
Teknik Not Ref:  

HeartSine samaritan® PAD & Pad/Ped Pak’larının do ru sıcaklıkta 
çalı tırılması ve saklanması. 
Sayın Mü terimiz, 

HeartSine samaritan® PAD’inizi ve ilgili Pad/Ped Pak’larını a a ıda belirtilen do ru sıcaklıkta saklamanın ve 
çalı tırmanın önemini vurgulamak istiyoruz. Lütfen bu bilgilere ilgili Kullanım Elkitaplarından ula abilece ini not ediniz. 

Seri numaraları 04, 05, 06, 07 ile ba layan HeartSine samaritan® PAD aygıtları için: 

Bekleme Sıcaklı ı: 
Samaritan® PAD 10 ila 500C (50 - 1220F) arasındaki sıcaklıklıkta muhafaza edilmelidir. 
HeartSine mümkünse aygıtın rahat bir oda sıcaklı ında saklanmasını önermektedir, bu durum hem samaritan® PAD 
hem de Pad-Pak’dan en iyi performansın alınmasını sa layacaktır. 
Çalı ma Sıcaklı ı: 
E er samaritan® PAD en az 24 saat süre ile Bekleme artlarına göre (Yukarıdaki) saklanırsa, ortam sıcaklı ının 0 ila 
500C (32 - 1220F) arasında oldu u yerlerde kullanılabilir. Bu durumda daha dü ük sıcaklıklara maruz bırakıldıktan 
sonar 1 saate kadar olan sürede daha dü ük sıcaklık aralı ında güvenle kullanılabilir. 
Nakliye ve Ta ıma Sıcaklı ı: 
samaritan® PAD iki güne kadar olan sürede -10 ila 500C arasındaki (14 - 1220F) sıcaklıkta geçici olarak muhafaza 
edilebilir. 
E er samaritan® PAD’in 100C (500F) sıcaklı ın altında saklandı ını dü ünüyorsanız, aygıtı kullanmaya ba lamadan 
once en az 24 saat 10 ila 500C (50 - 1220F) sıcaklık arasındaki ortam sıcaklı ında saklanması gereklidir. 
10 - 50°C arasındaki sıcaklı ın dı ında uzun süreli kullanım aygıtın performansını olumsuz etkileyebilir. 

Not: Yeri belirlerken samaritan® PAD’i a ırı neme, toza veya yüksek sıcaklıklara maruz bırakacak yerlerden 
kaçının.

Seri numarası 04, 05, 06, 07 ile ba layan HeartSine samaritan® PAD aygıtları ile ilgili a a ıdaki bilgileri bilginize 
sunuyoruz:  
E er çalı ma sırasında samaritan® PAD ‘Batarya Zayıf’ sesli uyarısı verirse ve so uk ortama maruz bırakıldı ından 
üpheleniyorsanız (10°C veya 50 0F sıcaklı ın altı), yine de do ru ve güvenilir bir ekilde çalı maya devam edebilir; 

a a ıda belirtilen saklama ve çalı tırma sıcaklıklarına ba lıdır: 
Not: ‘Batarya zayıf’ sesli uyarısı verildi inde, ye il durum göstergesi yanıp sönmeyi kesecektir.
E er samaritan® PAD önerilen saklama sıcaklık aralı ına getirilirse (10 ila 50°C veya 50 ila 122 0F arası) manuel veya 
otomatik olarak bir sonraki açılı ında ye il LED göstergesi yanıp sönmeye ba lamalıdır, dolayısıyla otomatik testing 
ba arılı bir ekilde tamamlandı ını göstermelidir. 
E er durum göstergesi ye il yanıp sönmeye ba lamazsa ya da ‘Batarya Zayıf’ sesli uyarısı verilmeye devam ederse 
uyarı dü ük sıcaklık ile ilgili de ildir. Bu durumda do rudan HeartSine distribütörünüz ya da HeartSine Technologies 
Teknik Destek Ekibi ile do rudan irtibata geçiniz. 
E er samaritan® PAD acil bir durumda kullanılırsa ve ‘Batarya Zayıf’ sesli uyarısı duyulursa, aygıt ile CPR ve 
defibrilasyon tedavisi yapmaya devam edin. 
‘Batarya Zayıf’ sesli uyarısı duyuldu unda samaritan® PAD normalde ona kadar defibrilasyon oku daha 
verebilmektedir. 
Not: samaritan® PAD kullanılmaya devam ederken güvenilir ve uygun tedavi sunmaya devam edecektir.
E er yedek Pad-Pak™ (batarya ve elektrot kartu u) varsa Pad-Pak™ bataryasını de i tirmek için hazırlıklı olunuz. 
So uk durumlarda herhangi bir yedek Pad-Pak™’ı yukarıda önerilen ekilde saklanmasını sa layın. 



