
Tekninen tiedote:  

HeartSine samaritan® PAD & Pad/Ped Pakin käyttö ja säilytys 
oikeassa lämpötilassa. 
Arvoisa asiakas,  

Haluamme tuoda esillä teidän HeartSine samaritan® PAD ja siihen liittyvien Pad/Ped Pakin säilytyksen ja käytön 
tärkeys sekä oikeat lämpötilat kuten alle esitetty. Olkaa hyvää ja ottakaa huomioon, että tämä tieto ei löydy 
asiankuuluvissa käyttöohjeissa. 

Tarkoitettu HeartSine samaritan® PAD laitteille, joiden sarjanumeron alku on 04, 05, 06, 07: 

Valmiustilan lämpötila: 
Samaritan® PAD pitäisi säilyttää lämpötilalla välillä 10 ja 500C. 
HeartSine suosittele, että – jos on mahdollista – laite säilytetään turvallisessa huoneenlämpötilassa, tämä varmistaa 
sekä samaritan® PAD että Pad-Pakille huippusuorituksen säilymistä.
Käyttölämpötila: 
Jos samaritan® PAD on pidetty valmiustilan ehtojen mukaisesti (katso edellä) vähintään 24 tunnin ajan, se voi käyttää 
olosuhteissa, missä ympäristölämpötila on 0 ja 500C välillä. 
Tässä tilanteessa se voi turvallisesti käyttää alhaisemman lämpötilan alueella tunnin ajan sen jälkeen kun se 
altistettiin alhaiselle lämpötilalle.  
Kuljetuslämpötila: 
Samaritan® PAD voi väliaikaisesti säilyttää lämpötiloilla -10 ja +500C välillä kahden päivän ajan. 
Jos luulet, että samaritan® PAD on säilytetty alle 100C, laite pitäisi palauttaa ympäristölämpötilaan välillä 10 ja 500C 
vähintään 24 tunnin ajanjakson ajan ennen kuin laite voi harkita ottaa käyttöön. 
Pitkäaikainen säilytys 10 - 50 °C lämpötilojen ulko puolella voi haitallisesti vaikuttaa laitteen suorituskykyyn. 

Huomautus: Jos harkitsette sijainnin, välttäkää alueet, jossa samaritan® PAD on alttiina liialliselle  
kosteudelle, pölylle tai lämpötilalle. 

Haluamme myös, että otatte huomioon seuraava tieto koskien HeartSine samaritan® PAD laitteet joiden sarjanumerot 
alkavat numeroilla 04, 05, 06, 07:  
Jos samaritan® PAD antaa käytön aikana äänikehote ‘Varoitus alhaisesta paristosta” ja on epäiltävä, että laite on ollut 
alttiina kylmässä ympäristössä (alle 10 °C), se voi  edelleen olla kyvytön toimia oikein ja turvallisesti; katso aihe 
suositetun säilytys- ja toimintalämpötila jäljempänä: 
Huomautus: Jos ‘alhainen paristo’ äänikehote on kuultavissa, vihreä tilailmaisin lakkaa vilkkumasta. 
Jos samaritan® PAD on palautettu suosittuun lämpötila-alueeseen (10 - 50 °C), vihreä LED pitäisi aloittaa vilkkua ja  
näin osoittaa, että itsetestaus on täysin onnistunut, jos laite kytketään seuraavan kerran päällä joko manuaalisesti tai 
automaattisena itsetestauksena. 
Varoitus ei liity alhaiseen lämpötilaan, jos tilailmaisin ei ala vilkkua vihreänä tai jos äänikehote ‘Varoitus alhaisesta 
paristosta’ jatkuu. Tässä tapauksessa teidän on otettava yhteyttä valtuutettuun HeartSine jälleenmyyjään tai suoraan 
HeartSine Technologies teknisen tukeen. 
Jos samaritan® PAD käytetään hätätilanteessa ja ‘Varoitus alhaisesta paristosta’ kuullaan, on jatkettava elvytystä ja 
sähköiskujen antamista laitteen kanssa.   
Samaritan® PAD voi olla kyvytön antamaan yleensä yli kymmenen sähköiskuja, jos ‘Varoitus alhaisesta paristosta’ on 
kuultu. 
Huomautus: Sen aikana kun samaritan® PAD jatkaa toimintaa, se voi antaa turvallisen ja asianmukaisen 
terapian. 
Jos teillä on ylimääräinen Pad-Pak™ (paristo ja elektrodikasetti) olkaa valmiina vaihtamaan Pad-Pak™n pariston. 
Varmistakaa kylmissä olosuhteissa, että ylimääräinen Pad-Pak™’ on käytettävissä suositusten mukaisesti 
mahdollista käyttöä varten. 



