
Trainen met behulp van volledige 
simulatiecontrole voor de instructeur

Een precieze, goed gecontroleerde en eenvoudige simulatie van
het gebruik van een AED Plus® in een echte reddingssituatie.

AED Plus Trainer2
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AED Plus Trainer2 Specificaties

Afmetingen: 5,25” H x 9,5” B x 11,5” D (13,3 cm H x 24,1 cm B x 29,2 cm D).
Gewicht: 4 lbs 14 oz (2,2 kg).
Voeding: 4 D cellen (bijgeleverd) voor Training AED (Goed voor meer dan 100 opleidingsuren)

2 AA cellen (bijgeleverd) voor afstandsbediening
AC adapter niet beschikbaar – werkt alleen met batterijen.

AED Plus Trainer2
bevat:

• AED Plus Trainer2
opleidings-AED

• Draadloze
afstandsbediening

• Een set van AED Plus
Training CPR-D•padz®

• CPR-D trainer gelpad
vervangset

• 4 D celbatterijen

• 2 AA celbatterijen

Volledige simulatiecontrole 
voor de instructeur

Met de ZOLL® AED Plus Trainer2 kunnen CPR- en
eerstehulpinstructeurs hun cursisten leren op welke
manier ze met de AED Plus een leven kunnen redden.
Hierbij kunnen ze een keuze maken tussen vier
verschillende vaste hulpscenario’s of een volledig
handmatige controle van de volledige hulpingreep. 
Met een draadloze afstandsbediening is het ook mogelijk
meerdere AED Plus Trainer2’s te bedienen. 

Met deze eenvoudige afstandsbediening kunnen
instructeurs in enkele seconden een eerstehulpingreep in
scene zetten en downloaden naar de AED Plus Trainer2. 
De cursist drukt op de aan-uit knop van de Trainer2 unit 
om te beginnen. De instructeur bepaalt vervolgens of er
schokken moeten worden toegediend bij de volgende
gesimuleerde hartanalyse of niet, of de pads op de juiste
manier zijn aangebracht of niet en of de Trainer2 unit
reageert met: “DRUK HARDER” of “GOEDE COMPRESSIES”.

Met behulp van de pauzeknop kan de instructeur de
simulatie stoppen, overleg plegen met de cursist en 
daarna verdergaan, daar waar de training is gestopt.

De protocollen stemmen overeen met de normen van de
International Liaison Committee on Resuscitation (ILCOR),
met de richtlijnen van de American Heart Association (AHA)
en met die van de European Resuscitation Council (ERC) 2005.

De Trainer 2 is éénvoudig om te schakelen van de AHA naar
de ERC 2005 Richtlijnen.
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