Lifeline VIEW

The Art and ScienCe of Defibrillation TM

Semi en Vol automatisch

Standaard tweetalig

Nieuw: RF-interface voor
op afstand monitoren
Met nieuwe FDA PMA
certificering

Veiligheid op de juiste plaats:
modernste technologie die
aan de hoogste kwaliteitsspecificaties voldoet

Recent onderzoek bewijst effectiviteit
van Defibrillatoren

Overlevingskansen worden
met Defibrillatoren
verdubbeld
Een recent onderzoek, gepubliceerd in het vaktijdschrift
Circulation over het gebruik van defibrillatoren buiten
medische instellingen toont aan dat de overlevingskansen
van patiënten met een plotselinge hartstilstand bijna
verdubbelen, wanneer een defibrillator van ter plaatse
ingezet werd.
De Amerikaanse studie werd tussen 2011 en 2015
uitgevoerd en is van toepassing op patiënten die
aanvankelijk een schok-ritme vertoonden. Hiermee
werd de data van patiënten die door de reddingsdienst
met een defibrillator behandeld werden vergeleken met
die van patiënten bij wie de defibrillator gebruikt werd
voordat de reddingsdienst ter plaatse was. Patiënten
die door een hulpverlener met een defibrillator
behandeld waren, bleven significant vaker in leven
totdat ze uit het ziekenhuis ontslagen werden (66,5%
tegen 43,0%) en werden met een beter ‘functioneel
resultaat’ ontslagen uit het ziekenhuis (57,1% tegen
32,7%) dan patiënten die pas door de reddingsdienst
met een defibrillator behandeld werden.
Het resultaat van het onderzoek toonde onmiskenbaar
aan dat het gebruik van geautomatiseerde externe
Defibrillatoren (AED) de overlevingskansen bijna
verdubbelt. Het onderzoek beveelt de uitbreiding en
voortzetting van programma’s die de verspreiding
en het gebruik van defibrillatoren door hulpverleners
promoten, aan.
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Lifeline VIEW

LIFELINE VIEW –
VOL/SEMI AUTOMATISCH:
U HEEFT DE KEUZE

Lifeline VIEW AED
Het overzicht houden
Het noodlot is toegeslagen: een acute hartstilstand, de
plotselinge hartdood komt nabij. Nu moet u snel, gepast
en zelfverzekerd handelen om de patiënt te reanimeren.
De Lifeline View AED ondersteunt u hierbij middels audio
visuele instructies: een geïntegreerd video-beeldscherm,
die de hulpverlener met duidelijk gesproken instructies
en videobeelden ondersteunt.
Levens redden met één druk op de knop
De Lifeline VIEW AED is wereldwijd de eerste en
enige geautomatiseerde externe defibrillator (AED)
met een interactieve display in kleur. Het revolutionaire,
levensreddende apparaat wordt gekenmerkt door het
functionele, gebruiksvriendelijke ontwerp. Het voldoet
aan de hoogste, volgens militaire normen vastgestelde
eisen.

Lifeline VIEW AUTO AED
Nieuwe maatstaf in eenvoudige termen
De nieuwe Lifeline VIEW AUTO AED is de eerste en
enige compleet geautomatiseerde externe defibrillator
(AED), interactieve video-instructies in kleur met een
compleet geautomatiseerde bedienmodus combineert.
Bediening teruggebracht tot één knop
Er is slechts één bedieningsknop – deze is bedoeld
om het apparaat aan te zetten. Al het andere, zoals
bijvoorbeeld de schok release, wordt automatisch
door het apparaat uitgevoerd. Hierdoor heeft de
hulpverlener meer aandacht voor de patiënt. De
Lifeline VIEW AUTO AED maakt het iedereen gemakkelijk, van lekenhulpverlenerer tot professional, om
in elk noodgeval zelfverzekerd en optimaal te kunnen
reageren.

Lifeline VIEW

LIFELINE VIEW– BEGELEIDING
DOOR MIDDEL VAN BEELD WORDT
DE STANDAARD BIJ NIEUWE
DEFIBRILLATOREN
De lifeline VIEW modelreeks biedt met
zijn, hoge resolutie beeldscherm in kleur
en duidelijke spraak aansturing, unieke
ondersteuning. De huidige generatie
hulpverleners is audio visueel ingesteld.
Instructies middels een duidelijke animatie
helpt hen bij het reanimeren en verwerken. Het van het Latijnse woord ‘animare’
afstammende ‘animatie’ betekent hier
letterlijk: tot leven brengen.

