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Menedżer programu LIFELINKcentral™ do zarządzania 
defibrylatorami AED
Porównanie menedżera programu LIFELINKcentral do zarządzania defibrylatorami AED z programem PlusTrac™  
firmy ZOLL® do zarządzania defibrylatorami AED

Funkcje dostępne na portalu

Portal menedżera 
programu LIFELINKcentral 

do zarządzania 
defibrylatorami AED

Portal programu  
PlusTrac firmy ZOLL 

do zarządzania 
defibrylatorami AED

Obsługiwane defibrylatory AED

Defibrylatory AED Physio-Control Tak Tak

Inne defibrylatory AED Tak Tak

Powiadomienia za pośrednictwem e-mail

Gotowość urządzeń Tak Tak

Aktualizacje kont i placówek Tak Tak

Inspekcje Tak Tak

Status szkolenia Tak Tak

Zdarzenia szkoleniowe Tak Tak

AED w użyciu Tak1 Nie

Placówki

Dodawanie, edycja i wyświetlanie informacji o placówce Tak Tak

Widok tablicy wskaźników stanu placówki Tak Tak

Widok mapy placówki z wizualnym stanem gotowości Tak Tak

Generowanie raportu zbiorczego wizualnego stanu programu Tak Nie

Tworzenie własnych harmonogramów inspekcji Tak Nie

Urządzenie

Edycja i wyświetlanie informacji o AED Tak Tak

Widok oznaczonego kolorami stanu urządzenia na tablicy wskaźników Tak Tak

Widok mapy urządzeń z wizualnym stanem gotowości Tak Nie

Dodawanie i podłączanie do defibrylatorów AED akcesoriów i produktów 
jednorazowego użytku Tak Tak

Wcześniejsze powiadamianie o terminach przydatności do użytku baterii i elektrod Tak Tak

Dodawanie urządzeń własnych i śledzenie gotowości Tak Nie

Wykonywanie inspekcji manualnych Tak Tak

Przemieszczanie urządzeń pomiędzy placówkami Tak Tak

Zarządzanie zamówieniami uzupełniania materiałów Tak Nie

Automatyczne monitorowanie stanu baterii, produktów jednorazowego użytku  
i autotestów Tak, tylko CR2 Tylko ZOLL AED 3 

Bezprzewodowa aktualizacja oprogramowania i dostosowywanie do własnych 
potrzeb ustawień roboczych Tak, tylko CR2 Nie

Wyobrażamy sobie przyszłość, w której lepsza technologia umożliwia osiągnięcie lepszych wyników i zapewnia więcej 
przypadków uratowanego życia. W obliczu przypadku nagłego zatrzymania krążenia należy zapewnić swoim pracownikom, 
klientom, studentom i społeczności to, co najlepsze. Należy nie tylko mieć pewność, że urządzenie AED jest gotowe do 
pracy, ale również, że na miejscu znajduje się osoba przeszkolona w zakresie jego użycia. Dlatego właśnie opracowaliśmy 
najprostszy i najbardziej uniwersalny z dostępnych na rynku system zarządzania programem AED. Z menedżerem programu 
LIFELINKcentral AED, zarządzanie sprzętem ratunkowym i certyfikatami AED/RKO nigdy nie było łatwiejsze. Zapewnia on 
naszym klientom spokój płynący ze świadomości, iż są w pełni przygotowani na wypadek zaistnienia nagłej sytuacji, dzięki 
czemu mogą skoncentrować swoją uwagę na znacznie bardziej istotnym zagadnieniu...ratowaniu życia. Oto szczegółowe 
porównanie z programem PlusTrac firmy ZOLL do zarządzania defibrylatorami AED.

1 Tylko defibrylatory AED LIFEPAK® CR2 podłączone do sieci Wi-Fi® 



©2018 Physio-Control, Inc. LIFEPAK CR2 AED nie jest dostępny we wszystkich krajach, w tym w Stanach Zjednoczonych. W niektórych krajach dostępne są pakiety/plany 
serwisowe menedżera programu LIFELINKcentral do zarządzania defibrylatorami AED. Szczegółowe informacje można uzyskać od przedstawiciela firmy Physio-Control. Wszystkie 
zamieszczone tu nazwy są znakami handlowymi lub zastrzeżonymi znakami handlowymi odpowiednich właścicieli. 
GDR 3333224_A

Wszystkie oświadczenia aktualne w sierpniu 2017 roku.

MATERIAŁY ŹRÓDŁOWE

www.plustrac2.com accessed 8/11/17

ZOLL PlusTrac brochure MCN PP 1510 0151 (2015)

ZOLL PlusTrac specification sheet MCN PP 1509 0144 (2015)

ZOLL AEDs Administator’s Guide 9650-000752-12 Rev. F (June, 2017)

Funkcje dostępne na portalu

Portal menedżera 
programu LIFELINKcentral 

do zarządzania 
defibrylatorami AED

Portal programu  
PlusTrac firmy ZOLL 

do zarządzania 
defibrylatorami AED

Osoby

Dodawanie, edycja i wyświetlanie profili użytkowników Tak Tak

Widok statusu szkolenia na tablicy wskaźników Tak Tak

Przypisywanie ról koordynatora programu i koordynatora strony Tak Tak

Przypisywanie ról inspektora urządzeń AED i przeszkolonych ratowników Tak Tak

Śledzenie certyfikatów/gotowości przeszkolonych ratowników Tak Tak

Ustalanie terminów i harmonogramów szkoleń Tak Tak

Raporty

Dane AED Tak Tak

Dane dotyczące placówek Tak Tak

Dane dotyczące personelu Tak Tak

Dane dotyczące akcesoriów i produktów eksploatacyjnych Tak Tak

Dane dotyczące urządzeń specjalnych Tak Nie

Centrum zasobów

Wysyłanie i pobieranie zasobów (dokumentów, materiałów w formacie PDF itd.) Tak Nie

Wsparcie klienta Tak Tak

Wbudowany kalendarz Nie Tak

Jeżeli defibrylator LIFEPAK CR2 został zakupiony od autoryzowanego dystrybutora lub odsprzedawcy produktów Physio-Control, 
wówczas ten dystrybutor lub odsprzedawca będzie miał dostęp do konta menedżera programu LIFELINKcentral AED i może 
otrzymywać powiadomienia wyzwalane przez defibrylator LIFEPAK CR2. Należy pamiętać, że to ustawienie powiadamiania dystrybutora 
lub odsprzedawcy można wyłączyć w DOWOLNEJ chwili: jeżeli użytkownik chce je wyłączyć, należy zwrócić się do działu obsługi 
klienta Physio-Control z prośbą o zmianę ustawienia na samodzielne zarządzanie kontem bez wysyłania powiadomień do dystrybutora 
lub odsprzedawcy. 

Physio-Control jest teraz częścią Stryker. 

W celu uzyskania dalszych informacji prosimy o kontakt z lokalnym przedstawicielem Physio-Control lub odwiedzenie strony www.physio-control.com
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