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Een AED wijst de weg 
om een leven te redden



Automatische externe defibrillator (AED)
Wist u dat:

• In België elke dag 30 mensen een hartstilstand buiten het ziekenhuis krijgen. Slechts 
5 tot 10% van de slachtoffers overleeft het.

• Op dit moment is de overlevingskans bij een plotselinge hartstilstand minder dan 7%
• Met elke minuut die verstrijkt, neemt de kans op een succesvolle reanimatie met 

ongeveer 10% af
• Een AED die op tijd ingezet kan worden een sudden cardiac death kan vermijden.

Met de juiste apparatuur en ondersteuning kan iedereen levens redden. De Philips AED-
apparaten met Life Guidance leiden u stapsgewijs door een cardiaal noodgeval.

Waarom Philips AED?

Bent u op zoek naar een AED apparaat, dan komt hierbij veel informatie op u af en u heeft de 
keuze uit vele modellen en prijzen. Elke goedgekeurde AED die verkrijgbaar is op de BeLux 
markt is niet per definitie een goede of de beste AED. Er is maar één marktleider wereldwijd 
en dat is Philips.

De meest verkochte AED is de Heartstart HS1. Deze AED heeft 
al vele prijzen gewonnen en komt bij diverse onderzoeken en 
wetenschappelijke studies als beste uit de test. De Philips AED’s 
hebben een garantie van 8 jaar. 

Philips onderscheid zich in:

• Quick shock: Maximale CPR onderbreking <10 seconden: 
analyse en shockklaar <10 seconden

• Eenvoudig in gebruik
• Betrouwbaarheid: Volledig automatische zelftests, 85 in 

totaal! (elk uur, elke dag en elke week)
• Gepatenteerd Philips SMART Biphasic waveform
• Hoge stroompiek, laag energieniveau
• Binnen de 10 seconden analyse en shock

Na de eerste 10 seconden daalt de overlevingskans significant:
  <10 seconden = 80% kans op overleven
  10-15 seconden = 40% kans op overleven
  >15 seconden = 20% kans op overleven



HeartStart HS1 defibrillator

De meest gebruikte AED ter wereld! 
Ideaal voor thuisgebruik of als buurt AED

Kenmerken

• Quick shock technologie; snelste AED in de markt!
• SMART bi-fasische golfvorm; klinisch bewezen effectief
• Herhaalt de instructies wanneer er geen of een foutieve actie ondernomen wordt
• Zeer compact en licht < 1,5 kg
• SMART Pads cassette systeem
• Met gesproken intelligente begeleiding dmv gesproken tekst
• Instellingen conform de laatste AHA richtlijnen
• 8 jaar garantie
• Eenvoudig design

HeartStart FRx Defibrillator

Ontworpen voor alle omgevingen
 

Kenmerken

• Biedt optimale bescherming tegen invloeden van buitenaf zoals water en stof (IP55)
• Schokbestendig: zelfs na een val van één meter blijft de HeartStart FRx betrouwbaar 

functioneren.
• Quick shock technologie; snelste AED in de markt!
• SMART bi-fasische golfvorm; klinisch bewezen effectief
• Zeer compact en licht (1,5 kg)
• Robuust en spatwaterdicht
• SMART Pads II cassette systeem
• Snelle analyse en schok
• Met gesproken woord begeleiding; de AED ‘weet’  

waar u bent in het proces en past zich aan



Servicepakketten
Wij bieden verschillende formules aan zoals: 

• Jaarlijks onderhoud 
• Wisselen van de elektrodes en batterij 
• Installatie en training
• Vervangtoestel bij panne

Vraag gerust naar de voorwaarden! 

Zo simpel als 1-2-3 in een noodsituatie

Zorgeloos een AED aanschaffen is gebruik maken 
van de GrafiMedics servicepakketten

1. Druk op de groene aan/uit-knop, waarmee de spraak-
instructies worden geactiveerd.

2. Plaats de pads volgens de instructies op de patiënt. 
 

3. Druk, als het apparaat hierom vraagt, op de oranje 
schokknop.
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