AED’s
U zoekt nu in AED's, AED elektroden, AED batterijen en AED tassen van de door ons meest
verkochte AED merken. Kunt u niet vinden wat u zoekt? Aarzel niet om contact met ons op te
nemen.

Philips Heartstart HS1

De Philips HeartStart thuisdefibrillator: dé innovatie op het gebied van veiligheid en gezondheid.
De Philips HeartStart is een veilig, betrouwbaar en zeer gebruiksvriendelijk apparaat. De relatief lage
aanschafprijs en lage onderhoudskosten dragen bij aan een uitstekende prijs/kwaliteit verhouding.
De HeartStart is speciaal ontwikkeld voor gebruik door leken en wordt alom geprezen om zijn
bedieningsgemak. Philips is met meer dan 300.000 verkochte apparaten wereldleider op het gebied
van AED’s.
Gebruiksvriendelijk



U wordt stap voor stap geïnstrueerd door middel van duidelijke, gesproken aanwijzingen
Begeleiding bij de reanimatieprocedure, door helpfunctie knop

Veilig en betrouwbaar






De HeartStart is gebaseerd op uiterst geavanceerde technologie
Via een zeer nauwkeurige algoritme stelt de AED vast of een stroomstoot vereist is
Er kan alleen een stroomstoot worden toegediend als het noodzakelijk is
Dagelijks wordt automatisch een uitgebreide testprocedure uitgevoerd, waardoor de
hulpverlener de garantie heeft dat de AED klaar is voor gebruik
Statuscontrole in één oogopslag

Specificaties







8 jaar garantie
Halfautomatische AED
150 Joules bifasisch
Lage onderhoudskosten
Licht gewicht, 1,5 kg
IP 21, in AED-draagtas hoger






Levensduur batterij 4 jaar
Levensduur elektroden 2 jaar
Reanimatiebegeleiding door metronoom
Helpfunctie knop

Wat wordt er allemaal geleverd bij uw bestelling:








Heartstart HS-1 AED
Set elektroden voor volwassenen
Gebruikershandleiding
GRATIS AED logo op sticker
GRATIS bezorging en uitleg AED
GRATIS opname in ons databestand voor periodieke vervanging van batterij en elektrode
GRATIS Rescue kit t.w.v. €29,-. Deze bevat:
o Beademingsmasker met zuurstofaansluiting
o Safe Kiss
o Kledingschaar
o Handschoenen
o disposable scheermesje
o 2 alcoholdoekjes voor desinfectie
o disposable handdoekje

Heartsine Samaritan PAD 350P

De Heartsine Samaritan PAD 350P is de populairste AED van Heartsine. De PAD 350P is één van de
goedkoopste AED’s op de markt en heeft 10 jaar garantie.
Heartsine is nu groot met twee AED's op de Nederlandse markt, de PAD (public access defibrillator)
350P en PAD 500P. Een opvallend kenmerk van deze AED's is dat de accu en elektroden in één
cassette geïntegreerd zijn. Hierdoor is het onderhoud beperkt tot de controle van de status indicator
en het éénmaal per 4 jaar wisselen van het Pad-Pak. Daarnaast hebben de AED’s de hoogste
beschermingsgraad tegen vocht en stof(IP56). Dit is de hoogste beschermingsgraad van alle op de
markt verkrijgbare AED's! (Waterdicht tijdens stortregens)

De Samaritan heeft een aantal onderscheidende kenmerken, waaronder de unieke SCOPE techniek
(self-compensating output pulse envelope). Hierdoor wordt de schok aangepast aan de impedantie
van de patiënt. Met deze techniek is er een grotere kans van slagen dan bij een vaste golfvorm.
De Samaritan Pad wordt, in tegenstelling tot sommige andere AED's, compleet geleverd met tas en
quick reference instructiekaart.

Specificaties
De Samaritan PAD geeft duidelijke Nederlands gesproken instructies en geeft visuele oplichtende
aanwijzingen. Hierdoor is de AED door iedereen zeer eenvoudig te bedienen.
 Halfautomatische AED
 10 jaar garantie
 Compact en lichtgewicht (1,1 kg)
 Pad-pak (elektroden en batterij in één) heeft een levensduur van 4 jaar
 Lage onderhoudskosten: slechts 1x per 4 jaar vervanging van elektrodes en batterij
 Zeer goed waterbestendig (IP56), in regen en vochtige ruimtes inzetbaar
 Zeer geschikt voor buitengebruik - met draagtas
 Asystolie gevoeligheid 70 µv RMS
 Reanimatieondersteuning met metronoom
 Zeer eenvoudig te bedienen door visuele oplichtende pictogrammen en Nederlands gesproken
instructies
 Alle doelgroepen(volwassenen en kinderen)
 Kinderelektroden beschikbaar
 Bifasische schokgolf met oplopende energieniveau (respectievelijk 150-150-200Joules)
 Voert wekelijks een automatische zelftest uit, ook batterijcapaciteit
 Geeft auditief en visueel signaal bij falen AED
 Met FDA keurmerk
Wat wordt er allemaal geleverd bij uw bestelling:








Heartsine Samaritan PAD
Pad-Pak module (batterij en elektrode in één, levensduur van ca. 4 jaar)
Gebruikershandleiding
Quick Reference instructiekaart
10 jaar garantie op de AED
GRATIS draagtas
GRATIS AED logo op sticker





GRATIS bezorging binnen Nederland
GRATIS opname in ons databestand voor periodieke vervanging van batterij en elektrode
GRATIS Rescue kit t.w.v. €29,-. Deze bevat:
o Beademingsmasker met zuurstofaansluiting
o Safe Kiss
o Kledingschaar
o Handschoenen
o disposable scheermesje
o 2 alcoholdoekjes voor desinfectie
o disposable handdoekje

