
HeartSine Samaritan PAD® 
350P z dwoma kasetami PAD PAK

( bateria + elektrody) lub w walizce PELI

AED 
DEFIBRYLATOR
дефібрилятор

HEARTSINE SAMARITAN PAD 350P 
З ДВОМА ПАКЕТАМИ (батарея + 

електроди) / або в футлярі для пелі

OFERTA
ПРОПОЗИЦІЯ
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Zestaw AED Samaritan PAD 

Defibrylator AED 
Dwie pary elektrod i baterii 
Set ratunkowy 

Дефібрилятор AED
Дві пари електродів і батарейки
Рятувальний набір

x 2

+ +

4 690,00 zł  
+ 8% VAT

4 990,00 zł 
+ 8% VAT

Defibrylator AED 
Jedna para elektrod i baterii 
Walizka PELI

Дефібрилятор AED
Одна пара електродів і батарейки
Валіза PELI

+

20 x 18.4
cm wielkości
см за розміром

4 lataроки
gwarancji na baterie i 
elektrody

8 lat років
gwarancji na AED

90
min zapisu EKG

IP 56
Najwyższa 
odporność przed 
pyłem i wodą 

FDA & CE
Certyfikaty
Сертифікати

AED гарантія

хв запис ЕКГ

гарантія на 
акумулятори та 
електроди

Найвища пило- та 
водостійкість

Użyjesz AED w celu ratowania życia? Wymiana baterii i elektrod na NOWE - bezpłatnie! 

Чи будете ви використовувати AED, щоб рятувати життя? Заміна батарейок та електродів на НОВІ - безкоштовно!

Dostawa w dwa dni!

Доставка за два дні!
Комплект Samaritan PAD AED



Samaritan PAD® 
ratuje życie Twoimi rękami

Ultraprosta obudowa z zaledwie dwoma 

przyciskami

Podświetlone znaczniki przeprowa-dzają 

przez proces defibrylacji krok po kroku. 

Kolejne działanie urządzenie podejmuje 

dopiero po prawidłowym wykonaniu 

poprzedniego.

Ультрапростий корпус лише з двома 

кнопками

Маркери з підсвічуванням крок за 

кроком ведуть вас через процес 

дефібриляції. Наступну дію пристрій 

виконує тільки після того, як було 

правильно виконано попереднє.

Włącz urządzenie.

1 2 3
Przyklej elektrody. Użyj przycisku defibrylacji.

Samaritan Pad 350 P to półautomatyczny defibrylator AED stworzony do przeprowadzenia w bezpieczny sposób akcji 

ratowniczej, do użytku zarówno przez profesjonalnych ratowników, jak i przypadkowe osoby zdarzenia. 

Wyróżnia się przede wszystkim intuicyjną obsługą, wspomaganą przez proste komunikaty w języku polskim oraz 

wskazówki graficzne wyświetlane na panelu urządzenia oraz innowacyjnym połączeniem elektrod i baterii w jednej 

kasecie.

увімкніть пристрій приклеїти електроди натисніть кнопку удару

рятує життя своїми руками

Samaritan Pad 350 P — це напівавтоматичний дефібрилятор AED, розроблений для безпечної 
рятувальної операції, для використання як професійними рятувальниками, так і сторонніми 
особами.
Його відрізняє насамперед інтуїтивно зрозуміле управління, яке підтримується простими 
повідомленнями польською мовою та графічними напрямками, що відображаються на панелі 
пристрою, та інноваційним поєднанням електродів та батарейок в одній касеті.




