CARDIAC SCIENCE POWERHEART G5
POWERHEART G5
AED
Wat er in de eerste minuten na een acute hartstilstand gebeurt, kan het verschil maken tussen leven en dood. Meestal is
professionele hulp pas na 15 minuten aanwezig. De overlevingskans daalt echter elke minuut met circa 10% als er geen
elektrische schok wordt toegediend. Het is dus van levensbelang dat er zo vroeg mogelijk gedefibrilleerd wordt. Alleen
reanimatie en defibrillatie binnen zes minuten biedt de patiënt een goede overlevingskans.
Een AED (Automatische Externe Defibrillator) geeft iemand die een hartstilstand heeft een elektrische schok die probeert het
hart weer normaal te laten kloppen. Onze Powerheart G5 AED kan veilig door iedereen gebruikt worden: thuis, op het werk
en op straat. Dankzij de realtime reanimatie feedback (Rescue Coach) kan elke stap van de reanimatie succesvol worden
uitgevoerd, zelfs voor gebruikers die voor de eerste keer met een AED werken.
Altijd klaar voor gebruik; automatische zelf-test van de batterij, elektroden (op aanwezigheid en functie), elektronische
circuits en software.
Zeer eenvoudig te bedienen zelfs voor gebruikers die voor de eerste keer met een AED werken.
Volautomatisch toedienen van een schok, wanneer een schokwaardig ritme wordt opgemerkt.
Stof-/waterbestendigheid volgens IP55 (IEC 60529).

OOK TOEGEPAST
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7 jaar garantie op de defibrillator.
4 jaar volledige werkingsgarantie op de Intellisense lithiumbatterij.

SPECIFICATIES
Productgroep

Arbo materiaal

Productfamilie

AED

Artikelnummer

2116441
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Onderwijs

CARDIAC SCIENCE POWERHEART G5
POWERHEART G5
AED

GERELATEERDE PRODUCTEN

AED DEFIBRILLATIEPADS
VOOR VOLWASSENEN POWERHEART G5

AED DRAAGTAS
POWERHEART®G5

POWERHEART® G5 AED
TRAINER

ROTAID SWIFT AED KAST

PICTOGRAM AED

AED DEFIBRILLATIEPADS
VOOR KINDEREN POWERHEART G5

ROTAID SOLID PLUS AED KAST

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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