
De ZOLL AED 3 is gericht op eenvoud, hetgeen in noodgevallen erg belangrijk is. De ZOLL AED 3 doet 
meer dan alleen defibrilleren middels snelle en eenvoudige instructies.

Real CPR Help®-technologie
De ZOLL AED 3®-defibrillator is toonaangevend dankzij  Real 
CPR Help®-technologie, waarmee real-time feedback kan 
worden gegeven om hulpverleners te begeleiden bij het geven 
van hoogwaardige reanimatie. 

Het innovatieve, gebruiksvriendelijke ontwerp en de verbeter-
de functies van de ZOLL AED 3 geeft onverwachte helden het 
vertrouwen en de kennis die nodig zijn om een plotselinge hart-
stilstand te behandelen.

Innovatieve touchscreen-functies
Real CPR Help is een bewezen technologie die hulpverleners 
begeleidt bij het geven van hoogwaardige reanimatie. De ZOLL 
AED  3 heeft een kleurenscherm met levendige afbeeldingen 
van de reanimatie, een timer voor de reanimatiecyclus en een 
grote kleurenbalk waarmee de diepte van de borstcompressies 
wordt aangegeven. 

Op het scherm van de ZOLL AED  3 wordt geïntegreerde, 
real-time feedback weergegeven; daarnaast is het tevens 
uitgerust met innovatieve touchscreen-functies die u nergens 
anders vindt. Via het aanraakscherm kunt u snel bij informatie 
over de AED en kan de configuratie worden ingesteld zonder 
bijkomende externe apparaten of software.

Geïntegreerde hulpverlening aan kinderen
Dankzij het universele ontwerp van de elektroden, de  CPR 
Uni-padz™, kunnen hulpverleners op dezelfde manier volwas-
senen én kinderen met een plotselinge hartstilstand helpen. 
Voor een kind gebruikt u dezelfde set elektroden en schakelt u 
gewoon de kindmodus in.

Wifi-verbinding
Via de verbinding met de cloud kan automatisch de status van 
het apparaat worden doorgegeven. Zo kunt u erop vertrouw-
en dat uw AED in noodgevallen klaar is voor gebruik. Met wifi 
kunnen gegevens over voorvallen ook snel worden bekeken en 
worden doorgestuurd naar medisch professionals.

Productkenmerken
Verbeterde Real CPR Help-technologie met een kleurenscherm 
met levendige afbeeldingen van de reanimatie, een timer voor 
de reanimatiecyclus en een grote kleurenbalk om de diepte van 
de borstcompressies aan te geven.
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CPR Uni-padz™
De CPR Uni-padz™ zijn elektroden die kunnen worden gebruikt 
bij zowel volwassenen als kinderen, zodat u geen twee verschil-
lende sets elektroden nodig hebt.

Optionele verbinding met de cloud waarmee automatisch de 
status van het apparaat kan worden doorgegeven

Levensduur van maar liefst 5 jaar voor de elektroden en de 
batterijen, voor een hogere inzetbaarheid en minder onderhoud

Met intelligente batterij, zodat het actuele ladingsniveau op 
het lcd-scherm van het apparaat kan worden weergegeven 
of automatisch via wifi kan worden doorgegeven aan het 
programmabeheer van de AED

Verkrijgbaar in half- en volautomatische uitvoeringen

Gemakkelijk te gebruiken, beheren en onderhouden
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