một giờ (xem Hướng dẫn dành cho người vận hành M Series để biết 
thông tin về cách tạo nhịp).

Hình 6: Đặt Pedi-padz II

Quan trọng! Biểu tượng này cho biết rằng thiết bị AED Plus được trang bị để dùng cho nạn nhân 
người lớn và trẻ em. Thiết bị AED Plus không có biểu tượng này nghĩa là không 
được trang bị để dùng cho nạn nhân trẻ em và KHÔNG hoạt động với điện cực 
Pedi-padz II trẻ em. Để nâng cấp thiết bị AED Plus trước khi sử dụng với điện cực 
ZOLL Pedi-padz II trẻ em, hãy liên hệ với ZOLL Medical Corporation hoặc nhà phân 
phối ZOLL được ủy quyền để biết thông tin về Bộ nâng cấp ZOLL AED Plus trẻ em.

IIII

9305-0627-01 Rev. 1

ZOLL Medical Corporation 269 Mill Road
Chelmsford, MA 01824-4105 USA 978-421-9655
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Sử dụng chức năng theo dõi CPR — Real CPR Help
Khi sử dụng với ZOLL CPR-D-padz, AED Plus sẽ theo dõi tốc độ và độ sâu ép ngực CPR. AED Plus 
cung cấp chức năng của máy đánh nhịp CPR thích ứng, được thiết kế để giúp người cấp cứu thực hiện 
ép ngực với tốc độ do AHA/ERC đề xuất ở mức 100 lần ép một phút. Giọng nói nhắc nhở và nhắc nhở 
bằng hình ảnh giúp người cấp cứu ép tim ở độ sâu tối thiểu 5 cm đối với nạn nhân là người lớn. Chức 
năng Real CPR Help chỉ hoạt động khi sử dụng CPR-D-padz và chỉ dùng cho nạn nhân là người lớn. 

Để sử dụng Real CPR Help, bạn phải làm như sau:

1. Kết nối CPR-D-padz với thiết bị AED Plus.

2. Đặt CPR-D-padz lên nạn nhân như mô tả trong phần trước
Đảm bảo rằng cảm biến CPR được đặt chính giữa trên nửa dưới xương ức của nạn nhân.

3. Nếu không có dấu hiệu tuần hoàn khi AED Plus phát lời nhắc START CPR, hãy đặt tay bạn lên trên 
cảm biến CPR và ấn cảm biến để ép ngực nạn nhân. Sau khi ép tim vài lần đầu tiên, máy đánh nhịp 
AED Plus thích ứng sẽ bắt đầu phát tiếng bíp căn thời gian. Hãy cố duy trì nhịp trùng với những 
tiếng bíp này khi ép ngực. Ngay sau khi bạn dừng ép ngực để thổi ngạt, máy đánh nhịp sẽ dừng kêu 
bíp. 

LƯU Ý Nếu AED Plus nhắc bạn PUSH HARDER, nghĩa là độ sâu ép tim của bạn chưa đủ 5 cm. Hãy 
tăng độ sâu ép tim để cải thiện hiệu quả CPR.

4. Cung cấp số lần thổi ngạt phù hợp, sau đó, tiếp tục ép ngực. Máy đánh nhịp sẽ bắt đầu phát lại tiếng 
bíp sau khi bạn ép tim vài lần đầu tiên.

Sử dụng tùy chọn ghi âm
Nếu đã cài đặt và đặt cấu hình, AED Plus sẽ chứa tùy chọn ghi âm có thể ghi âm và lưu trữ bản ghi âm, 
cũng như dữ liệu sự kiện lâm sàng dài 20 phút liên tục trong khi cấp cứu. (Thiết bị sẽ ghi và lưu trữ ít 
nhất 7 giờ dữ liệu sự kiện lâm sàng nếu tùy chọn ghi âm bị tắt). Dữ liệu âm thanh đã ghi âm được đồng 
bộ hóa theo dữ liệu sự kiện lâm sàng. Tính năng ghi âm bắt đầu khi AED Plus phát lời nhắc STAY CALM. 

LƯU Ý AED Plus cho phép ghi âm với thời lượng dài tới 3 phút trước khi lắp điện cực. Khi bạn tắt thiết 
bị, đèn chỉ báo (LED) đầu tiên trên giao diện người dùng bằng hình ảnh sẽ sáng và đèn chỉ báo 
(LED) thứ hai nhấp nháy không liên tục trong khi thiết bị lưu trữ dữ liệu vào bộ nhớ. 

Mỗi khi thiết bị phát hiện một sự kiện lâm sàng trong chế độ cấp cứu, AED Plus sẽ xóa dữ liệu đã lưu 
trước đó (ECG, Âm thanh và Sự kiện) khỏi bộ nhớ trước khi ghi dữ liệu cho hoạt động cấp cứu hiện tại. 
10 giây sau khi đặt đúng điện cực lên nạn nhân, dữ liệu ECG, âm thanh và sự kiện cũ sẽ bắt đầu bị ghi 
đè. Tuy nhiên, nếu AED Plus được khởi động ở Chế độ không cấp cứu, dữ liệu đã ghi của lần cấp cứu 
cuối cùng sẽ được giữ lại và có thể được tải lên hệ thống lưu trữ hoặc bộ nhớ dữ liệu.
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Lắp đặt và tự kiểm tra

Phần này mô tả những chức năng sau đây để chuẩn bị sử dụng AED Plus:

• Kiểm tra thiết bị

• Chuẩn bị AED Plus để sử dụng

• Sử dụng tính năng tự kiểm tra

• Lắp hoặc thay pin

• Xác định tình trạng pin

Kiểm tra thiết bị
Sau khi mở bao bì, kiểm tra thiết bị xem có dấu hiệu hư hỏng do vận chuyển hay không. Kiểm tra các 
phụ kiện và các bộ phận khác đã đặt hàng.

Chuẩn bị AED Plus để sử dụng
Để đảm bảo rằng AED Plus hoạt động đúng và sẵn sàng để sử dụng trong tình huống khẩn cấp, cần 
thực hiện quy trình thiết lập và kiểm tra sau đây trước khi đưa thiết bị vào sử dụng và sau mỗi lần sử 
dụng lâm sàng.

1. Kiểm tra toàn bộ bề mặt ngoài của thiết bị để đảm bảo rằng các bề mặt đều sạch và không bị hư 
hỏng về cấu trúc như nứt, vỡ hoặc thiếu bộ phận.

2. Kiểm tra giắc nối điện cực để đảm bảo rằng các chốt nối không bị gãy hoặc thiếu.

3. Xác minh rằng CPR-D-padz, Stat-padz® II hoặc Pedi-padz II mới để sử dụng với AED Plus còn 
sử dụng tốt và chưa hết hạn.

4. Làm theo hướng dẫn kèm theo điện cực mới để kết nối trước điện cực với giắc nối điện cực trên 
thiết bị. Sau đó, đậy nắp của AED Plus. 

LƯU Ý Nếu không kết nối điện cực với thiết bị AED Plus, thiết bị sẽ không đạt phiên tự kiểm tra và hiển thị 
dấu "X" màu đỏ trong cửa sổ chỉ báo trạng thái.

5. Nếu chỉ báo trạng thái hiển thị dấu X màu đỏ, hãy lắp pin mới. (Xem "Lắp hoặc thay pin" trên 
trang 18).

6. Đậy nắp trên của thiết bị AED Plus và khởi tạo phiên tự kiểm tra bằng cách ấn nút Power. Xác 
minh rằng thiết bị phát giọng nói nhắc nhở UNIT OK. Lời nhắc này cho biết rằng pin mới và điện 
cực được lắp đúng và rằng thiết bị đã sẵn sàng sử dụng. 

7. Xác minh rằng thiết bị AED Plus phát ra giọng nói nhắc nhở "Adult Pads" hoặc "Pediatric Pads" 
phù hợp.

8. Tắt thiết bị AED Plus.

9. Đợi 2 phút. Xác minh rằng biểu tượng dấu kiểm màu lục () xuất hiện trong cửa sổ chỉ báo trạng 
thái và rằng thiết bị không phát ra tiếng bíp.

10. Đưa thiết bị AED Plus vào sử dụng.

11. Định kỳ kiểm tra thiết bị AED Plus để đảm bảo rằng biểu tượng dấu kiểm màu lục () xuất hiện 
trong cửa sổ chỉ báo trạng thái.

LƯU Ý Nếu chỉ báo trạng thái hiển thị dấu X màu đỏ sau khi hoàn thành kiểm tra nêu trên, tức là AED Plus 
không sẵn sàng sử dụng và có thể bị hỏng. Không sử dụng AED Plus và tham khảo phần Khắc phục 
sự cố trên trang 23 của hướng dẫn này để giúp xác định vấn đề.
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Sử dụng tính năng tự kiểm tra
AED Plus thực hiện các phiên tự kiểm tra sau đây để xác minh tính toàn vẹn và sẵn sàng sử dụng trong 
trường hợp khẩn cấp của thiết bị:

• Tự kiểm tra khi lắp pin

• Tự kiểm tra khi bật nguồn

• Tự kiểm tra thủ công

• Tự kiểm tra tự động

• Tự động kiểm tra hàng tháng (chỉ đối với phần mềm phiên bản 5.32 trở lên)

Sau khi tất cả phiên tự kiểm tra hoàn thành thành công, chỉ báo trạng thái của AED Plus sẽ hiển thị dấu 
kiểm màu lục () để cho biết rằng tất cả kiểm tra đã đạt và thiết bị đã sẵn sàng sử dụng. 

Nếu chỉ báo trạng thái hiển thị dấu X màu đỏ sau khi hoàn thành phiên tự kiểm tra bất kỳ, nghĩa là AED 
Plus không sẵn sàng sử dụng và có thể bị hỏng. Không sử dụng AED Plus và tham khảo phần Khắc 
phục sự cố của hướng dẫn này để giúp xác định vấn đề.

