Smarter & Faster

Mindray BeneHeart C1A
Deze Mindray Beneheart C1A AED heeft Pre-connected elektroden. De van tevoren aangesloten elektroden besparen u tijd, en via de connector van de elektroden wordt automatisch vastgesteld om wat voor
type patiënt het gaat. De C1A kan eenvoudig worden uitegelezen middels de meegeleverde USB stick.

Slim en eenvoudig

De Mindray BeneHeart C1A AED is geschikt voor zowel
de ervaren als de onervaren gebruiker. Dankzij de Intelligente
ResQNavi past de AED zich aan aan de gebruiker.
ReQNavi
Met de ResQNavi technologie waardoor de snelheid en informatie van de gesproken instructies zich aanpassen aan het
tempo van de hulpverlener. Bij langzamere en dus waarschijnlijk
minder ervaren hulpverleners worden de instructies langzamer
en meer gedetailleerder.
QShock
Door de nieuwe QShock technologie wordt de schok al tijdens
de analyse opgeladen en kan de C1A AED de eerste schok
afgeven binnen 8 seconden na het openen van het AED apparaat. De AED schokt tot 360 joules.
Standaard tweetalig
Mindray AED’s worden standaard met een tweede taal geleverd
zonder extra kosten. Nederlands / Engels.

Hoge stof- en waterbestendigheid (IP 55)

Het ontwerp van de MINDRAY BeneHeart C1A AED heeft als
groot voordeel dat deze AED optimaal beschermt is tegen
invloeden van buitenaf, hoge stof- en waterbestendigheid (IP
55). Daarnaast is de AED robuust en uiterst schokbestendig:
zelfs na een val op een hard oppervlak van 1 meter hoogte blijft
de AED betrouwbaar functioneren.

Robuust

Valbestendigheidstest tot 1,5 meter op 6 oppervlakken

Statusindicator - Klaar voor gebruik

De C1A geeft een akoestisch signaal en het groene lichtje op de
AED wordt rood als er iets met de AED niet in orde is.

Pre-connected

De AED elektroden zijn aangesloten (pre-connected) en direct
‘klaar voor gebruik’.
Auditief & Visueel
De MINDRAY BeneHeart C1A AED begeleid de hulpverlener via
gesproken instructies (auditief) en aan de hand van pictogrammen (visueel).
Elektroden
Accu

Levensduur elektroden: 48 maanden
Levensduur accu: 60 maanden
Kindmodus
De Mindray BeneHeart C1A AED kan zowel voor volwassenen als
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Mindray C1A

voor kinderen worden gebruikt. Hiervoor heeft u géén aparte
kinderelektroden nodig. Voor een kind gebruikt u dezelfde set
elektroden en schakelt u simpelweg de kindmodus in door de
schuifknop op kind te zetten.
Taal wisseltoets (Meertalig)
De MINDRAY BeneHeart C1A AED is voorzien van een taalwisseltoets. Schakel met een druk op de knop over op een andere
taal tijdens een reddingsactie om meer potentiële hulpverleners te kunnen helpen. De MINDRAY BeneHeart C1A AED wordt
standaard geleverd met de 2 volgende talen: Nederlands /
Engels.

Kenmerken & voordelen

Meertalig (standaard Nederlands - Engels). Zeer geschikt voor
internationale doeleinden. Er kan gemakkelijk tussen de talen
geschakeld worden.
Eenvoudig omschakelen tussen volwassen en pediatrische
(kind) patiënt.
Metronoom
Schokt tot 360 joules!