Heartsine Samaritan PAD 500P

Compacte Heartsine Samaritan PAD 500P AED met reanimatiefeedback. Deze AED geeft tijdens de
reanimatie aanwijzingen over de effectiviteit van de borstcompressies. Dit geeft een verbetering voor
de overlevingskansen van het slachtoffer. De Heartsine Samaritan PAD geeft duidelijke Nederlands
gesproken instructies en geeft oplichtende visuele aanwijzingen. Hierdoor is de AED door iedereen
eenvoudig te gebruiken.
De technologie van de Samaritan PAD 350P vindt zich terug in de Samaritan PAD 500P. Maar
daarnaast bevat de Samaritan PAD 500P ook aanvullende reanimatie-instructies om de hartfunctie
weer op gang te brengen. Want of de hulpverlener nu een beroeps of leek is, in een noodsituatie is
iedereen nerveus.
Het unieke aan de Samaritan PAD 500P AED is dat er reanimatiefeedback wordt gegeven, dus ideaal
voor publieke hulpverlening. Deze AED ondersteunt de reanimatie hulpverlener. De AED meet
medische gegevens en geeft aan waar verbetering van de reanimatie nodig is en hoe de hulpverlener
dit bereikt. Alleen zo kan men de hoogste kwaliteit hulp verlenen. De aanwijzingen kunnen
bijvoorbeeld bestaan uit "u reanimeert te snel", "u reanimeert te langzaam", "druk dieper" of "goede
compressie". Een serie LED's geeft aan of de reanimatie goed verloopt. Goed reanimeren is bij het
gebruik van een AED van levensbelang maar de spanning van een reanimatie maakt dit niet
eenvoudig. Real-time patiënt afhankelijke feedback op de kwaliteit van de reanimatie helpt de
hulpverlener bij deze taak.

Specificaties

















Halfautomatische AED
10 jaar garantie
Compact en lichtgewicht 1,1 kg
Pad-pak (batterij en elektroden in één) levensduur 4 jaar
Lage onderhoudskosten: slechts 1x per 4 jaar vervanging van elektrodes en batterij
Zeer goed waterbestendig (IP56), in regen en vochtige ruimtes inzetbaar
Zeer geschikt voor buitengebruik - met draagtas(standaard mee geleverd)
Asystolie gevoeligheid 70 µv RMS
Zeer eenvoudig te bedienen door stap-voor-stap visuele oplichtende pictogrammen en
Nederlands gesproken instructies
Reanimatieondersteuning met metronoom, akoestische en visuele feedback tijdens de
reanimatie voor betere borstcompressies
Alle doelgroepen(volwassenen en kinderen)
Kinderelektroden beschikbaar
Bifasische schokgolf met oplopende energieniveau (respectievelijk 150-150-200Joules)
Voert wekelijks een automatische zelftest uit, ook batterijcapaciteit
Geeft auditief en visueel signaal bij falen AED
Met FDA keurmerk

Wat wordt er allemaal geleverd bij uw bestelling:











Heartsine Samaritan PAD 500P
Pad-Pak module (batterij en elektrode in één, levensduur van ca. 4 jaar)
Gebruikershandleiding
Quick Reference instructiekaart
10 jaar garantie op de AED
GRATIS draagtas
GRATIS AED logo op sticker
GRATIS uitleg en bezorging
GRATIS opname in ons databestand voor periodieke vervanging van batterij en elektrode
GRATIS Rescue kit (t.w.v. € 29,-), deze bevat:
o Beademingsmasker met zuurstofaansluiting
o Safe Kiss
o Kledingschaar
o Handschoenen
o disposable scheermesje
o 2 alcoholdoekjes voor desinfectie
o disposable handdoekje

Physio-Control Lifepak CR Plus

De LIFEPAK® CR Plus (halfautomaat) is een krachtige AED die snel kan worden ingezet bij een
hartstilstand. In slechts 3 stappen naar de levensreddende schok.
De LIFEPAK® CR Plus halfautomaat is bestemd voor mensen met zeer weinig ervaring en vereist
slechts drie stappen om een mogelijk levensreddende defibrillatieschok toe te dienen..
De Lifepak CR Plus heeft een garantietermijn van maar liefst 8 jaar.
Techniek
De LIFEPAK® CR Plus defibrillator maakt gebruik van de nieuwste ADAPTIV bifasische technologie,
waarbij de energie automatisch wordt aangepast aan het energieniveau dat voor het slachtoffer in
kwestie nodig is. Mocht het hart niet reageren op de eerste schok dan kan het apparaat additionele
schokken toedienen, tot maximaal 360 J. Dit kan de kans op een succesvolle defibrillatie vergroten,
met als doel meer levens redden.
Een inwendige computer analyseert het hartritme, waardoor mensen zonder medische opleiding met
een druk op de knop een mogelijk levensreddende behandeling kunnen geven. Het rendabele
batterijsysteem is licht van gewicht en behoeft weinig onderhoud; het kan 20 tot 30 schokken met
een maximale energie toedienen en kan eenvoudig weer opgeladen worden.
Het display geeft de toestand van de CHARGE-PAK™ batterijoplader weer en maakt gebruik van
eenvoudige pictogrammen om de status van het apparaat aan te geven. De QUIK-PAK stimulatie-,
defibrillatie- en ECG-elektroden kunnen snel gebruikt worden dankzij een uniek en handig
openingshandvat en meldingen in geschreven en grafische vorm. De elektroden zijn compatibel met
alle apparaten en connectoren die met QUIK-COMBO™-elektroden gebruikt worden.
Het apparaat slaat ECG-gegevens op voor draadloze transmissie naar een pc via een IrDA infrarood
uitgang. Deze gegevensopslag- en overdrachtsmethode is het meest innovatieve idee binnen de
huidige AED-technologie en het maakt het gebruik van pc-kaarten overbodig.
De gebruiksvriendelijke pc software zorgt voor een volledig en doelmatig overzicht van zowel de
ECG- als gebeurtenisgegevens.

