
Informações do aparelho

Tipo de dispositivo (marcar um) Número de série Versão de software

 SAM 300

 SAM 300P

 SAM 350P

 SAM 500P

 AED

 PDU

Informações do paciente 

Homem    Mulher Idade (anos): Tempo de uso (local): Data de uso:

Condições clínicas pré-existentes (se desconhecidas)

Status clínico (marcar a aplicável) Detalhes

 Diabetes Mellitus

 Hipertensão

 Hiperlipidemia

 Marca-passo implantado

 Outro

Informações do Pad-Pak

Tipo Pad-Pak (marcar uma) Número de lote/série Data de validade

 Adulto

 Pediátrico

 Data-Pak

Informações do evento

O evento teve tetemunha?  Sim   Não     Se positivo, por quem?
A RCP foi aplicada por terceiro antes de ligar o AED?  Sim   Não     Se positivo, por quanto tempo?

Qual foi o tempo de resposta do socorrista? (de SCA a AED de recuperação)

O paciente respirava quando o socorrista chegou?  Sim   Não   Desconhecido
O paciente tinha pulso antes de começar a RCP?  Sim   Não   Desconhecido

Foi aplicado choque?  Sim   Não 

Acessórios

Outros acessórios usados

Informações do relator

Nome do relator do evento:

Telefone:

Email:

Nome do distribuidor:

Informações do usuário

País:

O usuário recebeu treinamento?  Sim  Não

Fornecedor de treinamento  
(se desconhecido):

Referência de evento clínico
Apenas para uso da HeartSine
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Comentários/Sugestões adicionais

Local onde a RCP foi feita 

Local (marcar uma) Detalhes

 Em casa

 Escritório

 Centro médico 

 Centro esportivo

 Espaço público 

 Outro

Apresentando ritmo cardíaco (se desconhecido)

Rítmo cardíaco (marcar uma) Detalhes

 VF

 VT

 PEA

 Asistole

 Ritmo sinusal

 Não chocável

 Outro

Resultado do paciente

Resultado (marcar uma) Detalhes

 Sobreviveu para admissão hospitalar

 Sobreviveu para alta hospitalar

 não sobreviveu

O dispositivo está disponível para  
pesquisa, se necessário? 

Sim  Não

O download do evento foi baixado  
com o software Saver EVO? 

Sim  Não

Se a resposta for negativa, gostaria que a HeartSine 
fornecesse uma versão de download do evento?  
Sim  Não    

Impresso   Download

Assinatura: Data:

EUA/AMÉRICAS
Fax: +1 (215) 860 8192
Correspondência:  
HeartSine Technologies Inc.
121 Friends Lane, Suite 400
Newtown, PA 18940 EUA

EUROPA/OUTROS PAÍSES
Fax: 44 28 9093 9401
Correspondência:  
HeartSine Technologies Ltd.
203 Airport Road West, Belfast,
BT3 9ED Irlanda do Norte

Email: support@heartsine.com
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Forward Hearts

O sobrevivente foi informado sobre o programa HeartSine’s Forward Hearts? (http://pt.heartsine.com/forward-hearts)  Sim   Não    

O sobrevivente desejou participar do programa Forward Hearts?  Sim   Não  
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