In Nederland krijgen jaarlijks

16.000 mensen een hartstilstand...

Een AED redt levens!
Het kan iedereen overkomen. Jong, oud, een vriend, een collega of gewoon een
willekeurig iemand. Als dit gebeurt is tijd de belangrijkste factor, elke minuut is
cruciaal.
In Nederland krijgen zo ongeveer jaarlijks 16.000
mensen een hartstilstand, dit is gemiddeld 300
keer per week (niet alleen ouderen). Het te laat
reanimeren en toedienen van een elektrische
schok is vaak de oorzaak van een niet gelukte
reanimatie.

De overlevingskansen na een hartstilstand
dalen elke minuut met 10%

Bij reanimatie met een AED binnen 6 minuten na
een hartstilstand, stijgen de overlevingskansen
met 70%
Een ambulance die met spoed ter plaatse is
duurt ongeveer 10-15 minuten, dit is nu precies de
reden dat de AED er is gekomen. Dus een snelle
beschikbaarheid van een AED in combinatie met
reanimatie is van levensbelang.

Service & onderhoud voor uw AED
Philips

Mindray

Zoll

Een AED moet in geval van nood optimaal klaar
zijn voor gebruik. Daarom is het onderhoud van
groot belang. Denk hierbij aan:
Batterij/accu op tijd vervangen
Elektroden vervangen
Wat te doen na gebruik AED
Installeren software updates
Wat te doen bij storing

Defibtech

Cardiac Science

Heartsine
Dit is een selectie van
de meest verkochte AED’s.
Kijk voor meer informatie
op sosbhv.nl

info@sosbhv.nl

Tel: 06-57 69 23 73

Onze onderhoud & service mogelijkheden voor
uw AED met een kleine greep uit de voordelen:
AED registratie in onze AED database
Jaarlijks onderhoud op locatie
Snel op locatie na storing en/of gebruik

www.sosbhv.nl

Goed materiaal is van

levensbelang voor medewerkers en organisatie...

BHV & EHBO materialen
BHV en EHBO materialen zijn structurele middelen die nodig zijn in het bedrijfsleven. Heeft u deze materialen in huis? En belangrijker nog: is alles up-to-date,
zijn deze middelen volledig en compleet?
basismaterialen die thuis horen in elk bedrijf en
overigens ook wettelijk verplicht zijn. Het aantal
materialen dat nodig is binnen uw bedrijf hangt
onder meer af van het aantal werknemers en
de grootte van uw pand. Daarnaast vormen
de dagelijks uitgevoerde werkzaamheden een
leidraad waar en welke materialen nodig zijn,
denk aan brandwonden of HACCP wetgeving.
Een goed ingerichte bedrijfshulpverlening zorgt
voor een veilige werksituatie voor uw personeel
en gasten.

De praktijk wijst vaak uit dat deze materialen niet
aanwezig zijn. Of wel aanwezig, maar niet altijd
compleet.

Continuiteit en up-to-date

Een complete bedrijfsverbandkoffer, BHV/EHBO
vest, pleisterautomaat en een oogspoelfles zijn

Service & onderhoud

Wij leveren deze basismaterialen en adviseren u
graag. Service & onderhoud op deze materialen
behoort tevens tot de mogelijkheden.

Complete verbandkoffer

Vulling Verbandkoffer

Richtlijn 2016

Richtlijn 2016

Pleisterautomaat
Makkelijk & hygienisch

NACL oogspoelfles

NACL oogspoelstation

500 ml losse fles

2x 500 ml flessen

Dit is slechts een kleine selectie van ons BHV & EHBO assortiment.
Kijk voor meer informatie op sosbhv.nl

info@sosbhv.nl

Tel: 06-57 69 23 73

www.sosbhv.nl

