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Hoge voltage
Onze werkplaatsen zijn geëvolueerd. Door 
de sterke elektrificatie van onze wagen 
bouwen we mee aan de oplossing voor een 
duurzame en milieubewuste toekomst.

Maar voor elke deur die we dichtslaan, gaat 
er een nieuwe open. Onze werkplaatsen zijn 
groener, maar daarom niet minder gevaarlijk: 
door de hoge voltage van elektrische wagens 
is de kans op elektrocutie groter.

Gevaarlijke elektrische spanningen zijn een 
van de grootste gevaren in een moderne 
garage.

Gevaarlijke stoffen
Iedereen die in een garage heeft gewerkt, 
of er al eens een bezoek aan heeft gebracht, 
weet dat hoge drukken en brandgevaarlijke 
stoffen een permanent risico zijn.

Er zjin verschillende factoren die een rol 
kunnen spelen in het ontsteken van deze 
stoffen: onoplettendheid, vermoeidheid, te 
snel willen werken door een strakke timing,... 
Het zijn slechts enkele voorbeelden.

Daarom is het belangrijk om de veiligheid 
van onze medewerkers ten allen tijden te 
garanderen.

Een veilige (werk)omgeving
Niet alleen onze medewerkers bevinden zich 
in ruimtes met potentiële gevaren. Ook onze 
klanten bezoeken regelmatig onze garages 
en filialen.

Opdat we de veiligheid van onze 
medewerkers én onze klanten willen 
garanderen, zetten we sterk in op een veilige 
(werk)omgeving.

Een AED is op dat gebied onmisbaar, net 
zoals vele andere veiligheidsmaatregelen 
die ondertussen al verder bij ons zijn 
ingeburgerd.

Langer werken
Het is een feit dat we alsmaar langer werken. 
De verhoogde pensioensleeftijd is jaarlijks 
een thema dat veel stof doet opwaaien in de 
politiek en de media.

Controversieel of niet, we werken alsmaar 
langer en dat brengt enkele risico’s met 
zich mee. De kans op hartkwalen bij 50+’ers 
is hoger. Zeker wanneer deze (zware) 
inspanningen op het werk leveren.

Iedereen heeft baat bij het plaatsen van een 
AED. Maar dat gaat nog eens dubbel op voor 
onze meest ervaren medewerkers.
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Gevaarlijke elektrische 
spanningen zijn een van de 
grootste gevaren in een 
moderne garage.

Iedereen heeft baat bij het 
plaatsen van een AED.  
Zeker onze meest ervaren  
medewerkers.
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WAT IS EEN AED?
Een hands-on uitleg door onze experts

Een Automatische Externe Defibrilator (of 
kortweg: AED) is een draagbaar apparaat dat 
in geval van hartstilstand wordt gebruikt om 
het hartritme weer te herstellen. Je hoeft 
geen arts of hulpverlener te zijn om ze te 
gebruiken. Jij kan dus ook levens redden.

Defibtech beschikt over twee soorten AED’s: 
de Lifeline View AED halfautomatisch en 
volautomatisch. We lichten beide exemplaren 
later in deze brochure verder toe.

Wat doet een AED?
Bij een hartstilstand staat het hart vaak niet 
helemaal stil. De hartkamers worden snel en 
chaotisch geprikkeld en kunnen niet meer 
samentrekken. Wanneer dit gebeurd, kan een 
AED in de omgeving de overleveingskans van 
het slachtoffer aanzienlijk verhogen. Met een 
AED kan je het hart ‘resetten’, zodat het weer 
normaal kan kloppen. Deze praktijk kennen 
we ook onder de naam ‘defibrileren’.

Zoals gezegd hoef je geen arts of hulpverlener 
te zijn om een AED te gebruiken. De 
toestellen van Defibtech zijn uitgerust met 
een LCD-kleurenscherm. Hierdoor kan het 
met videobeelden, tekstregels en heldere 
stemboodschappen demonstreren hoe je een 
slachtoffer reanimeert (meer daarover volgt 
later).

Elke seconde telt
Bij een hartstilstand moet er binnen 6 minuten 
toegang tot een AED zijn. Dit verhoogt de 
overlevingskans met 40%. Elke minuut die 
voorbijtikt, neemt de overlevingskans af met 
10%. We overdrijven dus niet wanneer we 
zeggen dat elke seconde telt.

