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De HeartStart HS1 AED van Philips is uiterst gebruiksvriendelijk. Gesproken instructies en visuele pictogrammen worden
geactiveerd zodra je aan het groene handvat trekt. De instructies volgen het tempo van je handelingen en begeleiden je zo
tijdens het hele proces, van het aanbrengen van elke pad op de patiënt tot het toedienen van een defibrillatieschok en het
uitvoeren van de reanimatie.
De HeartStart1 is ontworpen voor gewone mensen in een ongewone situatie. Deze Automatische Externe Defibrillator is het
resultaat van innovatieve technologie, uitgebreide research en feedback van gebruikers. Hij is zo eenvoudig in gebruik dat je
het leven van een collega, vriend of iemand anders kunt redden die door een plotselinge hartstilstand wordt getroffen. De
HeartStart HS1 AED is klein en weegt slechts 1,5 kg. Duidelijke, rustig gesproken instructies leiden je door elke defibrillatiestap
en helpen je bij het reanimeren. Geïntegreerde SMART-pads die op de blote huid van het slachtoffer worden geplaatst,
detecteren je handelingen en zorgen dat de instructies van de AED hieraan worden aangepast. De HS1 is voorzien van
hoogwaardige technologieën van Philips ter beoordeling van het hartritme (SMART-analyse) en levering van defibrillatie
energie (SMART bifasisch). Deze AED kan ook worden gebruikt voor de behandeling van baby's en kinderen.
4 redenen waarom Saval de Philips HeartStart HS1 adviseert:
De Philips HeartStart kan zeer eenvoudig worden opgestart door de groene hendel naar je toe te trekken of door op de
startknop te drukken.
Tijdens een zelftest controleert de Philips HeartStart HS-1 AED de defibrillatie-elektroden in de defibrillatiecassette. De
hulpverlener wint hierdoor tijd omdat de HeartStart AED altijd klaar is voor gebruik.
De HS-1 AED kan extra uitgebreide gesproken commando's activeren: deze hulp begeleidt een onervaren hulpverlener
door het reanimatieproces heen.
Met het één-batterijconcept van de Philips HeartStart HS-1 AED bent u zeker van 200 schokken of vier uur functioneren,
of vier jaar stand-by inclusief zelftesten met controle van elektronische onderdelen.
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MEER WETEN?
Wij kunnen ons voorstellen dat je na het lezen van deze informatie nog vragen hebt over jouw specifieke situatie. We vertellen je graag welke oplossing bij jouw
brandrisico het meest effectief is.
Bel gerust met onze specialisten: We know.
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