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Дефібрилятори визнані в усьому світі!



Рятівники Англії

Бригади невідкладної
допомоги Італії

Аптеки Данії Торгівельні центри Європи

Школи Японії

Бригади невідкладної допомоги Греції Рятівники Германії

Англійський стадіон «Nottingham Forest»



Життя людини – унікальна форма існування. Життя яскраве, але нажаль таке коротке.
Безцінне те, що здатне подовжити його!
Компанія «Heaco» ексклюзивно представляє дефібрилятори світового лідера СU Medical System в Україні. 
Це надійне медичне обладнання десятиліттями рятую життя людей у всьому світі. 
Широкий асортимент дефібриляторів включає моделі які використовуються в лікарнях, каретах швидкої медичної допо-
моги, бригадами рятівників та моделі AED дефібриляторів, якими кожна людина, без медичної підготовки може вряту-
вати життя людини яка потребує в екстреної допомоги. 
Дефібрилятори СU Medical System забезпечені високим профілем ефективності та безпеки за рахунок використання 
інноваційної біфазної технології  (BTE Type) «E-Сube», інтелектуального аналізу кардіографічній кривої  та автоматичного 
багаторівневой системи контролю за процесом роботи апарата (тестування мережи, часу роботи, ручне тестування, 
періодичне самотестування) 
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Дефібрилятор-монітор 
експертного класу LifeGain CU-HD1

Основні характеристики:
  • 7” TFT дисплей для контролю за серцевою діяльністю, процесом 

дефібриляції та життєво-важливими функціями людини
  • Вбудований термопринтер для друку отриманих даних
  • Можливість реєстрації 12-канальної електрокардіограми, SPO2, 

неінвазійного артеріального тиску, капнографії, трансуктной кардіо-
стимуляції

  • Використання багаторазових, внутрішніх та одноразових електродів 
для дефібриляції

Режими дефібриляції: 
  • AED со звуковою та текстовою допомогою
  • стандартна біфазна дефібриляція з часом зарядки 5 секунд 
  • ручний (асинхронна дефібриляція та синхронна кардіоверсія)
  • транскутна кардіостимуляція

Стандартна комплектація:
дефібрилятор, зовнішні електроди (педіатричні, 
для дорослих), 3х канальний ЕКГ кабель, ЕКГ 
електроди, вмонтований принтер, гель, внутріш-
ній акумулятор, одноразові електроди та 
адаптор к ним, блок живлення.

Опціонна комплектація:
сумка для транспортування, SD картка, зчитувальний SD 
пристрій, педіатричні електроди, внутрішні електроди, 
5-канальний кабель ЕКГ, 10-канальний кабель ЕКГ, модуль 
12-канальной ЕКГ, адаптер для автомобіля, модуль 
вимірювання сатурації та пульсу, модуль вимірювання 
неінвазійного артеріального тиску, модуль капнографії, 
програмне забезпечення, транскутна кардіостимуляція.

Шпитальний дефібрилятор з широкими можливостями 



Універсальний дефібрилятор для використання в умовах 
лікарні та екстреної медицини 

Дефібрилятор-монітор
експертного класу Paramedic CU-ER5

Основні характеристики:
  • 4” LCD дисплей для контролю за серцевою діяльністю, процесом 

дефібриляції та життєво-важливими функціями людини    
  • Реєстрація трьох або семи ЕКГ відведень 
  • Можливість підключення зовнішнього термопринтера 

Режими дефібриляції: 
  • AED со звуковою та текстовою допомогою
  • стандартна біфазна дефібриляція з часом зарядки 10 секунд 
  • ручний (асинхронна дефібриляція та синхронна кардіоверсія)

Стандартна комплектація:
дефібрилятор, зовнішні електроди (педіатричні, 
для дорослих), 3х канальний ЕКГ кабель, ЕКГ 
електроди, гель, внутрішній акумулятор, блок 
живлення.

Опціонна комплектація:
сумка для транспортування, SD картка, зчитувальний SD 
пристрій, педіатричні електроди, внутрішні електроди,  5-каналь-
ний кабель ЕКГ, адаптер для автомобіля, модуль вимірювання 
сатурації та пульсу, одноразові електроди та адаптор до них, 
програмне забезпечення.



