
Tisková zpráva 
 

 

Dobrý den, 

dovolte mi, abych Vás touto cestou informoval o zahájení spolupráce mezi Zdravotnickou záchrannou 

službou Moravskoslezského kraje a společností AED Line CZ s.r.o. 

 

V minulých dnech byla oficiálně předána zástupcům 

ZZS MSK dodávka automatických externích 

defibrilátorů a asistentů nepřímé srdeční masáže 

„Beaty“, která budou sloužit pro efektivní výuku 

první pomoci. Tato zařízení budou sloužit školitelům 

ZZS MSK k proškolení vybraných jednotek 

dobrovolných hasičů (JSDHO). Jednotky byly 

vytypovány a zapojeny do systému poskytování 

plánované pomoci na vyžádání v obtížně 

dostupných oblastech. Pomoc na vyžádání, je 

využívána u stavů nejvyšší naléhavosti – resuscitací, 

těžkých úrazů, dopravních nehod, či bezvědomí. 

Přináší zkrácení času poskytnutí první pomoci před 

příjezdem profesionálních záchranářů, a to právě 

v situacích bezprostředně ohrožujících život 

postiženého. 

 

Společnost AED Line CZ s.r.o. dodala celkem 30 ks 

asistenta nepřímé srdeční masáže „ Beaty“, 

5 ks AED Defibtech Lifeline ve cvičné (tréninkové) 

verzi a jeden plnohodnotný. 

 

 

 

 

Stručně o produktech: 

AED Defibtech Trainer Lifeline je tréninkovou verzí, která umožňuje za pomocí dálkového ovladače 

volit přednastavené situace, které vyzkouší připravenost žáků - školených na záchranu lidského 

života. Tréninková verze AED je „kopií“ tzv. „ostrého“ AED Defibtech Lifeline DCF-E100-CZ. Jeho 

ovládání je identické tomu, které je nutné použít v reálné situaci. Jde o zařízení, které slouží pouze 

k nácviku a nelze s ním zachraňovat. 

 

 

 

 

Na snímku PhDr. Petr Jaššo zástupce ZZS MSK a p. Ivo Orava 

jednatel společnosti AED Line CZ s.r.o. 



 

 

Asistent nepřímé srdeční masáže Beaty 

je přístroj, který kontroluje správnou 

hloubku masáže srdce 5-6 cm. Při 

správném tlaku na hrudník vydá zvukový 

signál. Vždy když pípne je prováděno KPR 

správně. Jeho rozměry jsou optimální pro 

kapsu či brašnu každého zachránce. Je 

zcela bezúdržbový. S tímto malým 

pomocníkem získá zachránce jistotu.  

 

 

AED Defibtech Lifeline AED DCF-E100-CZ je kompaktní defibrilátor vyráběný špičkovým americkým 

výrobcem. Zachránce vede rychle a jednoduše pokyny v češtině. Baterie je konstruována na 7 let 

nebo 300 výbojů. Lehký a zcela bezúdržbový. Garantuje jako specialisté na jednu značku AED, trvalý 

servis a mnoho příslušenství. Dodáváme s 8 letou zárukou. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Více informací o našich produktech také naleznete na www.aedline.cz. Jsme česká společnost, která 

se specializuje pouze na prodej AED Defibtech a jeho příslušenství. Poskytujeme odborný servis a 

konzultace. 

Tiskovou zprávu vydal: 

František Baláš, PR koordinátor pro společnost AED Line CZ s.r.o, telefon: 732 858 600, e-mail: 

balas@aedline.cz 