VEILIG – ZELFS MET
OMGEVINGSGELUID

Tijdens een reddingsoperatie is het zelden
stil. Bezorgde familieleden of collega‘s
spreken tegelijk, sirenes van hulpverleningsvoertuigen zijn te horen. Puur spraak
gestuurde defibrillatoren zijn dan mogelijk
niet goed te horen. In deze gevallen geeft
een beeldbegeleiding van de helper rust
en zekerheid om de behandeling met
succes uit te kunnen voeren.

DE SMARTPHONE GENERATIE
MENSELIJKE GEDRAGSVERANDERING

Sinds de invoer van de smartphones en de
navigatiesystemen is de perceptie van demens veranderd. Door het vele voorkomen
van beeldschermen in ons dagelijks leven
wordt de informatie die eerst akoestisch
werd geregistreerd, door visuele
informatie verdrongen. Met als gevolg:
vooral in stressvolle situaties wordt de
begeleiding door middel van beeld door
de hulpverlener beter opgenomen en
omgezet. Die toegenomen zekerheid
komt zowel de hulpverlener als het
slachtoffer ten goede.

83% VAN ALLE INFORMATIE
WORDT MET DE OGEN
WAARGENOMEN

Conventionele defibrillatoren geven
middels spraak aan hoe te handelen
tijdens een reanimatie. Wanneer de aanwijzing “begin nu met de hart-longen
reanimatie” klinkt, weet u dan ook wat
u in een situatie onder stress als eerste
moet doen? Het is wetenschappelijk
bewezen, dat de ogen het dominantste
zintuig van alle vijf zijn en dat 83% van alle
informatie met de ogen waargenomen
wordt. Het zien van de instructies op het
display bevordert het zelfvertrouwen van
de hulpverlener – de Lifeline VIEW verzorgt hiermee de maximale bijstand.
De gradatie aangaande
informatie opname van mensen

83 % Visueel
11 %

Audio

1,6 %

Tast

3,5 %
1%

Reuk
Smaak

Visuele waarneming
helpt de hulpverlener

Vooral bij kinderen is de positie van de
elektroden anders als bij volwassenen.
Bij gebruik kind elektroden verschijnt
automatisch het protocol voor kind
reanimatie op het scherm. Plakkers
voor en achterzijde lichaam.

REANIMATIE GIDS

Audio-visuele ondersteuning tijdens de
gehele reanimatie middels het heldere
LCD kleurenscherm met metronoom

BEADEMINGSKEUZE

Afhankelijk van de situatie en gebruiker
kan de melding “beademen” in het
menu beademen worden uitgeschakeld. Indien beademen zou komen te
vervallen in de toekomst of zoals met
een pandemie dan is uw AED daarop
voorbereid

TWEETALIG

Tijdens het gebruik is er de mogelijkheid om de taal van de defibrillator te
wijzigen, door op de taal naar keuze te
drukken

ANALYSE TECHNOLOGIE
SNEL EN EFFECTIEF

VERZENDINGSTATUS

Wanneer dit menu-item in de setup is
geactiveerd, zendt de defibrillator een
radiosignaal van de huidige status voor de
bewaking op afstand van de defibrillator

99% detectiekans voor schokbaar ritme,
oplaadtijd minder dan 4 seconden (snelle
schoktoediening)

GEPATENTEERDE ELEKTRODENVAK

Service Manager

Elektrode beschikbaarheid op de achterkant,
betekent geen flappen of cassettes om te openen
of uit te trekken (geen potentiële breuken)

ROBUUST DESIGN

Het apparaat is stofdicht en spatwaterdicht
(iP55), dus binnen en buiten te gebruiken en
belastbaar tot wel 450 kg!

VERLOOPCONTROLE

Bewaking van de batterij en elektroden op
duurzaamheid, met een melding indien dit
wordt overschreden

Geïntegreerde video-instructies voor het
elimineren van de opgetreden meldingen
vereenvoudigen het opsporen en verhelpen
van meldingen.
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KWALITEIT

Standaard 8 jaar fabrieksgarantie, met de
nieuwe PMA /FDA-goedkeuring, dit garandeert
de hoogste niveau betrouwbaarheid

SMART CITY PROOF

Smart City Proof

Lifeline VIEW –
Get yourself connected

DE DEFIBRILLATOR ALTIJD IN HET ZICHT

Met een defibrillator binnen handbereik kunt u levens
redden. Maar is het apparaat klaar voor gebruik? Hoe
kun je verstoringen opmerken? Wanneer moeten de
batterijen worden vervangen? Is het apparaat gebruikt?
Met Defibcom-technologie kunnen we uw defibrillator op
afstand bewaken. De Defibcom-technologie is ingebouwd
in de intelligente muurbeugel en in de beschermende
kasten en bewaakt de functionaliteit en aanwezigheid van
de Defibtech-defibrillator, die de status via een
RF-signaal verzendt.

