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เครื่องกระตุกหัวใจอัตโนมัติ (AED) ฝกหัด เปนเครื่องมือที่ใชสําหรับฝกทักษะ
พื้นฐานการใชงานเครื่อง AED ในการชวยชีวิตและขั้นตอนการกระตุกหัวใจที่ถูกตอง
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คูมือผูใ ชเครื่อง AED ฝกหัด

ความปลอดภัย
กอนใชงานเครื่อง โปรดตรวจสอบดังตอไปนี้:

!

ขอควรระวัง! ผูปวยอาจไดรับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต
เครื่อง AED ฝกหัดไมใชเครื่องชวยชีวิตและไมสามารถใชช็อคกระตุกหัวใจได
เครื่อง AED ฝกหัดใชในการฝกอบรมและสาธิตการใชงานเทานั้น
เพื่อไมใหเกิดความสับสน อยาเก็บเครื่อง AED ฝกหัดหรือแผนอิเล็คโทรด AED
ฝกหัดรวมกับอุปกรณ AED อื่นๆ
เพื่อไมใหเกิดความสับสนในการอางอิงเครื่อง AED ฝกหัด และอุปกรณอื่นๆ
ในคูมือนี้ โปรดสังเกตดังนี้:
u

u

Rescue (ชวยชีวิต) — เครื่องมือหรืออุปกรณเสริมที่ใชในการ
ช็อคไฟฟาบําบัด จะมีคําวา “Rescue” กํากับอยู (เชน Powerheart®
9300A คือ เครื่อง AED rescue)
Training (ฝกหัด) — เครื่องมือหรืออุปกรณเสริมที่ใชสาธิตฟงกชัน
การทํางานของเครื่อง AED จะมีคําวา “training” หรือ “trainer”
กํากับอยู (เชน แผนอิเล็คโทรด Training AED ไมสามารถใชในการ
ช็อคไฟฟาบําบัด)

รุน
 ที่รองรับ
เครื่องฝกหัดนี้จําลองฟงกชันการทํางานของเครื่อง AED ของ Cardiac
Science Corporation AED ในรุนตอไปนี้:
u
u

Powerheart® 9300A (G3 อัตโนมัติ)
Powerheart 9300E (G3 กึ่งอัตโนมัติ)

นอกจากนี้ เครื่องฝกหัดยังรองรับแบรนดและรุนอื่นๆ ที่มีฟงกชันการทํางาน
เหมือนกับรุนดังกลาวขางตน
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วัตถุประสงคการใชงาน

วัตถุประสงคการใชงาน
เครื่อง AED ฝกหัดและคูมือฉบับนี้จัดทําขึ้นสําหรับผูฝกสอนที่ผานการรับรอง
เพื่อใชฝกฝนทักษะความสามารถและประสบการณดังนี้:
u

u

ฝกอบรมเพื่อขอรับใบประกาศนียบัตรการชวยฟนคืนชีพ (CPR) ที่รับรองโดย
American Heart Association หรือ European Resuscitation Council
(หรือเทียบเทา) และการฝกอบรมการกระตุกหัวใจสําหรับผูปฐมพยาบาล
เบื้องตน
ทําความเขาใจการทํางานและการใชงานเครื่อง AED ชวยชีวิตรุนตางๆ
และอุปกรณเสริมที่รองรับอยางละเอียด

คุณสามารถอานคําแนะนําการทํางานโดยละเอียดของเครื่อง AED ชวยชีวิต
แตละรุนไดจากคูมือการใชงานและบริการเฉพาะแตละรุน

วัตถุประสงคการเรียนรู
หลังจบการอบรม ผูเรียนควรมีทักษะความสามารถขันต่ําดังนี้:
u
u
u

สามารถจําลองสถานการณการชวยชีวิตผูปว ยโดยใชเครื่อง AED ฝกหัดได
เขาใจความแตกตางระหวางเครื่อง AED ฝกหัดกับเครื่อง AED ชวยชีวิต
เขาใจการทํางานของเครื่อง AED ชวยชีวิต

ภาพรวมเครื่อง AED ฝกหัด
เครื่อง AED ฝกหัด คือ เครื่อง AED จําลองเพื่อใชฝกฝนทักษะการชวยชีวิต
ขั้นพื้นฐาน และขั้นตอนการกระตุกหัวใจที่ถูกตองสําหรับผูปฐมพยาบาลเบื้องตน
โดยใชเครื่อง AED ของ Cardiac Science
เครื่อง AED ฝกหัดสามารถ:
u
u
u