Specificaties












Halfautomatische AED
8 jaar garantie
Klep openen om AED te activeren
Met AED draagtas
Voor alle gebruikersgroepen
Kinderelektroden beschikbaar
Stof- en waterdichtheid: IP54 (spatwaterdicht)
Reanimatieondersteuning met metronoom
Levensduur elektroden 2 jaar
Levensduur batterij 2 jaar
Bifasische defibrillatieschok met oplopende energieniveau tot max. 360 Joules

Wat wordt er allemaal geleverd bij uw bestelling:











LifePak CR Plus AED
2 elektrodensets voor volwassenen
Batterij
Gebruikershandleiding
8 jaar garantie op de AED
GRATIS AED draagtas
GRATIS AED logo op sticker
GRATIS uitleg en bezorging
GRATIS opname in ons databestand voor periodieke vervanging van batterij en elektrode
GRATIS Rescue kit (t.w.v. € 29,-), deze bevat:
o Beademingsmasker met zuurstofaansluiting
o Safe Kiss
o Kledingschaar
o Handschoenen
o disposable scheermesje
o 2 alcoholdoekjes voor desinfectie
o disposable handdoekje

Defibtech Lifeline AED

De Defibtech Lifeline is de meest verkochte AED in Nederland. Zeer duidelijke instructies en een
ontwerp zonder afleiding van de functionaliteit.
De Defibtech Lifeline AED is een uiterst betrouwbare AED die op een simpele manier uit te lezen is.
Door zijn duidelijke gesproken instructies en grote knoppen is dit een uitermate overzichtelijke AED
die zeer populair is bij gemeentelijke projecten. Deze AED is ook te verkrijgen in een volautomatische
versie. Het uitlezen kan door het plaatsen van een speciaal Defibtech SD kaartje in de AED. Met het
kaartje en de gratis software kunt u de volledige inzet bekijken en printen.
Specificaties























Halfautomatische AED
8 jaar garantie op AED
4 jaar garantie op hoofdbatterij
Zeer overzichtelijk en makkelijk bedienbaar
2 gebruiksvriendelijke knoppen
Robuuste behuizing met handig rubberen handvat
Grote tril-, stoot en valbestendigheid
Actieve status indicator
Heldere instructie stem
3 instructie regels met LED indicatie
Reanimatiebegeleiding met metronoom
Voor alle doelgroepen (volwassenen en kinderen)
Kinderelektroden beschikbaar
Voor geplaatste elektroden met een levensduur van 2 jaar
Lange levensduur batterij (5 tot 7 jaar)
Stofdicht en spatwaterbestendig: IP54
Geschikt voor buitengebruik
Asystolie detectiedrempel 200 µV
Geavanceerde dagelijkse en maandelijkse zelftesten, middels 9V Lithium batterij
1x per jaar vervanging 9V Lithium batterij
Test condensatoren maandelijks op halve sterkte en ieder kwartaal op volle sterkte
Test elektroden niet op functionaliteit

Wat wordt er allemaal geleverd bij uw bestelling:












Defibtech Lifeline AED
Elektrodenset voor volwassenen
Batterij
9V Lithium batterij
Gebruikershandleiding
Snelle referentiekaart
8 jaar garantie op de AED
GRATIS AED logo op sticker
GRATIS uitleg en bezorging
GRATIS opname in ons databestand voor periodieke vervanging van batterij en elektrode
GRATIS Rescue kit (t.w.v. € 29,-), deze bevat:
o Beademingsmasker met zuurstofaansluiting
o Safe Kiss
o Kledingschaar
o Handschoenen
o disposable scheermesje
o 2 alcoholdoekjes voor desinfectie
o disposable handdoekje

Defibtech Lifeline VIEW

De LIFELINE VIEW AED is een direct gebruiksklare Nederlandstalige AED. Het is de eerste en enige
AED voorzien van een interactief en fullcolour display dat de gebruiker met behulp van video's stapvoor-stap uitlegt hoe te reanimeren, beademen en defibrilleren.
De View AED maakt het gemakkelijk voor iedereen om in noodgevallen kordaat op te treden. De
View AED combineert een gebruiksvriendelijk ontwerp met scherpe specificaties. Het is bovendien de
eerste en enige AED met full-color display dat stap-voor-stap videobegeleiding biedt voor reanimatie,
mond-op-mond beademing en externe defibrillatie.

AED klaar voor inzet
Wanneer een hartstilstand zijn intrede doet, moet uw AED klaar zijn voor gebruik. De Defibtech
Lifeline View voert extensieve zelftesten uit op dagelijkse basis en geeft een paraatheidsindicatie met
een duidelijk zichtbaar signaal. Waar andere AED's alleen een melding geven dat er een fout is
gevonden, rapporteert de Defibtech View AED direct de status van de AED, accu en elektroden.
Defibtech Lifeline View: AED en personal coach
Andere AED's vertellen wat ze doen. De Lifeline View laat het met zijn full-color interactieve video's
ook nog eens zien. Dat maakt de Lifeline View AED ook zeer geschikt voor omgevingen waar
gesproken instructies moeilijk te volgen zouden kunnen zijn.
Specificaties






















