AUTOMATISCHE EXTERNE

DEFIBRILLATOR (AED)
Levens redden met één druk op de knop !
Wat is een Automatische Externe Defibrillator (AED) ?
Een AED is een apparaat waarmee men een elektrische schok aan het hart kan toedienen, wanneer
er sprake is van levensbedreigende hartritmestoornissen of hart falen. Een ingebouwde computer
analyseert het hartritme van het slachtoffer en bepaalt automatisch of het noodzakelijk is een
stroomschok toe te dienen. De AED leidt de gebruiker op een veilige wijze door de reanimatie heen
tot professionele hulpverleners het overnemen.
Waarom is de aanwezigheid van een AED noodzakelijk ?
Door bij een hartstilstand vroegtijdig (binnen 3 tot 5 minuten) het hart te defibrilleren vergroot men
de kans op overleven tot 70%. Iedere minuut dat er gewacht wordt met defibrillatie, neemt de
overlevingskans met 10 tot 12% af. Na 10 minuten is de kans op overleven vrijwel nihil. Steeds meer
bedrijven gaan dan ook over tot de aanschaf van een AED om de veiligheid van hun personeel en
bezoekers te vergroten.
AED TOTAAL concept :
Om te waarborgen dat uw AED altijd snel en met een gerust gevoel kan worden ingezet, adviseren
wij u gebruik te maken van ons unieke totaal concept :

1.
2.
3.
4.

Advisering bij de aanschaf van een AED en de organisatorische opzet
Persoonlijke instructies aan de gebruikers bij levering
Jaarlijkse controle en onderhoud van uw AED
Opnieuw gebruiksklaar maken na het gebruik van uw AED
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Advies en levering
Ansul levert als erkend dealer Defibtech View Lifeline AED’s. Deze AED’s onderscheiden zich door hun hoge
betrouwbaarheid en gunstige prijs-kwaliteit verhouding. Wij leveren en installeren een AED altijd met een
persoonlijke instructie aan uw medewerkers. Dit komt de snelheid van levensreddend handelen ten goede
als elke seconde telt !

De voordelen van de LIFELINE AED VIEW :
* Taalkeuze (NL/FR)

* Meest recente schokprotocol

* Eenvoudige en snelle bediening

* 8 jaar fabrieksgarantie op de AED

* Schermondersteuning met videobeelden

* Ergonomisch en robuust ontwerp

* Heldere stembegeleiding

Jaarlijks onderhoud via service overeenkomst
Ansul is gespecialiseerd in het onderhoud van de meeste AED merken. Om uw toestel steeds
werkingsklaar te hebben is een jaarlijkse controle en test van uw AED van levensbelang.
Ansul staat in voor deze jaarlijkse controle en de controle na elk gebruik van uw AED.
Deze inspectie betreft niet alleen de controle van de batterijen en de houdbaarheid van de elektrodes
maar tevens wordt uw AED toestel volledig uitgemeten. Deze meting is absoluut nodig om de werking
en de intensiteit van het toestel te garanderen.
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