AED
De AED-modus is uitsluitend bestemd voor patiënten die een hartstilstand hebben gehad en
de volgende kenmerken vertonen:
 Reageert niet
 Ademt niet of niet normaal
1. Padsconnector
Wordt gebruikt voor het aansluiten van de multifunctionele
elektrodepads.
2. Statusindicator
Groen: alle tests zijn uitgevoerd en het apparaat functioneert
naar behoren.
Rood: in het apparaat is een fout gedetecteerd.
3. Weergavescherm
4. Softkeys
De softkeys corresponderen met de labels erboven.
De labels variëren, afhankelijk van de bedrijfsmodus.
5. Schok
Druk op deze knop om de patiënt een schok toe te dienen.
6. Handgreep
7. Aan/uit-schakelaar
Druk op deze knop om het apparaat in of uit te schakelen.

Weergave scherm
Grafische weergave van de gesproken instructies

Na gebruik:
- unit uitlezen via USB
- nieuwe multifunctionele elektrodepads aanlsuiten
- controle test uitvoeren
Druk op [Gebr. test] om een gebruikerstest uit te voeren volgens de instructies op het
scherm
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AED-procedure
Controleer of de patiënt niet reageert en niet of niet normaal ademt. Ga dan als volgt te
werk:
1. Druk op de aan/uit-schakelaar om het apparaat in te schakelen.
Volg de gesproken en visuele berichten in het AED-informatiegebied
2. Ontbloot de borstkas van de patiënt.
Maak de borstkas van de patiënt goed droog en knip of scheer overmatige
haargroei zo nodig af.
3. Breng multifunctionele elektrodepads aan op de patiënt
Volg daarbij de aanwijzingen op de verpakking.

Volwassene (anterolateraal)

Kind (anteroposterieur)

4. Volg de aanwijzingen op het scherm en de gesproken instructies.
 Als er een schokbaar hartritme wordt gedetecteerd, wordt het apparaat automatisch
geladen.
 Als er geen schokbaar hartritme wordt gedetecteerd, wordt de melding "Gn schok
geadv.!" Weergegeven
- starten CPR
- of herhalen ritme-analyse
5. Druk op de knop Schok wanneer daarom wordt gevraagd.
 Verzeker u ervan dat niemand in aanraking is met de patiënt, het bed of apparatuur
die op de patiënt is aangesloten.
 Roep luid en duidelijk “'Iedereen los”.
 Druk dan op de knop Schok op het voorpaneel om de patiënt een schok toe te dienen.
- De toediening van de schok wordt bevestigd met het zowel gesproken als
weergegeven bericht "Schok toegediend"
- Op het scherm wordt het aantal schokken bijgehouden.
- In geval er meer schokken moeten worden toegediend, krijgt u gesproken en
geschreven aanwijzingen.
6. Uitschakelen:
Aan/Uit knop indrukken, daarna de softkey: Uit
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