
    
Accessoires en Training producten

ACCESSOIRES VOOR IEDERE REANIMATIE



REANIMATIE-ACCESSOIRES VOOR 
EENMALIG GEBRUIK
Accessoires met een lange houdbaarheid, voor iedere reanimatie

TRAINING
Simulatietraining voor elke hulpverlener

Oefenpop

Voor simulatie van een slachtoffer van 60 kg. 
Afneembaar hoofd voor compacte opslag. Ook zonder 
hoofd te gebruiken voor oefenen zonder beademing. 
Onderdeelnr. 8000-0835-01

Elektronische simulator op batterijen

Voor het genereren van een schokbaar of 
niet-schokbaar hartritme voor verschillende 
noodscenario's. Inclusief batterij van 9 volt. 
Onderdeelnr. 8000-000925

Simulatie-elektroden

Deze elektroden kunnen worden aangesloten op de 
ZOLL AED 3 en de simulator, voor gebruik van het 
apparaat voor simulatietraining. Inclusief één set van 
twee herbruikbare trainingsgels.
Onderdeelnr. 8900-000264

Trainingsgels

Acht sets bestaande uit twee herbruikbare 
trainingsgels voor gebruik in combinatie met 
simulatie-elektroden. 
Onderdeelnr. 8900-000265

Batterij

De levensduur van de wegwerpbatterij van 
lithiummangaandioxide na installatie in de ZOLL AED 3 
bedraagt vijf jaar in stand-bymodus. Zolang de ZOLL 
AED 3 niet bij een reanimatie is gebruikt, hoeven de 
accessoires voor eenmalig gebruik maar eens in de vijf 
jaar te worden vervangen. 

Onderdeelnr. 8000-000696

Elke set CPR Uni-padz wordt geleverd met een 
bijbehorende accessoirekit voor reanimatie. 
Hierin zitten een schaar om de kleding van het 
slachtoffer open te knippen en de borstkas vrij 
te maken, handschoenen (niet van latex) en een 
beademingsmasker ter bescherming van de 
hulpverlener, een papieren doekje om te zorgen 
dat de contactpunten met de elektroden droog zijn, 
een scheermesje om eventueel haar te verwijderen, 
en een doekje voor schoonmaken achteraf.

CPR Uni-padz™

Werkelijk universele elektroden. Met de kinderknop 
kunt u eenvoudig en snel overschakelen van 
reanimatie van een volwassene naar reanimatie 
van een kind. Er hoeven geen andere elektroden 
te worden aangesloten. Geen sleutel nodig. 
Levensduur van vijf jaar vanaf de installatie. 
Uitgebreide feedback over de reanimatie. 

Onderdeelnr. 8900-000260.



WANDKAST
Veilig en bereikbaar

OPHANGSYSTEMEN
Een eenvoudig universeel ophangsysteem

Half ingebouwde wandkast
Onderdeelnr. 8000-001257

Universeel ophangsysteem met ZOLL 
AED 3 zonder koffertje
Onderdeelnr. 8000-001255

Volledig ingebouwde wandkast
Onderdeelnr. 8000-001258

Om te zorgen dat uw ZOLL AED 3 veilig bewaard wordt 
en in geval van nood gemakkelijk bereikbaar is, hebt 
u keuze uit diverse modellen wandkasten met alarm 
op batterijen.* In iedere kast is plaats voor een ZOLL 
AED 3, een reserveset elektroden en een reservebatterij 
voor het geval deze nodig zijn. Het model dat op de 

muur wordt bevestigd, is het eenvoudigst te installeren; 
de half ingebouwde en volledig ingebouwde modellen 
steken minder hinderlijk uit. Alle drie de modellen worden 
geleverd met een set stickers met het ILCOR (International 
Liaison Committee on Resuscitation) AED-logo en 
instructies voor de installatie.

In het universele ophangsysteem kan de ZOLL AED 3 aan de muur worden bevestigd, met of zonder het 
bijbehorende koffertje. Op het ophangsysteem is het groene AED-symbool van ILCOR aanwezig. Het systeem 
wordt geleverd met hulpmiddelen voor de bevestiging, een kaart waarop de verbruiksartikelen kunnen worden 
bijgehouden, een voorbeeld voor de bevestiging en instructies voor het ophangen.

*International Liaison Committee on Resuscitation

Vlakke AED-bordjes

Vlak bordje volgens ILCOR (AED) 
Onderdeelnr. 8000-001260  

Vlak bordje volgens ILCOR (DAE) 
Onderdeelnr. 8000-001262  

Vlak bordje volgens ILCOR (DEA) 
Onderdeelnr. 8000-001264  

AED-BORDJES
Volgens ILCOR*

Driedimensionale AED-bordjes

3D-bordje volgens ILCOR (AED) 
Onderdeelnr. 8000-001261  

3D-bordje volgens ILCOR (DAE) 
Onderdeelnr. 8000-001263  

3D-bordje volgens ILCOR (DEA) 
Onderdeelnr. 8000-001265 

 Alarmlicht (stroboscoop) voor standaard 
op de muur bevestigde wandkast 

Onderdeelnr. 8000-001259

 Alarmlicht (stroboscoop) voor 
half/volledig ingebouwde wandkast 

Onderdeelnr. 8000-001267

Universeel ophangsysteem met ZOLL AED 3 
met koffertje en reserveset CPR Uni-padz 
(in het koffertje)
Onderdeelnr. 8000-001266

Standaard op de muur bevestigde wandkast
Onderdeelnr. 8000-001256

*inclusief batterij van 9 volt



KOFFERS EN TASSEN
Veilig en bereikbaar

Standaard draagtas
Naast de ZOLL AED 3 met aangesloten CPR 
Uni-padz is er in de standaard draagtas ook 
plaats voor een reserveset CPR Uni-padz. 
Onderdeelnr. 8000-001250

Vervangende schouderband 
voor de draagtas voor de 
ZOLL AED 3 
Onderdeelnr. 8000-001252

Keuze uit drie verschillende koffertjes om de ZOLL AED 3 in op te 
bergen en mee te nemen: de standaard draagtas (meegeleverd 
bij de ZOLL AED 3 BLS), het compacte harde koffertje of 
het groot formaat harde koffertje. De harde koffertjes zijn 
waterdicht, en zijn water- en stofdicht conform IP68. 

