De snelle en eenvoudige instructies ondersteunen het reanimeren

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

Snelle en eenvoudige instructies

Drukt u niet diep genoeg?
Het apparaat geeft aan dat u dieper moet drukken.
Drukt u diep genoeg?
U hoort “goede hartmassage”.
Nog niet begonnen?
De AED Plus geeft nog eens aan dat u moet beginnen.
Geen compressies meer?
Het apparaat geeft aan dat u moet doorgaan.

Kenmerken en voordelen

Biedt ondersteuning bij de gehele keten van overleving met
eenvoudig te begrijpen audio-instructies en visuele indicaties.
Real CPR Help® met onmiddellijke feedback over het tempo en
de diepte van de borstcompressies tijdens reanimatie.
Werkt op gewone lithiumbatterijen voor fototoestellen die in de
winkel verkrijgbaar zijn (Duracell 123a) en die 5 jaar meegaan.
Eenvoudig te plaatsen elektrode uit één stuk – CPR-D-padz®
(houdbaarheidsduur van 5 jaar).
5 jaar garantie – verlengd tot 7 jaar bij online registratie.
Robuust ontwerp dat bestand is tegen stof en water (IP55klasse).
Intelligente mogelijkheden voor het behandelen van kinderen
met Pedi-padz® II elektroden.
Voldoet aan de richtlijnen van de European Resuscitation
Council (ECR), NRR en BRC.
Automatische zelftest verzekert dat het apparaat constant
klaar is voor gebruik.
Wordt geleverd met een draagtas, batterijen, volwassen
CPR-D-padz elektrode, medisch pakket met een beademingsmasker, een schaardekje, wegwerphandschoenen, een
medisch scheermes, een handdoek en een vochtig doekje.
Semi-automatische en volledig automatische opties met een
interface voor zowel onervaren als professionele hulpverleners.

Direct feedback

Ieder slachtoffer van een plotselinge hartstilstand heeft de best
mogelijke reanimatie nodig om te overleven.
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ZOLL AED Plus

De ZOLL AED Plus met zijn Real CPR Help® technologie kan
reanimatiefeedback in realtime geven over de diepte en het
tempo van de borstcompressies terwijl de hulpverlener reanimatie toepast. Het vertelt dus onmiddellijk hoe goed de
compressies worden uitgevoerd.
Dankzij de audiovisuele instructies die direct feedback verschaffen, zorgt de ZOLL AED Plus ervoor dat hulpverleners de meest
doeltreffende reanimatie toepassen.

