
036973491    .odedab@tlvmc.gov.il  

64239     

6 Weizmann Street, Tel Aviv 64239, Israel. Tel +972 

 

                                            Emergency Department 

                                 Chair: Prof. Pinchas Halpern  

Nursing & Administration Director : Ms. 
                                                                                  

Samaritan PAD 300P        

כמה  אני יכול להעיד על, ל"בהמשך לשיחותינו ולניסיון המצטבר שלי עם הדפיברילטור הנ
  .מתכונותיו הבולטות העושות אותו מאד יעיל וידידותי למשתמש

 וידידותי אינטואיטיבי,הוא פשוט כל כך 
בהגדרה זהו השימוש העיקרי של מכשיר 
הנחיות הברורות של שלבי ההחיאה מועילות ופשוטות 

וכמובן  הסיוע לביצוע עיסוי לב מתוזמן הינו יעיל ומועיל עד מאד
  

.  הינה מיטבית ומתאימה למפרט משרד הבטחון
, היחידה לאבטחת אישים, משרד הבטחון

, )ר"מס(ולציה רפואית בתל השומר 
  .לעת הזאת

 תפוגת תוקףתאריך יש יתרון משמעותי בתחזוקה לאורך זמן והחלפה לפי 
די מספיק ) שוקים 60( מספר השוקים שהסוללה מספקת 

 8-10שוקים וכמעט לעולם לא יותר מ 
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  לכל המעונין

Samaritan PAD 300P    (AED)    לטור חצי אוטומטילטור חצי אוטומטילטור חצי אוטומטילטור חצי אוטומטייייידפיברדפיברדפיברדפיבר

  נ שלום וברכה

בהמשך לשיחותינו ולניסיון המצטבר שלי עם הדפיברילטור הנ
מתכונותיו הבולטות העושות אותו מאד יעיל וידידותי למשתמש

הוא פשוט כל כך . מידות באופן בולט-קטןמשקל והמכשיר הינו קל 
בהגדרה זהו השימוש העיקרי של מכשיר (מש האקראי תלהפעלה שהוא מתאים מאד למש

הנחיות הברורות של שלבי ההחיאה מועילות ופשוטות .  והלא מקצועי) דפיברילציה כזה
הסיוע לביצוע עיסוי לב מתוזמן הינו יעיל ומועיל עד מאד. להבנה ולשימוש

  .העובדה שהמכשיר הינו בעל הנחיות קוליות וויזואליות

הינה מיטבית ומתאימה למפרט משרד הבטחון –ול ביפאזי 'ג 200 –שיר עוצמת המכ
משרד הבטחון, ל"המכשיר נמצא בשימוש גופים רבים כגון צה

ולציה רפואית בתל השומר מהמכשיר נבדק במכון לסי.  רשות שדות התעופה ועוד
לעת הזאת והינו למיטב ידיעתי היחיד שעבר בדיקה כזאת

יש יתרון משמעותי בתחזוקה לאורך זמן והחלפה לפי  לערכת הפד פק 
מספר השוקים שהסוללה מספקת . אחד לסוללה ולאלקטרודות 

שוקים וכמעט לעולם לא יותר מ  5-6והותר הואיל ונדיר ביותר שנדרשים יותר מ 
  .בהחייאה אחת

  הלפרן

  6974670

-מיון 
. פ 'פרופמנהל 

מנהלת הסיעוד 

                                     

לכל המעונין
  

דפיברדפיברדפיברדפיבר: : : : הנדוןהנדוןהנדוןהנדון
  
  
נ שלום וברכה.ג.א
  
  

בהמשך לשיחותינו ולניסיון המצטבר שלי עם הדפיברילטור הנ
מתכונותיו הבולטות העושות אותו מאד יעיל וידידותי למשתמש

  
המכשיר הינו קל 

להפעלה שהוא מתאים מאד למש
דפיברילציה כזה
להבנה ולשימוש

העובדה שהמכשיר הינו בעל הנחיות קוליות וויזואליות
  

עוצמת המכ
המכשיר נמצא בשימוש גופים רבים כגון צה

רשות שדות התעופה ועוד
והינו למיטב ידיעתי היחיד שעבר בדיקה כזאת

  
לערכת הפד פק 

אחד לסוללה ולאלקטרודות 
והותר הואיל ונדיר ביותר שנדרשים יותר מ 

בהחייאה אחת
  

  ,בברכה
הלפרן. פ' פרופ

  



  הלפרן' מכתבו של פרופ  :שם הקובץ
  אישורים והמלצות\דפיברילטור\קבצים משותפים -שאג\:H  :ספריה

 C:\Documents and Settings\SUPPORT\Application  :תבנית

Data\Microsoft\Templates\Normal.dotm  
    :תואר
    :נושא

  LyndaB  :מחבר
    :מילות מפתח

    :הערות
  13:48:00 02/04/2013   :תאריך יצירה

  2  :מספר שינוי
  13:48:00 02/04/2013   :נשמר לאחרונה בתאריך

  Limor Tubul  :ידי-נשמר לאחרונה על
  דקות 2  :זמן עריכה כולל

  08:26:00 13/08/2013   :הודפס לאחרונה ב
  החל מההדפסה האחרונה שהושלמה

  1  :מספר עמודים  
   )בערך(  264   :מספר מילים  
   )בערך(  1,322   :מספר תווים  

 


