Speciaal ontworpen

Philips HeartStart FRx
De Philips HeartStart FRx AED is klein, licht van gewicht, robuust en is ontworpen voor eenvoudig, betrouwbaar gebruik door een minimaal getrainde hulpverlener. Plus punt van deze AED is dat deze spatwaterdicht is (IP 55) en de speciale “kindersleutel” waarmee de elektroden zeer eenvoudig geschikt kunnen
worden gemaakt voor gebruik bij kinderen.

Gebruiksvriendelijk

De Philips FRx wordt alom geprezen om haar bedieningsgemak.
Duidelijke en uitgebreide begeleiding bij een reanimatie. Tijdens
de reanimatie procedure wordt de hulpverlener stap voor stap
geïnstrueerd door middel van duidelijke, Nederlands gesproken
aanwijzingen. Indien gewenst kan de hulpverlener ervoor kiezen
om extra uitgebreide gesproken commando’s te activeren.
Hulpverleners waarderen deze ondersteuning enorm. De Philips
HeartStart FRx registreert wat de hulpverlener doet en geeft
aan de hand daarvan een volgende instructie, pas als de vorige
is uitgevoerd.

Veilig

Stelt via een zeer nauwkeurig algoritme vast of er sprake is van
een hartstilstand.
De SMART-analyse zorgt ervoor dat er enkel een schok wordt
afgeven indien er sprake is van een hartstilstand.
Wanneer de Philips HeartStart FRx tijdens de reanimatiecyclus
een defibrilleerbaar ritme ontdekt:
wordt de reanimatiecyclus onderbroken;
controleert de AED een tweede maal het hartritme;
laadt het toestel zich snel op om te kunnen schokken. Hierdoor
versnelt u het geven van de levensreddende schok.

Betrouwbaar

Philips HeartStart FRx

Om een goede werking te garanderen is de Philips HeartStart
FRx voorzien van een uitgebreid zelftest-systeem, dat snel
reageert als er een storing dreigt. Ingeval van een storing zal
de Philips HeartStart FRx zowel een auditief- als een visueelalarm geven bij het mislukken van de zelftest.
Dit zelftest-systeem voert dagelijks, wekelijks en maandelijks
een testprocedure uit. Dit gebeurt volledig automatisch. De
elektroden worden getest op aanwezigheid en functionaliteit.
Statuscontrole in één opslag.

Status indicator

Een groen ledje dat laat zien of de HeartStart defibrillator klaar
is voor gebruik. Een knipperend groen status-indicator-lampje
betekent dat de defibrillator klaar is voor gebruik; een constant
brandend status-indicator-lampje betekent dat de defibrillator
gebruikt wordt. Indien de status-indicator-lampje niet brandt is
uw aandacht vereist (De Philips HeartStart ‘kwettert’ en i-knop
knippert).

Robuust

Valbestendigheidstest tot 1,5 meter op 6 oppervlakken

info@sosbhv.nl

Tel: 06-57 69 23 73

www.sosbhv.nl

Bedieningsknoppen Philips HeartStart HS1
AAN/UITKNOP
Druk op deze groene knop om de HeartStart aan te zetten.
Om de HeartStart uit te zetten, drukt u nogmaals op de
groene knop en houdt u hem één (1) seconde ingedrukt.

INFORMATIEKNOP
Deze blauwe ‘i-knop’ knippert als er informatie is, die u kunt
zien door op deze knop te drukken. De knop knippert tevens
aan het begin van een pauze voor verzorging van de patiënt
als begeleiding voor basisreanimatie geactiveerd is.
Schoktoets
SCHOKTOETS
Druk op deze knipperende oranje knop als de HeartStart u
vraagt om een schok af te geven.