Tự kiểm tra khi lắp pin
AED Plus thực hiện phiên tự kiểm tra mỗi khi lắp pin và xác minh các chức năng sau đây:

1. Kết nối điện cực khử rung tim: Xác minh rằng các điện cực khử rung tim được kết nối trước đúng 
cách vào thiết bị.

2. Hệ mạch ECG: Xác minh rằng mạch điện tử thu nhận và xử lý tín hiệu ECG có hoạt động.

3. Mạch nạp và phóng năng lượng của máy khử rung tim: Xác minh rằng mạch điện tử trong máy khử 
rung tim của thiết bị có hoạt động, có thể nạp và phóng năng lượng ở mức 200 Jun.

4. Phần cứng/Phần mềm bộ vi xử lý: Xác minh chức năng bình thường của mạch điện tử trong bộ vi 
xử lý của AED Plus và tính toàn vẹn của phần mềm. 

5. Hệ mạch và cảm biến CPR: Xác minh rằng chức năng dò độ sâu ép tim và theo dõi CPR hoạt động.

6. Hệ mạch âm thanh: Xác minh rằng giọng nói nhắc nhở hoạt động.

Vào cuối phiên tự kiểm tra này, AED Plus sẽ nhắc người dùng ấn nút Battery Reset ở bên trong ngăn 
chứa pin. Ấn nút này sẽ đặt lại chỉ báo sử dụng pin của thiết bị về trạng thái sạc đầy.

THẬN TRỌNG!  KHÔNG ấn nút Battery Reset nếu tất cả các pin không phải là pin mới. Ấn nút Battery 
Reset khi lắp pin đã sử dụng có thể dẫn đến khả năng đọc sai giả dung lượng pin. Xem 
"Lắp hoặc thay pin" trên trang 18 để biết thêm thông tin. 
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Tự kiểm tra khi bật nguồn
AED Plus thực hiện phiên tự kiểm tra mỗi khi thiết bị được bật và xác minh các chức năng sau đây:

1. Dung lượng pin: Xác minh rằng chỉ báo sử dụng pin hiển thị dung lượng pin còn lại phù hợp.

2. Kết nối điện cực khử rung tim: Xác minh rằng các điện cực khử rung tim được kết nối trước đúng 
cách vào thiết bị.

3. Hệ mạch ECG: Xác minh rằng mạch điện tử thu nhận và xử lý tín hiệu ECG có hoạt động.

4. Mạch nạp và phóng năng lượng của máy khử rung tim: Xác minh rằng mạch điện tử trong máy 
khử rung tim của thiết bị có hoạt động, có thể nạp và phóng năng lượng ở mức 2 Jun.

5. Phần cứng/Phần mềm bộ vi xử lý: Xác minh chức năng bình thường của mạch điện tử trong bộ vi 
xử lý của AED Plus và tính toàn vẹn của phần mềm. 

6. Hệ mạch và cảm biến CPR: Xác minh rằng chức năng dò độ sâu ép tim và theo dõi CPR hoạt động.

7. Hệ mạch âm thanh: Xác minh rằng giọng nói nhắc nhở hoạt động.

Tự kiểm tra thủ công
Bạn có thể khởi tạo phiên tự kiểm tra thủ công trên AED Plus bằng cách ấn và giữ nút On/Off của thiết 
bị trong 5 giây. AED Plus phát sáng tất cả chỉ báo hình ảnh và phát giọng nói, đồng thời, màn hình 
LCD hiển thị thông báo để cho phép người dùng xác minh chức năng phản hồi bằng âm thanh và hình 
ảnh của thiết bị. Ngoài ra, màn hình LCD cũng hiển thị phiên bản phần mềm ứng dụng hiện đang chạy 
trên thiết bị.

Phiên tự kiểm tra này xác minh các chức năng sau của AED Plus:

1. Dung lượng pin: Xác minh rằng chỉ báo sử dụng pin hiển thị dung lượng pin còn lại phù hợp.

LƯU Ý Đối với thiết bị sử dụng phần mềm từ phiên bản 5.32 trở xuống, phải thay pin 3 năm một lần 
cho dù kết quả kiểm tra thế nào.

2. Kết nối điện cực khử rung tim: Xác minh rằng các điện cực khử rung tim được kết nối trước đúng 
cách vào thiết bị.

3. Hệ mạch ECG: Xác minh rằng mạch điện tử thu nhận và xử lý tín hiệu ECG có hoạt động.

4. Mạch nạp và phóng năng lượng của máy khử rung tim: Xác minh rằng mạch điện tử trong máy 
khử rung tim của thiết bị có hoạt động, có thể nạp và phóng năng lượng ở mức 200 Jun.

5. Phần cứng/Phần mềm bộ vi xử lý: Xác minh chức năng bình thường của mạch điện tử trong bộ vi 
xử lý của AED Plus và tính toàn vẹn của phần mềm. 

6. Hệ mạch và cảm biến CPR: Xác minh rằng chức năng dò độ sâu ép tim và theo dõi CPR hoạt động.

7. Hệ mạch âm thanh: Xác minh rằng giọng nói nhắc nhở hoạt động.

8. Màn hình: Xác minh rằng chỉ báo bằng hình ảnh hoạt động.

00:12SHOCKS: 00

B:03.31  P:05.10
L:05.00  C:02.00
       H:10.00

Thời gian trôi quaSố lần đánh sốc

Phiên bản tệp ngôn ngữ

Phiên bản tệp khởi động Phiên bản phần mềm ứng dụng

Phiên bản phần sụn

Phiên bản phần cứng
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Tự kiểm tra tự động
Theo mặc định, thiết bị AED Plus thực hiện phiên tự kiểm tra tự động theo chu kỳ 7 ngày một lần (bạn 
có đặt cấu hình chu kỳ 1, 2, 3, 4, 5, 6 hoặc 7 ngày) khi thiết bị được bảo quản cùng với pin. Phiên tự 
kiểm tra này xác minh các chức năng sau của AED Plus:

1. Dung lượng pin: Xác minh rằng chỉ báo sử dụng pin hiển thị dung lượng pin còn lại phù hợp.

LƯU Ý Đối với thiết bị sử dụng phần mềm có phiên bản cũ hơn 5.32, phải thay pin 3 năm một lần cho 
dù kết quả kiểm tra thế nào.

2. Kết nối điện cực khử rung tim: Xác minh rằng các điện cực khử rung tim được kết nối trước đúng 
cách vào thiết bị.

3. Hệ mạch ECG: Xác minh rằng mạch điện tử thu nhận và xử lý tín hiệu ECG có hoạt động.

4. Mạch nạp và phóng năng lượng của máy khử rung tim: Xác minh rằng mạch điện tử trong máy khử 
rung tim của thiết bị có hoạt động, có thể nạp và phóng năng lượng ở mức 2 Jun.

5. Phần cứng/Phần mềm bộ vi xử lý: Xác minh chức năng bình thường của mạch điện tử trong bộ vi 
xử lý của AED Plus và tính toàn vẹn của phần mềm. 

6. Hệ mạch và cảm biến CPR: Xác minh rằng chức năng dò độ sâu ép tim và theo dõi CPR hoạt động.

7. Hệ mạch âm thanh: Xác minh rằng giọng nói nhắc nhở hoạt động.

Tự động kiểm tra hàng tháng (chỉ đối với phần mềm phiên bản 5.32 trở lên)
Theo mặc định, thiết bị AED Plus thực hiện phiên tự kiểm tra tự động mỗi tháng một lần khi thiết bị 
được bảo quản cùng với pin. Phiên tự kiểm tra này xác minh các chức năng sau của AED Plus:

1. Dung lượng pin: Xác minh rằng chỉ báo sử dụng pin hiển thị dung lượng pin còn lại phù hợp.

2. Kết nối điện cực khử rung tim: Xác minh rằng các điện cực khử rung tim được kết nối trước đúng 
cách vào thiết bị.

3. Hệ mạch ECG: Xác minh rằng mạch điện tử thu nhận và xử lý tín hiệu ECG có hoạt động.

4. Mạch nạp và phóng năng lượng của máy khử rung tim: Xác minh rằng mạch điện tử trong máy khử 
rung tim của thiết bị có hoạt động, có thể nạp và phóng năng lượng ở mức 200 Jun.

5. Phần cứng/Phần mềm bộ vi xử lý: Xác minh chức năng bình thường của mạch điện tử trong bộ vi 
xử lý của AED Plus và tính toàn vẹn của phần mềm. 

6. Hệ mạch và cảm biến CPR: Xác minh rằng chức năng dò độ sâu ép tim và theo dõi CPR hoạt động.

Lắp hoặc thay pin
Để cấp nguồn cho AED Plus, hãy sử dụng 10 pin lithium mangan dioxide 123A Photo Flash loại tiêu 
dùng. Bạn có thể mua pin này ở nhiều gian hàng, cửa hàng máy ảnh hoặc điện tử.

Đối với thiết bị AED Plus chạy phần mềm phiên bản 5.32 trở lên, phải thay pin 5 năm một lần hoặc khi 
thiết bị nhắc. Đối với các phiên bản phần mềm cũ hơn, hãy thay pin 3 năm một lần. Bạn có thể dán nhãn 
nhắc thay pin AED Plus có ngày ở bên cạnh nút On/Off (có thể lấy từ bộ phận Dịch vụ Khách hàng 
ZOLL).

THẬN TRỌNG! Chỉ sử dụng pin Duracell hoặc power one. Không sử dụng pin Panasonic, 
Rayovac hoặc Varta. Sử dụng pin Panasonic, Rayovac hoặc Varta có thể 
dẫn đến thời gian sạc máy khử rung tim lâu hơn thời gian yêu cầu đáng kể 
trong trường hợp khẩn cấp.



 Hướng dẫn dành cho quản trị viên thiết bị ZOLL AED PLUS 19

Các pin này:

• Phải được sử dụng đúng cách trước ngày hết hạn in trên nhãn.

• Phải được định kỳ kiểm tra ngày hết hạn in trên nhãn. 

Pin do các nhà sản xuất được khuyến nghị cung cấp sẽ có tuổi thọ 10 năm kể từ ngày sản xuất khi chưa 
lắp vào thiết bị AED Plus.

Các ví dụ sau đây minh họa cách đọc mã ngày trên pin Duracell và power one.