EEN DEFIBCOM BINNENSHUIS

De houder heeft aan de voorzijde een groen defibrillator
symbool, zodat de defibrillator ook in het donker zichtbaar
is. De dataverbinding vindt plaats via het IOT-netwerk,
omdat WLAN-verbindingen niet permanent betrouwbaar
zijn. Op de plaats van installatie is alleen een stroomaansluiting nodig, de rest is “plug and play”.

EEN DEFIBCOM BUITENSHUIS

De Defibcom-technologie voor afstandsbewaking is
ook geïntegreerd in de beschermde kasten voor
buitengebruik, genaamd Defibcab. Zo kunnen naast
de defibrillator parameters ook de temperatuur en
vochtigheid en aanwezigheid op afstand worden
bewaakt.

REALTIME INZICHT VIA HET DASHBOARD

Het is eenvoudig om verbinding te maken met het
internet via de webbrowser en om alle defibrillatordata te
bekijken. Dankzij „internet of things“ is alle informatie in
realtime voor u beschikbaar. De geïntegreerde kaart geeft
je direct een overzicht. Hier hoeven geen programma‘s
voor te worden geïnstalleerd. Daarnaast ontvang je bij
kritieke omstandigheden altijd een e-mail.

Alle voordelen van Defibcom
AUTOMATISCHE
ZELFTEST

Defibcom bewaakt uw
Defibrillator 24 uur per dag

ALARM BIJ PROBLEMEN

Defibcom stuurt een melding
wanneer er een probleem is of
Defibrillatorstoring optreedt

VERBINDING MET OP
APP GEBASEERDE
NOODROEPSYSTEMEN

Te koppelen aan centrale
gestuurde systemen zoals
hartslagNu en het S + netwerk

LEVERING IS
ALTIJD OP TIJD

Defibcom zorgt voor een
just-in-time levering van
reserveonderdelen

HULP BIJ INSTALLATIE

Hulp (eventueel via de telefoon) bij
het monteren en controleren van
reserveonderdelen

Voorrang BIJ UPDATES

Defibcom geeft u voorrang voor
updates en terugroepacties voor
uw defibrillator
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GESCHIKT VOOR ALLE
DEFIBTECH DEFIBRILLATOR
MODELLEN

Verlengde garantie van 5 jaar is mogelijk

SOCIAAL VERANTWOORD

Met Defibcom voorkomt u onnodige
verspilling van materialen

SMART CITY PROOF

DE OPLOSSING VOOR APP
GEBASSEERDE EERSTE HULP
SYSTEMEN

SMARTPHONES REDDEN LEVENS
De externe kasten kunnen via een app in de
reddingsketen worden geïntegreerd en op afstand
vanuit het controlecentrum worden geopend.

PER APP NAAR
HET NOODGEVAL

De gealarmeerde vrijwilligers
worden aan de hand van de app
via het controlecentrum naar de
plaats van handeling geleid

200.000
Vrijwilligers in Nederland zijn nu via de
Hartstichting aangesloten via de Hartslag
Nu app.

IN HANDBEREIK
Registreer de AED in het reanimatie
platform HartslagNu

LIFELINE VIEW & AUTO AED – Technische specificatie*
DEFIBRILLATOR
TypE
Semi- en volautomatische
externe Defibrillator
Model
DDU-2200 & DDU-2300 Serie
IMPULS VORM
Bifasisch, exponentieel,
met impedantie-aanpassing
Energie
Volwassene 150 Joules
Kinderen 50 Joules (bij een
patiëntimpedantie van 50 ohm)
OPLAADTIJD (nieuw bij 25°C)
4 seconden of minder
BEELDDSCHERM
Hogere resolutie
LCD kleurenscherm

OMGEVINGS OMSTANDIGHEDEN
STEMAANKONDIGINGEN
Duidelijke en eenvoudige
spraakbegeleiding voor het
bedienen van het apparaat
tijdens een reanimatie (CPR).
Geïntegreerde tweede taal

TEMPERATUUR
Werking en stand-by 0 tot 50 ° C
Werking tot 1 uur bij -20 ° C

BESCHERMINGSKLASSE
Klasse IP55, spatwater
beschermd, stofdicht

RELATIEVE VOCHTIGHEID
5 – 95% (niet condenserend)

BEDIENING
Verlichte aan / uit schakelaar
3 softkey-knoppen
Verlichte schokknop (alleen bij
semi-automatische AED)

