
Volledige simulatie van het werken met een ZOLL AED 3 met real-time reanimatiefeedback via  
Real CPR Help
De ZOLL AED 3® trainer is de enige trainings-AED (automatische externe defibrillator) met Real CPR Help®, 
voor real-time feedback over de kwaliteit van de borstcompressies die bij het oefenen worden gegeven. Met 
de AED 3 Trainer kunnen cursisten tijdens een training of cursus het juiste tempo en de juiste diepte van de 
borstcompressies aanleren.

De ZOLL AED 3 Trainer bootst de werking van de klinische AED precies na, waardoor cursisten zo realistisch 
mogelijk een reanimatie kunnen oefenen. De ZOLL AED 3 Trainer is uitgerust met:
 •  Een lcd-kleurenscherm met beelden die identiek zijn aan die van een ZOLL AED 3 voor klinisch gebruik
 •  Contactsensoren in trainingselektroden die detecteren dat de elektroden contact maken met de oefenpop, 

zodat er geen afstandsbediening nodig is bij de simulatie 
 • Een pauzeknop op het apparaat waarmee de instructeur een oefenscenario kan pauzeren
 • Verbruiksartikelen met een lange levensduur, wat tijd en geld bespaart
 • Eenvoudig updaten van de software/instellen van de taal via USB

Voldoet aan de AHA- en ERC-richtlijnen uit 2015
Eenvoudig in te stellen: Alle instellingen en keuzes wat betreft het oefenscenario worden op het apparaat zelf 
ingesteld. Opties die ingesteld kunnen worden zijn:
 • Oefenscenario
 • Gebruiksmodus (halfautomatisch of volautomatisch)
 • Aanwijzingen voor niet-professionele hulpverleners
 • Aanwijzingen voor het controleren van de ademhaling
 • Volume van gesproken aanwijzingen
 • Taal (is afhankelijk van het bestelde artikelnummer)

De ZOLL AED 3 trainer bevat alles wat nodig is voor instructie:
 • ZOLL AED 3 Trainer
 •  Trainingskabel voor de CPR Uni-padz®-elektroden van de ZOLL AED 3 Trainer (voor ten minste 

100 oefensessies)
 •  Gels/afdekfolie voor de Uni-padz-elektroden van de ZOLL AED 3 Trainer (voor ten minste 50 oefensessies)
 • Vier (4) D-cel-batterijen
 • Gebruikershandleiding

AED-trainer en aanvullende producten

ZOLL AED 3®

 Trainer



Wereldwijd hoofdkantoor 
ZOLL Medical Corporation
269 Mill Road 
Chelmsford, MA 01824, VS 
+1-978-421-9655 
+1-800-804-4356

Ga voor adressen en faxnummers  
van dochterondernemingen en  
andere wereldwijde locaties naar  
www.zoll.com/contacts.

Aanvullende producten bij de ZOLL AED 3 Trainer

Vervangende artikelen moeten afzonderlijk worden besteld.

Specificaties kunnen zonder kennisgeving worden gewijzigd.

©2019 ZOLL Medical Corporation. Alle rechten voorbehouden. Real CPR Help, Uni-padz, ZOLL en ZOLL AED 3 zijn handelsmerken of 
gedeponeerde handelsmerken van ZOLL Medical Corporation in de Verenigde Staten en/of andere landen. Alle overige handelsmerken 
zijn eigendom van de betreffende merkhouders. De ZOLL AED 3-defibrillator wordt niet verkocht in de Verenigde Staten. 

Gedrukt in de VS.  MCN PP 1902 0365-16

Afmeting: (D x B x H) 12,7 cm x 23,6 cm x 24,7 cm  

Gewicht: 1,8 kg inclusief batterij

Voeding: Vier (4) D-cel-batterijen (inbegrepen) 
voor de ZOLL AED 3 Trainer (voldoende voor meer 
dan 16 uur gebruik)

De instructeur kan met behulp van softkeys 
verschillende trainingsscenario's rechtstreeks 
op de ZOLL AED 3 Trainer instellen.

Reserveverpakkingen voor de trainingsuitvoering 
van de CPR Uni-padz®-elektroden  
Onderdeelnr. 8028-000012 (doos van 5 stuks)

Reservefolie voor de trainings-Uni-padz  
 
Onderdeelnr. 8028-000013

Trainingskabel voor de CPR Uni-padz  
Onderdeelnr. 8028-000010

Kit voor USB software-upgrade  
Onderdeelnr. 8028-000011-XX

Oefenpop 
Onderdeelnr. 8000-0835-01

Specificaties van de ZOLL AED 3 Trainer 

Trainingsscenario's

Sensoren in de elektroden detecteren 
dat deze contact maken met de 
oefenpop, zodat er geen afzonderlijke 
afstandsbediening nodig is

Gebruiksmodus en trainingsscenario's 
rechtstreeks op het apparaat in te stellen

Real-time feedback over de reanimatie, 
met een grote indicator voor de 
compressiediepte in 2 kleuren