Duracell: 

Ngày sản xuất pin nằm trên từng nhãn pin. Định dạng là YYYY/MM, trong đó YYYY = Năm và MM = 
Tháng. (Ví dụ: 2009/08 = Tháng 8 năm 2009)

power one:

Ngày sản xuất pin nằm trên từng nhãn pin. Định dạng là MMYY, trong đó MM = Tháng và YY = Năm. 
(Ví dụ: 0809 = Tháng 8 năm 2009)

Cách lắp pin:

1. Đảm bảo rằng AED Plus đang tắt. Mở ngăn chứa pin bằng cách mở nắp của ngăn chứa pin ở mặt 
sau của thiết bị. 

Để tháo nắp ngăn chứa pin, hãy đặt một dụng cụ nhỏ (ví dụ: tuốc nơ vít lưỡi dẹt) vào hai khe ở 
phía sau thiết bị để ấn lẫy xuống, sau đó, đưa dụng cụ vào rãnh ở dưới cùng để nâng nắp lên (xem 
Hình 7).

Hình 7: Tháo cửa của ngăn chứa pin

1) Ấn lẫy ở đây

2) Nâng nắp lên ở đây

Cửa của ngăn 
chứa pin
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2. Lấy tất cả pin ra cùng một lúc và thải bỏ pin đúng cách. Đặt pin mới vào hàng pin, quan sát ký hiệu 
đánh dấu cực của pin và đảm bảo rằng tất cả pin được lắp chắc chắn và đúng hướng. Sau khi đặt 
5 đến 9 pin đầu tiên vào ổ pin, âm thanh nhắc INSTALL BATTERIES sẽ nhắc bạn lắp pin còn lại vào 
ngăn chứa pin.

Hình 8: Ngăn chứa pin

3. Sau khi lắp pin mới, hãy ấn nút Battery Reset bên trong ngăn chứa pin khi được nhắc (xem Hình 8). Ấn 
nút này sẽ đặt lại chỉ báo sử dụng pin về trạng thái sạc đầy. 

LƯU Ý Nếu bạn không ấn nút Battery Reset trong ổ pin trong vòng 15 giây sau khi lắp tất cả các pin, 
AED Plus sẽ giả định rằng pin được lắp vào thiết bị chỉ bị lấy ra tạm thời và là những pin không 
sạc đầy. 

LƯU Ý Vì các pin lithium mangan dioxide không chứa vật liệu độc hại, bạn có thể thải bỏ cùng với rác 
thải thông thường sau khi tháo bỏ hoặc khi được bảo vệ phù hợp chống hiện tượng đoản mạch 
giữa các cực.

Xác định tình trạng pin
Dung lượng pin sẽ suy giảm trong thời gian thiết bị ở chế độ chờ, trong khi thiết bị hoạt động và mỗi 
lần khử rung tim. Dung lượng pin cũng dần suy giảm sau thời gian bảo quản mà không sử dụng. AED 
Plus theo dõi năng lượng còn lại trong pin đã lắp. Khi dung lượng pin thấp hoặc suy giảm, AED Plus 
sẽ không hoạt động theo đúng thông số. Khi xảy ra tình trạng pin yếu, AED Plus:

• phát cảnh báo âm thanh hoặc tiếng "bíp" mỗi phút một lần, nếu AED Plus tắt

• phát âm thanh nhắc CHANGE BATTERIES nếu AED Plus bật

 Nút Battery Reset

THẬN TRỌNG! Bạn PHẢI thay toàn bộ 10 pin cùng một lúc. Không được thay riêng từng pin. 
AED Plus không xác định được bạn đã thay tất cả pin hay chỉ một vài pin. 
Không được đặt pin đã sử dụng vào AED Plus. Sử dụng pin sạc không đầy 
có thể ảnh hưởng đến thiết bị khi thực hiện cấp cứu. KHÔNG ấn nút 
Battery Reset nếu tất cả không phải là pin mới. Khi đó, AED Plus sẽ giả định 
rằng đó là những pin vừa được lấy ra.
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• hiển thị dấu "X" màu đỏ trong cửa sổ chỉ báo trạng thái, cho biết rằng pin có dung lượng thấp hoặc 
AED Plus không vượt qua phiên tự kiểm tra khác. 

Bảng 3: Tình trạng pin

Tình trạng pin Chỉ định sử dụng Hiệu chỉnh

Pin yếu khi AED Plus tắt. Tiếng bíp từ AED Plus mỗi phút 
một lần.

Thay pin.

Pin yếu trong phiên tự 
kiểm tra khi bật nguồn. 

Lời nhắc CHANGE BATTERIES 
(khi bật nguồn AED Plus)

Thay pin.

Pin yếu hoặc phiên tự 
kiểm tra khác không thành 
công khi AED Plus tắt 
hoặc trong phiên tự kiểm 
tra.

Chỉ báo trạng thái có dấu "X" 
màu đỏ cho biết không hoạt 
động được (khi tắt). 

Thay pin. Kiểm tra hoặc thay 
các điện cực. Nếu dấu "X" màu 
đỏ vẫn xuất hiện, hãy gửi thiết bị 
tới bộ phận Hỗ trợ Kỹ thuật 
ZOLL để bảo dưỡng. 

Pin yếu khi AED Plus bật 
nguồn.

Lời nhắc CHANGE BATTERIES 
(thiết bị bật nguồn).

Thay pin ngay khi có thể.

Pin chết Chỉ báo trạng thái có dấu "X" 
màu đỏ cho biết không hoạt 
động được (khi tắt).

Thay pin. Nếu dấu "X" màu đỏ 
vẫn xuất hiện, hãy gửi thiết bị tới 
bộ phận Hỗ trợ Kỹ thuật ZOLL 
để bảo dưỡng. 
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Bảo trì và khắc phục sự cố

Phần này mô tả những chức năng sau để bảo trì AED Plus:

• Bảo trì AED Plus

• Vệ sinh AED Plus

• Bảo trì tùy chọn dành cho chuyên gia kỹ thuật

• Khắc phục sự cố

Bảo trì AED Plus
• Kiểm tra định kỳ, nếu cần thiết.
• Kiểm tra dấu kiểm màu lục () cho thấy rằng AED Plus đã sẵn sàng sử dụng.
• Xác minh rằng các điện cực vẫn còn hạn sử dụng.
• Xác minh rằng pin vẫn còn hạn sử dụng. 
• Xác minh rằng các điện cực được kết nối trước với giắc nối vào.
• Xác minh rằng có sẵn vật tư tiêu hao để sử dụng (dao cạo, khẩu trang, găng tay, pin dự trữ).

Danh sách kiểm tra bảo trì
Sử dụng danh sách kiểm tra bảo trì sau đây khi bạn định kỳ kiểm tra AED Plus. 

Bảng 4: Danh sách kiểm tra bảo trì

Vệ sinh AED Plus
• Sau mỗi lần sử dụng, hãy vệ sinh và khử trùng AED Plus bằng vải mềm ẩm bằng cồn isopropyl 

90% hoặc xà phòng và nước, hoặc chất tẩy rửa chlorine và nước (30 ml/lít nước).

• Không ngâm bất kỳ bộ phận nào của AED Plus trong nước.

• Không sử dụng ketone (MEK, acetone, v.v.) để vệ sinh AED Plus.

• Tránh sử dụng vật liệu thô ráp (ví dụ: khăn giấy) trên cửa sổ hiển thị hoặc cổng IrDa.

• Không khử trùng AED Plus. 

Kiểm tra các mục sau đây Đạt Không 
đạt

Thiết bị có sạch, không bị hỏng, không bị mòn quá mức không?  

Vỏ có dấu hiệu nứt hoặc bộ phận bị lỏng không?  

Xác minh rằng các điện cực được kết nối với AED Plus và được bọc kín 
trong gói đựng. Thay nếu đã hết hạn. 

 

Tất cả dây cáp có bị nứt, cắt đứt hoặc hở dây không?  

Bật và tắt AED Plus rồi xác minh dấu kiểm màu lục cho biết thiết bị đã 
sẵn sàng sử dụng. 

 

Pin vẫn còn hạn sử dụng. Thay nếu đã hết hạn.  

Kiểm tra vật tư tiêu hao phù hợp.  
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Bảo trì tùy chọn dành cho chuyên gia kỹ thuật 
AED Plus tự động thực hiện phiên kiểm tra bảo trì trong các phiên tự kiểm tra định kỳ. Tuy nhiên, nếu 
chuyên gia kỹ thuật có đủ trình độ muốn kiểm tra thêm AED Plus, quy trình kiểm tra như sau:

1. Nối Bộ kiểm tra/Bộ mô phỏng AED Plus (hoặc tương đương) với giắc nối điện cực AED Plus.

2. Bật nguồn bộ mô phỏng và AED Plus. Xác minh rằng tất cả sự kiện sau đây xảy ra:

• Chỉ báo trạng thái (nằm ở phía bên trái của tay cầm) ban đầu hiển thị dấu "X" màu đỏ. Dấu này 
sẽ chuyển sang dấu kiểm màu lục () trong vòng 4 đến 5 giây sau khi bật AED Plus.

• Tất cả các đèn giao diện người dùng trên bảng điều khiển trên cùng (LED) sẽ lần lượt phát sáng.

• AED Plus phát giọng nói nhắc nhở UNIT OK trong vòng 5 giây sau khi bật nguồn (và hiển thị 
thông báo nếu được trang bị LCD).

• Nếu AED Plus có LCD, thông báo: "SHOCKS: 0" sẽ xuất hiện ở góc trên bên trái và thời gian 
trôi qua (kể từ khi bật nguồn) sẽ xuất hiện ở góc trên bên phải của màn hình. 

