
  

Nota Techniczna dotycz ca:  

Odpowiedniej temperatury obsługi i przechowywania urz dzenia 
HeartSine samaritan® PAD i modułu Pad/Ped Pak. 
Drogi Kliencie,  

Chcieliby my podkre li  znaczenie przechowywania i korzystania z urz dzenia HeartSine samaritan® PAD i 
doł czonych modułów Pad/Ped Pak w odpowiednich temperaturach zgodnie z informacjami przedstawionymi poni ej. 
Nale y zauwa y , e poni sze informacje mo na znale  w stosownych Instrukcjach obsługi. 

Urz dzenia HeartSine samaritan® PAD o numerach seryjnych rozpoczynaj cych si  od 04, 05, 06, 07: 

Temperatura stanu gotowo ci: 
Urz dzenie samaritan® PAD nale y przechowywa  w temperaturze 10-500C (50-1220F). 
Firma HeartSine zaleca w miar  mo liwo ci przechowywanie urz dzenia w dogodnej temperaturze pokojowej, co 
zapewnia najwy szy poziom wydajno ci urz dzenia samaritan® PAD i modułu Pad-Pak. 
Temperatura obsługi: 
Je li urz dzenie samaritan® PAD przechowywano zgodnie z Warunkami stanu gotowo ci (powy ej) przez okres 
przynajmniej 24 godzin, mo na z niego korzysta  w celu udzielania pomocy w przypadku temperatury otoczenia 
wynosz cej od 0 do 500C (od 32 do 1220F). W tej sytuacji mo na bezpiecznie korzysta  z urz dzenia w ni szych 
zakresach temperatur przez okres do 1 godziny od momentu wystawienia urz dzenia na działanie ni szej 
temperatury. 
Temperatura transportu: 
Urz dzenie samaritan® PAD mo na tymczasowo przechowywa  w temperaturze od -10 do 500C (od 14 do 1220F) 
przez maksymalny okres dwóch dni. 
W przypadku przechowywania urz dzenia samaritan® PAD w temperaturze ni szej ni  100C (500F) przed 
przyst pieniem do korzystania z urz dzenia nale y umie ci  je w temperaturze otoczenia wynosz cej od 10 do 500C 
(od 50 do 1220F) na okres przynajmniej 24 godzin. 
Długotrwałe przechowywanie urz dzenia w temperaturze od 10 do 50°C mo e mie  niekorzystny wpływ na jego 
funkcjonowanie. 

Uwaga: Przy wyborze miejsce przechowywania nale y unika  obszarów, w których urz dzenie samaritan®

PAD b dzie nara one na oddziaływanie wysokiego poziomu wilgotno ci, zapylenia lub skrajnych temperatur. 

Chcieliby my te  przedstawi  Pa stwu nast puj ce informacje dotycz ce urz dze  HeartSine samaritan® PAD o 
numerach seryjnych rozpoczynaj cych si  od 04, 05, 06, 07:  
Je li podczas korzystania z urz dzenia samaritan® PAD zostanie wygenerowane ostrze enie głosowe ‘Niski poziom 
baterii’ i zaistnieje obawa, e urz dzenie było przechowywane w otoczeniu o niskim zakresie temperatury (poni ej 
10°C lub 50 0F), mo e ono nadal działa  w poprawny i bezpieczny sposób z zastrze eniem zastosowania si  do 
zalecanego poni ej zakresu temperatury przechowywania i obsługi: 
Uwaga: W przypadku wygenerowania ostrze enia głosowego o niskim stanie baterii zga nie zielony 
wska nik stanu. 
W przypadku ponownego umieszczenia urz dzenia samaritan® PAD w otoczeniu o zalecanej temperaturze 
przechowywania (od 10 do 50°C lub od 50 do 122 0F) i pó niejszego jego wł czenia r cznego lub te  w ramach testu 
automatycznego, zielona dioda LED powinna za wieci  si  ponownie, co oznacza, e test automatyczny został 
zako czony z powodzeniem. 
Ostrze enie nie jest zwi zane z nisk  temperatur , je li wska nik stanu nie za wieci si  na zielono lub je li 
generowane jest ostrze enie głosowe ‘Niski stan baterii’. W takim przypadku nale y skontaktowa  si  z 
autoryzowanym dystrybutorem firmy HeartSine lub bezpo rednio z Działem Pomocy Technicznej firmy HeartSine 
Technologies. 
W przypadku korzystania z urz dzenia samaritan® PAD w celu udzielania pomocy w nagłym wypadku i 
wygenerowania ostrze enia ‘Niski poziom baterii’ nale y kontynuowa  resuscytacj  kr eniowo-oddechow  i 
defibrylacj  przy pomocy urz dzenia. 
Po wygenerowaniu ostrze enia o niskim poziomie baterii urz dzenie samaritan® PAD zazwyczaj umo liwia 
wykonanie do dziesi ciu defibrylacji. 
Uwaga: Funkcjonowanie urz dzenia samaritan® PAD zawsze zapewnia udzielanie bezpiecznej i odpowiedniej 
pomocy. 
W przypadku dysponowania zapasow  bateri  Pad-Pak™ (bateria i zestaw elektrod) nale y by  przygotowanym na 
dokonanie wymiany baterii Pad-Pak™. 
W warunkach niskiej temperatury nale y przechowywa  wszelkie zapasowe baterie Pad-Pak™ zgodnie z 
powy szymi zaleceniami do momentu a  nie b d  one potrzebne. 