Bottom line: snelle hulp is cruciaal, maar 
directe hulp ligt niet altijd voor de hand. In 
dat geval kan een tussenkomst met een AED 
het verschil maken. 

Bij een hartstilstand moet 
er binnen 6 minuten 

toegang tot een AED zijn.
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SOORTEN AED’s

Lifeline View AED halfautomatisch

Lifeline View AED volautomatisch

Een gebruiksvriendelijk en onderhoudsarm AED-toestel. 
Het is klein, robuust en weegt slechts 1,4 kg. Het toestel 
heeft slechts 2 grote knoppen waarmee het de gebruiker 
door het hele reanimatieproces begeleidt.

Dit apparaat is daarom de beste 
oplossing bij geluidsoverlast en bij 
momenten van stress en paniek.

De gebruiker kan enkel op de rode 
shock-knop drukken als de AED dit 
na een grondige analyse adviseert.

Met één druk op de knop kan het 
hartritme weer normaal beginnen 
te functioneren.

Als enig toestel op de markt 
heeft de AED-VIEW een LCD-
kleurenscherm. Hierdoor kan het 
met videobeelden, tekstregels en 
heldere stemboodschappen aan 
de AED-gebruiker demonstreren 
hoe die stap-voor-stap moet 
reanimeren, beademen en 
defibrilleren. 

Tweetalig en stressbestendig
De stemboodschappen kunnen in 
2 talen, waarbij op een eenvoudige 
manier van de ene naar de andere 
taal kan overgeschakeld worden.

Dit volautomatisch model heeft dezelfde eigenschappen 
dan het halfautomatische View AED-toestel.
Het enige verschil is dat het toestel slechts één groene 
knop heeft: de aan-uit-knop.

Deze menselijke tussenkomst is 
hier uitgeschakeld. In momenten 
van grote stress en paniek kan dit 
voor de gebruiker en de omgeving 
een grote geruststelling zijn.

De gebruiker wordt gedurende 
het hele reanimatieproces via 
stemboodschappen, videobeelden 
en tekstinstructies begeleid, 
maar het AED-toestel dient zelf 
de levensreddende shock toe na 
grondige analyse.

De menselijke tussenkomst is hier 
uitgeschakeld. Een grote gerust-
stelling in momenten van stress.
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ONDERZOEK
NAAR AED’S

Recent onderzoek bewijst effectiviteit van Defibrillatoren

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 ter plaatse werd ingezet.

De Amerikaanse studie 
werd tussen 2011 en 2015
uitgevoerd en is van toe-
passing op patiënten die
aanvankelijk een schok-rit-
me vertoonden. Hiermee 
werd de data van patiën-
ten die door de reddings-
dienst met een defibrillator 
behandeld werden verge-
leken met die van patiën-
ten bij wie de defibrillator 
gebruikt werd voordat de 
reddingsdienst ter plaatse 
was.  

Als er een schokbaar 

hartritme is, is de overle-
vingskans gemiddeld 44%. 
Als er geen schokbaar rit-
me is, is dat 3%. Als je bin-
nen de eerste 6 minuten 
bij een hartstilstand reani-
meert en bij een schokbare 
hartritmestoornis defibri-
leert met een AED, is de 
overlevingskans 50-70%. 
Dit zijn gegevens van de 
Nederlande Reanimatie-
raad (NRR).

Onweerlegbare reslutaten
Het resultaat van het on-
derzoek toonde onmisken-

baar aan dat het gebruik 
van geautomatiseerde ex-
terne Defibrillatoren (AED) 
de overlevingskansen bijna
verdubbelt. 

Het onderzoek beveelt de 
uitbreiding en voortzet-
ting van programma’s die 
de verspreiding en het ge-
bruik van defibrillatoren 
door hulpverleners promo-
ten, aan.

Onmiddellijke toegang
Er moet binnen de 6 minuten 
toegang zijn tot een AED.

Elke minuut telt
Iedere minuut daalt de overle-
vingskans met 10%.

Hedendaags probleem
In België overkomt een acuut 
hartfalen 47 mensen per dag.