3. Dùng bộ mô phỏng để đưa nhịp VF vào AED Plus. Xác minh rằng sau khi AED Plus xử lý theo 
trình tự lời nhắc đánh giá nạn nhân, thiết bị sẽ:

• phân tích nhịp ECG

• phát giọng nói nhắc nhở SHOCK ADVISED

• nạp điện cho máy khử rung tim

• phát giọng nói nhắc nhở DON’T TOUCH PATIENT, PRESS FLASHING SHOCK BUTTON

4. Xác minh rằng bạn nghe thấy âm báo nạp điện xong và rằng nút Shock phát sáng.

5. Ấn nút Shock và xác minh rằng bộ mô phỏng cho thấy thiết bị đã đánh sốc. Xác minh rằng thông 
báo: "Shocks: 1" hiển thị trên màn hình LCD. 
LƯU Ý Kiểm tra này sẽ kiểm tra khả năng khử rung tim của thiết bị. Nếu không, hãy xác minh rằng 

thiết bị đã cấp năng lượng khử rung tim chính xác. Phải sử dụng bộ phân tích của máy 
khử rung tim thay cho bộ mô phỏng/kiểm tra AED Plus để xác minh sự chính xác của năng 
lượng cung cấp.

6. Sau khi đánh sốc, xác minh rằng AED Plus phát thông báo START CPR. 
7. Kích hoạt chức năng CPR của bộ mô phỏng. Xác minh rằng máy đánh nhịp thích ứng bắt đầu kêu 

bíp và rằng giọng nói nhắc nhở/thông báo sau đây được phát trong vòng 60 giây: PUSH HARDER, 
sau đó là GOOD COMPRESSIONS.

8. Sau khoảng hai phút thực hiện CPR, hãy xác minh rằng thiết bị phát lời nhắc STOP CPR. Đặt bộ 
mô phỏng thành Normal Sinus Rhythm (NSR) và xác minh rằng phân tích ECG mới bắt đầu.

9. Xác minh rằng thiết bị phát lời nhắc NO SHOCK ADVISED.

10. Tắt AED Plus và bộ mô phỏng. 

Xem "Chuẩn bị AED Plus để sử dụng" trên trang 15 để biết hướng dẫn cách đưa AED Plus hoạt động 
trở lại.
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Khắc phục sự cố
Bảng sau đây tóm tắt những chỉ báo lỗi chung trên AED Plus và hành động khắc phục tương ứng. 
Mang AED Plus tới Phòng Dịch vụ Kỹ thuật của ZOLL nếu AED Plus hoạt động không đúng cách.

Bảng 5: Khắc phục sự cố 

Sự cố kỹ thuật Hành động đề xuất

Tự kiểm tra không đạt. Khởi tạo phiên tự kiểm tra thủ công bằng cách ấn và 
giữ nút ON/OFF trong hơn 5 giây. Thử sửa chữa thiết bị 
bằng cách thay pin hoặc điện cực. Nếu AED Plus vẫn 
không đạt kiểm tra, hãy ngừng sử dụng AED Plus và 
liên hệ với bộ phận Dịch vụ Kỹ thuật của ZOLL.

Lời nhắc CHANGE BATTERIES. Thay toàn bộ pin bằng pin mới cùng một lúc. Ấn nút 
Battery Reset khi được nhắc. 

Dấu "X" màu đỏ trong cửa sổ chỉ báo 
trạng thái.

Khởi tạo phiên tự kiểm tra thủ công bằng cách ấn và 
giữ nút ON/OFF trong hơn 5 giây.
Kiểm tra để xem dây cáp có được lắp đúng cách vào 
AED Plus hay không hoặc thay các điện cực. 
Thực hiện chu trình bật tắt bằng cách tắt AED Plus rồi 
bật lại.
Thay toàn bộ pin bằng pin mới được sản xuất chưa quá 
1 năm. Ấn nút Battery Reset khi được nhắc. 
Nếu AED Plus vẫn không hoạt động đúng cách, hãy 
ngừng sử dụng thiết bị và liên hệ với bộ phận Dịch vụ 
Kỹ thuật của ZOLL.

Tiếng bíp khi AED Plus đang tắt. Ngừng sử dụng AED Plus và thay pin. Thay toàn bộ pin 
bằng pin mới cùng một lúc. Ấn nút Battery Reset khi 
được nhắc. 
Nếu tiếng bíp vẫn còn, hãy liên hệ với bộ phận Dịch vụ 
Kỹ thuật của ZOLL.

Lời nhắc PLUG IN CABLE. Kiểm tra kết nối dây cáp giữa điện cực và AED Plus. 

Lời nhắc ANALYSIS HALTED. KEEP 
VICTIM STILL.

Phát hiện nhiễu quá mức trong khi phân tích ECG. Nạn 
nhân phải bất động trong khi phân tích ECG. Không 
chạm vào nạn nhân trong khi phân tích. Để nạn nhân 
nằm yên. Nếu người cấp cứu đang sử dụng AED Plus 
trong xe cấp cứu, hãy để xe dừng chuyển động trước 
khi thực hiện phân tích ECG.

Lời nhắc RELEASE SHOCK BUTTON. Nhả nút Shock, sau đó, ấn và giữ nút Shock cho đến khi 
phóng năng lượng. Nếu vẫn còn giọng nói nhắc nhở, 
hãy liên hệ với bộ phận Dịch vụ Kỹ thuật của ZOLL.
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Liên hệ với bộ phận Dịch vụ Kỹ thuật 
Nếu cần phải bảo dưỡng sản phẩm ZOLL, hãy liên hệ với Phòng Dịch vụ Kỹ thuật ZOLL:

Điện thoại: 1-978-421-9655
Fax: 1-978-421-0010

Cung cấp thông tin sau đây cho nhân viên bộ phận Dịch vụ Kỹ thuật:

• Số sê-ri thiết bị.

• Mô tả về sự cố.

• Số đơn đặt hàng hoặc số thẻ tín dụng để cho phép theo dõi thiết bị mua vay trả góp.

• Số đơn đặt hàng hoặc số thẻ tín dụng cho thiết bị đã hết hạn bảo hành.

Nếu bạn cần gửi AED Plus tới ZOLL Medical Corporation, hãy xin số yêu cầu thứ tự bảo dưỡng từ 
người đại diện của bộ phận Dịch vụ Kỹ thuật. Các thiết bị AED Plus mua trả góp sẽ phải chịu chi phí 
bổ sung trong khi AED Plus được sửa chữa.

Tháo hết pin ra khỏi AED Plus rồi để thiết bị và pin vào hộp ban đầu (hoặc hộp tương tự) kèm theo số 
yêu cầu thứ tự dịch vụ trên hộp rồi gửi tới địa chỉ sau:

ZOLL Medical Corporation
269 Mill Road 
Chelmsford, MA 01824-4105

Attn: Technical Service Department

Khách hàng quốc tế
Khách hàng không ở Hoa Kỳ phải lấy toàn bộ pin ra khỏi thiết bị rồi để thiết bị và pin vào hộp ban đầu 
(hoặc hộp tương tự), sau đó, gửi tới Trung tâm Dịch vụ ủy quyền gần nhất của ZOLL Medical Corporation. 
Để tìm trung tâm dịch vụ được ủy quyền, hãy liên hệ với phòng Bán hàng của ZOLL hoặc nhà phân 
phối được ủy quyền gần nhất. 
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Phần mềm quản trị ZOLL

Phần mềm quản trị ZOLL (ZAS) giúp bạn thực hiện các công việc bảo trì phần mềm khi kết nối máy 
khử rung tim với máy tính cá nhân (PC). ZAS cho phép bạn tải dữ liệu từ máy khử rung tim lên PC, sau 
đó, truyền dữ liệu đó tới mạng chính hoặc in dữ liệu cục bộ từ PC tới máy in.

Xem phần Trợ giúp trực tuyến để biết hướng dẫn cách sử dụng ZAS.

Cài đặt phần mềm quản trị ZOLL
Để cài đặt ZAS, hãy cho đĩa CD ZAS vào ổ CD-ROM trên PC của bạn. Chương trình cài đặt sẽ tự động 
bắt đầu.

Nếu chương trình cài đặt không tự động bắt đầu:

• Chọn RUN từ menu Start.

• Trong trường Open, nhập X:Setup.exe, trong đó X là đúng chữ cái đại diện cho ổ CD-ROM của bạn. 

• Nhấp vào OK.

• Làm theo hướng dẫn xuất hiện trên màn hình để hoàn tất cài đặt.

Phần mềm kiểm tra mã RescueNet
Phần mềm kiểm tra mã RescueNet® cho phép bạn phân tích thông tin về sự kiện hồi sức cấp cứu được 
tải từ AED Plus lên PC. Sử dụng phần mềm kiểm tra mã RescueNet, bạn có thể:

• truy cập và đánh giá thông tin về sự kiện của nạn nhân 

• thêm hoặc sửa đổi thông tin về nạn nhân

• xem phiên bản động của vệt ECG

• ghi chú vệt ECG

• in biểu đồ dải ECG và báo cáo trường hợp

Xem Hướng dẫn dành cho người dùng phần mềm kiểm tra mã RescueNet để biết thêm thông tin.

Thiết lập giao tiếp dữ liệu
Bạn có thể trao đổi dữ liệu giữa thiết bị AED Plus và máy tính cá nhân mà không cần kết nối cáp bằng 
cách truyền dữ liệu bằng hai cổng IrDA (chuẩn giao diện hồng ngoại). Một cổng IrDA nằm ở cạnh 
bên của AED Plus. Cổng IrDA thứ hai có thể nằm trên máy tính cá nhân của bạn. Trong một số trường 
hợp, bạn sẽ gửi dữ liệu từ cổng IrDA trên AED Plus tới cổng IrDA trên modem, sau đó, modem sẽ 
truyền dữ liệu tới một máy tính từ xa. 

Để có kết quả truyền tốt nhất, phải để các cổng IrDA đối diện với nhau và đường truyền giữa hai thiết 
bị không được có vật cản. Khoảng cách truyền giữa hai thiết bị có thể khác nhau nhưng tối thiểu phải 
là 25 cm và không quá 45 cm. Bật PC và chạy ZAS và/hoặc phần mềm kiểm tra mã RescueNet. Ấn và 
giữ nút ON/OFF trên AED Plus trong ít nhất 5 giây để thiết lập liên lạc giữa máy tính và modem. Sau 
khi kết nối đúng, bạn sẽ nghe thấy âm thanh nhắc COMMUNICATIONS ESTABLISHED và thấy thông 
báo trên màn hình máy tính cho biết đã kết nối thành công.
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Đặt hàng phụ kiện

Bạn có thể đặt hàng những phụ kiện sau đây từ Phòng Dịch vụ Khách hàng ZOLL.