Halfautomatische AED
8 jaar garantie
Met full color scherm
Display: hoge resolutie kleuren LCD-scherm
Video: full-motion video met tekstuele aanwijzingen
Robuust apparaat
Geschikt voor alle doelgroepen (volwassenen en kinderen)
Kinderelektroden beschikbaar
Goede water en stofbestendigheid: IP55
Geschikt voor buitengebruik
Bifasische schok energie: 150 Joules (volwassenen) en 50 Joules (kinderen)
Snelle laadtijd: maximaal 4 seconden (van analyse tot schok)
Asystolie detectiedrempel 200 µV
Reanimatie-begeleiding: video- en stembegeleiding en metronoom
Levensduur elektroden 2 jaar
Levensduur batterij/accu 4 jaar
Geavanceerde dagelijkse zelftesten, middels 9V Lithium batterij
Test dagelijks de functionaliteit van de batterij
Test condensatoren maandelijks op halve sterkte en ieder kwartaal op volle sterkte
Rapporteert na de zelftest de status van de AED, batterij-accu en elektroden
Compenseert voor kinderen, pacemakers en bewegingen

Wat wordt er allemaal geleverd bij uw bestelling:






Defibtech Vieuw AED
Elektrodenset voor volwassenen
Batterij
Gebruikershandleiding
8 jaar garantie op de AED






GRATIS AED logo op sticker
GRATIS uitleg en bezorging
GRATIS opname in ons databestand voor periodieke vervanging van batterij en elektrode
GRATIS Rescue kit (t.w.v. € 29,-), deze bevat:
o Beademingsmasker met zuurstofaansluiting
o Safe Kiss
o Kledingschaar
o Handschoenen
o disposable scheermesje
o 2 alcoholdoekjes voor desinfectie
o disposable handdoekje

Philips Heartstart FRx

De nieuwste HeartStart-AED, ontwikkeld door Philips in samenwerking met Laerdal, is de HeartStart
FRx. Dit is een uiterst geschikt toestel voor uw organisatie om diverse redenen. Philips is met meer
dan 200.000 verkochte apparaten wereldmarktleider op het gebied van automatische externe
defibrillatoren. De Philips Heartstart FRx is geschikt voor kantoren, scholen, zwembaden, sportclubs
en verenigingen. Een zeer stevige, gebruiksvriendelijke, veilige en betrouwbare AED.
Specificaties












Halfautomatische AED
8 jaar garantie
Stap-voor-stap begeleiding door middel van duidelijk gesproken aanwijzingen
Reanimatiebegeleiding met metronoom
Levensduur batterij 4 jaar
Levensduur elektroden 2 jaar
Hoge water- en stofbestendigheid: IP55 (spuitwaterdicht)
Ook zeer geschikt voor buitengebruik
Uiterst val- en schokbestendig. Na een val van één meter blijft de HeartStart FRx betrouwbaar
functioneren, het is niet nodig het toestel te laten controleren in een Technisch Centrum
Geschikt voor alle doelgroepen (volwassenen en kinderen)
Door middel van een optionele ‘baby/kind-sleutel’ kunt u de HeartStart FRx met de standaard
defibrillatie-elektroden ook bij baby’s en kinderen (onder de 8 jaar of met een gewicht onder de
25 kg) gebruiken. Dit betekent dat u niet moet investeren in specifieke defibrillatie-elektroden









voor kinderen of baby’s. De AED zal overschakelen naar het protocol kinderreanimatie en
instructies geven conform de ERC richtlijnen die hiervoor gelden.
Mogelijkheid om extra uitgebreide gesproken commando’s te activeren: deze hulp begeleidt de
hulpverlener door het reanimatieproces heen
De HeartStart FRx bewaakt voortdurend het hartritme, ook als u de borstkas indrukt of het
slachtoffer beademt. Wanneer de HeartStart FRx tijdens de reanimatiecyclus een defibrilleerbaar
ritme ontdekt:
o onderbreekt hij de reanimatiecyclus
o controleert de AED een tweede maal het hartritme
o laadt het toestel zich snel op om te kunnen schokken. Hierdoor versnelt u het geven van
de levensreddende schok
Snelle oplaadtijd: de ‘Quick Shock’-technologie zorgt ervoor dat u de elektrische schok binnen 8,1
seconden kunt toedienen. Door deze snelheid daalt de door de borstcompressies verkregen
bloeddruk minder dan bij tragere AED-toestellen. Een hogere bloeddruk op dat cruciale moment
verhoogt de kans op een succesvolle defibrillatie
Dagelijks wordt automatisch een uitgebreide testprocedure uitgevoerd, waardoor de
hulpverlener de garantie heeft dat de AED klaar is voor gebruik
Uitgerust met een SMART-analyse systeem, dat bijvoorbeeld de artefacten van een pacemaker
weg filtert

Wat wordt er allemaal geleverd bij uw bestelling:










Philips FRx AED
Elektrodenset voor volwassenen
Batterij
Gebruikershandleiding
8 jaar garantie op de AED
GRATIS AED logo op sticker
GRATIS uitleg en bezorging
GRATIS opname in ons databestand voor periodieke vervanging van batterij en elektrode
GRATIS Rescue kit (t.w.v. € 29,-), deze bevat:
o Beademingsmasker met zuurstofaansluiting
o Safe Kiss
o Kledingschaar
o Handschoenen
o disposable scheermesje
o 2 alcoholdoekjes voor desinfectie
o disposable handdoekje

Zoll AED Plus

ZOLL AED Plus volautomaat met circle of help. Inclusief CPR-D Padz & batterijen & draagtas
De Zoll AED Plus doet meer dan een andere AED. De Zoll AED Plus helpt u actief de kwaliteit van de
borstcompressies te verbeteren. Dat leidt tot betere overlevingskansen voor het slachtoffer.
Naast een metronoom die het tempo van de hartmassage aangeeft, kan de Zoll AED Plus ook de
hartmassage meten. Door de speciale CPR-D elektroden kan de AED de diepte en de snelheid van de
massages meten en geeft hier feedback op. Deze feedback wordt niet alleen weergegeven op het
display, maar ook in gesproken woord. Op deze manier wordt de hulpverlener gestimuleerd tijdens
de hartmassage.
De Zoll AED Plus volautomaat heeft een groot display waarin de gesproken tekst ook terug te lezen
zijn, hierdoor is de Zoll AED Plus bijzonder geschikt voor bijvoorbeeld ruimtes met veel lawaai. Deze
AED helpt u actief mee! De Zoll AED Plus heeft zowel een diepte indicator als een frequentie
indicator, dat wil zeggen dat de AED de snelheid en de diepte van de massages meet. Hierop geeft de
Zoll AED Plus feedback, zowel in gesproken maar ook in geschreven woord.

