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GD/AED99D+ AED Cihazı ve CPR Mankeni 
Kullanma Kılavuzu 

Giriş 
Bu sistem bir adet GD/AED99D (sadece eğitim amaçlı) ve bir adet yarım vücut CPR 

mankenden oluşur. BLS (Temel Yaşam Desteği) ve AED (Otomatik Kalp Masajı) eğitimi için 
uygundur. 

GD/AED99D ÖZELLİKLERİ 
1. Kapağının açılması veya kapatılması AED (Otomatik Kalp Masajı) cihazının 

otomatik olarak açılmasını veya kapanmasını sağlar.  
2. İlk yardım prosedürünü simüle eder. GD/AED99D (sadece eğitim amaçlı), yüksek 

gerilim şok hareketi içermez. 
3. Elektrot pedin pozisyonunu otomatik olarak kontrol eder 
4. Farklı koşulları simüle eden 9 adet dahili senaryosu vardır. 
5. Arızalandığında  (breakdown) durumu simüle eder. Çeşitli arıza koşullarını simüle 

eder (sesli uyarı) uzaktan kumanda üzerindeki farklı tuşları seçer.: AED 
çalışılırken diğer insanlar mankene dokunur, elektrot pedin konumunu doğru 
veya yanlış, şok gereklimidir gereksizmidir, mankende sorun varmıdır yok mudur, 
pillerin gücü yeterli midir, yetersiz midir. 

6. Elektrik yönetimi : Sistem, otomatik olarak pillerin gücünü kontrol eder. Düşük 
olduğunda, sesli ikaz verir. Iki AED uygulama arasında, sistem güç tasarrufu 
moduna geçer. 3 dakika boyunca işlem yapılmazsa, sistem bekleme modu 
geçer. 

YARIM VÜCUD CPR MANKENİN ÖZELLİKLERİ: 
1) Hava yolu açıklığının sağlanmasını canlandırır (simüle eder). 
2) Dış kalp masajı : sesli uyarı  
3) Suni solunum: göğüs hareketlerini (inme-çıkma) gözlemleyiniz  (Soluma 

Standardı: 500/600ml ile 1000ml arasındadır.) 
4) Çalışma frekansı : dakikada 100 kez (uluslararası son standart) 
5) Çalışma modu : egzersiz modu 
Standard Cihaz: 
1. GD/AED99D (sadece eğitim amaçlı) 
 

 
1) LED göstergeli ekran 
2) Elektrot ped takmak için giriş (jak) 
3) Kalp simgeli (kırmızı) düğme: defibrilasyon (şok) işlemi için 
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4) Elektrik : pillerin gücünü (doluluğunu) gösterir. 
5) Defibrilasyon (şok):  defibrilasyon işlemine başlanabilir. 
6) Elektrot ped göstergesi: ped konumunun yanlış olduğunu belirtir. 
7) Otomatik Kontrol 
 
2. UZAKTAN KUMANDA 

 
1) Senaryo seçme tuşları (1-9) 
2) Gösterge tuşu: LED ekranda o anki senaryo adını gösterir. 
3) Başlat tuşu: durdurulan senaryoyu devam ettirir. 
4) Durdur tuşu 
5) Defıbrilasyona gerek yok: defibrilasyon gerek olmadığın gösterir. 
6) Elektrik alarm tuşu: pillerin gücünün azaldığını gösterir 
7) Elektrot pedin doğru konumu  
8) Elektrot pedin yanlış konumu  
9) Mankene dokunma tuşu: kesinlikle mankene dokunmayın 
10) Defıbrilasyon gerekiyor 
11) Arıza düğmesi 
Not: 5-11 simüle senaryolarıdır 
3. YARIM VÜCUT CPR MANKEN 
YÖNTEMLER 
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Örnek olarak Senaryo 2 (Bakınız Ek 1) 
a. AED cihazı çıkarın ve pilleri AED pil kutusuna yerleştirin. 
b. Kapağı açınca, AED çalışmaya, ve sistem kendini otomatik olarak kontrol etmeye 

başlayacaktır. 
c. Sistem kendi kendini kontrol ettikten sonra, gösterge ışığı yanacak ve sistem 

"Lütfen elektrot ped çantasını açın ve elektrot pedi çıkartın "  
"Lütfen elektrod pedin konektörünü (bağlantı) arayüz karta takınızı" 
"Lütfen bir elektrot pedi açınız." 
"Lütfen Elektrot pedi mankenini sağ üst göğüsüne yapıştırınız." 
"Lütfen diğer elektrot pedi açınınız ve mankenin sol alt göğüsüne yapıştırınız." 

d. "Pad kontrol ediliyor, lütfen bekleyin!" 
Eğer ped konumu yanlış ise ped gösterge ışığı yanar ve "Yanlış konum (yer), lütfen 

tekrar yaptırın." sesli uyarı ile uyarır. Bu işlem doğru konum buluncaya kadar 
devam edecektir. 

