
De Philips HeartStart HS1 AED van Philips is een kleine, lichte, betrouwbare en gemakkelijk te gebruiken 
automatische externe defibrillator (AED). De AED is zo ontworpen dat praktisch iedereen hiermee een 
leven kan redden. Het is een van de meest verkochte AED’s ter wereld.

Gebruiksvriendelijk
De Philips HS1 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.
De Philips HeartStart HS1 registreert wat de hulpverlener doet 
en geeft aan de hand daarvan een volgende instructie, pas als 
de vorige is uitgevoerd.

Veilig
Is gebaseerd op uiterst geavanceerde technolgie.
Stelt via een zeer nauwkeurig algoritme vast of er sprake is van 
een hartstilstand.
Zal in geen geval een schok afgeven als er geen sprake is van 
een hartstilstand.

Betrouwbaar
Om een goede werking te garanderen is de Philips HeartStart 
HS1 voorzien van een uitgebreid zelftest-systeem, dat snel 
reageert als er een storing dreigt. In geval van een storing zal de 
Philips HeartStart HS1 zowel een auditief- als een visueel-alarm 
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-indica-
tor-lampje betekent dat de defibrillator klaar is voor gebruik; 
een constant brandend status-indicator-lampje betekent dat 
de defibrillator gebruikt wordt. 

Indien de statusindicatorlampje niet brandt is uw aandacht 
vereist (De Philips HeartStart ‘kwettert’ en i-knop knippert).

Bedienings-knoppen
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.
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Informatieknop
Deze blauwe ‘i-knop’ knippert als er informatie is, die u kunt zien 
door op deze knop te drukken. Tevens knippert de knop aan 
het begin van een pauze voor verzorging van de patiënt als 
begeleiding voor basisreanimatie geactiveerd is.

Schoktoets
Druk op deze knipperende oranje knop als de HeartStart u 
vraagt om een schok af te geven.

Waarschuwingslampje
Dit driehoekige lampje knippert tijdens ritmeanalyse en brandt 
constant als er een schok is aanbevolen, om u eraan te herin-
neren dat u de patiënt niet mag aanraken.

Zeer veel verkocht
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