
De Defibtech Lifeline AED is een semi-automatische AED die zich kenmerkt door zijn slimme en 
gebruiksvriendelijke design en eenvoudig bedieningsgemak. Daarnaast is het een zeer robuuste AED met 
een hoge stootvastheid, spatwater- en stofdichtheid.

Half- en vol-automaat 
De Lifeline VIEW  is een zeer gebruiksvriendelijke, robuuste en 
onderhoudsarme AED van Defibtech. Het apparaat is klein van 
stuk en heeft als uniek feature een full color LCD-scherm. Aan 
de hand van duidelijke video-animaties ondersteunt de Lifeline 
VIEW een hulpverlener optimaal tijdens een reanimatie. Een 
uitkomst bij stress of geluidsoverlast. 

Vanzelfsprekend geeft de VIEW ook de gesproken comman-
do’s zoals andere AED’s. De Defibtech Lifeline AED is leverbaar 
als half- en als vol-automatische AED.

LCD-scherm biedt ondersteuning
Het LCD-scherm van de Lifeline VIEW biedt de hulpverlener 
optimale ondersteuning tijdens de reanimatie. Bovendien kan 
de AED-beheerder eenvoudig de technische staat van de AED 
controleren en kunnen bepaalde instellingen, zoals het rean-
imeren met of zonder mond-op-mondbeademing, eenvoudig 
worden ingesteld.

AED elektroden
De  elektroden  zijn geplaatst aan de achterkant van de AED 
en direct voor het pakken. Er zijn geen kleppen of schuiven die 
moeten worden verzet om het apparaat te kunnen gebruiken. 

Dat is evident wanneer iedere seconde telt. De AED is spuit-
waterbestendig en stofdicht (IP55) en doorstaat een valtest op 
iedere hoek, rand en verschillend oppervlak vanaf 1,2 meter en 
is trilling-bestendig.

Twee-talig leverbaar
De Defibtech Lifeline VIEW is optioneel leverbaar als twee-
talige AED, ‘Dual Language’. Bijvoorbeeld Nederlands-Engels 
of Nederlands-Frans. De AED zal automatisch starten in de 
Nederlandse taal. Door een eenvoudige handeling kan naar 
de tweede taal worden geschakeld. Alleen de uitgesproken 
commando’s veranderen van taal.

Krachtige batterij-unit
De Lifeline VIEW AED maakt gebruik van een krachtige lithium 
batterij-unit. 
Deze batterij heeft een stand-by levensduur van 4 jaar. 
De batterij-unit kan 125 schokken leveren of 8 uur gebruiksduur 
van de AED.

Deze AED test zichzelf iedere dag
De Lifeline AED verricht dagelijks een zelftest, waarbij onder 
andere de batterijen en elektroden worden gecontroleerd. Soft-
ware updates kunnen worden verricht met een SD-kaart, welke 
simpel in de AED kunnen worden geplaatst.
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Na het gebruik van de Lifeline AED kan het ECG van het 
slachtoffer door middel van een SD-kaart worden getrans-
formeerd naar een PC.

De Lifeline VIEW AED samengevat
Stevig ontwerp en goede grip.
Licht en compact.
Geen deksel of losse onderdelen, waardoor een inzet kan 
worden vertraagd.
Aan-knop direct bereikbaar voor snelle hulpverlening.
Pre-connected AED elektroden.
Twee-knops bediening voor eenvoud.
Full-color video scherm voor optimale ondersteuning.
Garantietermijn van 8 jaar.

AED with a view

Defibtech Lifeline View