จําลองขั้นตอนการชวยชีวิตได
ปรับเปลี่ยนสถานการณจําลองการชวยชีวิตได
สรางสถานการณจําลองการชวยชีวิตโดยการกระตุกหัวใจทั้งแบบช็อคไฟฟา
และไมใชไฟฟาได

ผูฝกสอนสามารถสั่งงานเครื่อง AED ฝกหัดดวยรีโมทคอนโทรล
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คูมือผูใ ชเครื่อง AED ฝกหัด

สวนประกอบตางๆ ของเครื่อง AED ฝกหัด
เครื่อง AED ฝกหัดมีคุณสมบัติภายนอกทั่วไปเชนเดียวกับเครื่อง AED ชวยชีวิต
หมายเหตุ: เครื่อง AED
ฝกหัดใชแผนอิเล็คโทรดฝกหัดแบบพิเศษสําหรับใชในการ
สาธิตการวางตําแหนงแผนอิเล็คโทรดที่ถูกตองเทานั้น แผนอิเล็คโทรดที่ใช
ฝกหัดไมสามารถใชกระตุกหัวใจหรือแสดงผลลัพธได

ภาพ 1: เครื่อง AED ฝกหัดและรีโมทคอนโทรล
เครื่อง AED ฝกหัดอาจถูกกําหนดคาใหทํางานกึ่งอัตโนมัติหรืออัตโนมัติ
คุณสามารถอานคําอธิบายโดยละเอียดของสวนประกอบตางๆ ของเครื่อง AED
ชวยชีวิตไดจากคูมือการใชงานและบริการเครือง AED ชวยชีวิต
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ภาพรวมเครื่อง AED ฝกหัด

ฟงกชันของรีโมทคอนโทรลเครื่อง AED ฝกหัด
รีโมทคอนโทรลมีฟงกชันดังนี้:
ตาราง 1: ปุมตางๆ บนรีโมทคอนโทรลของเครื่อง AED ฝกหัด

ปุม

การใชงาน

1, ยกเลิกการกระตุน
ดวยไฟฟา
สถานการณจําลอง 1
การยืนยันภาษา

กดขณะชารจไฟฟาเพื่อพรอมท “จังหวะการเตนของหัวใจเปลี่ยน
ยกเลิกการกระตุนดวยไฟฟา”
กดขณะแจงดวยเสียง ติดแผนอิเล็คโทรด เพื่อพรอมท การวิเคราะห
การทํางานถัดไป (ช็อค หรือ CPR) ขึ้นอยูกับสถานการณที่เลือกไว
กดขณะแสดง CPR เพื่อพรอมท การวิเคราะห ตามดวย CPR อีกครั้ง
กด # ตามดวย 1 เพื่อเริ่มสถานการณจําลอง 1
กดยืนยันการเลือกภาษา (ดูที่ การตั้งคาภาษา ในหนา 7)

2, ใหกระตุนดวยไฟฟา
สถานการณจําลอง 2

กดขณะพรอมท ติดแผนอิเล็คโทรด เพื่อพรอมท การวิเคราะห
การทํางานถัดไป (ช็อค หรือ CPR) ขึ้นอยูกับสถานการณที่เลือกไว
กดขณะแสดง CPR พรอมท เพื่อพรอมท การวิเคราะห ตามดวย
ช็อค อีกครั้ง
กด # ตามดวย 2 เพื่อเริ่มสถานการณจําลอง 2
กดขณะวิเคราะหเพื่อใหพรอมท “ตรวจสอบแผนอิเล็คโทรด” กดอีกครั้ง
เพื่อทําตอ
กด # ตามดวย 3 เพื่อเริ่มสถานการณจําลอง 3

