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Onze missie
Onze missie is het veilig maken van zoveel mogelijk
leef- en werkomgevingen in Europa.
Met een enthousiast team van meer dan 40
mensen onderscheiden we ons door:
									
Snelle service			
Volledige ontzorging
Persoonlijke aandacht
Samen met onze klanten maken we het verschil in
een situatie waarbij elke seconde telt.

		 HEARTSINE AED’S

Goed om
		te weten
		

Wat is een AED?
Een AED (Automatische Externe Defibrillator) is een draagbaar
apparaat dat wordt gebruikt om mensen met een hartstilstand
een elektrische schok toe te dienen. Deze elektrische schok
reset het hart door het heel even stil te leggen, met als doel
om het hart weer in een normaal ritme te laten kloppen.
In het geval van een hartstilstand is het toedienen van een
elektrische schok de enige effectieve manier om het hart weer
in een normaal ritme te krijgen.

75% Reanimeren met AED kan de overlevingskans verhogen van 5% tot 75%.
Iedereen mag een AED bedienen. Dus zowel getrainde als ongetrainde gebruikers.

		 De HeartS ine AED heeft de
		 laagste vervangingskosten van 		
		 alle AED’s die er op de markt zijn
		 De HeartSine AED is de meest water		 en stofbestendige AED in de markt,
		 met een IP-waarde van 56
		 De HeartSine AED geeft duidelijke
		 visuele en gesproken instructies die
		 u door het reanimatieproces leiden

HeartSine AED’s

HeartSine is een Europees merk
en is opgericht door één van de
uitvinders van de eerste draagbare
defibrillator. Wereldwijd behoren
de HeartSine AED’s tot de meest
verkochte AED’s.

Voordelen

Voordelen HeartSine AED’s
		 Meest water- en stofbestendige AED
		IP56 garandeert de hoogste bestendigheid
tegen water en stof.
		 Goede prijs- kwaliteitverhouding
		FDA goedgekeurde AED van uitstekende
kwaliteit met lage onderhoudskosten.
		 Gesproken en visuele instructies

Alle AED’s van HeartSine geven u gesproken en visuele instructies.
De AED toestellen onderscheiden zich door hun gebruiksvriendelijkheid
en robuustheid. Zo zijn deze AED’s bestand tegen een val van 1 meter
hoogte en zijn ze met een IP-waarde van 56 de meest water- en
stofbestendige AED’s in de markt. Daarnaast zijn de vervangingskosten
van de batterij en elektroden zeer laag door het unieke PadPak-systeem.

Onze AED’s
worden geleverd
in een voordelig
AED-pakket.

		Door de gesproken en visuele instructies
is de AED goed te gebruiken in rumoerige
omgevingen.
		 Uniek PadPak systeem
		De elektroden en batterijen zijn verwerkt
in één cassette. De PadPak heeft een
levensduur van 4 jaar en is ook als
kinderPadPak verkrijgbaar.

		Pacemaker detectie
		 De AED detecteert zelf of de patiënt een pacemaker draagt.
		 Wekelijkse automatische zelftest
		U ziet direct of de AED klaar is voor gebruik.
Bij storing geeft de AED een duidelijk signaal.
		 Metronoom
		Geeft een doeltreffend tempo aan en begeleidt
gebruikers hoorbaar tijdens het geven van
borstcompressies.
		 Oplopend energieniveau
		Achtereenvolgens 150J, 150J en 200J (volwassenen).
		 Licht en compact
		Met een gewicht van slechts 1,1 kg en door de
meegeleverde tas is de AED makkelijk te vervoeren.
		 Europees product met acht jaar garantie
		De AED wordt geleverd met acht jaar fabrieksgarantie.

AED’s

PadPaks

HeartSine Samaritan PAD 350P

De PadPak: Batterij en elektroden in één

SEMI-AUTOMATISCHE AED
De AED analyseert het hartritme en bepaalt of er een schok afgegeven kan
worden. Dit wordt in beeld en woord duidelijk gemaakt. Om de schok toe te
dienen, drukt u zelf op de oranje schokknop. Hiermee heeft u zelf de maximale
controle en dit kan kostbare tijd besparen tijdens een reanimatie.

HeartSine Samaritan PAD 360P
VOLAUTOMATISCHE AED
Na het analyseren van het hartritme zal de AED zelf een schok afgeven. Vooraf
wordt in beeld en geluid een duidelijke waarschuwing afgegeven, zodat u
afstand van de patiënt kunt nemen.

HeartSine Samaritan PAD 500P
SEMI-AUTOMATISCHE AED MET REANIMATIEFEEDBACK
Naast de functionaliteiten van de Samaritan 350P heeft deze AED een unieke
feedbackfunctie. De AED analyseert hoeveel bloed er wordt rondgepompt
tijdens het reanimeren en geeft visuele en gesproken feedback. Dit geeft extra
zekerheid en kan doorslaggevend zijn in een noodsituatie.