Urz dzenia HeartSine samaritan® PAD o numerach seryjnych rozpoczynaj cych si  od 08A i 09A: 

Temperatura stanu gotowo ci: 
Urz dzenie samaritan® PAD nale y przechowywa  w temperaturze 0-500C (50-1220F). 
Firma HeartSine zaleca w miar  mo liwo ci przechowywanie urz dzenia w dogodnej temperaturze pokojowej, co 
zapewnia najwy szy poziom wydajno ci urz dzenia samaritan® PAD i modułu Pad-PakTM. 
Temperatura obsługi: 
Je li urz dzenie samaritan® PAD przechowywano zgodnie z Warunkami stanu gotowo ci (powy ej) przez okres 
przynajmniej 24 godzin, mo na z niego korzysta  w celu udzielania pomocy w przypadku temperatury otoczenia 
wynosz cej od 0 do 500C (od 32 do 1220F). W tej sytuacji mo na bezpiecznie korzysta  z urz dzenia w ni szych 
zakresach temperatur przez okres do 1 godziny od momentu wystawienia urz dzenia na działanie ni szej 
temperatury. 
Temperatura transportu: 
Urz dzenie samaritan® PAD mo na tymczasowo przechowywa  w temperaturze od -10 do 500C (od 14 do 1220F) 
przez maksymalny okres dwóch dni. 
W przypadku przechowywania urz dzenia samaritan® PAD w temperaturze poni ej 00C (320F) przed przyst pieniem 
do korzystania z urz dzenia nale y umie ci  je w temperaturze otoczenia wynosz cej od 0 do 500C (od 32 do 1220F) 
na okres przynajmniej 24 godzin. 
Długotrwałe przechowywanie urz dzenia w temperaturze od 0 do 50°C (32 to 122 0F) mo e mie  niekorzystny wpływ 
na jego funkcjonowanie. 

Uwaga: Przy wyborze miejsce przechowywania nale y unika  obszarów, w których urz dzenie samaritan®

PAD b dzie nara one na oddziaływanie wysokiego poziomu wilgotno ci, zapylenia lub skrajnych temperatur. 

Chcieliby my te  przedstawi  Pa stwu nast puj ce informacje dotycz ce urz dze  HeartSine samaritan® PAD o 
numerach seryjnych rozpoczynaj cych si  od 08A lub 09A:  
Je li podczas korzystania z urz dzenia samaritan® PAD zostanie wygenerowane ostrze enie głosowe ‘Niski poziom 
baterii’ i zaistnieje obawa, e urz dzenie było przechowywane w otoczeniu o niskim zakresie temperatury (poni ej 
0°C lub 32 0F), mo e ono nadal działa  w poprawny i bezpieczny sposób z zastrze eniem zastosowania si  do 
zalecanego poni ej zakresu temperatury przechowywania i obsługi: 
Uwaga: W przypadku wygenerowania ostrze enia głosowego o niskim stanie baterii wska nik stanu zacznie 
wieci  na czerwono. 

W przypadku ponownego umieszczenia urz dzenia samaritan® PAD w otoczeniu o zalecanej temperaturze 
przechowywania (od 0 do 50°C lub od 32 do 122 0F) i pó niejszego jego wł czenia r cznego lub te  w ramach testu 
automatycznego, czerwona dioda LED powinna zmieni  zabarwienie na zielone 

Ostrze enie nie jest zwi zane z nisk  temperatur , je li wska nik stanu nie wieci si  na czerwono lub je li 
generowane jest ostrze enie głosowe ‘Niski stan baterii’. W takim przypadku nale y skontaktowa  si  z 
autoryzowanym dystrybutorem firmy HeartSine lub bezpo rednio z Działem Pomocy Technicznej firmy HeartSine 
Technologies. 

W przypadku korzystania z urz dzenia samaritan® PAD w celu udzielania pomocy w nagłym wypadku i 
wygenerowania ostrze enia o niskim poziomie baterii nale y kontynuowa  resuscytacj  kr eniowo-oddechow  i 
defibrylacj  przy pomocy urz dzenia. 
Po wygenerowaniu ostrze enia o niskim poziomie baterii urz dzenie samaritan® PAD zazwyczaj umo liwia 
wykonanie do dziesi ciu defibrylacji. 

Uwaga: Funkcjonowanie urz dzenia samaritan® PAD zawsze zapewnia udzielanie bezpiecznej i odpowiedniej 
pomocy. 
W przypadku dysponowania zapasow  bateri  Pad-Pak™ (bateria i zestaw elektrod) nale y by  przygotowanym na 
dokonanie wymiany baterii Pad-Pak™. 
W warunkach niskiej temperatury nale y przechowywa  wszelkie zapasowe baterie Pad-Pak™ zgodnie z 
powy szymi zaleceniami do momentu a  nie b d  one potrzebne. 
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