Standaard wordt de Zoll AED Plus Volautomaat geleverd met CPR-D elektroden, deze elektroden
bestaan uit één stuk. Hierdoor is het bevestigen van deze elektroden simpel. Op het borstbeen wordt
het meetinstrument geplaatst, hierop wordt de hartmassage toegepast. Via dit meet instrument kan
de "Real CPR Help" de hartmassage meten en zijn feedback geven.

Specificaties
















Volautomatische AED
7 jaar garantie
Scherm met aanwijzingen
Reanimatiebegeleiding met metronoom
Reanimatiefeedback voor betere borstcompressies
Real time feedback
Voor alle doelgroepen (volwassenen en kinderen)
Kinderelektroden beschikbaar
Goede water en stofbestendigheid: IP55 (spuitwaterdicht)
Ook geschikt voor buitengebruik
Lage onderhoudskosten, 1x per 5 jaar vervanging van elektroden en batterijen
10 stuks lithiumbatterijen, levensduur 5 jaar
1 paar CPR-D padz elektroden, levensduur 5 jaar
Met draagtas
FDA goedkeuring

Wat wordt er allemaal geleverd bij uw bestelling:











Zoll AED Plus
1 paar CPR-D Patz elektroden voor volwassenen
10 Lithium batterijen
Gebruikershandleiding
5 jaar garantie op de AED, na registratie 2 jaar extra garantie
GRATIS AED tas t.w.v. € 125,GRATIS AED logo op sticker
GRATIS uitleg en bezorging
GRATIS opname in ons databestand voor periodieke vervanging van batterij en elektrode
GRATIS Rescue kit (t.w.v. € 29,-), deze bevat:
o Beademingsmasker met zuurstofaansluiting
o Safe Kiss
o Kledingschaar
o Handschoenen
o disposable scheermesje
o 2 alcoholdoekjes voor desinfectie
o disposable handdoekje

Cardiac Science Powerhearth G3 Plus

De "Plus" versie bevat uitgebreide teksten en een metronoom 100 per minuut voor de juiste
massagefreguentie.
Voorzien van de modernste technieken en gebruiksvriendelijke bediening levert de G3 Powerheart
een zeer betrouwbare en complete reddingstechnologie. De gepatenteerde programmeerbare
RHYTHMx® analysesoftware en STAR® bifasische curve staan garant voor uitstekende prestaties.
Overzichtelijk en zeer eenvoudig in het gebruik, mede dankzij de éénknopsbediening.
RescueReady® technology voor partiële en volledige energietesten met gepatenteerde dagelijkse,
wekelijkse én maandelijkse zelftesten.
Het gepatenteerde RHYTHMx® detecteert VT, VF en SVT. Indien mogelijk wordt automatisch
gesynchroniseerd (VT, SVT). Asynchrone defibrilleren vindt alleen plaats wanneer synchroon
defibrilleren niet mogelijk is (VF).
Test ook de functionaliteit van de elektroden!
SmartGauge® batterij statusindicator voor zeer duidelijke weergave van de energiestatus.
Heldere, duidelijk gesproken instructies helpen de gebruiker het reanimatieproces goed te
doorlopen.
Interne controles/zelftesten





Controleert zichzelf, Rescue Ready technologie
Dagelijkse controle van de elektroden, batterij, software, software interne elektronica
Wekelijks alle dagelijkse controles plus een ontlading op beperkte sterkte
Maandelijks alle eerdere controles plus een ontlading op volle sterkte

Fabrieksgarantie



4 jaar onvoorwaardelijke fabrieksgarantie op lithium batterij (circa 300 shocks)
7 jaar fabrieksgarantie op het toestel

Specificaties






Volautomatische AED
Garantie 7 jaar
Pacemaker detectie
Reanimatiebegeleiding met metronoom
Schokt Ventrikeltachycardie (VT) synchroon conform de ERC richtlijnen









Energie afgifte escalerend (oplopend) tot 360 Joules, schokt op maat
Geschikt voor kinderen met volwassenelektroden
Levensduur 2 jaar elektroden
Levensduur 4 jaar Lithium batterij
Voor alle doelgroepen (volwassenen en kinderen)
Kinderelektroden beschikbaar
Water en stofbestendigheid: IP24 (Spatwaterdicht)

Wat wordt er allemaal geleverd bij uw bestelling:










Cardiac Science Powerheart G3 Plus AED
1 paar elektroden voor volwassenen
IntelliSense ® lithium batterij
Gebruikershandleiding
7 jaar garantie op de AED
GRATIS AED logo op sticker
GRATIS uitleg en bezorging
GRATIS opname in ons databestand voor periodieke vervanging van batterij en elektrode
GRATIS AED Rescue kit(t.w.v. € 29,-), deze bevat:
o Beademingsmasker met zuurstofaansluiting
o Safe Kiss
o Kledingschaar
o Handschoenen
o disposable scheermesje
o 2 alcoholdoekjes voor desinfectie
o disposable handdoekje

Cardiac Science Powerheart G5

Meertalig (Nederlands/Frans)
Schakel met een druk op de knop over op een andere taal tijdens een reddingsactie om meer
potentiële hulpverleners te kunnen helpen.
Realtime reanimatiefeedback
De zogenaamde realtime reanimatiefeedback is een waardevolle aanvulling voor het verder
verbeteren van de kwaliteit van een reanimatie.