e. Ped pozisyonu doğru ise "lütfen mankenin vücuduna dokunma ve bir sonraki 
komutu bekleyin" sesli uyarısı duyulacaktır. Daha sonraki sesli uyarılar ise; 
"Kalp ritmini analiz etmeye başlayın." 
"Defıbrilasyona başlayabilirsiniz, lütfen bekleyin, şarj ediyorum." 
"Lütfen mankenin vücuduna dokunmayın ve bir sonraki ses ikazını bekleyin" 
"Şarj işlemi tamamlandı. Lütfen kalp şeklinde kırmızı tuşa basın ve şok 
uygulayın." 
"Defibrilasyon bitti" 
"Nabızı kontrol edin. Nabız yok ise, lütfen CPR işlemini başlayın." 
"AED işlemine devam etmek gerekiyorsa, lütfen kalp şeklinde kırmızı düğmeye 
basın" 
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f. Yukarıdaki işlemlerden sonra, sesli uyarılar sırasıyla; 
"Lütfen mankenin vücuduna dokunmayın ve bir sonraki ses ikazını bekleyin" 
"Kalp ritmini analiz etmeye başlayın." 
"Defıbrilasyona başlayabilirsiniz, lütfen bekleyin, şarj ediyorum." 
"Hastanın vücuduna dokunma ve lütfen ses uyarısını bekleyin" 
"Şarj işlemi tamamlandı. Lütfen kalp şeklinde kırmızı tuşa basın ve şok 
uygulayın." 
"Defibrilasyon bitti" 
"Nabızı kontrol edin. Nabız yok ise, lütfen CPR işlemini başlayın." "AED 
işlemine devam etmek gerekiyorsa, lütfen kalp şeklinde kırmızı düğmeye basın" 

g. Yukarıdaki adımları sonra, ses gösteren olacaktır: 
"Kalp ritmini analiz etmeye başlayın." 
"Defıbrilasyona başlayabilirsiniz, lütfen bekleyin, şarj ediyorum." 
"Hastanın vücuduna dokunma ve lütfen ses uyarısını bekleyin" 
"Şarj işlemi tamamlandı. Lütfen kalp şeklinde kırmızı tuşa basın ve şok 
uygulayın." 
"Defibrilasyon bitti" 
"Nabızı kontrol edin. Nabız yok ise, lütfen CPR işlemine başlayın." "AED 
işlemine devam etmek gerekiyorsa, lütfen kalp şeklinde kırmızı düğmeye basın" 

h. Yukarıdaki işlemlerden sonra sesli uyarılar: 
"Lütfen mankenin vücuduna dokunmayın ve bir sonraki ses ikazını bekleyin" 
"Kalp ritmi analiz etmeye başlayın."  
"Defibrilasyon gerekmiyor." 
"Nabızı kontrol edin. Nabız yok ise, lütfen CPR işlemine başlayın." "AED 
işlemine devam etmek gerekiyorsa, lütfen kalp şeklinde kırmızı düğmeye basın" 

i. Eğer yeni bir seçim yapılmayacaksa veya makineyi kapatmak gerekiyorsa h 
basamağındaki işlemleri tekrarlar durur. 

Not: ekteki senaryo bilgilere bakın 
Bakım ve Onarım: 
1. GD/AED99D ve manken güç kaynağı olarak pil kullanır. Makineyi uzunca süre 

kullanmayacaksanız, lütfen pilleri çıkarın. 
2. Pillerin gücü düşük ise (bayatsa), pilleri değiştirin  
Ek 
1. AED cihazında oönceden yüklenmiş 9 senaryo vardır. Tabloya bakınız: 
 
 

No. Senaryo Basamaklar 
1 VF, tek 

defibrilasyon 
gerekli 

 (Birinci AED) Kalp ritmini analiz edin:  VF, defıbrilasyon gerekli; 
nabızsız:  

 Bir AED uygulayın 
 5 adet CPR döngüsü 
 (İkinci AED) Kalp ritmini analiz edin: Sinüs, defıbrilasyona gerek 

yok; 
 Bilinç normale döndü. 

2 VF,  birden fazla 
defıbrilasyon 
gerekli 

 (Birinci AED) Kalp ritmini analiz edin:  VF, defıbrilasyon gerekli; 
nabızsız:  

 Bir AED uygulayın 
 5 adet CPR döngüsü 
 
 (İkinci AED) Kalp ritmini analiz edin:  defıbrilasyona gerekli;nabızsız 
 Bir AED uygulayın 
 5 adet CPR döngüsü 
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 (Üçüncü AED) Kalp ritmini analiz edin:  VF, defıbrilasyon gerekli; 

nabızsız: 
 Bir AED uygulayın 
 5 adet CPR döngüsü 
 (Dördüncü AED) Kalp ritmini analiz edin:  Sinüs defıbrilasyona 

gereksiz 
 Bilinç normale döndü. 

