
WAT ALS 
JE NOG 
MAAR

6 MINUTEN 
HAD?

DE AED VOOR BEDRIJVEN
DEFIBTECH IS DE JUISTE KEUZE

HARTSTILSTAND 
IN CIJFERS

225 PER WEEK
In ons land overkomt ruim 32 

mensen per dag een hartstilstand.

TIJD IS ALLES
Per minuut daalt de overlevingskans 

met 10%.

+70% OVERLEVINGSKANS
Met een AED  binnen bereik en 

reanimatiestart binnen 3 minuten.

LEKENGEBRUIK
Sinds 2006 is in België de AED 

vrijgegeven voor lekengebruik.

WENST U MEER INFORMATIE?

MEER 
BEKIJKEN

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

info@defibtech.be

          WAT IS EEN AED?
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.

       WAAROM EEN AED?
Een recent internationaal  

onderzoek 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.



Hoi, ik ben Layla van Defibtech. 

Bedankt dat ook jij even de tijd 

neemt om stil te staan bij dit 

belangrijke maatschappelijke 

thema.

Wist je dat je bij een hartstilstand 

maar 6 minuten hebt om het 

slachtoffer te redden? Daarom 

telt elke seconde.

De gemiddelde aanrijdtijd van 

ambulances in ons land bedraagt 

echter 15 minuten.

Met ruim 225 hartstilstanden 

per week in België hebben we 

een probleem dat om onze 

aandacht vraagt.

Hoe lossen we dat op?

LEVENS REDDEN 
DOE JE MET EEN AED

Gemiddelde aanrijdtijd: 15 minuten

LIFELINE VIEW AED
De Lifeline VIEW AED is wereldwijd de 

eerste en enige externe defibrillator (AED)

met een interactief display in kleur. Tevens 

is er ook een volledig geautomatiseerde 

variant.

Audiovisuele ondersteuning Eenvoudige bediening

Een geïntegreerd beeldscherm 

ondersteunt je met duidelijk 

gesproken instructies en 

videobeelden in meerdere talen.

Auto AED: Je hoeft slechts 

één bedieningsknop in te 

drukken. Het apparaat 

doet de rest.

EXTRA
- Analysetechnologie

- Robuust design

- Bewaking op afstand

- Gepattenteerde 

elektrodenvak

- Service Manager

- Bewaking van batterij

- 8 jaar fabrieksgarantie

 VAN LEEK TOT PROFESSIONAL,

 DE LIFELINE VIEW AED MAAKT

 HET IEDEREEN GEMAKKELIJK

Beschikbaar vanaf €750,00

Bekijk ook onze verschillende 

service-opties en trainingen.

Scan mij voor
meer informatie

LIFELINE SG
Het succesverhaal zet zich voort met 

de nieuwe editie van de LifeLine serie. 

Door jarenlange ingezette en bewezen 

technologieën behoren de LifeLine 

defibrillatoren tot de top.

Half-automatischVolautomatisch

Een automatische analyse van 

een schokbaar ritme waarop de 

AED een schokadvies geeft. Je 

hoeft enkel op de knop te drukken 

als het toestel dit aangeeft.

Je drukt eenmaal op de 

bedieningsknop en het 

apparaat doet de rest. Zo 

heb jij meer aandacht voor 

de patiënt zelf.

EXTRA
- Klaar voor gebruik

- Robuust design

- Goedkoop onderhoud

- Gepattenteerde 

elektrodenvak

- Clear Sound Technologie

- Snelle schok

- 8 jaar fabrieksgarantie

WANNEER HET HART K.O. GAAT,

REDT DE SECOND GENERATION

LIFELINE LEVENS

Beschikbaar vanaf €750,00

Bekijk ook onze verschillende 

service-opties en trainingen.

Scan mij voor
meer informatie


