
Eenvoudig, doeltreffend en klaar 
om u te helpen levens te redden.

KLAAR OM 
TE REDDEN

POWERHEART® G3 ELITE



Volgens de Europese Reanimatieraad (ERC) kan hoogwaardige reanimatie,  
in combinatie met vroege defibrillatie, helpen de overlevingskans bij een  
plotselinge hartstilstand te verbeteren.1

HET BELANG VAN AED's

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.

Kans op overleving
(ontslag uit ziekenhuis en nog in leven 30 dagen later)
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GROTERE OVERLEVINGSKANS 
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.2



KLAAR OM TE REDDEN
Bij een plotselinge hartstilstand kunnen levens worden 
gered door dappere mensen die, vaak voor het eerst 
in hun leven, te hulp schieten met een AED. Met de 
Powerheart® G3 Elite kunt u ervan op aan dat u én 
de AED klaar staan om in actie te komen.
 
Dankzij het intuïtieve ontwerp is het voor zowel 
ervaren als onervaren hulpverleners eenvoudig om 
in actie te komen bij een plotselinge hartstilstand. De 
Powerheart G3 Elite AED met RescueCoach® helpt u 
met duidelijke gesproken en tekstuele aanwijzingen 
gedurende de hele reanimatie, zodat u elke cruciale 
handeling in uw eigen tempo kunt uitvoeren. Ook 
dient het apparaat zo nodig een schok toe.

Rescue Ready®

De Powerheart G3 Elite 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.3

Reanimatieondersteuning
Naast vroege defibrillatie wordt in de richtlijnen van de ERC het belang 
benadrukt van hoogwaardige reanimatie voor het vergroten van de 
overlevingskans na een plotselinge hartstilstand. De Powerheart G3 Elite 
werkt met eenvoudige reanimatie-instructies en een handige metronoom.

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.



Een bedrijf van de Asahi Kasei Group | 269 Mill Road | Chelmsford, MA 01824, Verenigde Staten | +1-978-421-9655 | +1-800-804-4356 | zoll.com

Z O L L  M E D I C A L  C O R P O R A T I O N Ga voor adressen en faxnummers 
van dochterondernemingen en 
andere wereldwijde vestigingen 
naar: zoll.com/contacts.Copyright © 2020 ZOLL Medical Corporation. Alle rechten voorbehouden. Designed for Unexpected Heroes, Rescue Ready, ZOLL, 

Powerheart, Intellisense en RescueCoach 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.

POWERHEART® G3 ELITE

Of u nu een doorgewinterde hulpverlener bent of een omstander die voor het eerst EHBO biedt, met de 
Powerheart G3 Elite hebt u een AED die niet alleen betrouwbaar en eenvoudig te gebruiken is, maar ook beschikt 
over geavanceerde technologie om mensen met een plotselinge hartstilstand zo goed mogelijk te helpen.

Intellisense™-defibrillatie-
elektroden
Niet-gepolariseerde elektroden die 
gemakkelijk kunnen worden geplaatst.

RescueCoach®

Leidt gebruikers door alle cruciale stappen 
van de reanimatie, met gesproken en 
tekstuele aanwijzingen die aansluiten bij 
het tempo van de gebruiker.

Automatische zelftests
Het apparaat is uitgerust 
met Rescue Ready® voor 
het regelmatig uitvoeren 
van automatische zelftesten 
op elektroden, de batterij 
en de interne elektronica, 
zodat uw AED altijd klaar 
is voor gebruik.

Opslagmogelijkheid voor 
meerdere reanimaties
Tot 60 minuten aan 
reanimatiegegevens rechtstreeks 
te downloaden via de 
meegeleverde datakabel.
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