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Maak kennis met ons gamma 
Philips manuele defibrillatoren!

De Philips ALS oplossingen bieden een end-to-end solution.

Ze zijn zo ontworpen dat ze gemakkelijk te gebruiken zijn voor een snelle reactie en 
flexibel en robuust genoeg zijn voor tal van omgevingen en behoeften van de patiënten.

Met de intuïtieve, bidirectionele communicatie mogelijkheden voor een veilige 
gegevensoverdracht beschikken de Philips ALS oplossingen over mogelijkheden die 
het vertrouwen in de besluitvorming vergroten. 

Van buiten het ziekenhuis tot in het ziekenhuis, van de eerste respondent tot de arts, 
de Philips ALS oplossingen bieden kritische verbindingen voor het leven.



De Philips Efficia DFM100: transport monitor/defibrillator

De Philips Efficia DFM100 is een uiterst kleine & handige lichtgewicht transport monitor/
defibrillator die zich in alle situaties snel en eenvoudig aanpast aan de noden van de 
gebruiker en zijn omgeving. Het apparaat werd ontwikkeld voor zowel BLS als ALS met 
het oog op eenvoud in gebruik, beschikking over de nodige monitoring functies (3-5 
lead ECG, SPO2, NiBD, etCO2), en mogelijkheid tot gesynchroniseerd defibrilleren en 
externe pacing. Zo is de hulpverlener ter plekke bij de patiënt steeds verzekerd van snelle, 
professionele monitoring en defibrillatie van de patiënt, noodzakelijk voor accurate, tijdige 
ingrijpen!

De Philips RDT Tempus ALS met Intellispace Corsium: 
opnemen-verbinden-beslissen

De Philips RDT Tempus ALS is een zeer uitgebreide patiënt-monitor/defibrillator, 
die een nieuwe benadering van spoedhulp mogelijk maakt. Het apparaat laat de 
hulpverlener immers toe via een grote verscheidenheid aan parameters (ingebouwde 
videolaryngoscopie, ultrasound,...) snel en efficiënt een klinische analyse te maken en 
zo beslissen over de beste behandeling van de patiënt. Daar bovenop worden ook alle 
data én het patiëntendossier in realtime doorgestuurd naar Intellispace Corsium, voor de 
verdere, optimale ondersteuning.

De Philips Heartstart Intrepid met Intellispace Connect

De Philips Heartstart Intrepid transport monitor/defibrillator met Intellispace Connect is een 
veelzijdig en praktisch apparaat dat hulpverleners in staat stelt in noodsituaties zeer snel 
te handelen bij de nodige diagnose, behandeling en gegevensverwerking voor klinische 
analyse en opslag. De Heartstart Intrepid biedt een complete end-to-end oplossing voor 
elke interventie, voor snelle, optimale hulpverlening aan de patiënt.



Meer weten?

Vraag een demo aan en ontdek zelf de kwaliteiten van deze apparaten
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