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A Cardiac Science lança o novo DAE Powerheart G5  
Principais mercados europeus com acesso a um novo produto  

 

Manchester, Reino Unido, 14 de Junho de 2012 -- A Cardiac Science 
Corporation, líder mundial em desfibriladores automáticos externos (DAE), 

lançou o Powerheart® G5, a próxima geração de DAE para ajudar a salvar 
vítimas de paragem cardíaca súbita (PCS). PCS - uma condição na qual o 

coração pára subitamente de bater devido a irregularidades no seu sistema 

eléctrico – atinge cerca de 700 000 europeus todos os anos sendo que a 
maioria dos casos é fatal, segundo o European Resuscitation Council.  

 
O novo dispositivo da Cardiac Science, já na sua quinta geração, é o 

primeiro DAE a combinar orientações em tempo real para reanimação 
cardiopulmonar (RCP), terapia de paciente personalizável e tempos de 

choque rápidos. Foi concebido para permitir que tanto socorristas 
profissionais como utilizadores inexperientes possam administrar uma 

terapêutica de socorro eficiente a vítimas de PCS. 
 

"A Cardiac Science tem vindo a trabalhar para reduzir o número de 
fatalidades por PCS desde que introduzimos o primeiro desfibrilador externo 

completamente automático", afirmou Neal Long, Presidente e Director 
Executivo da Cardiac Science. "Ao proporcionar orientação intuitiva e 

terapêuticas rápidas e personalizadas, o Powerheart G5 oferece às vítimas 

de PCS a melhor probabilidade de um resultado favorável."  
 

As funcionalidades principais do Powerheart G5 incluem: 
 

Facilidade de utilização. Até os utilizadores inexperientes podem realizar 
com sucesso cada passo de um salvamento com instruções intuitivas ao 

ritmo do utilizador e informações de RCP em tempo real. As opções em dois 
idiomas permitem a virtualmente qualquer pessoa prestar auxílio em caso de 

emergência. 
 

Cuidados avançados ao paciente. O G5 avalia automaticamente as 
necessidades terapêuticas do paciente e proporciona choques personalizados, 

com o nível adequado de energia. O G5 é o primeiro DAE a combinar tempos 
rápidos de choque com aplicação adaptada de energia, aplicando 

normalmente um choque pós-RCP com mais energia em menos de 10 

segundos para maior probabilidade de obtenção de um resultado favorável.  
 

Fiabilidade. O G5 apresenta uma construção de nível militar e classificação 
IP55 para utilização em condições adversas e exigentes.  

 

http://www.powerheartg5.com/
http://resuscitation-guidelines.articleinmotion.com/article/S0300-9572(10)00439-9/aim/sudden-death-in-a-global-perspective
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O DAE Powerheart G5 não está disponível em todos os países. Verifique a 

disponibilidade na sua área. 
 

Acerca da Cardiac Science 
A Cardiac Science, uma empresa da Opto Cardiac Care Ltd., desenvolve, 

fabrica e comercializa uma vasta gama de sistemas e dispositivos avançados 
de diagnóstico e terapêutica cardíaca, incluindo desfibriladores automáticos 

externos (DAE), dispositivos electrocardiográficos (ECG), sistemas e 
passadeiras de stress cardíaco, estações de trabalho de diagnóstico 

baseadas em PC, sistemas de monitorização de Holter, desfibriladores 
hospitalares, monitores de sinais vitais, sistemas telemétricos de reabilitação 

cardíaca e sistemas (informáticos) de gestão de dados cardiológicos 
sincronizáveis com o sistema de informação hospitalar (SIH) e com outros 

sistemas de informação. A empresa vende uma grande variedade de 
produtos e consumíveis relacionados e fornece um catálogo de serviços de 

formação, manutenção e assistência. A Cardiac Science, sucessora de 

empresas de produtos para cardiologia que introduziram as marcas de 
confiança Burdick®, HeartCentrix®, Powerheart® e Quinton®, tem sede em 

Bothell, Washington. Com clientes em quase 100 países de todo o mundo, a 
empresa opera na América do Norte, Europa e Ásia. Para mais informações, 

ligue para o número 425 402 2000 ou visite www.PoweheartG5.com. 

http://www.optocircuits.com/
http://www.powerheartg5.com/