Gebruikers die voor de eerste keer met de Powerheart G5 werken, kunnen elke stap van de
reanimatie succesvol uitvoeren dankzij de realtime reanimatiefeedback.
Met realtime reanimatiefeedback krijgt de hulpverlener direct feedback op de diepte en snelheid van
de borstcompressies conform de ERC-richtlijnen voor reanimatie uit 2010.
Metronoom (30/2) met gesproken instructies
Naast het toedienen van een schok is het reanimeren van een slachtoffer absoluut noodzakelijk om
de overlevingskansen zo groot mogelijk te maken.
De G5 biedt instructies in het tempo van de gebruiker, de zogenaamde RescueCoach™-technologie.
RescueCoach™ leidt de hulpverlener door iedere kritieke stap tijdens een reddingsactie in het tempo
van de gebruiker.
Alle gesproken instructies worden door RescueCoach™ ook op het verlichte LCD scherm
weergegeven. Tekstuele instructies bieden extra hulp in een lawaaierige, donkere of chaotische
omgeving. Deze functie is tevens van grote waarde voor slechthorende hulpverleners. Het
tekstscherm biedt hulpverleners tevens belangrijke informatie, zoals de verstreken tijd en het aantal
toegediende schokken.
Trapsgewijs variabel energieniveau
De Powerheart G5 meet elke patiënt door en past vervolgens het energieniveau aan de behoeften
van de patiënt aan. Als er aanvullende schokken vereist zijn, zal de G5 het energieniveau trapsgewijs
verhogen om een volgende schok met een hoger, aangepast energie niveau te leveren.

Wat wordt er allemaal geleverd bij uw bestelling?











Cardiac Science Powerheart G5
Cardiac Science Powerheart G5 batterij
1 paar CPRD elektroden voor volwassenen
Gebruikershandleiding
7 jaar garantie op de AED
GRATIS AED logo op sticker
GRATIS poster reanimeren en defibrilleren
GRATIS bezorging en uitleg
GRATIS opname in ons databestand voor periodieke vervanging van batterij en elektrode
GRATIS AED Rescue kit(t.w.v. € 29,-), deze bevat:
o Beademingsmasker met zuurstofaansluiting
o Safe Kiss
o Kledingschaar
o Handschoenen
o disposable scheermesje
o 2 alcoholdoekjes voor desinfectie
o disposable handdoekje

AED elektroden en batterijen
U zoekt nu in elektroden en batterijen voor AED's van de door ons meest verkochte AED merken.
Wij leveren een breed assortiment aan AED elektroden en AED batterijen. Kunt u niet vinden wat u
zoekt? Aarzel niet om contact met ons op te nemen.

Philips Heartstart 1

Heartstart HS1 (voorheen Home) electroden
volwassenen
De elektrodestickers voor volwassenen zijn
bedoeld voor personen ouder dan 8 jaar en
zwaarder dan 25 kg. In de cassette zitten 2
elektrodestickers, die 2 jaar meegaan.
Geschikt voor HS1 (M5066a)

Heartstart HS1 electroden kinderen
De elektrodestickers voor kinderen zijn bedoeld
voor kinderen die jonger zijn dan 8 jaar en
minder dan 25 kg wegen. In de cassette zitten 2
elektrodestickers, die 2 jaar meegaan.
Geschikt voor de HS1 (M5066A)

Heartstart HS-1 lithiumbatterij
Deze batterij gaat normaal gesproken 4 jaar mee
en is geschikt voor de volgende Philips AED's:
- Philips Heartstart HS-1,
- Philips Heartstart FRx.
Sterke Lithium batterij voor een lange levensduur.

Philips FRx
Heartstart FRx defibrillatie-elektroden Smart II
De elektrodestickers voor volwassenen zijn
bedoeld voor personen ouder dan 8 jaar en
zwaarder dan 25 kg. In de cassette zitten 2
elektrodestickers, die 2 jaar meegaan.

Heartstart FRx Baby/kind sleutel
Met deze sleutel is de FRx geschikt voor personen
onder de 8 jaar en minder dan 25 kg wegen.

Heartstart FRx lithiumbatterij
Deze batterij gaat normaal gesproken 4 jaar mee en
is geschikt voor de volgende Philips AED's:
- Philips Heartstart HS-1,
- Philips Heartstart FRx.
Sterke Lithium batterij voor een lange levensduur.

Heartsine Samaritan

Heartsine Samaritan PAD-Pak module voor
volwassenen
Deze 2-in-1 module bestaat uit elektroden en
batterij in één. De Pad Pak module is geschikt
voor gebruik op volwassen patiënten. Daartoe
wordt iedereen boven ca. 25 kg of boven 8 jaar
gerekend. Lange houdbaarheid van 4 jaar
Deze Pad Pak kan gebruikt worden in de
Heartsine AED modellen Samaritan PAD 300P,
350P en Samaritan PAD 500P.

Heartsine Samaritan Pedi-Pak module voor
kinderen
Deze 2-in-1 module bestaat uit elektroden en
batterij in één. De Pad Pak module is geschikt
voor gebruik op kinderen van 0-8 jaar (<25 kg).
Lange houdbaarheid van 4 jaar.
Deze Pad Pak kan gebruikt worden in de
Heartsine AED modellen Samaritan PAD 300P,
350P en Samaritan PAD 500P.