Дефібрилятори для бригад невідкладної допомоги та 
рятівників з автоматичним та ручним режимом 

Дефібрилятори 
Paramedic CU-ER2, CU-ER3

Основні характеристики:
  • 4” LCD дисплей для контролю за серцевою діяльністю, процесом 

дефібриляції та життєво-важливими функціями людини    
  • Реєстрація трьох ЕКГ відведень через електроди для дефібриляції 

або кабель ЕКГ
  • Можливість реєстрації SPO2
  • Компактний та легкий 

 Режими дефібриляції: 
  • AED со звуковою та текстовою допомогою
  • стандартна біфазна дефібриляція 
  • ручний

Стандартна комплектація:
дефібрилятор, електроди, внутрішній акумуля-
тор, блок живлення, SPO2 датчик (модель 
CU-ER3).

Опціонна комплектація:
сумка для транспортування, картка, зчитувальний SD 
пристрій, 3-канальний кабель ЕКГ, адаптер для автомобіля, 
модуль вимірювання сатурації та пульсу, програмне 
забезпечення.



Дефібрилятори для бригад невідкладної допомоги та 
рятівників з автоматичним режимом 

Дефібрилятори 
Paramedic CU-ER1

Основні характеристики:
  • 4” LCD дисплей для контролю за електрокардіограмою, процесом 

дефібриляції та відображення візуальних підказок 
  • Інтелектуальна система аналізу електрокардіограми та виявлення 

аритмій 
  • Компактний та легкий.

Режими дефібриляції: 
  • AED со звуковою та текстовою допомогою.

Стандартна комплектація:
дефібрилятор, електроди, внутрішній акумуля-
тор, блок живлення.

Опціонна комплектація:
сумка для транспортування, картка, зчитувальний SD 
пристрій, 3-канальний кабель ЕКГ, адаптер для 
автомобіля, програмне забезпечення.



Автоматичні та напів-автоматичні дефібрилятори для 
рятівників або розміщення в публічних місцях 

Дефібрилятори 
I-PAD NF1200(1)

Основні характеристики:
  • LED індексація, голосові підказки на всьому протязі  невідкладної 

допомоги 
  • Інтелектуальна система аналізу електрокардіограми та виявлення 

аритмій 
  • Інтуїтивно зрозуміле управління  
  • Компактний та легкий.

 Режими дефібриляції: 
  • AED со звуковою та текстовою допомогою
  • Напівавтоматичний.

Стандартна комплектація:
дефібрилятор, багатофункціональні електроди, 
внутрішній елемент живлення довготривалого 
функціонування на 200 ударів.

Опціонна комплектація:
сумка для транспортування, комунікаційний пристрій, 3х 
канальний кабель ЕКГ, адаптер для автомобіля, програмне 
забезпечення, кріплення на стіну, шафа для дефібрилятора.



Ультракомпактні автоматичні та напів-автоматичні 
дефібрилятори для рятівників або розміщення в 
публічних місцях 

Дефібрилятори 
I-PAD CU-SP1, I-PAD CU-SP2

Основні характеристики:
  • LED індексація, голосові підказки на всьому протязі  невід-

кладної допомоги, відображення ЕКГ (SP2) 
  • Інтелектуальна система аналізу електрокардіограми та 

виявлення аритмій 
  • Інтуїтивно зрозуміле управління  
  • Ультракомпактний та легкий
  • Можливість з’єднання з принтером та системою моніторингу 

(SP2).

Режими дефібриляції: 
  • AED со звуковою, візуальною 

та текстовою допомогою
  • Напівавтоматичний.

Стандартна комплектація:
дефібрилятор, багатофункціональні електроди, 
внутрішній елемент живлення довготривалого 
функціонування на 50/200 ударів (SP1), зарядний 
пристрій та акумулятор що перезаряджається (SP2).

Опціонна комплектація:
сумка для транспортування, комунікаційний 
пристрій, програмне забезпечення, кріплення на 
стіну, шафа для дефібрилятора, зовнішній принтер.

I-PAD CU-SP2

I-PAD CU-SP1



Навчитися якісно надавати невідкладну медичну допомогу 
можливо за допомогою тренажерів-дефібриляторів та 
спеціального манекену.

Тренувальне обладнання 

Манекен CU-AM1 

СU SP1 Trainer

IPAD NF1200 T1

IPAD NF1200 T2

CUE-RT 



Головними характеристиками медичного обладнання компанії HEACO
є ТОЧНІСТЬ і ЧУЙНІСТЬ. Точність дає можливість отримувати
об’єктивні дані, чуйність – вловлює навіть самі маленькі
віддалені сигнали «SOS», котрі подає людський організм.


