InspectAED Mobile App
TM

Fås nu på Google Play og i App Store

Klar og kompliant
Selv om hjertestartere er lette at bruge, skal de løbende håndteres og ses efter for at sikre,
at de er klare og kompliante. Et velfungerende hjertestarterprogram omfatter afprøvning og
vedligeholdelse af alt udstyr i henhold til producentens retningslinjer og lokale vedtægter.

To tasteklik væk
Kunder, der har købt hjertestarterprogrammet, kan nu logge ind på deres konto
med deres iPhone eller Android og notere alle eftersyn via deres web-aktiverede
mobile enheder. Med blot to tasteklik og på under 30 sekunder kan vi garantere,
at du er kompliant og klar til at bruge en hjertestarter med det samme.
Download InspectAED mobil app fra Google Play eller App Store

For mere information, gå til www.zoll.com/plustrac,
eller ring til +1-978-421-9655.

Programspecifikationer
Parathed
Meddelelser/underretninger

Meddelelser og underretninger sendes via e-mail
90/60/30 dage, før elektroden og batterierne udløber

Sporing/rapportering

Påmindelser via e-mail, rapporter og forespørgsler på
instrumentpanelet vedrørende påkrævet vedligeholdelse
iht. producenten/vedtægter

Komplians
Producentens retningslinjer

Adgang til udstyrsspecifikke brugervejledninger, med
værktøjer til overholdelse af krav vedrørende vedligeholdelse

On-line arkiv/e-ressourcer

Adgang til et on-line bibliotek med anvisninger og
dokumenter fra producenten

Support
Kundesupport

Direkte lokal support eller helpdesksystem

Meddelelser fra producenten
om tilbagekaldelser

Udstyrsspecifikke underretninger med serienummer
indtastet i PlusTrac og sendt via e-mail

Vores program—din garanti
Hver programleder ønsker at gøre mest muligt for at opnå de bedste betingelser for at
redde liv, men det er ikke nemt med blot en blyant og et stykke papir—eller med en
computer og et regneark. Et formelt, online hjertestarterprogram opbygget ved hjælp af
ZOLL’s PlusTrac™ kan gøre livet en del lettere for dig.

Kontakt os og find ud af, hvordan PlusTrac kan give dig tryghed, når du ved,
at din organisation er fuldt forberedt på at tackle et hjertestop.
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