Physio-Control Lifepak CR Plus

Medtronic CR Plus elektroden voor
volwassenen
De elektrodestickers voor volwassenen zijn
bedoeld voor personen ouder dan 8 jaar en
zwaarder dan 25 kg. Houdbaarheid van 2,5
jaar.

Physio-Control CR Plus vervangingsset
Vervangingsset voor alle AED CR-plus
modellen. Het is aan te bevelen om na elk
gebruik van de CR-plus waarbij gedefibrilleerd
is de batterij te vervangen. Met de batterij kan
30x (360 Joules) gedefibrilleerd worden.
Deze AED CR plus vervangingsset bevat:



Charge-Pak (batterij)
1 set electroden

Physio-Control CR Plus vervangingsset
Vervangingsset voor alle AED CR-plus
modellen. Het is aan te bevelen om na elk
gebruik van de CR-plus waarbij gedefibrilleerd
is de batterij te vervangen. Met de batterij
kan 30x (360 Joules) gedefibrilleerd worden.
Deze AED CR plus vervangingsset bevat:



Charge-Pak (batterij)
2 sets electroden

Medtronic CR Plus batterij
Levensduur 2 jaar of 30x met 360 Joules
gedefibrilleerd.

Defibtech
Defibtech Lifeline elektroden
Elektroden voor volwassenen zijn bedoeld voor
personen ouder dan 8 jaar en zwaarder dan 25
kg. Houdbaarheid van 2 jaar.
Elektroden zijn geschikt voor Defibtech Lifeline
en Defibtech Lifeline Auto.

Defibtech Lifeline kinderelektroden
De elektrodestickers voor kinderen zijn
bedoeld voor baby’s en kinderen die jonger zijn
dan 8 jaar en minder dan 25 kg wegen.
Houdbaarheid van 1,5 jaar.
Elektroden zijn geschikt voor Defibtech Lifeline
en Defibtech Lifeline Auto.

Defibtech Lifeline AED batterij type DCF-210
De Defibtech batterij heeft een stand-by
levensduur van 7 jaar (geplaatst in de AED),
300 defibrillatie schokken, of 16 uur
gebruikstijd inclusief dagelijkse, wekelijkse,
maandelijkse en kwartaal zelf-testen.
Geschikt voor Defibtech Lifeline en Defibtech
Auto.

Defibtech Lithiumbatterij 9V t.b.v. de batterij
unit
Lithium 9-volt batterij voorziet de Active Status
Indicator van stroom en doet de AED zijn
zelftesten. Is geplaatst in de batterij-unit. Heeft
een levensduur van ongeveer een jaar
(geplaatst in de AED). Daardoor hoeft de
Defibtech Lifeline batterij slechts zelden
vervangen te worden.

Defibtech Lifeline View elektroden
Elektroden voor volwassenen zijn bedoeld voor
personen ouder dan 8 jaar en zwaarder dan 25 kg.
Houdbaarheid van 2 jaar.
Deze verpakking bevat één paar defibrillatieelektroden voor de Defibtech Lifeline View AED.

Defibtech Lifeline View kinderelektroden
Elektroden voor kind/baby voor gebruik in
combinatie met de Lifeline View AED. De
verpakking bevat 1 paar elektroden speciaal
bestemd voor baby's en kinderen tot 8 jaar. De
elektroden zijn voor eenmalig gebruik en hebben
een levensduur van 2 jaar.

Defibtech Lifeline View batterij
Batterij unit voor de Defibtech Lifeline View. Deze
batterij wordt in de achterzijde van de AED
geplaatst. Eenvoudig zelf te vervangen.
De batterij-unit heeft een stand-by levensduur
van 4 jaar (geplaatst in de AED).

Zoll AED Plus
Zoll AED Plus / Pro CPR-D padz elektroden voor
volwassenen
De CPR-D PADZ elektroden bestaan uit één stuk
waardoor verkeerde plaatsing beperkt wordt. De
sensor die geïntegreerd zit in de elektroden en bij
het plakken op het borstbeen terecht komt,
registreert de diepte en frequentie van de
hartmassage en activeert hiermee de feedback
functie. Dat houdt in dat de AED tijdens de
hartmassage aanwijzingen kan geven, zoals 'druk
harder' of 'goede hartmassage'.
De CPR-D Padz zijn 5 jaar houdbaar. Het advies is
om de elektroden gelijktijdig met de
Lithiumbatterijen te vervangen. Beide
vervangingsdelen zijn immers 5 jaar houdbaar.
Geschikt voor Zoll AED plus en Zoll AED Pro
Zoll AED Plus / AED Pro kinderelektroden
Geschikt voor kinderen tot 8 jaar
Korte houdbaarheid van 1,5 jaar.
Geschikt voor Zoll AED plus en Zoll AED Pro.

Zoll AED Plus / AED Pro CPR Stat-Padz elektroden
voor volwassenen
Nieuwe elektrode, verschenen in maart 2008.
Deze CPR Stat padz combineert in feite de Stat II
elektrode (2 losse elektroden) met de CPR-D puck
voor reanimatie feedback.
Deze elektroden zijn in het bijzonder geschikt voor
gebruik door professionals, door de mogelijkheid
van anterior-posterior plaatsing, en pacen.
Houdbaarheid van 20 maanden
Geschikt voor Zoll AED plus en Zoll AED Pro.

Zoll AED Plus / AED Pro Stat-Padz II elektroden voor
volwassenen
Voor gebruik door professionals die 2 delige
elektroden gewend zijn, en geen sensor nodig hebben.
Houdbaarheid van1,5 jaar.
Geschikt voor Zoll AED plus en Zoll AED Pro.

Zoll AED Plus / Zoll AED Pro Kinderelektroden
Kinderelektroden geschikt voor kinderen tot 8 jaar.
Houdbaarheid van 1,5 jaar.
Geschikt voor Zoll AED plus en Zoll AED Pro.

