HeartSine Samaritan PAD 300P/500P

AED’s die levens redden
Een AED (Automatische Externe Defibrillator) kan bij een hartstilstand een elektrische schok afgeven die
het hart weer normaal laat kloppen. Bij reanimatie en defibrillatie met een AED stijgt de overlevingskans
van 10% naar 70%. Een AED kan door iedereen veilig gebruikt worden: thuis, op het werk en op straat.

Elk jaar krijgen 16.000 mensen in Nederland een hartstilstand.
De meeste incidenten gebeuren thuis of op het werk. De enige
manier om het hart weer normaal te laten kloppen, is door het
toedienen van een elektrische schok.

Samaritan PAD 300P
De Samaritan 300P is één van de meest verkochte AED’s ter wereld.
Vanaf het moment dat u de AED aanzet geeft deze door middel van
gesproken instructies stap voor stap aan wat u moet doen.

Elke seconde telt

Daarnaast heeft de AED oplichtende pictogrammen die aangeven

Na een hartstilstand daalt de overlevingskans van het slachtoffer

in welke fase u zit: ideaal voor rumoerige omgevingen. Voor iedere

met 10% per minuut. Maar professionele hulp is vaak pas na vijftien

AED geldt dat de batterij en elektroden periodiek vervangen moeten

minuten aanwezig. Vaak is dit te laat. Als u binnen zes minuten de

worden. De Samaritan 300P is voorzien van een batterij- en elektro-

AED kunt inzetten stijgt de overlevingskans van 10% naar 70%.

dencombinatie (PadPak) die maar één keer per vier jaar vervangen

De snelle beschikbaarheid van een AED is dus van levensbelang.

hoeft te worden. De onderhoudskosten zijn hierdoor de laagste in
de markt. Verder heeft de 300P een IP-waarde van 56. Hierdoor kan
de AED zelfs in een zware regenbui gebruikt worden.

Voert automatische zelftesten uit.
Uitvoerbaar met kinderelektroden.
Oplopend energieniveau:
150J, 150J en 200J voor volgende
schokken volgens NRR protocol.
Metronoom voor begeleiding
reanimatie.
Visuele en Nederlands gesproken
instructies, ook in het donker bruikbaar.
Degelijke behuizing, bestand tegen
stof en vocht volgens IP56.
Elektroden direct gebruiksklaar en
snel te wisselen.

AED’S DIE LEVENS REDDEN

Samaritan PAD 500P
De Samaritan 500P heeft dezelfde

- Masseert u niet? De AED zal zeggen
‘Start reanimatie’.

technische specificaties als de Samaritan

- Masseert u niet hard genoeg? De AED
zal zeggen ‘Druk harder’.

300P, maar meet daarnaast of er tijdens
de hartmassage voldoende bloed uit het

- Masseert u niet snel genoeg? De AED
zal zeggen ‘Druk sneller’.

hart wordt gepompt. Op basis van deze
meting geeft de 500P aan of er dieper

- Masseert u te snel? De AED zal zeggen
‘Druk langzamer’.
Daarnaast geeft een metronoom door
middel van piepjes aan in welk tempo
er gemasseerd moet worden.

of sneller gemasseerd moet worden.
Dit gebeurt door middel van simpele
instructies zoals ‘Druk sneller’, ‘Druk
harder’ of ‘Druk langzamer’. Daarnaast

- Voert u de compressies met de juiste
snelheid en diepte uit?
Dan zal de AED ‘Goede compressies’
zeggen.

geven oplichtende LED’s aan of de
hartmassage voldoende diep wordt
uitgevoerd. Hiermee bent u verzekerd
van een optimale reanimatie.

Druk sneller
Druk langzamer
Druk harder
Goede compressies

Onderzoek wijst uit dat de kwaliteit van de reanimatie nauw
samenhangt met de overlevingskansen van het slachtoffer.
70% van alle reanimaties wordt niet goed uitgevoerd.

Inclusief draagtas

Aparte trainingsunit leverbaar

PadPak snel te wisselen

Kinderelektroden leverbaar

Metalen opbergkast met alarm

Perspex ophangsysteem

Voordelen van de Samaritan PAD serie
•

Eenvoudig te bedienen door pictogrammen en
Nederlands gesproken instructies

•

•
•

Laagste kosten voor vervanging batterij en elektroden

•

•

Automatische zelftest, groene LED geeft aan of de AED
klaar is voor gebruik

Oplopend schokniveau, voldoet aan de nieuwste ERC 2010
richtlijn voor AED’s
Verkrijgbaar met kinderelektroden

•

•

Hoge waterbestendigheid (IP 56). Hierdoor ook geschikt
voor sportclubs, watersport en buitengebruik

Zeer compact en licht (1,1 kg)
Europees product met 7 jaar garantie

www.heartsine.nl