Bảng 6: Đặt hàng phụ kiện  

Mặt hàng MÃ THAM CHIẾU

Điện cực CPR-D-padz có bao gồm bộ phụ kiện 8900-0800-01

Điện cực Stat-padz II người lớn (đơn) 8900-0801-01

Điện cực Stat-padz II người lớn (bộ) 8900-0802-01

Điện cực Pedi-padz II (đơn) 8900-0810-01

Bộ 10 pin (loại pin lithium 123L) 8000-0807-01

Hướng dẫn dành cho quản trị viên 9650-0301-01

Hướng dẫn dành cho người vận hành 9650-0300-01

Bộ mô phỏng/Kiểm tra 8000-0800-01

Nắp AED (PASS) 8000-0812-01

Nắp hình ảnh (PASS) 8000-0808-01

Nắp tiết diện thấp 8000-0803-01

Hộp mềm 8000-0802-01

Nhãn ghi hạn sử dụng pin 9305-0395-01

Bộ nâng cấp, thay pin có nhãn và phụ lục 7771-0100-01

Cáp bộ điều hợp chung 8000-0804-01

Hướng dẫn quản trị với CD phần mềm quản trị ZOLL 9659-0302-01

Giá lắp 8000-0809-01

Hộp âm tường 8000-0811

Hộp gắn tường nổi 8000-0814

Hộp gắn tường bề mặt 8000-0817

Tủ tường kim loại tiêu chuẩn 8000-0855

Tủ tường AED Plus trong suốt 8000-0856

Tủ tường thép không gỉ 8000-0855-02

Bộ điều hợp PC kiểu IrDA USB 8000-0815

Bộ điều hợp PC IrDA RS-232 8000-0816

Phần mềm kiểm tra mã RescueNet 8000-0813-01

AED Plus Trainer 8008-0104-01

AED Plus Trainer2 8008-0050-01

Replacement Trainer 1008-0115-01

Điều khiển từ xa của Replacement Trainer 1008-0113-01
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Bộ điều hợp AC của Trainer
Hoa Kỳ

Châu Âu
Anh

Thụy Sĩ
Úc

9355-0802
9355-0803
9355-0804
9355-0805
9355-0806

Dây điện của Trainer 9355-0801

Mặt hàng MÃ THAM CHIẾU
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Phụ lục A: Thông số kỹ thuật

Bảng 7: Thông số kỹ thuật chung 

THIẾT BỊ 

Kích thước (C x R x S) 13,3 cm x 24,1 cm x 29,2 cm

Trọng lượng 3,1 kg

Nguồn điện Pin người dùng có thể thay thế. 10 pin lithium mangan dioxide 
123A Photo Flash

Phân loại thiết bị Loại II và cấp nguồn bên trong theo EN60601-1

Tiêu chuẩn thiết kế Đáp ứng yêu cầu hiện hành của UL 60601-1, IEC 60601-2-4: 
2010 (ấn bản thứ ba) để sử dụng cùng với IEC 60601-1: 2005 + 
CORR. 1 (2006) + CORR. 2 (2007) + AM1 (2012) hoặc IEC 
60601-1: 2012

MÔI TRƯỜNG

Nhiệt độ vận hành Kiểu máy PS: 0° đến 50° C 

Nhiệt độ bảo quản Kiểu máy PS: -30° đến 70° C 

Độ ẩm Độ ẩm tương đối 10 đến 95%, không ngưng tụ

Độ rung Tiêu chuẩn MIL Std. 810F, kiểm định trên trực thăng nhỏ

Sốc Kiểu máy PS: IEC 68-2-27; 100G

Độ cao Kiểu máy PS: -91m đến 4.573m

Máy bay Phương pháp RTCA/DO-160G: 2010
Phần 20, danh mục R – tất cả các chế độ vận hành
Phần 21, danh mục M – tất cả các chế độ vận hành

Thấm nước và bụi IP-55

MÁY KHỬ RUNG TIM

Dạng sóng Biphasic™ không méo

Thời gian nạp điện máy khử 
rung tim

30 giây

Lựa chọn mức năng lượng Tự động lập trình trước lựa chọn 
(chế độ người lớn: 120J, 150J, 200J; chế độ trẻ em: 50J, 70J, 85J)

Sự an toàn của bệnh nhân Tất cả kết nối với bệnh nhân đều cách điện.

Thời gian nạp Dưới 10 giây đối với pin mới.

Thời gian tối đa từ phân tích nhịp 
đầu tiên đến khi thiết bị được nạp 
và sẵn sàng đánh sốc

Với pin mới: 12 giây
Với pin suy giảm sau 15 lần phóng 200J: 13 giây
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MÁY KHỬ RUNG TIM (tiếp)

Thời gian tối đa từ khi bật nguồn 
đến khi thiết bị được nạp và sẵn 
sàng đánh sốc ở mức 200J

22,6 giây

Điện cực ZOLL Stat-padz II, CPR-D-padz hoặc Pedi-padz II

Tích hợp chức năng tự kiểm tra 
máy khử rung tim

Có 

CPR *Tốc độ máy đánh nhịp: Biến thiên từ 60 đến 100 lần/phút
Độ sâu: 1,9 đến 7,6 cm

Tư vấn khử rung tim Đánh giá kết nối điện cực và ECG bệnh nhân để xác định xem có 
cần khử rung tim không.
Nhịp có thể đánh sốc: Rung thất với biên độ trung bình>100 micrô 
vôn và nhịp nhanh thất rộng phức tạp với tốc độ lớn hơn 150 BPM 
(chế độ người lớn) và 200 BPM (chế độ trẻ em). Tham khảo phần 
Độ chính xác của thuật toán phân tích ECG để biết thông tin về 
hiệu suất độ nhạy và độ đặc trị.        

Phạm vi đo trở kháng bệnh nhân 
của điện cực 

0 đến 300 ôm

Hệ mạch ECG điện cực của máy 
khử rung tim

Được bảo vệ 

Băng thông ECG 2-30Hz

Định dạng hiển thị LCD tùy chọn, có thanh di chuyển
Kích thước: 6,6 cm x 3,3 cm 
Thời gian xem: 2,6 giây

Tốc độ quét màn hình 25 mm/giây

Dung lượng pin Pin mới thông thường ở +20° C:
• Thời gian chờ 5 năm bảo quản cùng với pin (tự kiểm tra hàng 

tuần) hoặc

• 225 ±5 lần phóng năng lượng máy khử rung tim liên tục ở mức 
năng lượng tối đa (200 J) hoặc 

• 13 giờ theo dõi liên tục (với thời gian CPR 2 phút).

Hết pin được biểu thị bằng dấu X màu đỏ (thường số lần đánh sốc 
còn lại = 9).

*Báo cáo kiểm tra xác thực hiệu suất và độ chính xác của khả năng đo độ sâu CPR, chức năng của 
máy đánh nhịp thích ứng và hiệu quả làm việc của người cấp cứu, cũng như chức năng của nắp 
PASS (hệ thống hỗ trợ đường thở bị động) được lưu giữ hồ sợ tại ZOLL Medical Corporation và 
sẵn sàng để đánh giá. Hãy liên hệ với bộ phận Hỗ trợ Kỹ thuật của ZOLL để yêu cầu bản sao của 
báo cáo sau đây, nếu muốn:

• Sử dụng Nắp AED Plus để hỗ trợ khai thông đường thở

• Phản hồi về độ sâu và tốc độ ép tim của Real CPR Help

• Kết quả kiểm tra của AED Plus Real CPR Help.
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MÁY KHỬ RUNG TIM (tiếp)

Yêu cầu tối thiểu về PC Windows® 98, Windows® 2000 Windows®NT, Windows® XP 
Máy tính PII tương thích với IBM với 16550 UART trở lên
RAM 64MB.
Màn hình VGA hoặc cao hơn

Cổng IrDA
Dung lượng ổ đĩa 20 MB

GHI VÀ LƯU TRỮ 
DỮ LIỆU

Loại Bộ nhớ cố định

Dung lượng 7 giờ dữ liệu ECG và CPR
Nếu cài đặt và bật tùy chọn ghi âm: 20 phút ghi âm, dữ liệu ECG 

và CPR
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Hướng dẫn và tuyên bố của nhà sản xuất - Tương thích điện 
từ

Bảng 8: Thông số kỹ thuật EMC

AED Plus được thiết kế để sử dụng trong môi trường điện từ được chỉ định bên dưới. Hoạt động 
ngoài phạm vi môi trường này có thể dẫn đến diễn giải sai nhịp ECG hoặc tín hiệu CPR, gây 
nhiễu màn hình hoặc âm thanh thông báo hoặc không thể cung cấp liệu pháp khử rung tim.

Kiểm tra phát thải Tuân thủ tiêu chuẩn Môi trường điện từ - hướng dẫn

Phát thải RF CISPR11 Nhóm 1 AED Plus chỉ sử dụng năng lượng 
RF cho chức năng bên trong. Do đó, 
thiết bị có mức phát thải RF rất thấp 
và không có khả năng gây nhiễu thiết 
bị điện tử xung quanh.

Phát thải RF CISPR 11 Nhóm B ZOLL AED Plus phù hợp để sử dụng 
ở mọi nơi, kể cả trong các hộ gia 
đình và những nơi kết nối trực tiếp 
với lưới điện thấp nơi công cộng, 
cung cấp điện cho tòa nhà với mục 
đích dân dụng.

Phát thải hài hòa
IEC 61000 3-2

Dao động điện áp/Phát thải 
chập chờn
 IEC 61000 3-3

Không áp dụng

Thiết bị điện y tế cần biện pháp phòng ngừa đặc biệt về EMC và cần phải lắp đặt cũng như sử dụng 
theo thông tin EMC được cung cấp trong tài liệu này.

