


PRÁTICO E PRONTO PARA O USO PROFISSIONAL

Ideal para uso profissional, o Easyshock fornece recursos avançados aos 
socorristas para ajudá-los durante o resgate de forma precisa. O aparelho 
conta com monitoração de ECG, SpO2, metrônomo AHA integrado, além 
do feedback em tempo real sobre as compressões torácicas, que ajudam 
na qualidade da RCP. Robusto e com baterias de alta duração, o Easyshock 
adapta-se de acordo com a necessidade do local ou frequência de uso.

PRINCIPAIS FUNÇÕES 

Periodicamente o Easyshock 
realiza autotestes funcionais 
que verificam as condições do 
aparelho. Um sinal luminoso indica 
se ele está apto ou não para ser 
utilizado, dando mais segurança em 
momentos de emergência.

O Easyshock apresenta a
maior autonomia de bateria
do mercado, com até 9 horas de 
monitoração ou 500 choques. 
Possui bateria recarregável ou de 
uso único.

O monitor de 7” polegadas 
de alta resolução, maior do 

mercado, mostra as instruções 
de uso por meio de imagens 

claras e objetivas.

No modo profissional, é possível 
ter o controle da energia entregue 
na hora da desfibrilação, que chega 
a até 200J. O botão que acende e 
sinaliza para o usuário o momento 
certo de realizar o choque.

Design robusto, alça para 
transporte e proteção 

garantida (IP56). O acabamento 
emborrachado do aparelho

assegura resistência a impactos.

O botão pediátrico ajusta
rapidamente as configurações

e permite o uso do mesmo 
conjunto de eletrodos para

adultos e crianças, sem a 
necessidade de troca de pás.

  Cardioversão 

  Eletrocardiograma (ECG 7D) 

   Oximetria (SpO2)

   Ajuste de energia de até 200J

              Domínio de todas as funcionalidades



SIMPLES E INTUITIVO PARA 
TODOS OS PÚBLICOS

O Easyshock foi desenvolvido para estar em 
locais públicos, com recursos que facilitam o 
uso por pessoas sem conhecimento avançado.
O modelo sem display (Standard), possui 
alertas sonoros que orientam passo a passo o 
salvamento. O modelo com display sinaliza as 
etapas da rotina de RCP.

COMPLETO E EFICIENTE

Nas duas versões disponíveis, o Easyshock 
armazena os dados do paciente em um 
cartão interno de 4GB, expansível até 8GB. 
Também é possível a exportação dos dados 
por meio de porta USB para visualização em 
um PC com o software de transferência e 
gerenciamento de dados.

AGILIDADE E SEGURANÇA EM 
RESGATES COM RCP

O Easyshock foi pensado para facilitar o processo 
de salvamento em situações de emergência, 
sendo adequado para uso dentro ou fora 
do ambiente hospitalar. Para auxiliar todo o 
procedimento, o aparelho conta com um sensor 
de feedback de RCP e um metrônomo.
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