Seri numaraları 08A & 09A ile ba layan HeartSine samaritan® PAD aygıtları için: 

Bekleme Sıcaklı ı: 
Samaritan® PAD 0 ila 500C (32 - 1220F) arasındaki sıcaklıklıkta muhafaza edilmelidir. Heartsine mümkünse aygıtın 
rahat bir oda sıcaklı ında saklanmasını önermektedir, bu durum hem samaritan® PAD hem de Pad-Pak’dan en iyi 
performansın alınmasını sa layacaktır. 
Çalı ma Sıcaklı ı: 
E er samaritan® PAD en az 24 saat süre ile Bekleme artlarına göre (Yukarıdaki) saklanırsa, ortam sıcaklı ının 0 ila 
500C (32 - 1220F) arasında oldu u yerlerde kullanılabilir. Bu durumda daha dü ük sıcaklıklara maruz bırakıldıktan 
sonar 1 saate kadar olan sürede daha dü ük sıcaklık aralı ında güvenle kullanılabilir. 
Nakliye ve Ta ıma Sıcaklı ı: 
samaritan® PAD iki güne kadar olan sürede -10 ila 500C arasındaki (14 - 1220F) sıcaklıkta geçici olarak muhafaza 
edilebilir. E er samaritan® PAD’in 00C (320F) sıcaklı ın altında saklandı ını dü ünüyorsanız, aygıtı kullanmaya 
ba lamadan once en az 24 saat 0 ila 500C (32 - 1220F) sıcaklık arasındaki ortam sıcaklı ında saklanması gereklidir. 
0 - 50°C (32 - 122 0F) arasındaki sıcaklı ın dı ında uzun süreli kullanım aygıtın performansını olumsuz etkileyebilir. 

Not: Yeri belirlerken samaritan® PAD’i a ırı neme, toza veya yüksek sıcaklıklara maruz bırakacak yerlerden 
kaçının.

Seri numarası 08A veya 09A ile ba layan HeartSine samaritan® PAD aygıtları ile ilgili a a ıdaki bilgileri bilginize 
sunuyoruz:  
E er çalı ma sırasında samaritan® PAD ‘Batarya Zayıf’ sesli uyarısı verirse ve so uk ortama maruz bırakıldı ından 
üpheleniyorsanız (0°C veya 32 0F sıcaklı ın altı), yine de do ru ve güvenilir bir ekilde çalı maya devam edebilir; 

a a ıda belirtilen saklama ve çalı tırma sıcaklıklarına ba lıdır: 

Not: ‘Batarya zayıf’ sesli uyarısı verildi inde, durum göstergesi kırmızı yanıp sönmeye ba layacaktır.
E er samaritan® PAD önerilen saklama sıcaklık aralı ına getirilirse (0 ila 50°C veya 32 ila 122 0F arası) manuel veya 
otomatik olarak bir sonraki açılı ında yanıp sönen kırmızı LED göstergesi ye il renk almalıdır, dolayısıyla otomatik 
testing ba arılı bir ekilde tamamlandı ını göstermelidir. 
E er durum göstergesi kırmızı yanıp sönmeye devam ederse ya da ‘Batarya Zayıf’ sesli uyarısı verilmeye devam 
ederse uyarı dü ük sıcaklık ile ilgili de ildir. Bu durumda do rudan HeartSine distribütörünüz ya da HeartSine 
Technologies Teknik Destek Ekibi ile do rudan irtibata geçiniz. 
E er samaritan® PAD acil bir durumda kullanılırsa ve ‘Batarya Zayıf’ sesli uyarısı duyulursa, aygıt ile CPR ve 
defibrilasyon tedavisi yapmaya devam edin. 
‘Batarya Zayıf’ sesli uyarısı duyuldu unda samaritan® PAD normalde ona kadar defibrilasyon oku daha 
verebilmektedir. 
Not: samaritan® PAD kullanılmaya devam ederken güvenilir ve uygun tedavi sunmaya devam edecektir.
E er yedek Pad-Pak™ (batarya ve elektrot kartu u) varsa Pad-Pak™ bataryasını de i tirmek için hazırlıklı olunuz. 
So uk durumlarda herhangi bir yedek Pad-Pak™’ı yukarıda önerilen ekilde saklanmasını sa layın. 
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