AED Plus được thiết kế để sử dụng trong môi trường điện từ được chỉ định bên dưới. Hoạt động 
ngoài phạm vi môi trường này có thể dẫn đến diễn giải sai nhịp ECG hoặc tín hiệu CPR, gây 
nhiễu màn hình hoặc âm thanh thông báo hoặc không thể cung cấp liệu pháp khử rung tim.

Kiểm tra miễn 
nhiễm

Mức kiểm tra 
IEC 60601

Mức tuân thủ 
tiêu chuẩn

Môi trường điện từ - hướng dẫn

Phóng tĩnh điện 
(ESD) IEC 
61000-4-2

± 8 kV tiếp xúc
± 15 kV không khí

± 8 kV tiếp xúc
± 15 kV không 
khí

Độ ẩm tương đối phải tối thiểu 5%.

Truyền nhanh 
điện/nổ IEC 
61000-4-4

± 2 kV đối với 
đường dây cấp điện
± 1 kV đối với dây 
vào/dây ra

Không áp dụng

± 1 kV I/O

Đột biến điện
IEC 61000-4-5

± 1 kV chế độ 
chênh lệch
+/- 2 kV chế độ 
thông thường

Không áp dụng

Không áp dụng
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Kiểm tra miễn 
nhiễm

Mức kiểm tra 
IEC 60601

Mức tuân thủ 
tiêu chuẩn

Môi trường điện từ - hướng dẫn

Sụt điện áp, gián 
đoạn điện áp và 
biến đổi điện áp 
trên dây cấp 
nguồn.
IEC 61000-4-11

<5% UT (>sụt 95% 

trong UT) cho 

0,5 chu kỳ
40% UT (sụt 60% 

trong UT) cho 

5 chu kỳ
70% UT (sụt 30% 

trong UT) cho 

25 chu kỳ
<5% UT (>sụt 95% 

trong UT) cho 5 giây

Không áp dụng

Không áp dụng

Không áp dụng

Không áp dụng

Từ trường tần số 
nguồn (50/60 Hz)
IEC 61000-4-8

30 A/m 30 A/m Từ trường tần số nguồn phải ở các 
mức đặc trưng cho một vị trí cụ thể 
trong môi trường bệnh viện hoặc 
thương mại thông thường

LƯU Ý UT là điện áp chính AC trước khi áp dụng mức kiểm tra.

AED Plus được thiết kế để sử dụng trong môi trường điện từ được chỉ định bên dưới. Hoạt 
động ngoài phạm vi môi trường này có thể dẫn đến diễn giải sai nhịp ECG hoặc tín hiệu CPR, 
gây nhiễu màn hình hoặc âm thanh thông báo hoặc không thể cung cấp liệu pháp khử rung tim.

Kiểm tra miễn 
nhiễm

Mức kiểm tra 
IEC 60601

Mức tuân thủ 
tiêu chuẩn

Môi trường điện từ - hướng dẫn

Không được sử dụng thiết bị liên lạc 
RF di động và cầm tay gần bất kỳ 
phần nào của AED Plus, bao gồm cả 
các dây cáp, hơn khoảng cách phân 
tách đề xuất được tính toán từ phương 
trình áp dụng cho tần số của máy phát.

Khoảng cách phân tách đề xuất

RF dẫn điện
IEC 61000-4-6

3 Vrms
150 kHz đến 80 MHz 

bên ngoài dải ISMa

Không áp dụng AED Plus được cấp nguồn bằng pin 
và không có dây cáp nào dài hơn 1 
mét.

10 Vrms
150 kHz đến 
80 MHz trong dải 

ISMa

Không áp dụng
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Kiểm tra miễn 
nhiễm (tiếp)

Cấp kiểm tra 
IEC 60601 (tiếp)

Mức tuân thủ 
tiêu chuẩn 
(tiếp)

Môi trường điện từ - hướng dẫn 
(tiếp)

Khoảng cách phân tách đề xuất

RF bức xạ
IEC 61000-4-3

10 V/m
80 MHz đến 
2,7 GHz

10 V/m d = 1,2  80 MHz đến 800 MHz

d = 2,3  800 MHz đến 2,7 GHz

trong đó, P là định mức công suất đầu 
ra tối đa của máy phát tính bằng oát 
(W) theo nhà sản xuất máy phát và d 
là khoảng cách phân tách đề xuất tính 

bằng mét (m).b

Cường độ trường từ máy phát RF cố 
định, được xác định theo khảo sát 

hiện trường điện từ,c phải dưới mức 

tuân thủ trong từng dải tần số.d

Có thể xảy ra nhiễu ở khu vực gần 
thiết bị được đánh dấu bằng biểu 
tượng sau:

LƯU Ý 1 Ở 80 MHz, dải tần số cao hơn sẽ áp dụng.
LƯU Ý 2 Những hướng dẫn này có thể không áp dụng trong mọi người hợp. Lan truyền điện từ bị 
ảnh hưởng bởi sự hấp thụ và phản xạ từ cấu trúc, vật thể và con người.

a Dải ISM (công nghiệp, khoa học và y tế) trong khoảng 150 kHz và 80 MHz là 6,765 MHz đến 6,795 MHz; 
13,553 MHz đến 13,567 MHz; 26,957 MHz đến 27,283 MHz và 40,66 MHz đến 40,7 MHz.

b Mức tuân thủ trong dải tần số ISM trong khoảng 150 kHz và 80 MHz và trong dải tần số 80 MHz 
đến 2,7 GHz nhằm giảm khả năng thiết bị liên lạc cầm tay/di động gây ra nhiễu trong trường hợp vô 
tình mang vào khu vực bệnh nhân. Vì lý do này, hệ số bổ sung 10/3 được dùng để tính toán khoảng 
cách phân tách đề xuất cho các máy phát trong những dải tần số này.

c Trên lý thuyết, không thể dự đoán chính xác cường độ trường từ máy phát cố định, chẳng hạn như 
các trạm mặt đất cho điện thoại vô tuyến (di động/không dây) và đài di động mặt đất, đài nghiệp dư, 
đài phát thanh AM và FM và phát thanh truyền hình. Để đánh giá môi trường điện từ do máy phát 
RF cố định, cần phải cân nhắc khảo sát tại chỗ điện trường. Nếu cường độ trường đo được ở địa 
điểm sử dụng AED Plus vượt quá mức tuân thủ RF hiện hành nêu trên, phải theo dõi AED Plus để 
xem có hoạt động bình thường hay không. Nếu quan sát thấy hoạt động bất thường, có thể cần thực 
hiện các biện pháp bổ sung, chẳng hạn như đổi hướng hoặc đổi vị trí AED Plus.

d Trong dải tần số 150 kHz đến 80 MHz, cường độ trường phải dưới 10 V/m.

P

P
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Khoảng cách phân tách đề xuất giữa thiết bị liên lạc RF di động, cầm tay và AED Plus 

AED Plus được thiết kế để sử dụng trong môi trường mà nhiễu RF phát xạ được kiểm soát. Khách hàng hoặc 
người dùng AED Plus có thể giúp phòng tránh nhiễu điện từ bằng cách duy trì khoảng cách tối thiểu giữa thiết bị 
liên lạc RF di động, cầm tay (máy phát) và AED Plus như đề xuất bên dưới theo công suất đầu ra tối đa của thiết 
bị liên lạc.

Khoảng cách phân tách theo tần số của máy phát
 m

Công suất đầu ra 
tối đa định mức 
của máy phát 

W

150 kHz đến 
80 MHz ngoài 

dải ISM

150 kHz đến 
80 MHz trong 

dải ISM

80 MHz đến 
800 MHz

800 MHz đến 
2,7 GHz

0.01 0.17 0.12 0.12 0.23

0.1 0.37 0.38 0.38 0.73

1 1.2 1.2 1.2 2.3

10 3.7 3.8 3.8 7.3

100 12 12 12 23

Đối với các máy phát có công suất đầu ra định mức tối đa không được liệt kê ở trên, có thể xác định 
khoảng cách phân tách đề xuất tính bằng mét (m) bằng phương trình áp dụng cho tần số của máy 
phát, trong đó, P là công suất đầu ra tối đa định mức của máy phát tính bằng oát (W) theo nhà sản 
xuất máy phát.
LƯU Ý 1 Ở 80 MHz và 800 MHz, khoảng cách phân tách của dải tần cao hơn sẽ áp dụng.
LƯU Ý 2 Dải ISM (công nghiệp, khoa học và y tế) giữa 150 kHz và 80 MHz là 6,765 MHz đến 
6,795 MHz; 13,553 MHz đến 13,567 MHz; 26,957 MHz đến 27,283 MHz và 40,66 MHz đến 40,7 MHz.
LƯU Ý 3 Hệ số bổ sung 10/3 được dùng để tính toán khoảng cách phân tách đề xuất cho máy phát 
trong dải tần số ISM từ 150 kHz đến 80 MHz và trong dải tần số 80 MHz đến 2,7 GHz nhằm giảm 
khả năng thiết bị liên lạc cầm tay/di động gây ra nhiễu trong trường hợp vô tình mang vào khu vực 
bệnh nhân.
LƯU Ý 4 Những hướng dẫn này có thể không áp dụng trong mọi người hợp. Lan truyền điện từ bị 
ảnh hưởng bởi sự hấp thụ và phản xạ từ cấu trúc, vật thể và con người.

   d = 1,2P     d = 1,2 P     d = 1,2 P     d = 2,3 P
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Đặc điểm của dạng sóng Biphasic không méo
Bảng sau đây trình bày đặc điểm của dạng sóng Biphasic không méo khi phóng vào tải 25 ôm, 50 ôm, 
100 ôm và 125 ôm ở cài đặt năng lượng tối đa 200 J.