Heft in eigen handen
In 70% van de gevallen ligt direc-
te hulp niet voor de hand.

Analysetechnologie: snel en effectief
99% detectiekans voor schokbaar ritme,
oplaadtijd minder dan 4 seconden (snelle
schoktoediening).

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 bat-
terij en elektroden op 
duurzaamheid, met een 
melding indien dit wordt 
overschreden.

Verzendingsstatus
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.

Kwaliteit
Standaard  8 jaar fabrieksga-
rantie, met de nieuwe PMA /
FDA-goedkeuring. Dit garan-
deert het hoogste niveau van be-
trouwbaarheid.

Veiligheid
(Potentiële) medewerkers 
en klanten van alle leeftijden 
merken op dat hun veiligheid 
voor jou een prioriteit is.

Stijgende overlevingskansen
De overlevingskansen van een hartfalen lig-
gen 40% tot 50% hoger wanneer er een AED 
in de buurt is.
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HET VERSCHIL
TUSSEN VROEGER 
EN NU
LIFELINE VIEW-BEGELEIDING DOOR

MIDDEL VAN BEELD WORDT DE 

STANDAARD BIJ NIEUWE DEFIBRILATOREN

De lifeline VIEW modelreeks biedt met zijn hoge 
resolutie beeldscherm in kleur en duidelijke spraak 
aansturing unieke ondersteuning. De huidige ge-
neratie hulpverleners is audiovisueel ingesteld. In-
structies middels een duidelijke animatie helpen 
hen bij het reanimeren en verwerken. Het van het 
Latijnse woord ‘animare’ afstammende ‘animatie’ 
betekent hier letterlijk: tot leven brengen.

De smartphone generatie
Sinds de invoer van de smartphones en de naviga-
tiesystemen is de perceptie van de mens veranderd. 
Door het vele voorkomen van beeldschermen in ons 
dagelijks leven wordt de informatie die eerst akoes-
tisch werd geregistreerd, door visuele informatie

verdrongen. Met als gevolg: vooral in stress-
volle 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.

De regel van 83%
Conventionele defibrillatoren geven middels 
spraak aan hoe te handelen tijdens een re-
animatie. 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 wetenschappe-
lijk 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 ver-
zorgt hiermee de maximale bijstand.

Veilig, zelfs met omgevingsgeluid
Tijdens een reddingsoperatie is het zelden stil. Be-
zorgde familieleden of collega‘s spreken tegelijk, 
sirenes van hulpverleningsvoertuigen zijn te horen. 
Puur spraakgestuurde defibrillatoren zijn dan mo-
gelijk niet goed te horen. In deze gevallen geeft
een beeldbegeleiding van de helper rust en zeker-
heid om de behandeling met succes uit te kunnen 
voeren.

Videobeelden helpen de hulpverlener
Vooral bij kinderen is de positie van de elektroden 
anders als bij volwassenen. Bij gebruik kind elektro-
den verschijnt automatisch het protocol voor het
reanimeren van kinderen op het scherm.
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Defibcom
Get yourself connected
De defibrilator altijd in het zicht
Met een defibrillator binnen handbereik kunt u levens 
redden. Maar is het apparaat klaar voor gebruik? Hoe kunt 
u 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 stroomaans-
luiting 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 u direct 
een overzicht. Hier hoeven geen programma‘s voor te 
worden geïnstalleerd. Daarnaast ontvangt u bij kritieke 
omstandigheden altijd een e-mail.

Geschikt voor alle Defibtech defibrilator
modellen 
Verlengde garantie van 5 jaar is mogelijk

Automatische zelftest
Defibcom bewaakt uw defibrillator 

24 uur per dag

Hulp bij installatie
Hulp (eventueel via de telefoon) bij het mon-
teren en controleren van reserveonderdelen

Voorrang bij updates
Defibcom geeft u voorrang voor updates en 

terugroepacties voor uw defibrillator

Levering is altijd op tijd
Defibcom zorgt voor een just-in-time levering 
van reserveonderdelen