Iedere HeartSine Samaritan AED wordt standaard geleverd met een gecombineerde batterij- en elektrodenset, de zogeheten PadPak. Hierdoor heeft de
AED de laagste vervangingskosten in de markt. De PadPak heeft een levensduur
van maximaal 4 jaar. De PadPak is gemakkelijk in en uit de AED te klikken.

KinderPadPak
Speciaal voor reanimaties bij kinderen onder de 8 jaar is er de KinderPadPak.
Deze heeft een aangepast batterijvermogen en kan in slechts enkele seconden
gewisseld worden met de normale PadPak. Deze extra PadPak is apart
verkrijgbaar en is gemakkelijk te bewaren achter in de HeartSine draagtas.

Beter reanimeren met Samaritan 500P
UNIEKE REANIMATIEFEEDBACK HELPT U BETER REANIMEREN
De Samaritan 500P heeft dezelfde technische specificaties als de Samaritan 350P, maar meet
daarnaast of er tijdens de hartmassage voldoende bloed uit het hart wordt gepompt. Op
basis van deze meting geeft de 500P aan of er dieper of sneller gemasseerd moet worden. Dit
gebeurt door middel van simpele instructies zoals ‘Druk sneller’, ‘Druk harder’, ‘Druk langzamer’,
of ‘Goede compressies’. Oplichtende LED’s geven aan of de hartmassage diep genoeg wordt
uitgevoerd. Hiermee bent u verzekerd van een optimale reanimatie. Uniek voor deze vorm van
reanimatiefeedback is dat er geen extra hulpmiddelen op de patiënt aangebracht hoeven te
worden om de benodigde metingen te kunnen doen.

Compleet AED Pakket

AED PAKKET BINNENKAST

UW AED VEILIG EN ZICHTBAAR PLAATSEN

Aanschafprijs

MET GRATIS
KAST EN
ACCESSOIRES

Leasen p/m*

		 + Samaritan 350P:

€ 1195

€ 22,53

		 + Samaritan 360P:

€ 1195

€ 22,53

		 + Samaritan 500P:

€ 1495

€ 33,31

Dit pakket is voor dezelfde prijs ook verkrijgbaar

ARKY aluminium binnenkast (wit/groen) met alarm

met ARKY EHBO-rugzak of plexiglas AED-wandbeugel

AED PAKKET BUITENKAST
Aanschafprijs

Een AED is niet compleet zonder accessoires. Wij bieden
u altijd een compleet AED pakket aan bij aanschaf van uw
AED. Afhankelijk van waar u uw AED gaat plaatsen kunt u
kiezen uit het pakket met een binnen- of buitenkast.

Leasen p/m*

		 + Samaritan 350P:

€ 1594

€ 30,37

		 + Samaritan 360P:

€ 1594

€ 30,37

		 + Samaritan 500P:

€ 1894

€ 41,16

De binnenkast wordt gratis geleverd bij het pakket,

ARKY verwarmde AED buitenkast met alarm

voor de buitenkast wordt een meerprijs gerekend.
Onze hoogwaardige ARKY AED-kasten worden in eigen

Alle pakketten zijn inclusief
Reanimatiekit

beheer geproduceerd en inmiddels in meer dan 30 landen

PadPak** (batterij + elektroden)

AED stickerset

Installatie + productuitleg

wereldwijd verkocht.
*

Alle prijzen zijn ex. BTW. Leaseprijzen o.b.v. 5-jarig leasecontract.

** Dit betreft een PadPak voor volwassenen. De PadPak speciaal voor kinderen is los verkrijgbaar.

Zie defibrion.com/be/aed-onderhoud voor de actuele inhoud

Servicepakketten
Prijs per jaar excl. BTW (5-jarig contract)

Inspectie en onderhoud door monteur op locatie

Periodiek onderhoud
VOOR UW AED
In geval van nood wilt u er zeker van zijn dat een AED goed

voor AED en wandkast
Gratis vervanging batterij en elektroden (PadPak)
zowel periodiek als na inzet
Helpdesk voor ondersteuning bij vragen en
storingen

functioneert. Periodiek onderhoud en tijdige vervanging
van onderdelen is daarom noodzakelijk. Daarnaast is het
belangrijk dat iedereen weet hoe een AED gebruikt moet
worden; in een noodsituatie kan dit het verschil maken
tussen leven en dood.
Met dit in het achterhoofd heeft Defibrion een compleet
onderhoudsprogramma voor AED’s opgezet. Hieronder vindt

Uitleesservice van de AED data (ECG, event log)
na een inzet
Bewaking van de houdbaarheidsdatum van de
batterij en elektroden (PadPak)

Registratie van uw AED in ons zorgsysteem

u een overzicht van de verschillende servicepakketten die we
aanbieden.

Installatie van de AED op uw locatie

Jaarlijkse AED-instructie voor het hele team
Ieder jaar brengen wij meer dan 6.000 servicebezoeken in de Benelux.

Basis

Plus

Premium

€75

€135

€240

Elke vier jaar

Elk jaar

Elk jaar

