
POWERHEART® G5

Als iemand een plotselinge hartstilstand krijgt, is de 
overlevingskans afhankelijk van hoogwaardige reanimatie 
en een hulpverlener met een AED. Bent u klaar om te 
helpen als dat nodig is?

ONTWIKKELD VOOR 
ONVERWACHTE HELDEN



Het gebeurt in een fractie van een seconde: iemand zakt in elkaar door een plotselinge hartstilstand. Het 
begin van een race tegen de klok. U belt de hulpdiensten en ze zijn onderweg. maar ondertussen tikken de 
kostbare seconden in rap tempo weg. Voor de grootste overlevingskans moet het slachtoffer onmiddellijk worden 
gereanimeerd door een hulpverlener met een automatische externe defibrillator (AED).

WILT U UW HART VOLGEN  
DOOR EEN ANDER TE HELPEN? 

IN STAAT OM TE HELPEN

De nieuwste richtlijnen van reanimatieraden wereldwijd 
zijn duidelijk: geslaagde defibrillatie moet worden 
ondersteund door hoogwaardige reanimatie. 

De eerste hartanalyse door de AED is van essentieel 
belang. Als de AED aangeeft dat er geen schok 
moet worden toegediend, kan alleen hoogwaardige 
reanimatie leiden tot een schokbaar ritme bij de 
volgende hartanalyse. Door hoogwaardige reanimatie 
krijgt een hart in de problemen het zuurstofrijke bloed 
dat nodig is om het normale ritme te herstellen.

…bewaking van de kwaliteit van de 
reanimatie is misschien wel een van de 
belangrijkste ontwikkelingen in de 
reanimatiepraktijk van de afgelopen 
20 jaar en zou in elk 
reanimatieprogramma en elk programma 
voor professionele hulpverleners moeten 
worden opgenomen.

-    Consensusverklaring over de kwaliteit  
van reanimatie3

Bij reanimatie plus vroege defibrillatie kan  
na een hartstilstand buiten het ziekenhuis de  
overlevingskans meer dan verdubbelen .2



ONTWIKKELD VOOR 
ONVERWACHTE HELDEN

Wereldwijd is de overlevingskans na een plotselinge hart-
stilstand minder dan 6%.4 Volgens de Europese Reanimatie-
raad (ERC) kan hoogwaardige reanimatie, in combinatie 
met vroege defibrillatie, helpen de overlevingskans na een 
plotselinge hartstilstand te verbeteren.5

De Powerheart® G5 AED is de enige AED met realtime-
reanimatiefeedback én keuze uit twee talen en 
aanwijzingen voor de reanimatie die aansluiten bij  
het tempo van de gebruiker.

Ik had niet verwacht dat de AED me 
zou begeleiden bij het geven van 
compressies. Daar was ik echt heel 
blij mee.

Mark Tucker, bedrijfshulpverlener

Realtime-reanimatiefeedback
Op de Powerheart G5 AED is Intellisense CPR- (ICPR-)
technologie aanwezig om tijdens een reanimatie de 
borstcompressies te bewaken en hulpverleners te onder-
steunen met verschillende corrigerende gesproken en 
tekstuele aanwijzingen: 'Druk langzamer', 'Druk sneller', 
'Druk zachter' en 'Druk harder en laat helemaal los'.  

 
 
 
 
 

 
Aanwijzingen die aansluiten bij het tempo 
van de gebruiker
Met de aanwijzingen van RescueCoach® worden 
gebruikers stap voor stap door de reanimatie geleid.  
De AED voelt wat de hulpverlener doet en zorgt dat 
deze steeds elke cruciale taak afmaakt voordat hij of  
zij met de volgende begint.

Rescue Ready® 
De Powerheart G5  is dankzij uitgebreide zelftests 
altijd klaar voor gebruik. Uit onderzoek is gebleken 
dat ongeveer 46% van de gevallen waarin een AED 
niet naar behoren werkt, te wijten is aan problemen 
met de elektroden, de aansluiting van de elektroden 
of het batterijniveau.6 De zelftests van de Powerheart 
detecteren deze zaken en helpen problemen tijdens 
gebruik te voorkomen.

 
 
Keuze uit twee talen  
Met één druk op de knop kunnen gebruikers snel 
wisselen van de standaardtaal naar een vooraf 
ingestelde tweede taal voor instructies voor de 
reanimatie, correcties door ICPR en aanwijzingen 
vanuit de AED, zonder uitstel van de reanimatie.
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POWERHEART® G5

Of u nu een doorgewinterde hulpverlener bent of een omstander die voor het eerst EHBO biedt, met de 
Powerheart G5 hebt u een AED die niet alleen betrouwbaar en eenvoudig te gebruiken is, maar ook beschikt 
over geavanceerde technologieën om mensen met een plotselinge hartstilstand zo goed mogelijk te helpen.

De Powerheart G5 AED met Intellisense CPR (ICPR) geeft feedback op basis van de richtlijnen om te zorgen 
dat er hoogwaardige compressies worden gegeven. Taalkeuze door middel van één druk op de knop en 
uitgebreide zelftests geven hulpverleners het vertrouwen om te handelen.

Automatische zelftests
Voert met Rescue Ready® regelmatig 
automatische zelftesten uit op 
elektroden, de batterij en de interne 
elektronica, zodat uw AED altijd 
klaar is voor gebruik.

Intellisense™-defibrillatie-
elektroden
Snelle, eenvoudige 
plaatsing doordat de niet-
gepolariseerde elektroden op 
beide posities op de borstkas 
kunnen worden geplaatst.

Twee talen
Met een druk op de knop 
schakelt het apparaat over van 
de standaardtaal op een tweede 
taal, zonder vertraging of 
onderbreking van de reanimatie.

RescueCoach® 
Gesproken en tekstuele 
aanwijzingen die aansluiten bij 
het tempo van de gebruiker leiden 
hulpverleners door alle cruciale 
stappen van de reanimatie, 
inclusief reanimatie-instructies. 

Intellisense™ 
reanimatiefeedback
Real-time corrigerende gesproken 
en tekstuele aanwijzingen voor 
hoogwaardige reanimatie.

Gegevens downloaden 
via USB
90 minuten aan 
reanimatiegegevens te 
downloaden via USB. 

De overlevingskans neemt 
toe bij vroegtijdige interventie
Uit onderzoek blijkt dat de kans op overleving 
aanzienlijk stijgt wanneer reanimatie wordt 
toegepast en wanneer er een AED wordt 
gebruikt voordat de ambulance arriveert.1

Waar is de AED?
Het antwoord is te vaak ‘Die hebben we niet’. 
Helaas blijkt uit hetzelfde onderzoek waarin is 
aangetoond dat de overlevingskans bij gebruik 
van een AED bijna vijf keer zo hoog is (24% ten 
opzichte van 5%), dat er in slechts 2% van de 
gevallen een AED beschikbaar is.

HET BELANG VAN AED'S
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Kans op overleving 
(ontslag uit ziekenhuis en nog in leven 30 dagen later)
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Niets doen Reanimatie 
toepassen
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AED gebruiken
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