Waar u op moet letten bij de keuze van een AED

AED keuzehulp
Wij hebben voor u alle belangrijke punten van een AED onder elkaar gezet met daaronder de specificaties van de HeartSine AED’s. Op deze manier kunt u gemakkelijk
bepalen welke AED voor u de beste keuze is.

 eeft de AED duidelijke spraak, metronoomfunctie (met
H
tikken wordt het tempo van de hartmassage aangegeven),
pacemakerdetectie, visuele ondersteuning? Wat is het
gewicht?
Alle HeartSine AED’s hebben duidelijke spraak, metronoomfunctie, pacemakerdetectie en visuele ondersteuning. De
HeartSine 500p biedt zelfs geavanceerde gesproken plus
visuele reanimatie-feedback! De Samaritan PAD heeft zeer
bescheiden afmetingen: 20 x 18,4 x 4,8 cm en een gewicht
van 1,1 kg. en is hierdoor makkelijk mee te nemen.
Heeft de AED een oplopend energieniveau? 
De Nederlandse Reanimatie Raad beveelt aan dat de
schokken in sterkte moeten toenemen.
HeartSine AED’s geven de eerste twee schokken 150J, de
volgende schokken zijn 200J.
Wat is de IP-klasse van de AED? (stof/waterdichtheid, hoe
hoger de IP-klasse, hoe beter). Wat is de valbestendigheid?
HeartSine AED’s zijn valbestendig tot 1 meter hoogte op een
harde ondergrond en hebben een IP-klasse van 56. HeartSine
AED’s kunnen dus een zeer stoffige omgeving aan, maar ook
een forse regenbui/waterstralen.
Hoe compleet is het pakket bij de AED? Moet voor de tas
en de reserve batterij- en elektrodenset extra betaald
worden?
HeartSine biedt u een compleet pakket zonder meerkosten.
Standaard inclusief een draagtas en een reserve batterijelektrodenset.
 at zijn de kosten voor nieuwe batterijen en/of elektroW
den? Hebben de batterijen en elektroden verschillende
houdbaarheidstermijnen (onhandig in de praktijk)? Hoe
vaak moet er bij het apparaat iets gecontroleerd worden?
De HeartSine AED wordt standaard geleverd met een reserve
batterij- en elektrodenset (PadPak). De PadPaks gaan 3,5 jaar
mee vanaf productiedatum. U heeft garantie op de PadPaks
tot de T.H.T.-datum. Een nieuwe PadPak kost h 90,- ex. btw.
Alle HeartSine AED’s voeren automatisch zelftesten uit.
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Wat zijn de totale kosten voor de AED over 10 jaar gerekend, zonder inzet en zonder onderhouds-/serviceplan?
De totale kosten voor de HeartSine Samaritan AED over
10 jaar gerekend, bedragen h 1329,- ex. btw. De aanschaf
bedraagt h 1149,- ex. btw. De kosten voor 2 x een nieuwe
PadPak bedragen h 180,- ex. btw.
Behoort een onderhoudsplan tot de mogelijkheden? Wat
zijn de kosten en wat wordt er geboden?
Distributeur Defibrion bv biedt een uitgebreid onderhoudsplan. De AED’s op uw locatie worden dan elk jaar functioneel
getest (met keuringsrapport) en voorzien van de nieuwste
software. De PadPak wordt kosteloos vervangen (normale
prijs h 90,- ex. btw). Na een inzet van de AED wordt de AED
gehaald en gebracht voor een check-up. De PadPak wordt
hierbij tevens eenmalig kosteloos vervangen. De prijs van het
onderhoudsplan bedraagt h 125,- ex. btw per jaar per AED.

Hoeveel
jaar garantie krijgt u op de AED? 
7 jaar is de langste garantie op AED’s, weinig leveranciers
bieden dit. De garantie is een goede indicatie van de
kwaliteit.
HeartSine biedt 7 jaar garantie, de langste in de branche.
Is het merk van Europese kwaliteit en heeft de producent
een degelijke historie t.a.v. de ontwikkeling van AED’s? Hoe
is de service bij de AED? Kunt u bijvoorbeeld snel batterijen/elektroden nabestellen? Is de After Sales professioneel
opgezet?
HeartSine AED’s zijn één van de meest verkochte AED’s ter
wereld en van Europees fabricaat. Ze voldoen aan alle Europese en Amerikaanse normen en staan wereldwijd zeer hoog
aangeschreven. Defibrion bv te Groningen is de distributeur
voor de gehele Benelux en levert een uitstekende After
Sales, o.a. via het onderhoudsplan. Bestellingen worden de
volgende werkdag geleverd.

