Compact, licht en laag in prijs

HeartSine Samaritan PAD 500p
HeartSine Samaritan PAD 500p AED is compact, licht en laag in prijs. Zeer eenvoudig te bedienen door
pictogrammen en Nederlands gesproken instructies. Daarnaast wordt deze AED geleverd inclusief
beschermtas en een Pad-Pak (2-in-1elektroden en batterij).

HeartSine Samaritan PAD 500P

De 500P AED van HeartSine is een compacte alleskunner. Hij
ondersteunt de hulpverlener niet alleen door het aangeven van
het juiste ritme van de reanimatie, ook geeft deze defibrillator
aan wat de hulpverlener eventueel beter kan doen.
Beste stof- en waterdichtheid
Verder heeft deze AED net als de 350P/360P lage standbykosten en beschikt hij over de beste stof- en waterdichtheid van
alle AED’s (IP 56). De PAD 500P is daarom uitermate geschikt
voor de scheepvaart, sauna’s, zwembaden en andere vochtige
omgevingen.
PadPak
Het Amerikaanse HeartSine heeft er voor gekozen om de
batterij en elektroden in één module te verwerken. Dit zogenaamde PadPak is eenvoudig in de AED te klikken en gaat circa
4 jaar mee.
8 jaar garantie
Op de Heartsine PAD 500P zelf zit een garantie van 8 jaar.
Omdat de defibrillator zelf geen handvat heeft, levert HeartSine
de AED met een handige draagtas die voorzien is van een groot
kijkvenster en klittenband aan de onderkant. Daardoor is het
ook mogelijk de AED te gebruiken wanneer hij nog in de tas zit.

PadPak

Eigenschappen

Real-Time feedback op uitgevoerde borstcompressies
LED’s geven aan of de reanimatie optimaal wordt uitgevoerd
Gesproken en visuele instructies
Batterij en elektroden samen verpakt in een PadPak
Wekelijkse zelftest
Hoogste stof en waterdichtheid op de AED markt (IP 56)
Zeer licht en compact

Specificaties van de HeartSine 500P AED
Details:
Diepte: 5 cm
Breedte: 18 cm
Hoogte: 20 cm
Gewicht: 1,1 kg
IP 56
Houdbaarheid PadPak: circa 4 jaar
Schokimpedantie: 150/150/200 Joules
Schokimpedantie kinderen: 50 Joules continue
Beschikt over een CE certificaat en een FDA keurmerk
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