AANVULLENDE DIENSTEN BIJ DE ZOLL AED 3
Programmabeheer van Zoll: Program Management Onboard met PlusTrac

PlusTrac-certifi caat voor 
EEN jaar gebruik
Onderdeelnr. 8000-1110-01

PlusTrac-certifi caat voor 
VIJF jaar gebruik
Onderdeelnr. 8000-1111-01

Met Program Management Onboard ™ blijft u 
moeiteloos op de hoogte van de functionele status en 
de staat van onderhoud van de ZOLL AED 3. Via de 
cloud kunt u tijdens de installatie van uw ZOLL AED 3 
in enkele minuten verbinding maken met PlusTrac™, 
het online programmabeheersysteem van ZOLL. 

Program Management Onboard stuurt regelmatig, na 
afl oop van iedere automatische zelftest, een verslag 
over de status van uw ZOLL AED 3. Als er tijdens de 
zelftest een defect wordt geconstateerd, stuurt PlusTrac 
u meteen een e-mail met de bijzonderheden. 

U kunt ook op ieder gewenst moment inloggen op 
uw PlusTrac-account om alle AED's te bekijken waar 
u verantwoordelijk voor bent, gegroepeerd naar 
de locaties onder uw beheer, met daarbij ook de 
trainingsstatus van uw vrijwillige hulpverleners. 

PlusTrac zorgt voor naadloos, eenvoudig 
programmabeheer voor AED's, en met Program 
Management Onboard verzorgt uw ZOLL AED 3 
zijn eigen onderhoud. 

Bij iedere ZOLL AED 3 die u aanschaft, kunt u 
het eerste jaar helemaal gratis gebruikmaken van 
Program Management Onboard. Daarna kunt 
u tegen betaling het gebruiksrecht van Program 
Management Onboard steeds met één of vijf 
jaar verlengen. Als u via uw erkende distributeur 
van ZOLL uw gebruiksrecht van PlusTrac verlengt, 
ontvangt u een offi cieel PlusTrac-certifi caat met een 
code waarmee u het programma nog één of nog 
vijf jaar kunt blijven gebruiken. 

• Online program management

• Cloud connection to ZOLL AED 3

• Interactive AED management

• E-minders and alert notifications

• Interactive reporting console

I N C L U D E S

PLUSTRAC ACTIVATION 

CERTIFICATE
AED Program Management
One year of PlusTrac™ for one ZOLL AED 3™.

9652-001140-05 Rev A

Activation code: 00000000000000

©2015 ZOLL Medical

[SERIAL NUMBER BARCODE]
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Compact hard koffertje
Kies het compacte harde 
koffertje als lichtgewicht 
oplossing met maximale 
bescherming in situaties met 
een grote kans dat gedegen 
reanimatie nodig is. 
Onderdeelnr. 8000-001253

Batterijtas 
Bewaar de batterij voor de 
ZOLL AED 3 in dit handige 
opbergzakje zodat hij 
gemakkelijk vindbaar is en 
snel bij de hand wanneer hij 
nodig is. Gemakkelijk op te 
bergen in de draagtas.  
Onderdeelnr. 8000-001251

Groot formaat hard koffertje
In dit groot formaat koffertje 
kunt u alles wat u nodig hebt 
voor een gedegen reanimatie 
goed beschermd meenemen, 
waaronder ook een reserveset 
CPR Uni-padz en een 
reservebatterij.  
Onderdeelnr. 8000-001254



VERKRIJGBARE ACCESSOIRES EN 
AANVULLENDE DIENSTEN

Wilt u meer weten over accessoires en diensten die beschikbaar zijn bij de ZOLL AED 3? 

Neem contact op met uw lokale erkende distributeur van ZOLL, of kijk op zoll.com/aed3. 
Meer informatie over programmabeheer voor AED's met PlusTrac vindt u op plustrac2.com. 
Erkende distributeurs van ZOLL kunnen u helpen met alle facetten van uw AED-programma, waaronder: 

• Programmabeheer en onderhoud
• Voldoen aan lokale regelgeving en registratie
• Training voor uw vrijwillige hulpverleners
• Aanvullen van accessoires
• Meer AED's opnemen in uw programma.

Gedrukt in de VS. 
MCN PP 1606 0183-16

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

Copyright © 2018 ZOLL Medical Corporation. Alle rechten voorbehouden. ZOLL AED 3, PlusTrac, Uni-padz, Program Management 
Onboard en ZOLL zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van ZOLL Medical Corporation in de Verenigde Staten en/of 
andere landen. Alle overige handelsmerken zijn eigendom van de betreffende merkhouders. 

De ZOLL AED 3 en Program Management Onboard worden niet verkocht in de Verenigde Staten. De producten zijn vooralsnog niet 
toegelaten/goedgekeurd door de Amerikaanse Food and Drug Administration.
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