3 Sorun Giderme-
AED Elektrot Pedi 

 (Birinci AED) Kalp ritmini analiz edin:  VF, defıbrilasyon gerekli; 
nabızsız 

 Elektrot pedi gevşek ve 20 saniye boyunca alarm verir. 
 Bu problem çözüldükten sonra, kalp ritmini tekrar analiz edin:  VF, 

defibrilasyon için gerekli; nabızsız 
 Bir AED uygulayın 
 5 adet CPR döngüsü 
 
 (İkinci AED) ) Kalp ritmini analiz edin:  Sinüs , defıbrilasyon gerek 

yok  
 Bilinç normale döndü. 

4 Tekrarlanan 
ventriküler 
fibrilasyon  

 (Birinci AED) Kalp ritmini analiz edin:  VF, defıbrilasyon gerekli; 
nabızsız:  

 Bir AED uygulayın 
 5 adet CPR döngüsü 
 
 (İkinci AED) Kalp ritmini analiz edin:  Sinüs defıbrilasyon gereksiz; 

Nabız palpe edilebilir; bilinç kaybı 
 5 adet CPR döngüsü 
 
 (Üçüncü AED) Kalp ritmini analiz edin:  VF, defıbrilasyon gerekli;  
 Bir AED uygulayın 
 5 adet CPR döngüsü 
 
 (Dördüncü AED) Kalp ritmini analiz edin:  Sinüs defıbrilasyona 

gereksiz 
 Bilinç normale döndü. 

5 Defibrilasyona 
gerek yok 

 (Birinci AED) Kalp ritmini analiz edin:  Asistoli, defıbrilasyon 
gereksiz; nabızsız:  

 5 adet CPR döngüsü 
 
 (İkinci AED) Kalp ritmini analiz edin:  Sinüs defıbrilasyon gereksiz;  
 Bilinç normale döndü. 

6 VF, İki kez AED 
gerekli 
 

 (Birinci AED) Kalp ritmini analiz edin:  VF, defıbrilasyon gerekli; 
nabızsız:  

 Bir AED uygulayın 
 5 adet CPR döngüsü 
 
 (İkinci AED) Kalp ritmini analiz edin:  VF defıbrilasyon gerekli; 

nabızsız  
 Bir AED uygulayın 
 5 adet CPR döngüsü 
 
 (Üçüncü AED) Kalp ritmini analiz edin:  Sinüs defıbrilasyon 

gereksiz;  
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 Bilinç normale döndü 
7 Sorun Giderme 

Elektrik eksikliği 
 (Birinci AED) Kalp ritmini analiz edin:  VF, defıbrilasyon gerekli; 

nabızsız:  
 Bir AED uygulayın 
 5 adet CPR döngüsü 
 (İkinci AED) Pillerin gücü az ve cihaz alarm veriyor, Pilleri değiştirin 
 Bir AED uygulayın. Kalp ritmini analiz edin:  VF, defıbrilasyon 

gerekli; nabızsız: 
 5 adet CPR döngüsü 
 
 (Üçüncü AED) Kalp ritmini analiz edin:  Sinüs defıbrilasyon 

gereksiz;  
 Bilinç normale döndü 

8 Ventriküler 
fibrilasyon 

 Bir AED uygulayın. Kalp ritmini analiz edin:  VF, defıbrilasyon 
gerekli; nabızsız: 

 Bir AED uygulayın 
 5 adet CPR döngüsü 
 Aynı şartlar devam ediyorsa, VF tüm prosess boyunca VF devam 

eder. 
9 Sorun Giderme-

Touch hasta 
 (İlk AED) kalp ritmi analiz edin: VF, defibrilasyon gerekli, nabızsız 
 Kalp ritmi analiz ederken, birisi mankene dokunursa  alarm verir 
 20 saniye sonra kalp ritmi analiz edin VF defibrilasyon gerekli 

Nabızsız 
 Bir AED uygulayın 
 5 adet CPR döngüsü 
 (İkinci AED) Kalp ritmini analiz edin:  Sinüs defıbrilasyon gereksiz;  
 Bilinç normale döndü 

 
 
Sistem İçeriği  

No. Adı Miktar Unit 
1 GD/AED99D (Eğitim Tipi) 1 parça 
2 Yarım Vücut CPR manken 1 parça 
3 Pil (9V)  parça 
4 Uzaktan kumanda (pil dahil) 1 Parça 
5 Defibrilasyon elektrot pedi (eğitim amaçlı) 1 Set 

6 Kullanım kılavuzu 1  
7 Üretici belgesi 1  
8 Garanti kartı  1  

 


