
Accessoires en oefenproducten 
voor de AED Plus®



Elektroden

CPR-D-padz®

Deze revolutionaire elektrode uit één stuk voor 
volwassenen garandeert een snelle en nauwkeurige 
plaatsing. Vervolgens detecteert de elektrode de diepte 
en het tempo van de borstcompressies en stuurt die 
informatie door naar de ZOLL AED Plus®. Van alle 
wegwerpelektroden kan de CPR-D-padz-elektrode,  
met een houdbaarheid van vijf jaar, het langst  
worden bewaard.

Onderdeelnummer 8900-0800-01

Pedi-padz® II 
Het intelligente algoritme voor het behandelen 
van kinderen dat ZOLL heeft ontwikkeld, is in de 
AED Plus ingebouwd. Pedi-padz II-elektroden 
zijn bestemd voor patiënten jonger dan 8 jaar of 
onder 25 kg (55 lbs). De AED detecteert wanneer 
er elektroden voor kinderen zijn aangesloten, en 
schakelt dan over van een ECG-analysealgoritme 
voor volwassenen op een algoritme voor kinderen. 
De Pedi-padz II-elektroden kunnen twee jaar 
worden bewaard.

Onderdeelnummer 8900-0810-01



Lithiumbatterijen type 123  
(pak met 10 batterijen)

Onderdeel 8000-0807-01

Zwarte draagtas voor de AED Plus 
Met vakken om een extra set 
elektroden en een pak batterijen  
op te bergen.

Onderdeel 8000-0802-01

Politiedraagtas voor de AED Plus 
Zwarte draagtas met ’Police’  
op de voorkant.

Onderdeel 8000-0806-01

Kleine Pelican-koffer 
Met alleen ruimte voor  
de AED Plus.

40,6 cm x 33 cm x 17,5 cm 
(16 inch x 13 inch x 6,9 inch)

Onderdeel 8000-0836-01

Grote Pelican-koffer 
Met ruimte voor de AED Plus, CPR-D-padz,  
Pedi-padz II en een pak met 10 batterijen.

48,3 cm x 39,1 cm x 19,3 cm  
(19 inch x 15,4 inch x 7,6 inch) 
IP67-gecertificeerd. Voldoet aan de Amerikaanse  
norm Military Standard C-4150-J.

Onderdeel 8000-0837-01

Alles wat u nodig hebt om te zorgen dat uw  
AED Plus altijd toegankelijk en gebruiksklaar blijft.

Accessoires



Oefenmaterialen

AED Plus Trainer2
Met de AED Plus Trainer2 kunnen studenten 
ervaren wat het betekent om met de AED Plus 
een leven te redden. U kunt kiezen uit vier 
verschillende vaste reddingsscenario’s, of u 
kunt de gehele reddingsactie zelf handmatig 
sturen. Met de draadloze afstandsbediening 
kunt u meerdere AED Plus Trainer2-
apparaten besturen. Batterijen, draadloze 
afstandsbediening en oefenelektroden  
zijn inbegrepen.

Onderdeelnummer 8008-0050-01

AED Plus-demokit
Met de AED Plus-demokit kunt u laten zien hoe 
Real CPR Help® met een klinische AED Plus werkt. 
De demokit wordt geleverd met een CPR-D-demo-
elektrodekussen en een demopop in een grote 
draagtas. (Klinische AED Plus en simulator zijn  
niet inbegrepen.)

Onderdeelnummer 8000-0834-01

AED Plus-simulator
Simuleert het hartritme bij AED  
Plus-demonstraties met het  
klinische apparaat.

Onderdeelnummer 8000-0819-01



Stat-padz® II-oefenelektroden  
(doos van 6 stuks)

Voor gebruik met de  
AED Plus Trainer2.

Onderdeelnummer 8900-0805-01

Reserveverpakkingen kleefgel voor 
de CPR-D-padz-oefenelektrode

Onderdeelnummer 8900-0803-01

Pedi-padz II-oefenelektroden  
(doos van 6 stuks) 

Voor gebruik met de AED Plus Trainer2. 

Onderdeelnummer 8900-000861-01

Draagtas voor de AED Plus Trainer
Met vak voor het opbergen van een 
extra set oefenelektroden. 

Onderdeelnummer 8000-0375-01

Draadloze 
reserveafstandsbediening voor 
de AED Plus Trainer2

Onderdeelnummer 8008-0007

Demopop

Onderdeelnummer 8000-0835-01

CPR-D-padz-oefenelektrode

Onderdeelnummer 8900-0804-01

CPR-D-demo-elektrodekussens
Demonstratie-elektrode voor 
gebruik met de klinische AED Plus.