Bảng 9: Dạng sóng Biphasic

Bảng 10: Năng lượng cung cấp ở từng cài đặt máy khử rung tim vào một phạm vi tải

Hiệu quả của dạng sóng Biphasic không méo của ZOLL đã được xác minh lâm sàng trong một nghiên 
cứu khử Rung thất (VF) và Nhịp nhanh thất (VT). Mô tả về nghiên cứu này (đã được tiến hành bằng 
cách sử dụng máy khử rung tim ZOLL M Series) và các kết quả được trình bày bên dưới. Vì dạng sóng 
Biphasic không méo của AED Plus sử dụng thời gian pha thứ nhất và thứ hai giống nhau, dòng điện/
điện áp pha thứ nhất và hai giống nhau và các cơ chế về cơ bản là giống nhau để kiểm soát hình dạng 
sóng khử rung tim, nên dạng sóng khử rung tim của M Series® và AED Plus được coi là khá tương 
đương. 

Phóng vào tải 
25 ôm

Phóng vào tải 
50 ôm

Phóng vào tải 
100 ôm

Phóng vào tải 
125 ôm

Dòng điện ban đầu tối đa
của pha đầu tiên

32 A 26 A 21 A 17 A

Dòng điện trung bình
của pha đầu tiên

28 A 22 A 16 A 13 A

Thời gian pha đầu tiên 6 ms 6 ms 6 ms 6 ms

Thời gian liên pha giữa 
pha đầu tiên và thứ hai

150  giây 150  giây 150  giây

 

150  giây

 

Dòng điện ban đầu tối đa 
của pha thứ hai

33 A 19 A 12 A 11 A

Dòng điện trung bình 
của pha thứ hai

21 A 14 A 11 A 10 A

Thời gian pha thứ hai 4 ms 4 ms 4 ms 4 ms

Tải

Năng lượng đã chọn

50 J 70 J 85 J 120 J 150 J 200 J

25 40 J 61 J 66 J 95 J 111 J 146 J

50 51 J 80 J 85 J 124 J 144 J 183 J

75 64 J 89 J 111 J 148 J 172 J 204 J

100 62 J 86 J 108 J 147 J 171 J 201 J

125 63 J 89 J 110 J 137 J 160 J 184 J

150 67 J 93 J 116 J 127 J 148 J 168 J

175 61 J 86 J 107 J 119 J 138 J 155 J

Độ chính 
xác

±15% ±15% ±15% ±15% ±15% ±15%
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Hình 9 đến 14 minh họa các dạng sóng Biphasic không méo mà máy khử rung tim AED Plus tạo ra 
khi phóng vào các tải 25, 50, 75, 100, 125, 150 và 175 ôm ở từng cài đặt năng lượng (200, 150, 120, 
85, 70 và 50 J).

Trục tung cho biết dòng điện tính bằng ampe (A); trục hoành cho biết thời gian tính bằng mili giây 
(ms).

Hình 9: Dạng sóng Biphasic không méo ở 200 J

Hình 10: Dạng sóng Biphasic không méo ở 150 J
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Hình 11: Dạng sóng Biphasic không méo ở 120 J

Hình 12: Dạng sóng Biphasic không méo ở 85 J
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Hình 13: Dạng sóng Biphasic không méo ở 70 J

Hình 14: Dạng sóng Biphasic không méo ở 50 J
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Kết quả thử nghiệm lâm sàng cho dạng sóng Biphasic M Series
Hiệu quả của dạng sóng Biphasic không méo của ZOLL đã được xác minh lâm sàng trong một nghiên 
cứu khử Rung thất (VF)/Nhịp nhanh thất (VT). Nghiên cứu khả thi ban đầu đã được thực hiện đối với 
khử VF/VT (n=20) trên hai nhóm bệnh nhân riêng biệt để đảm bảo lựa chọn năng lượng và sự an toàn 
của dạng sóng. Sau đó, một thử nghiệm lâm sàng ngẫu nhiên, đa trung tâm, riêng biệt đã được thực hiện 
để xác minh sự hiệu quả của dạng sóng. Mô tả về nghiên cứu này được trình bày bên dưới. Nghiên cứu 
đã được thực hiện bằng hệ thống khử rung tim ZOLL bao gồm các máy khử rung tim ZOLL, dạng sóng 
Biphasic không méo ZOLL và miếng đệm đa năng ZOLL.

Thử nghiệm lâm sàng đa trung tâm ngẫu nhiên đối với Khử rung thất (VF) 
và Nhịp nhanh thất (VT)

Tổng quan: Hiệu quả khử rung tim của dạng sóng Biphasic không méo của ZOLL đã được so sánh với 
dạng sóng sin tắt dần một pha trong một nghiên cứu đa trung tâm, ngẫu nhiên, tiền cứu gồm các bệnh 
nhân đang tiến hành khử rung thất cho VF/VT trong các nghiên cứu điện sinh lý, cấy ghép ICD và thử 
nghiệm. Tổng cộng 194 bệnh nhân đã tham gia nghiên cứu. 10 bệnh nhân không thỏa mãn tất cả các 
tiêu chí đề cương nghiên cứu đã bị loại khỏi phân tích.

Mục tiêu: Mục tiêu chính của nghiên cứu này là nhằm so sánh hiệu quả đánh sốc lần đầu tiên của dạng 
sóng Biphasic không méo 120J với dạng sóng một pha 200J. Mục tiêu thứ hai là so sánh hiệu quả của 
tất cả những lần đánh sốc (ba lần liên tục 120, 150, 170J) của dạng sóng Biphasic không méo với dạng 
sóng một pha (ba lần liên tục 200, 300, 360J). Mức ý nghĩa thống kê của p=0,05 trở xuống được coi là 
có ý nghĩa thống kê bằng cách sử dụng kiểm định Fischer’s Exact. Đồng thời, chênh lệch giữa hai dạng 
sóng được coi là có ý nghĩa thống kê khi khoảng tin cậy thông thường 95% hoặc khoảng tin cậy 90%* 
do AHA đề xuất giữa hai dạng sóng lớn hơn 0%.

Kết quả: Quần thể nghiên cứu gồm 184 bệnh nhân có độ tuổi trung bình là 63 ±14 tuổi. 143 bệnh nhân 
là nam giới. Không có biến cố bất lợi hoặc tổn thương liên quan đến nghiên cứu.

Trong lần đánh sốc đầu tiên, hiệu quả cảm ứng đầu tiên của các lần đánh sốc hai pha ở 120J là 99% so 
với 93% của các lần đánh sốc một pha ở 200J (p=0,0517, khoảng tin cậy 95% của chênh lệch -2,7% đến 
16,5% và khoảng tin cậy 90% của chênh lệch -1,01% đến 15,3%). 

Đã khử rung tim thành công với các lần đánh sốc hai pha không méo với dòng điện cung cấp thấp hơn 
58% so với các lần đánh sốc một pha (14 ±1 so với 33 ±7 A, p=0,0001). 

Chênh lệch trong hiệu quả giữa các lần đánh sốc hai pha không méo và đánh sốc một pha cao hơn ở các 
bệnh nhân có trở kháng qua thành ngực cao (lớn hơn 90 ôm). Trong lần đánh sốc đầu tiên, hiệu quả cảm 
ứng đầu tiên của các lần đánh sốc hai pha là 100% so với 63% của các lần đánh sốc một pha đối với 
bệnh nhân có trở kháng cao (p=0,02, khoảng tin cậy 95% của chênh lệch -0,021% đến 0,759% và 
khoảng tin cậy 90% của chênh lệch -0,037% đến 0,706%).

Một bệnh nhân cần đánh sốc hai pha lần thứ hai ở 150J để đạt được hiệu quả 100% so với sáu bệnh nhân 
cần đánh sốc một pha tới 360J để đạt được tổng hiệu quả khử rung tim 100%.

Kết luận: Dữ liệu minh họa hiệu quả tương đương của đánh sốc hai pha không méo năng lượng thấp 
so với đánh sốc một pha năng lượng cao tiêu chuẩn đối với khử rung tim qua thành ngực cho tất cả bệnh 
nhân ở mức tin cậy 95%. Dữ liệu cũng minh họa hiệu quả ưu việt của đánh sốc hai pha không méo năng 
lượng thấp so với đánh sốc một pha năng lượng cao tiêu chuẩn ở bệnh nhân có trở kháng qua thành ngực 
cao ở mức tin cậy 90%. Không có kết quả không an toàn hoặc biến cố bất lợi do sử dụng dạng sóng hai 
pha không méo.

* Kerber, R., et. al., AHA Scientific Statement, Circulation, 1997; 95: 1677-1682: 
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“... the task force suggests that to demonstrate superiority of an alternative waveform over standard 
waveforms, the upper boundary of the 90% confidence interval of the difference between standard and 
alternative waveforms must be < 0% (i.e., alternative is greater than standard).” (...nhiệm vụ đặc biệt 
này đề xuất rằng để chứng minh tính ưu việt của dạng sóng thay thế so với dạng sóng tiêu chuẩn, giới 
hạn trên của khoảng tin cậy 90% của chênh lệch giữa dạng sóng tiêu chuẩn và thay thế phải nhỏ hơn 
0% (nghĩa là dạng sóng thay thế lớn hơn dạng sóng tiêu chuẩn).) 

Nghiên cứu tiền lâm sàng
Để chứng minh việc sử dụng dạng sóng Biphasic không méo ZOLL trên trẻ em, ZOLL đã gửi cho 
FDA dữ liệu tiền lâm sàng theo hồ sơ 510(k) cho thiết bị AED Plus (được FDA thông qua theo 
K033474).  Đề cương cho nghiên cứu tiền lâm sàng này, cùng với bản tóm tắt kết quả, đã được gửi 
cho FDA theo hồ sơ PMA của AED Plus (P160015). Tóm tắt về nghiên cứu này được trình bày bên 
dưới.