3, ตรวจสอบแผน
อิเล็คโทรด
สถานการณจําลอง 3

4, วางแผนอิเล็คโทรด
สถานการณจําลอง 4

หลังจากพรอมท “ฉีกซองบรรจุอิเล็คโทรดและนําแผนอิเล็คโทรด
ออกมา” กดเพื่อพรอมท:
• “ดึงแผนอิเล็คโทรดแผนแรกออกจากแผนพลาสติกที่ติดอยู”
• “ติดแผนอิเล็คโทรดแผนแรกบนผิวทรวงอกตอนบน”
• “ดึงอิเล็คโทรดแผนที่สองออก แลวติดบนผิวทรวงอกตอนลาง”
หมายเหตุ: ใชตัวเลือกนี้เมื่อจําเปนตองเรงพรอมทใหรวดเร็วยิ่งขึ้น
กดอีกครั้งเพื่อระบุตําแหนงวางแผนอิเล็คโทรด
กด # ตามดวย 4 เพื่อเริ่มสถานการณจําลอง 4
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ตาราง 1: ปุมตางๆ บนรีโมทคอนโทรลของเครื่อง AED ฝกหัด (continued)

ปุม

การใชงาน

กดขณะพรอมท การวิเคราะห ใหพรอมท “การวิเคราะหถูกระงับ
หยุดเคลื่อนไหวผูปว ย”
กดอีกครั้งเพื่อทําตอ
5, การวิเคราะหถูกระงับ กด # ตามดวย 5 เพื่อเริ่มสถานการณจําลอง 5
สถานการณจําลอง 5

6, แบตเตอรี่ออน

กดขณะสถานการณจําลองการชวยชีวิตตอพรอมท “แบตเตอรี่ออน”
(ไฟ LED แบตเตอรี่แสดงแบตเตอรี่ออน)
กดอีกครั้งเพื่อปดไฟ LED แบตเตอรี่ออนและเปดไฟ LED แบตเตอรี่สีเขียว
สองดวง (ระดับแบตเตอรี่ 50%)
กดเพื่อพรอมท “สงเครื่องเขาตรวจซอม”
กดอีกครั้งเพื่อทําตอ
กด # ตามดวย 7 เพื่อลดระดับเสียงลําโพง

7,
สงเครื่องเขาตรวจซอม
ลดระดับเสียง
กดเมื่อตองการหยุดชั่วคราว (เครื่อง AED ฝกหัดจะสงเสียงบี๊ป
ขณะหยุดชั่วคราว) กดอีกครั้งเพื่อทําตอ
กด # ตามดวย 8 เพื่อเพิ่มระดับเสียงลําโพง
8, หยุดชั่วคราว
เพิ่มระดับเสียง
กด # ตามดวย 1, 2, 3, 4 หรือ 5 เพื่อเปลี่ยนสถานการณการช็อคไฟฟา
กด # ตามดวย 7 หรือ 8 เพื่อลดหรือเพิ่มระดับเสียงลําโพง
9, เปลี่ยนสถานการณ
จําลอง
เปลี่ยนระดับเสียง
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การตั้งคาภาษา

การตั้งคาภาษา
เมื่อตองการเปลี่ยนภาษาเสียงแนะนํา:
1.

เปดฝาเครื่องฝกหัดและกดปุมช็อคคางไว 5 วินาที ปุมช็อคยังคงติดสวาง
ภาษาปจจุบันถูกแสดงบนหนาจอ

2.
3.

กดปุมช็อคคางไวเพื่อเลือกภาษาที่มี
เมื่อภาษาที่ตองการแสดงขึ้น ปลอยปุมช็อค และกดปุม 1 บนรีโมทคอนโทรล
เพื่อยืนยันการเลือก
เครื่องฝกหัดจะรีบูตและทํางานในภาษาที่เลือก

โหมดและตัวเลือกโหมด
เครื่องฝกหัดจําลองการทํางานของเครื่อง AED ชวยชีวิตทั้งสิ้นแปดโหมดดังนี้:
u
u
u
u
u
u
u
u
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โหมด 1: Powerheart กึ่งอัตโนมัติแบบมี Traditional CPR Prompts
และ CPR Metronome
โหมด 2: Powerheart กึ่งอัตโนมัติแบบมี Traditional CPR Prompts
และไมมี CPR Metronome
โหมด 3: Powerheart อัตโนมัติแบบมี Traditional CPR Prompts
และ CPR Metronome
โหมด 4: Powerheart อัตโนมัติแบบมี Traditional CPR Prompts
และไมมี CPR Metronome
โหมด 5: Powerheart กึ่งอัตโนมัติแบบมี Compressions-Only CPR Prompts
และ CPR Metronome
โหมด 6: Powerheart กึ่งอัตโนมัติแบบมี Compressions-Only CPR Prompts
และไมมี CPR Metronome
โหมด 7: Powerheart อัตโนมัติแบบมี Compressions-Only CPR Prompts
และ CPR Metronome
โหมด 8: Powerheart อัตโนมัติแบบมี Compressions-Only CPR Prompts
และไมมี CPR Metronome
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การตั้งคาโหมด:

8

1.