HOOGTE
-150 tot 4500 m met MIL-STD810F 500.4 procedure 2

ESD
IEC 61000-4-2: (open tot 15 kV,
direct contact tot 8 kV)

BEELDBEGELEIDING
Video met bewegende beelden
plus tekstinstructies
REANIMATIE ONDERSTEUNING
Visueel en akoestisch
REDDINGSPROTOCOL
ERC 2021 – Ondersteunt
protocolupdates door de
gebruiker

PATIËNTEN ANALYSESYSTEEM
PATIËNTENANALYSE
Automatische beoordeling van
patiëntimpedantie voor correct
elektrodecontact.
Bewaakt de signaalkwaliteit en
analyseert ECG op schokbaar
ritme

GEVOELIGHEID
Voldoet aan specificaties
AAMI-DF-39 en AHA
aanbevelingen

BATTERIJ
Model
DBP-2003
DBP-2013 vliegtuig TSO C-142a

TypE
Lithiummangaandioxide
Recyclebaar, niet oplaadbaar

Energie
12V, 2800 mAh

WEERGAVE LAAG
BATTERIJ VERMOGEN
Visueel en akoestische meldingen

CAPACITEIT (Nieuw bij 25°C)
125 schokken, of 8 uur
continu gebruik
STANDBY-TIJD
4 jaar

OPLAADBARE
BATTERIJ
(Optioneel) Model: DBP-2009
250 schokken, of 12 uur
continu gebruik

ZELFTESTEN
Automatisch
Dagelijkse, wekelijkse en
maandelijkse zelftests
BATTERIJ PLAATSEN
Systeemintegriteitstest
na het plaatsen van de batterij
Elektroden
Dagelijkse test op aangesloten
elektroden met verificatie van
de vervaldatum
HANDMATIG
Zelftesten zijn op ieder moment
door gebruiker handmatig uit te
voeren

Status DISPLAY
Visuele en akoestische
berichtgeving van de
apparaatstatus

TRILLINGEN
Op de grond volgens MIL-STD810F 514.5 Categorie 20
In een helikopter (RTCA /
DO-160D, Sectie 8.8.2, Cat. R,
Zone 2, Curve G)
In het vliegtuig (RTCA / DO160D, sectie 8, cat. H, zone 2,
curve B&R)
IMPACT WEERSTAND
volgens MIL-STD-810F 516.5
procedure 4 (1,2 meter val,
elke hoek, zijkant, oppervlak
in stand-bymodus)

EMC-EMISSIE
EN60601-1-1-2 waarden (1993)
Methode EN55011: 1998 groep
1, niveau B
EMC IMMUNITEIT
EN60601-1-1-2 waarden (1993)
Methode EN61000-4-3: 1998,
niveau 3 (10V / m)
VLIEGTUIG
(RTCA / DO-160G, sectie 21,
radio-emissie, categorie M)
DRUKSTERKTE
450 kg

EVENEMENT DOCUMENTATIE
INTERN GEHEUGEN
Kritieke ECG-segmenten en
reddingsparameters worden
geregistreerd en kunnen op
een datakaart worden geladen
PC GEBASEERD EVENT
BEKIJKEN DEFIBVIEW
ECG met gebeurtenisweergave
en audioweergave indien
beschikbaar

EXTERN GEHEUGEN
(Optioneel) Tot 30 uur aan ECG,
gebeurtenissen of tot 3 uur aan
ECG- en audiogebeurtenissen
met externe datakaartoptie
(moet hiervoor in het apparaat
worden geplaatst)
USB-AANSLUITING
Download gebeurtenisgegevens
en onderhoudsacties

Defibrillations- bzw. Analyseelektroden
Model
Volwassene DDP-2001
Kinderen DDP-2002
(onder 8 Jahre of 25kg)
TypE
Reeds aangesloten zelfklevende
slimme elektroden voor eenmalig
gebruik. Standaard v.v. houdbaarheidsdatum chip

OPPERVLAKTE
77 cm² (jeweils)
50 cm² (jeweils)
PLAATSING
Volwassene - Voorkant / zijkant
Kind - voorkant / achterkant
Kabellänge
122 cm

AFMETINGEN

STATUS BEELDSCHERM
Weergave van resultaten
Zelftest, elektroden en batterij
(Status en vervaldatums)

GROOTTE
18,5 x 24 x 5,8 cm

STATUSOVERDRACHT
Op afstand monitoren
Via RF-interface

* We behouden ons het recht voor om technische wijzigingen
aan te brengen zonder voorafgaande kennisgeving

GEWICHT
Minder dan 1,4 kg (met batterij)