Alarm bij problemen
Defibcom stuurt een melding wanneer er een 

probleem is of defibrillatorstoring optreedt

Verbinding met op app gebaseerde 
noodoproepsystemen 
Te koppelen aan centrale gestuurde systemen 
zoals hartslagNu en het S + netwerk

Maatschappelijk en sociaal veantwoord
Met Defibcom voorkomt u onnodige

verspilling van materialen
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DE AED IN 2021
NIEUWE STANDAARDEN 
VOOR EEN NIEUW TIJDPERK

De Coronacrisis heeft een impact op onze men-
tale gezondheid. Naast de voor de hand liggende 
fysieke gevaren van het virus, dreigen nu ook de 
mentale gevolgen door te wegen op onze fysieke 
gezondheid. Tijd om aan de alarmbel te trekken? 
Experts zeggen van wel. We bekijken een artikel 
van traumapsychologe Elke Van Hoof (bruzz.be)

De situatie waarin we 
zijn beland, is er een van 
toxische stress.
- Elke Van Hoof, Traumapsychologe (VUB)

“Ik wil niet dramatiseren, maar we bevinden ons 
nog steeds in een periode waar we onze reserves 
aan het uitputten zijn”, vertelt Van Hoof aan Bruzz.

“Aan die fase komt binnenkort een einde en dan 
belanden we in een nieuwe fase; de ‘desillusiefase’. 
En dan zien we het écht niet meer zitten”, zegt Van 
Hoof. “De situatie waarin we zijn beland, is er met 
andere woorden een van toxische stress. 

Dit is te kenmerken door een langdurige periode 
van stress die de drempel overschrijdt en ziekma-
kend wordt. De gevolgen kunnen bestaan uit de-
pressies, apathie, vermijdingsgedrag en slaappro-
blemen. Voor de mensen in de zorgsector dreigt 
zelfs het risico op posttraumatische stress”, aldus 
Van Hoof.

OVER DEFIBTECH
TOEGEWIJD AAN HET REDDEN VAN LEVENS

MET DE MEEST VOORUITSTREVENDE TECHNOLOGIE

Met wereldwijd meer dan 300,000 duurzame AED’s in 
omloop, is Defibtech een betrouwbaar merk dat zich 
onderscheidt door haar toewijding om zoveel mogelijk 
levens te redden met de meest vooruitstrevende medische 
technologie.

Met een AED in de directe omgeving en een hulpverlener 
die weet wat hij of zij moet doen, is de kans om levend 
in een ziekenhuis aan te komen het grootst. Met onze 
technologie kunnen we slachtoffers in leven houden. 
We ondersteunen de hulpverlener met duidelijke video-
instructies op onze AED, omdat de huidige generatie zeer 
visueel is ingesteld en gewend zijn om met beelschermen 
te werken.

Elke dag werken we er samen met onze partners aan om 
de overlevingskansen bij hartfalen te vergroten. Elke dag 
voeren we deze missie gedreven en zorgvuldig uit.

Defibtech is jouw AED-partner voor een veilige en gezonde 
toekomst. Voor elke van onze partners voorzien we een 
totaaloplossing op maat van je behoeften en noden.
Wens je een vrijblijvende offerte? Wil je gratis een AED 
testen? Of wens je een volledig vrijblijvend gesprek en/of 
demonstratie met één van onze experts? Neem dan een 
kijkje op onze website.
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SAFETY FIRST:
VUUR BLOKKEREN MET
BRANDDEKENS
DE TOEKOMST VAN INDUSTRIËLE INNOVATIE:

HET COMBINEREN VAN DE NIEUWE TECHNOLOGIEËN, 

GEAVANCEERDE  TECHNIEKEN EN NATUURLIJKE MATERIALEN

Elke brand begint klein. Het is de uitdaging om de 
brand zo snel mogelijk te isoleren en te blussen. 

Van keukenapparatuur tot auto’s, van vorkheftrucks 
tot lithium batterijen: Bridgehill branddekens 
vormen de snelste, meest eenvoudige en veiligste 
manier om een brand in te dammen en te blussen. 

Het is daarbij de enige oplossing om een brand 
in lithiumbatterijen en elektrische voertuigen te 
bestrijden.