Zoll AED Plus batterijen
De AED Plus wordt gevoed door normale lithiummangaandioxide batterijen type 123A. Dankzij deze
goedkope en makkelijke oplossing is uw AED altijd
gebruiksklaar. Houdbaarheid van 5 jaar.
Per 10 stuks verpakt.

Cardiac Science Powerhearth
Cardiac Science Powerheart elektroden voor
volwassenen
Cardiac Science Defibrillatie elektrode set.
Bestemd voor volwassenen.
Geschikt voor de G3, G3 plus en G3 pro.
Houdbaarheid van 2 jaar.
Ook geschikt voor de General Electric Responder
AED.

Cardiac Science kinderelektroden
Kinderelektroden geschikt voor kinderen tot 8
jaar. Houdbaarheid van 2 jaar.
Ook geschikt voor de General Electric Responder
AED, Cardiac Science Powerheart G3 ,Cardiac
Science Powerheart G3 plus, Cardiac Science
Powerheart G3 pro.

Cardiac Science Powerheart G5 elektroden voor
volwassenen
Elektroden voor de Cardiac Science Powerheart
G5 AED. Met Realtime reanimatiefeedback pad.
De zogenaamde realtime reanimatie feedback is
een waardevolle aanvulling voor het verder
verbeteren van de kwaliteit van een reanimatie.
Met realtime reanimatie feedback krijgt de
hulpverlener direct feedback op de diepte en
snelheid van de borstcompressies conform de
ERC-richtlijnen voor reanimatie uit 2010
Houdbaarheid van 2 jaar.

Cardiac Science Powerheart G5 AED elektroden
voor volwassenen
Cardiac Science G5 defibrillatie elektrode set,
zonder Realtime reanimatiefeedback pad.
Bestemd voor volwassenen. Houdbaarheid van 2
jaar.

Cardiac Science Powerheart G3 Plus batterij type
9146
Batterij voor Cardiac Science Powerheart G3.
IntelliSense Lithiumbatterij kleur geel is geschikt
voor Powerheart G3 AED's van het type 9300E,
9390E, 9300A en 9390A van na 12 april 2004.
Batterij met een lange levensduur, 5 jaar. U krijgt
4 jaar garantie op de batterij type 9146.

Cardiac Science Powerheart G5 batterij
Batterij voor Powerheart G5. De batterij heeft een
levensduur van 4 jaar en kan tot 500 schokken
geven.

AED tassen
U zoekt nu in tassen voor AED's van de door ons meest verkochte AED merken. Kunt u niet vinden
wat u zoekt? Aarzel niet om contact met ons op te nemen.
Cardiac Science Rescue Rugtas
Cardiac Science AED Rescue rugtas met
banden om de AED vast te zetten. Groot vak
met vakverdeling, 3 afsluitbare vakken welke
zijn uit te nemen. Aan beide zijden
opbergruimte met ritssluiting. De tas is
uitermate geschikt om naast de AED ook
andere producten mee te nemen.

Cardiac Science G3 tas
AED tas voor de AED's van General Electric
Responder en Cardiac Science Power Heart G3.

Cardiac Science G5 tas
AED tas voor de Cardiac Science Powerheart G5.

Defibtech Lifeline draagtas (softcase zwart)
Zwarte draagtas met zichtvenster voor
Defibtech Lifeline AED met aan de voorkant
opbergvak voor extra elektroden en
gebruikersset.

Defibtech Lifeline View draagtas
De speciale tas voor de Defibtech lifeline
view met kijkvenster waardoor het mogelijk
is uw AED aan te zetten in geval van nood.

Defibtech Lifeline Trainer tas
Deze draagtas is geschikt voor een LIFELINE
AED, reserve elektroden, een reserve
batterij-unit en andere benodigde
accessories. De draagtas is gemaakt van
stevig nylon, heeft een handvat en duidelijk
reflecterende veiligheidsstrip.
De draagtas vermeld de naam "Trainer".

Heartsine Samaritan PAD tas
Tas voor de Heartstine Samaritan PAD
350P en 500P AED.

Physio-Control Lifepak CR plus tas
Handige en compacte zwarte tas van PhysioControl voor de Life CR Plus AED. Met deze
tas beschermd u de AED en kunt u de AED
gemakkelijk meenemen.

Philips Heartstart HS-1 smalle draagtas
Smalle draagtas HeartStart eerste-hulpdefibrillator voor de Philips Heartstart HS1.

Philips Heartstart FRx tas (rood)
Originele Philips tas voor de Philips
Heartstart FRx AED. Met deze draagtas is
de AED optimaal beschermd en grijpklaar.
Met ruimte voor het opbergen van een
reserve accu. Stevige rode cover met
handvat en hengsel. De tas wordt
afgesloten met een klittenbandsluiting.

Zoll AED plus draagtas
Stevige tas voor Zoll AED Plus met
schouderband.

AED koffer Universeel
Deze water- en stofdichte koffer van Peli
(type 1450F en 1520F) is in het bijzonder
geschikt om uw AED in te vervoeren.
Uitgerust met Pick & Pluk foam voor een
maximale bescherming van de inhoud.
Voorzien van automatische
beluchtingsknop. IP67 keurmerk voor stofen waterdichtheid. Gewicht: 2,9 kg. Blijft
drijven in zout water met een maximale
inhoud van 11.3 kg(1450F) en 18 kg(1520F).
Geschikt voor de volgende AED's:
Defibtech Lifeline
Heartsine Samaritan Pad
Heartstart FRx en Heartstart Home
Cardiac Science AED’s
Zoll AED Plus en Pro
Physio Control Lifepak 500 en 1000