เลือกภาษา (ดูที่ การตั้งคาภาษา ในหนา 7) แลวกดปุม 1 หมายเลข
โหมดการทํางานจะกะพริบ

2.
3.

กดปุมช็อคคางไวเพือ
่ เลือกโหมดที่มี
เมื่อโหมดที่ตองการแสดงขึ้น ปลอยปุมช็อค และกดปุม 1 บนรีโมทคอนโทรล
เพื่อยืนยันการเลือก เครื่องฝกหัดจะรีบูตและเริ่มการแนะนําดวยเสียง
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สถานการณจําลองการชวยชีวิต

สถานการณจําลองการชวยชีวิต
ในสวนนี้จะอธิบายสถานการณจําลองการชวยชีวิตทั่วไป และจะแสดงสถานการณ
จําลองการชวยชีวิตที่ตั้งคาลวงหนา 4 สถานการณ เมื่อตองการเปลี่ยน
สถานการณจําลอง ดูที่ฟงกชันปุม
 ในสวน ฟงกชันของรีโมทคอนโทรลเครื่อง AED

ฝกหัด

หมายเหตุ: เครื่อง AED ฝกหัดจะไมเก็บขอมูลการชวยชีวิตซึ่งไมเหมือนกับเครื่อง
AED ชวยชีวิต

สถานการณจําลองการชวยชีวิตทั่วไป
ขั้นตอนตอไปนี้สาธิตสถานการณจําลองการชวยชีวิตทั่วไป เมื่อตั้งคาเครื่อง AED
ฝกหัด และเปดฝาตัวเครื่อง เครื่อง AED ฝกหัด จะดําเนินสถานการณจําลอง
ทั้งหมด ผูฝกสอนอาจเรงสถานการณจําลองใหเร็วขึ้นไดถาจําเปน
1.

เปดฝาตัวเครื่อง AED ฝกหัด เครื่อง AED ฝกหัดพรอมท “ฉีกซองบรรจุ
อิเล็คโทรดและนําแผนอิเล็คโทรดออกมา”

2.

กด 4 บนรีโมทคอนโทรลเพื่อแสดงพรอมท แผนอิเล็คโทรด:

3.
4.
5.

•

“ดึงแผนอิเล็คโทรดแผนแรกออกจากแผนพลาสติกที่ติดอยู”

•

“ติดแผนอิเล็คโทรดแผนแรกบนผิวทรวงอกตอนบน”

• “ดึงอิเล็คโทรดแผนที่สองออก แลวติดบนผิวทรวงอกตอนลาง”
กด 4 อีกครั้งเพื่อระบุตําแหนงวางแผนอิเล็คโทรด
เครื่อง AED ฝกหัดดําเนินขั้นตอนการวิเคราะหลําดับการชวยชีวิตและพรอมท
“หามสัมผัสผูปวย! กําลังวิเคราะหจังหวะการเตนของหัวใจ”
ถาเลือกจังหวะการช็อคไฟฟา เครื่อง AED ฝกหัดจะแสดงขอความ
“ใหกระตุนดวยไฟฟา กําลังประจุไฟ” ขั้นตอนถัดไปขึ้นอยูกับสถานการณ
จําลองที่ใช
สําหรับการจําลองสถานการณกึ่งอัตโนมัติ:
a. เครื่อง AED ฝกหัดจะแสดง “ถอยหาง! กดปุมที่กระพริบเพื่อทําการ
กระตุนดวยไฟฟา”
b. ผูเรียนกดปุมช็อคเพื่อจําลองการกระตุกหัวใจครั้งแรก
หากไมกดปุมช็อคหลังผานไป 30 วินาที เครื่อง AED ฝึกหัดจะเขาสู
โหมด CPR

70-01011-34 B

9

คูมือผูใ ชเครื่อง AED ฝกหัด

สําหรับการจําลองสถานการณอัตโนมัติ:
a. เครื่อง AED ฝกหัดจะพรอมท “ถอยหาง! จะเริ่มทําการกระตุนดวยไฟฟา
ใน สาม…สอง…หนึ่ง เสร็จสิ้นการกระตุนดวยไฟฟา”
b. เครื่อง AED ฝกหัดจะเขาสูโหมด CPR
หากสถานการณจําลองกําหนดจังหวะการช็อคโดยไมใชไฟฟา เครื่อง AED
ฝกหัดจะพรอมท “เริ่มทํา CPR เปาลมหายใจ 2 ครั้งจากนั้นเปาลมหายใจ
2 ครั้ง”