BRANDDEKENS VOOR VORKHEFTRUCSBRANDDEKENS VOOR AUTO’S

EXTREME BRANDDEKENS LITHIUM BRANDDEKENS

Met onze branddekens isoleert en dooft u vuur 
binnen en rond een auto op de meest efficiënte 
manier. Ook wanneer het elektrische auto’s 
betreft.

Gebruik onze branddekens voor het op efficiënte 
wijze isoleren en doven van vuur in en rondom 
een heftruck. U gebruikt ze ook bij elektrische 
heftrucks.

Onze Extreme branddekens maken het isoleren 
van een klein vuur heel eenvoudig, zelfs wanneer 
het om een brand in accu’s gaat.

Isoleer kleine brandjes in lithiumbatterijen en 
accu’s eenvoudig met onze branddekens.
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EEN GREEP UIT ONS 
AANBOD

STANDAARD AUTO BRANDDEKEN
Ideaal voor ruimtes met een groot aantal auto’s, zoals parkeergarages, 
wegtunnels, autoveerboten en autoreparatiewerkplaatsen. Met 
onze branddekens isoleert en dooft u vuur binnen en rond een auto 
op de meest efficiënte manier. Ook wanneer het elektrische auto’s 
betreft.

PRO AUTO BRANDDEKEN
Geschikt voor professionele brandweerlieden 
en soortgelijke organisaties, die regelmatig 
met autobranden te maken hebben. 
Na gebruik spoelt u de branddeken eenvoudig 
af met water en bergt u hem op in zijn smart 
bag. 

De PRO branddekens zijn tot dertig keer 
opnieuw te gebruiken. Met onze branddekens 
isoleert en dooft u vuur binnen en rond een auto 
op de meest efficiënte manier. Ook wanneer 
het elektrische auto’s betreft.

LITHIUM BRANDDEKEN
De meest eenvoudige, veiligste en effectieve manier om 
branden in lithiumbatterijen te isoleren. De Bridgehill 
lithium branddeken zal een brandende lithiumbatterij 
urenlang veilig isoleren, totdat de batterij met water 
kan worden overstroomd en gedoofd.

BRIDGEHILL
BRANDDEKENS
WAAROM KIEZEN VOOR ONZE BRANDDEKENS?

Vuur wordt vrijwel direct gedoofd
Met een Bridgehill branddeken kunt u vuur, rook en giftige 
dampen binnen enkele seconden isoleren.

Onderhoud aan de branddekens is niet nodig
Herbruikbare versies hoeven alleen tussen gebruik te worden 
afgespoeld en gedroogd.

Zeer efficiënte oplossing
Bridgehill branddekens zijn de meest efficiënte oplossing voor 
het doven van branden in en rond lithiumbatterijen en 
(elektrische) voertuigen.

Milieuvriendelijke oplossing
In tegenstelling tot water-, schuim- en poederblussers, komen 
er bij het gebruik van Bridgehill branddekens geen giftige 
dampen of gevaarlijke stoffen vrij.

Onze branddekens zijn uitgebreid getest
Onze blusdekens zijn uitgebreid getest door brandweerlieden, 
zowel in het lab als in het veld. Het verzekert u van een veilige 
oplossing.

Meerdere keren gebruiken
Onze PRO blusdekens kunnen tot 30 keer gebruikt worden. 
Het maakt de branddekens van Bridgehill nog duurzamer.

ONS VOLLEDIGE AANBOD BEKIJKEN?
Bezoek bridgehill.net voor een volledig overzicht van branddekens en 
oplossingen voor uw bedrijf.
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COLOFON

CONTACT

Heb je vragen over onze diensten 
en wat we voor jou kunnen 
betekenen? Of wens je meer uitleg 
door één van onze medewerkers? 
Neem rechstreeks contact op 
met Defibtech:

info@defibtech.be
+32 (0) 78 48 67 64

MET DANK AAN

De medewerkers van Defibtech, 
onze trouwe partners, de 
hulpverleners in ons land en 
wereldwijd en iedereen die 
samen met ons meebouwt aan 
een veilige en gezonde toekomst.

En ook aan u bedankt voor uw 
tijd om dit te lezen.

Defibtech Belgium NV - Uitbreidinstraat 84/3 2600 Berchem - BE0444573269 - KBO 0444.573.269


