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Zoll AED Plus

Eigenschappen
Het is voor het slachtoffer echter van het hoogste belang dat er direct 
eerste hulp wordt verleend. Deze eerste hulp bestaat in de basis uit hart-
massage en beademing: een AED kan de overlevingskans van het 
slachtoffer verder vergroten.

Deze AED onderscheidt zich van andere merken
- negeert trillingen en bewegingen van het vaartuig, waardoor een goede 

analyse mogelijk is is spuitwaterdicht (IP55)
- gebruik van speciale CPR-D padz; een drukpunt gemonteerd aan de 

electroden, waarmee de druk en het tempo van de hartmassage wordt 
gecontroleerd

- een goede stap-voor-stap-reanimatiebegeleiding  met grijpbare 
pictogrammen en duidelijke stem 

- een levensduur van batterijen en electroden van 5 jaar, zonder tussentijds 
onderhoud

- de Zoll Plus is bovendien de enige AED waarbij gebruik wordt gemaakt 
van normale huishoudbatterijen, deze zijn eenvoudig te vervangen en 
goedkoop in gebruik. Het Zoll AED heeft een standaard LCD scherm 7 
x 3 cm met, naar keuze, tekst of ECG-weergave. Bij zelftesten worden de 
electroden meegetest.

Cursus
Naast het advies  en de verkoop van de AED biedt Dräger u ook de 
mogelijkheid om u en uw personeel deel te laten nemen aan een AED 
gebruikerscursus. In deze 4 uur durende cursus wordt het reanimeren en 
het gebruik van de AED stap voor stap behandeld.

Cursusinhoud
- inschatten van een situatie met betrekking tot gevaarsaspecten
- vaststellen van het bewustzijnsniveau (contact maken met slachtoffer)
- alarmeren van gewenste hulpdiensten
- controleren van de ademhaling

- toepassen van hartmassage
- beademen van het slachtoffer
- reanimeren met meerdere hulpverleners
- plakken van de elektrodes
- toedienen van een schok
- aandachtspunten tijdens het gebruik van de AED
- veiligheidsaspecten tijdens het gebruik van de AED

Cursusduur
De cursus duurt 4 uur (half dagdeel).

Locatie
Dräger Marine & Offshore in Hoogvliet.

Een hartstilstand of hart fibrilleren komt altijd plotseling en juist op dit 
moment is direct handelen noodzakelijk. Natuurlijk behoort het inroepen 
van professionele hulpdiensten tot één van de eerste handelingen. Zoll 
AED Plus geeft niet alleen automatisch aan wanneer een stroomstoot 
nodig is, maar ook of uw hartmassage voldoende diep is en in het juiste 
tempo wordt uitgevoerd. 

Zoll AED Plus
Goede stap-voor-stap-reanimatiebegeleiding