10
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สถานการณจําลองการชวยชีวิต

สถานการณจําลองการชวยชีวิตที่แนะนํา
ตารางตอไปนี้แสดงสถานการณจําลองการชวยชีวิต 5 สถานการณที่แนะนํา
โดย AHA
หมายเหตุ: หากการจําลองการทํางานของเครื่อง AED อัตโนมัติแทนพรอมท
สําหรับช็อค เครื่อง AED ฝกหัดจะนับถอยหลังและช็อคไฟฟาโดยอัตโนมัติ
ตาราง 2: สถานการณจําลอง AHA ที่แนะนํา

สถานการณ
ขั้นตอน จําลอง 1

สถานการณ
จําลอง 2

สถานการณ
จําลอง 3

สถานการณ
จําลอง 4

1

เปดฝาเครื่อง AED ฝกหัด

2

วางตําแหนงแผนอิเล็คโทรดบนหุนจําลอง

3

เครื่อง AED ฝกหัดดําเนินการวิเคราะห

สถานการณ
จําลอง 5

4

ไมแนะนําใหกระตุนดวยไฟฟา

ใหกระตุนดวยไฟฟา

5

CPR 2 นาที

ชารจไฟและพรอมทเพื่อช็อค

6

การวิเคราะหครั้งที่สอง

CPR 2 นาที

7

ไมแนะนําใหกระตุนดวยไฟฟา

การวิเคราะหครั้งที่สอง

8

CPR 2 นาที

ใหกระตุนดวย
ไฟฟา

ไมแนะนําให
กระตุนดวยไฟฟา

การวิเคราะห
ถูกระงับ

CPR 2 นาที

ไมแนะนําให
กระตุนดวยไฟฟา

9

การวิเคราะห
ครั้งที่สาม

ชารจไฟและ
พรอมทเพื่อช็อค

10

ใหกระตุนดวย
ไฟฟา

CPR 2 นาที

11

ชารจไฟและ
พรอมทเพื่อช็อค

การวิเคราะห
ครั้งที่สาม

12

ใหกระตุนดวย
ไฟฟา

13

ชารจไฟและ
พรอมทเพื่อช็อค

14

CPR 2 นาที
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คูมือผูใ ชเครื่อง AED ฝกหัด

การบํารุงรักษา
เครื่อง AED ฝกหัดไมมีชิ้นสวนที่ซอมแซมได การบํารุงรักษาอยางเดียวที่ทําไดคือ:
u
u

ใชผาชุบหมาดเช็ดทําความสะอาดผิวภายนอก
เปลี่ยนแบตเตอรี่ในเครื่อง AED ฝกหัดหรือรีโมทเมื่อจําเปน
• เครื่อง AED ฝกหัดใชถานแบตเตอรี่อัลคาไลน D-cell สองกอน
•

รีโมทคอนโทรลใชถานแบตเตอรี่อัลคาไลน AAA สองกอน

ตรวจสอบขั้วแบตเตอรี่ที่ถูกตองขณะเปลี่ยนแบตเตอรี่
ติดตอแผนกสนับสนุนทางเทคนิค Cardiac Science หรือแผนกปฏิบัติการ
ระหวางประเทศสสําหรับนอกสหรัฐอเมริกา (ดูที่ ขอมูลติดตอ ในหนา 1-14)
สําหรับการบํารุงรักษาหรือปญหาการซอมแซมอื่นๆ
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ขอมูลจําเพาะ

ขอมูลจําเพาะ
ตารางตอไปนี้แสดงขอมูลจําเพาะของเครื่อง AED ฝกหัด:
ตาราง 3: ขอมูลจําเพาะ

พารามิเตอร

รายละเอียด

ขนาด

ความสูง: 8 ซม. (3.3 นิ้ว)
ความกวาง: 27 ซม. (10.6 นิ้ว)
ความลึก: 31 ซม. (12.4 นิว้ )

เงื่อนไขการทํางาน
และการรอทํางาน

อุณหภูมิ: 0°C ถึง +50°C (32°F ถึง +122°F)
ความชื้น: 5% ถึง 95% (ไมควบแนน)