  

HeartSine samaritan® PAD laitteille, joiden sarjanumero alkaa numeroilla 08A & 09A: 

Valmiustilan lämpötila: 
Samaritan® PAD pitäisi säilyttää lämpötiloilla välillä 0 ja 500C. 
Heartsine suosittele, että – jos on mahdollista - laite säilytetään turvallisessa huoneenlämpötilassa, koska tämä 
varmistaa sekä Samaritan® PAD että Pad-Pakille huippusuorituksen säilymistä.  
Käyttölämpötila: 
Jos samaritan® PAD on pidetty valmiustilan vaatimusten mukaisesti (katso edellä) vähintään 24 tunnin ajanjakson 
aikana, se voi käyttää tilanteissa, missä ympäristön lämpötila on välillä 0 ja 500C. Tässä tilanteessa se voi turvallisesti 
käyttää alhaisen lämpötilan alueella noin tunnin ajan sen jälkeen kun se on ollut alttiina alhaiselle lämpötilalle. 
Kuljetuslämpötila: 
Samaritan® PAD voi väliaikaisesti säilyttää välillä -10 - 500C kahteen päivään asti. 
Jos uskotte, että samaritan® PAD on säilytetty alle 00C, laite pitäisi palauttaa ympäristölämpötilaan välillä 0 ja 500C 
vähintään 24 tunnin ajanjakson aikana ennen kuin laite on valmiiksi käyttöön.  
Pitkäaikainen säilytys 0 - 50 °C lämpötila-alueen u lkopuolella voi epäedullisesti vaikuttaa laitteen suorituskykyyn. 

Huomautus: Jos harkitsette sijainnin, välttäkää alueet, jossa samaritan® PAD on alttiina liialliselle  
kosteudelle, pölylle tai lämpötilalle. 

Haluamme myös, että otatte huomioon seuraava tieto, joka koske HeartSine samaritan® PAD laitteet joiden 
sarjanumerot alkavat numeroilla 08A tai 09A:  
Jos samaritan® PAD antaa käytön aikana äänikehote ‘Varoitus alhaisesta paristosta” ja on epäiltävä, että laite on ollut 
alttiina kylmässä ympäristössä (alle 0 °C), se voi edelleen olla kyvytön toimia oikein ja turvallisesti; katso aihe 
suositetun säilytys- ja toimintalämpötila jäljempänä: 

Huomautus: Jos ‘alhainen paristo’ äänikehote on kuultu, tilailmaisin alkaa vilkkua punaisena. 
Jos samaritan® PAD on palautettu suositun säilytyslämpötilan alueelle (0 - 50 °C) laiteessa pitäisi, jos sen seuraav an 
kerran joko manuaalisesti tai automaattisena itsetestinä kytketään päällä, vilkkuva punainen LED vaihtaa vihreäseen 
ja näin ilmaista, että itsetestaus on täysin onnistunut.   
Varoitus ei liity alhaiseen lämpötilaan, jos tilailmaisin jatkaa vilkkua punaisena tai äänikehote ‘Varoitus alhainen 
paristo’ jatkuu. Tässä tapauksessa olkaa hyvää ja ottakaa yhteyttä valtuutettuun HeartSine jälleenmyyjään tai 
suoraan HeartSine Technologies’ tekniseen tukeen. 
Jos samaritan® PAD käytetään hätätilanteessa ja ‘Varoitus alhaisesta paristosta’ kuullaan, on jatkettava elvytystä ja 
sähköiskujen antamista laitteen kanssa. 
Samaritan® PAD voi olla kyvytön antamaan yleensä yli kymmenen sähköiskuja, jos ‘Varoitus alhaisesta paristosta’ on 
kuultu. 
Huomautus: Sen aikana kun samaritan® PAD jatkaa toiminta, se voi antaa turvallinen ja asianmukainen 
terapia. 
Jos teillä on ylimääräinen Pad-Pak™ (paristo ja elektrodikasetti) olkaa valmiina vaihtamaan Pad-Pak™n paristo. 
Varmistakaa kylmissä olosuhteissa, että ylimääräinen Pad-Pak™’ on käytettävissä suositusten mukaisesti 
mahdollista käyttöä varten. 
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