De Deﬁbtech® Lifeline™ VIEW AED samengevat:
AED richtlijnen
✓ FDA-approved (Food and Drug AdministraDon, Verenigde Staten)
✓ CE gecerDﬁceerd
✓ ERC (Europese ReanimaDe Raad)
✓ AHA (American Heart AssociaDon)
Fysiek Ontwerp
✓ Stevig ontwerp en goede grip
✓ Licht en compact
✓ Geen deksel, of losse onderdelen
✓ Aan-knop direct bereikbaar voor snelle hulpverlening
✓ Pre-connected elektroden • Twee-knops bediening voor eenvoud
✓ Full-color video scherm voor opDmale ondersteuning
BaTerij-concept
✓ Maximale stand by levensduur 4 jaar, 125-schokken, 8-uur operaDonal Dme conDnue
Golfvorm
✓ Lagere energieniveau veroorzaakt minder schade aan het hart (150J-150J-150J)
✓ Er zijn geen studies die ondersteunen dat hogere energieafgi_e tot hogere overlevingskans
leidt.
Analyse mogelijkheden
✓ ConDnue hartbewaking van de paDënt zelfs gedurende reanimaDe en opladen
✓ Indien het hartritme van de paDënt terugkeert Djdens het opladen, annuleert de Lifeline de
schok
✓ Compenseert voor kinderen, pacemakers en beweging
✓ Getest op meer dan 1.000 hartritmes
Technische speciﬁcaDes
✓ IP5X voor stocestendigheid
✓ IPX5 voor waterbestendigheid
✓ Getest volgens militaire standaarden voor schok- en trilbestendigheid
✓ Jet vliegtuig en helikopter getest
✓ Met data-card, kan tot 3 uur ECG worden opgeslagen met audio data
✓ Interne opslag > 60 min aan ECG data
✓ 8 jaar fabrieksgaranDe
Free & easy upgrade
✓ Nieuwe reanimaDelichtlijnen
✓ Eventuele verplichte so_wareaanpassingen
✓ GraDs upgrade ook voor AED-trainers
Elektroden
✓ Elektroden in AED geïntegreerd en aangesloten (pre-connected)
✓ Controle op aanwezigheid en houdbaarheid van elektroden
✓ Kinderelektroden beschikbaar
Gebruiksdata Uitleesso_ware
✓ GRATIS voor distributeurs en eindgebruikers

✓ Data-card registreert gebruiksdata en kan m.b.v. graDs so_ware op iedere Windows-PC
worden uitgelezen
✓ Beschikbaar voor downloaden via www.deﬁbtech.nl
✓ Complete beeld van ECG-data en beslismomenten van de AED zoals analyse en schok-advies
✓ Eenvoudig en gebruiksvriendelijk (datacard of mini USB)
Conclusies LIFELINE VIEW AED
✓ Duurzaam
✓ Betrouwbaar
✓ Eenvoudig
✓ Full colour videoscherm voor ondersteuning bij inzet
✓ Snel inzetbaar
✓ Onderhoudsarm
✓ Unieke AED in de markt met audio visuele ondersteuning