เงื่อนไขการสง
(ไมเกินหนึ่งสัปดาห)

อุณหภูมิ: -40°C ถึง +65°C (-40°F ถึง +149°F)
ความชื้น: 5% ถึง 95% (ไมควบแนน)

แบตเตอรี่

่ ัลคาไลน D-cell
เครื่อง AED ฝกหัด: ถานแบตเตอรีอ
สองกอน
รีโมทคอนโทรล: ถานแบตเตอรี่อัลคาไลน AAA สองกอน

มลพิษ

รังสี E-M: EN 55011, กลุม 1, หมวดหมู B

ภูมิคุมกัน

รังสี E-M: EN 61000-4-3
รังสี M: EN 61000-4-8
ESD: EN 61000-4-2

FCC แจงผูใชในสหรัฐอเมริกา
เครื่องมือนี้ไดมาตรฐานตามสวนที่ 15 ของกฎ FCC การทํางานเปนไปตาม
สองเงือ
่ นไขตอไปนี้: (1) เครื่องมือนี้ไมสรางสัญญาณรบกวนที่เปนอันตราย
และ (2) เครื่องมือนี้รับสัญญาณรบกวนที่ไดรับรวมถึงสัญญาณรบกวน
ที่อาจทําใหการทํางานเกิดความผิดพลาด ดูที่ สวน 47CFR 15.19(3)
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ขอมูลติดตอ
ในสหรัฐอเมริกา:
หากตองการสั่งซื้อเครื่อง Powerheart G3 AEDs หรืออุปกรณเสริมเพิ่มเติม
ติดตอแผนกบริการลูกคา Cardiac Science:
u หมายเลขโทรฟรี (สหรัฐอเมริกา): 1.800.426.0337
u หมายเลขโทรฟรี: +1.262.953.3500
u โทรสาร: +1.262.953.3499
u อีเมล: care@cardiacscience.com
Cardiac Science มีบริการสนับสนุนทางเทคนิคทางโทรศัพทตลอด 24 ชั่วโมง
คุณสามารถติดตอแผนกสนับสนุนทางเทคนิคผานโทรสาร อีเมล
หรือการสนทนาสดทางเว็บ
ไมมีการเรียกเก็บคาบริการลูกคาสําหรับบริการสนับสนุนทางเทคนิคทางโทรศัพท
โปรดเตรียมหมายเลขรหัสและรุนอุปกรณเมื่อติดตอแผนกสนับสนุนทางเทคนิค
(หมายเลขรหัสและรุนอุปกรณแสดงอยูใตเครื่อง)
u หมายเลขโทรฟรี (สหรัฐอเมริกา): 1.800.426.0337
u หมายเลขโทรฟรี: +1.262.953.3500
u โทรสาร: +1.262.798.5236
u อีเมล: techsupport@cardiacscience.com
internationalservice@cardiacscience.com (ตางประเทศ)
u

เว็บไซต: http://www.cardiacscience.com

นอกสหรัฐอเมริกา:
ติดตอตัวแทนจําหนาย Cardiac Science ในทองถิ่นเพื่อสั่งซื้อเครื่องมือหรือ
อุปกรณเสริม และขอรับการสนับสนุนทางเทคนิคสําหรับผลิตภัณฑ AED ของคุณ

Cardiac Science Corporation • N7 W22025 Johnson Drive Waukesha WI 53186 USA • 262.953.3500 • โทรฟรีสหรัฐ 800.426.0337 • แฟกซ: 262.953.3499
• care@cardiacscience.com
สั่งซื้อและดูแลลูกคา (สหรัฐและตางประเทศ) • โทรฟรีสหรัฐ 800.426.0337 • แฟกซ: 262.953.3499 • care@cardiacscience.com
สนับสนุนดานเทคนิค • โทรฟรีสหรัฐ 800.426.0337 • (สหรัฐ) แฟกซ: 262.798.5236 • techsupport@cardiacscience.com•
• (ตางประเทศ) internationalservice@cardiacscience.com
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Cardiac Science, โลโก Shielded Heart, Quinton, Burdick, HeartCentrix‚
Powerheart‚ FirstSave‚ Mastertrak‚ MDLink‚ STAR‚ Intellisense‚ Rescue Ready‚
RescueCoach‚ Rescuelink‚ RHYTHMx‚ and Survivalink เปนเครื่องหมายการคาของ
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