Để chứng minh sự an toàn và hiệu quả của dạng sóng Biphasic không méo khi dùng để điều trị bệnh 
nhi VF, ZOLL đã thực hiện một nghiên cứu sử dụng mẫu lợn con thay cho bệnh nhi dưới 8 tuổi.  
Nghiên cứu này bao gồm 18 lợn con thuộc ba (3) nhóm kích cỡ (hai (2) con nặng 4 kg, tám (8) con 
nặng 8 kg và tám (8) con nặng 16 kg) và đã so sánh liều lượng khử rung tim/đường cong đáp ứng quan 
sát được khi sử dụng dạng sóng hai pha đề xuất với khi sử dụng máy khử rung tim sóng sin tắt dần 
(DSW) một pha tiêu chuẩn để điều trị rung thất trong thời gian ngắn (~30 giây).  Nghiên cứu đã cho 
thấy rằng dạng sóng hai pha khử rung tim lợn con với hiệu quả tương đương nhưng sử dụng năng 
lượng (trên cơ sở J/kg) thấp hơn máy khử rung tim sóng sin tắt dần một pha truyền thống.  Để xác nhận 
sự an toàn của dạng sóng hai pha đề xuất trong bệnh nhi, chúng tôi đã nghiên cứu và so sánh các chỉ 
số của chức năng tim trước và sau khi đánh sốc khử rung tim dạng sóng Biphasic không méo và DSW 
theo một phạm vi năng lượng liên quan.  Nghiên cứu cho thấy rằng khử rung tim hai pha tạo ra nhiễu 
chức năng tim tương đương hoặc nhẹ hơn so với khử rung tim DSW truyền thống ở cùng mức năng 
lượng.

Nghiên cứu trên động vật khác đã so sánh dạng sóng hai pha không méo (RLB) ZOLL với dạng sóng 
mũ hai pha không đồng bộ (BTE).  Nghiên cứu, sử dụng mẫu lợn con chưa trưởng thành (n=21), là 
một thiết kế được kiểm soát, ngẫu nhiên, tiến cứu để xác định đường cong đáp ứng liều lượng đối với 
dạng sóng khử rung tim RLB và BTE. Động vật có phạm vi trọng lượng từ 4 đến 24 kg để đại diện 
cho bệnh nhi. Trọng lượng từ 4 đến 8 kg đại diện cho bệnh nhân dưới 1 tuổi (nhóm phụ trẻ sơ sinh) và 
trọng lượng từ 16 đến 24 kg đại diện cho bệnh nhi từ 2 đến 8 tuổi (nhóm phụ trẻ nhỏ).

Dạng sóng RLB ZOLL thể hiện khả năng khử rung tim mẫu lợn con vượt trội trong khi chỉ sử dụng 
< 90% năng lượng D50 mà dạng sóng BTE cần (năng lượng D50: RLB 25,6 ± 15,7 J, BTE 28,6 ±17,0 
J, P ? 0,0232; năng lượng D90: RLB 32,6 ± 19,1 J, BTE 37,8 ± 23,2 J, P ? 0.0228).

Những thay đổi đối với đoạn ST ECG (mV) và áp suất LV (dP/dt) sau khi đánh sốc khử rung tim bằng 
dạng sóng RLB và dạng sóng BTE đã được so sánh với nhau.  Dạng sóng RLB có mức tăng trung bình 
của đoạn ST cao hơn đường cơ sở 0,138 ± 0,136 mV (N=401 lần sốc) so với mức tăng trung bình của 
dạng sóng BTE là 0,146 ± 0,148 mV (N=396 lần sốc). Dạng sóng RLB có dP/dt trung bình ở ngưỡng 
40 mmHg (thời điểm áp suất máu của động vật vượt quá 40 mmHg tự phát) 1.987 ± 411 mmHg/s 
(N=496 lần sốc) so với dP/dt trung bình của dạng sóng BTE là 2.034 ± 425 mmHg/s (N=496 lần sốc).
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Dữ liệu lâm sàng đã phát hành
Dữ liệu lâm sàng bổ sung đã được đưa vào hồ sơ PMA P160015 để chứng minh cho việc sử dụng dạng 
sóng khử rung tim Biphasic không méo của ZOLL ở bên ngoài bệnh viện. Dữ liệu do Hess cùng các 
đồng nghiệp báo cáo trong Resuscitation (82 (2011) 685–689) được coi là đủ để chứng minh cho dạng 
sóng khử rung tim của ZOLL ở ngoài môi trường bệnh viện. Tài liệu lâm sàng: "Performance of a 
rectilinear biphasic waveform in defibrillation of presenting and recurrent ventricular fibrillation: A 
prospective multicenter study" (Hiệu quả của dạng sóng hai pha không méo trong khử rung thất đang 
xảy ra và lặp lại) đã được đưa vào hồ sơ PMA P160015. Tóm tắt về nghiên cứu được trình bày bên dưới:

Mục tiêu: Nghiên cứu đã kiểm định giả thiết rằng khả năng đánh sốc thành công trong các lần rung thất 
(VF) khởi phát và tái phát là khác nhau. 

Phương pháp: Từ tháng 9 năm 2008 đến tháng 3 năm 2010, bệnh nhân ngoại trú bị trụy tim có VF là 
nhịp xoang khởi phát ở 9 địa điểm nghiên cứu đã được phụ tá khử rung tim bằng dạng sóng hai pha 
không méo. Đánh sốc thành công được xác định là chấm dứt VF trong vòng 5 giây sau khi đánh sốc. 
Nghiên cứu đã sử dụng phân tích phương trình ước tính tổng quan (GEE) để đánh giá mối liên quan 
giữa loại sốc (khởi phát so với khử rung tim) và việc đánh sốc thành công.

Kết quả: Chín mươi tư bệnh nhân nằm trong nhóm VF. Độ tuổi trung bình là 65,4 tuổi, 78,7% là nam 
và 80,9% được người đi đường phát hiện. VF tái phát ở 75 người (79,8%). Có 338 lần đánh sốc đối với 
trường hợp khởi phát (n = 90) hoặc tái phát (n = 248) VF để phân tích. Lần đánh sốc đầu tiên chấm dứt 
VF ở 79/90 người (87,8%) và những lần đánh sốc tiếp theo ở 209/248 (84,3%). Tỷ số chênh (OR) GEE 
đối với loại sốc là 1,37 (95% CI 0,68–2,74). Sau khi điều chỉnh khả năng trùng hợp, OR của loại sốc 
vẫn không có ý nghĩa thống kê (1,33, 95% CI 0,6–2,53). Nghiên cứu đã quan sát được không có sự 
chênh lệch có ý nghĩa thống kê trong ROSC (54,7% so với 52,6%, chênh lệch tuyệt đối 2,1%, p=0,87) 
hoặc tỷ lệ sống sót không tác động đến thần kinh khi xuất viện (21,9% so với 33,3%, chênh lệch tuyệt 
đối 11,4%, p = 0,31) giữa tái phát và không tái phát VF.

Kết luận: VF đang xảy ra đã chấm dứt với một lần đánh sốc trong 87,8% số trường hợp. Nghiên cứu 
đã quan sát thấy không có sự chênh lệch có ý nghĩa thống kê trong tần suất đánh sốc thành công giữa 
VF khởi phát và tái phát. VF tái phát trong hầu hết các bệnh nhân và không tác động bất lợi đến việc 
đánh sốc thành công, ROSC hoặc tỷ lệ sống sót.

Độ chính xác của thuật toán phân tích ECG
Độ nhạy và độ đặc hiệu là các đại lượng đo lường hiệu quả của thuật toán phân tích ECG khi so sánh 
với diễn giải ECG của bác sĩ hoặc chuyên gia. Độ nhạy đề cập đến khả năng xác định chính xác nhịp 
có thể đánh sốc của thuật toán (dưới dạng phần trăm của tổng số nhịp có thể đánh sốc); độ đặc hiệu đề 
cập đến khả năng xác định chính xác nhịp không thể đánh sốc (dưới dạng phần trăm của tổng số nhịp 
không thể đánh sốc). Dữ liệu trong Bảng 11 và Bảng 12 tóm tắt độ chính xác của thuật toán phân tích 
ECG khi được kiểm định với cơ sở dữ liệu nhịp ECG của ZOLL.

Chuỗi thuật toán mất khoảng 9 giây và diễn ra như sau:

• Chia nhịp ECG thành các đoạn ba giây.

• Lọc và đo nhiễu, giả ảnh và trôi tín hiệu.

• Đo thành phần ("sóng" ở tần số chính xác — phân tích miền tần số) tín hiệu của đường cơ sở.

• Đo tốc độ, độ dày và khả năng biến thiên QRS.

• Đo biên độ và mức độ thường hiện về thời gian ("tương quan tự động") của đỉnh và đáy.

• Xác định xem các đoạn 3 giây có đánh sốc được không, sau đó, nhắc người dùng điều trị bệnh nhân.

• Dừng phân tích ECG sau khi dò được nhịp có thể đánh sốc, thiết bị AED Plus được nạp điện và sẵn 
sàng đánh sốc.
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Bảng 11: Kết quả hiệu quả lâm sàng (bệnh nhân người lớn)

Bảng 12: Kết quả hiệu quả lâm sàng (bệnh nhi)

Nhịp Tổng số 
đoạn

Phân tích 
chính xác

Phân tích không 
chính xác

Hiệu quả quan 
sát được (%)

90% giới hạn tin cậy 
thấp một bên (%)

VF thô 536 536 0 100 99.44

VT nhanh 80 79 1 98.75 99.21

NSR 2210 2209 1 99.95 99.79

AF, SB, SVT, khối 
tim, riêng tâm thất, 
PVC

819 819 0 100 99.63

Suy tim 115 115 0 100 97.43

VF tinh 69 85 4 94.20 87.22

VT khác 28 28 0 100 89.85

Không 
đánh sốc

Đánh sốc

Hiệu quả chung Không thể 
đánh sốc

3171 1

Có thể 
đánh sốc

5 680

Nhịp Tổng số 
đoạn

Phân tích 
chính xác

Phân tích không 
chính xác

Hiệu quả quan 
sát được (%)

90% giới hạn tin cậy 
thấp một bên (%)

VF thô 49 42 0 100 93.12

VT nhanh 79 79 0 100 96.28

NSR 208 208 0 100 98.57

AF, SB, SVT, khối 
tim, riêng tâm thất, 
PVC

348 346 2 99.43 98.20

Suy tim 29 29 0 100 90.19

VF tinh 0 0 0 Không áp dụng Không áp dụng

VT khác 44 36 8 81.82 89.58

Không 
đánh sốc

Đánh sốc

Hiệu quả chung Không thể 
đánh sốc

619 10

Có thể 
đánh sốc

0 121
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