Onderdeelnummer 8900-5007

Meeneemoefenapparaat
Demonstratietool uit één stuk voor 
de klinische AED Plus. 

Onderdeelnummer 8008-0006-01

Alles wat u nodig hebt voor de simulatie van een 
reddingsactie met de AED Plus.

Accessoires



22,9 cm (9 inch) diepe 
standaardwandkast 
Het is essentieel dat uw AED Plus goed zichtbaar 
is, zodat het apparaat in noodgevallen 
gemakkelijk kan worden gevonden. De 22,9 cm 
(9 inch) diepe wandkast met alarm biedt plaats 
aan de AED Plus (in een draagtas) en een extra 
set elektroden.

Onderdeelnummer 8000-0855

17,8 cm (7 inch) diepe 
standaardwandkast  
De 17,8 cm (7 inch) diepe wandkast met 
alarm biedt plaats aan de AED Plus (op een 
montagebeugel zonder de draagtas) en één 
set reserve-elektroden.

Onderdeelnummer 8000-0817

Kasten



Half ingebouwde wandkast 
Wandkast met alarm biedt plaats aan 
een AED Plus (op een montagebeugel 
zonder de draagtas) en één set 
reserve-elektroden. 

43,9 cm x 43,9 cm x 8,9 cm 
(17,3 inch x 17,3 inch x 3,5 inch)

Onderdeelnummer 8000-0814

Montagebeugel
Voor wandmontage van de  
AED Plus zonder de draagtas.

Onderdeelnummer 8000-0809

Pakket met AED-borden
Bevat een 3D-wandbord en een 
wandbord van 21,6 cm x 28,0 cm 
(8,5 inch x 11 inch).

Onderdeelnummer 8000-0825

Volledig ingebouwde wandkast
AED-wandkast met alarm biedt 
plaats aan een AED Plus (op 
een montagebeugel zonder de 
draagtas) en één set reserve-
elektroden.

43,9 cm x 43,9 cm x 3,8 cm 
(17,3 inch x 17,3 inch x 1,5 inch)

Onderdeelnummer 8000-0811

Alles wat u nodig hebt om te zorgen dat uw  
AED Plus altijd toegankelijk en gebruiksklaar blijft.

Accessoires



Gedrukt in de VS. 051416
9656-0162-16

ZOLL Medical Corporation, een bedrijf van de Asahi Kasei Group, ontwikkelt en brengt medische 
apparatuur en softwareoplossingen op de markt die toonaangevend zijn op het gebied van 
geavanceerde reanimatie en het redden van levens. Tegelijk wordt de klinische en operationele  
efficiëntie van de oplossingen verhoogd. Met producten voor defibrillatie en monitoring, circulatie- en  
reanimatiefeedback, gegevensbeheer, vochtsuppletie en therapeutisch temperatuurbeheer verschaft  
ZOLL een allesomvattende reeks technologieën die clinici, hulpverleners, brandweerlui en onervaren 
gebruikers in staat stellen om slachtoffers die reanimatie en kritieke zorg nodig hebben, te helpen.  
Ga naar www.zoll.com voor meer informatie.
 
De Asahi Kasei Group is een gediversifieerde bedrijvengroep onder de leiding van de holding Asahi 
Kasei Corp., met activiteiten in de bedrijfssectoren voor chemische stoffen en vezels, woningen en 
bouwmaterialen, elektronica en gezondheidszorg. De activiteiten in de gezondheidszorg omvatten 
apparatuur en systemen voor kritieke zorg, dialyse, therapeutische aferese en transfusie, maar ook 
biotherapeutische en farmaceutische producten, diagnostische reagentia en voedingsproducten. Met meer 
dan 25 000 medewerkers wereldwijd verleent de Asahi Kasei Group diensten aan afnemers in meer 
dan 100 landen. Neem een kijkje op www.asahi-kasei.co.jp/asahi/en/ voor meer informatie.

A D V A N C I N G  
R E S U S C I T A T I O N .  
T O D A Y . ®

ZOLL Medical Corporation
Worldwide Headquarters
269 Mill Road 
Chelmsford, MA 01824 
978-421-9655 
800-348-9011 
www.zoll.com

Zie www.zoll.com/contacts
voor adressen en faxnummers van
dochterondernemingen en andere
vestigingen in de wereld.

©2013 ZOLL Medical Corporation. Alle rechten voorbehouden. Advancing Resuscitation. Today., 
AED Plus, CPR-D-padz, Pedi-padz, Real CPR Help en ZOLL zijn handelsmerken of gedeponeerde 
handelsmerken van ZOLL Medical Corporation in de Verenigde Staten en/of andere landen.

Alle andere handelsmerken zijn de eigendom van de respectieve rechthebbenden.


