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Powerheart® G3 Elite

JE WORDT NIET ZOMAAR LEGENDARISCH.
Wij introduceren de Powerheart G3 Elite, de nieuwste AED uit de G3-productserie van Cardiac 
Science.  De Powerheart G3 Elite maakt gebruik van de beproefde Rescue Ready®-technologie voor 
het uitvoeren van dagelijkse zelftesten om ervoor te zorgen dat de elektroden en de batterij aanwezig 
zijn en functioneren, zodat de G3 Elite 365 dagen per jaar gereed is om levens te redden. Daarnaast 
beschikt de nieuwe Powerheart G3 Elite over moderne schakelingen voor extra betrouwbaarheid en 
een langere levensduur, en over een sterk bestendigheid tegen stof en water.

Hulpverleners van alle niveaus kunnen dankzij de nieuwe Powerheart G3 Elite eenvoudig en intuïtief 
reageren bij een acute hartstilstand.  RescueCoach™ begeleidt hulpverleners tijdens de noodsituatie 
met stapsgewijze spraak- en tekstinstructies, en de G3 Elite beschikt over toonaangevende functies, 
zoals het volautomatisch toedienen van schokken* en reeds aangesloten defibrillatie-elektroden, 
zodat hulpverleners het noodzakelijke vertrouwen kunnen hebben om de reanimatie uit te voeren.

De legendarische Powerheart-prestaties, moderne schakelingen, verbeterde duurzaamheid en waar 
voor uw geld: allemaal redenen om voor de G3 Elite te kiezen.



Betaalbaar. Doeltreffend. Betrouwbaar

DOELTREFFENDHEID
De Powerheart G3 Elite maakt gebruik van de STAR® bifasisch software om een doeltreffende schok te 
geven - een gepatenteerde technologie die zich bewezen heeft in succesvolle reanimaties over de hele 
wereld.

Als een volgende schok nodig is, verhoogt de Powerheart G3 Elite de energie trapsgewijs, zodat de 
patiënt een passende, hogere dosering ontvangt.

• RescueCoach 

• Reanimatie-metronoom

• Helder verlichte tekstweergave

POWERHEART G3 ELITE BESCHIKT OVER:

EENVOUD
De Powerheart G3 Elite AED is ontworpen met het oog op eenvoud in het gebruik. De gepatenteerde 
RescueCoach geeft duidelijk spraak- en tekstuele instructies aan hulpverleners van elk niveau. De 
volgende instructie wordt pas gegeven na correcte voltooiing van elke essentiële stap.

De Powerheart G3 Elite bepaalt of een schok nodig is en geeft, indien dit het geval is, het slachtoffer van 
een acute hartstilstand automatisch een schok.*

VERTROUWEN
Elke dag voert de Powerheart G3 Elite een reeks geavanceerde en gepatenteerde zelftesten uit in alle 
schakelingen van het toestel om te bevestigen dat de batterij (geschikt voor medische doeleinden), de 
gepatenteerde, niet-gepolariseerde defibrillatie-elektroden en andere cruciale onderdelen, niet alleen 
zijn aangesloten, maar ook volledig functioneel zijn voor de volgende dag. Veel andere AED‘s voeren 
vaak maar één keer per week zelftesten uit.

Door de zeer goed zichtbare Rescue Ready-indicator kan de status van de Powerheart G3 Elite in één 
oogopslag worden bepaald. Als uw Powerheart AED tijdens een zelftest een fout ontdekt, verandert de 
kleur van de indicator van groen in rood, wat gepaard gaat met een alarmtoon om aan te geven dat uw 
aandacht vereist is. 

Cardiac Science biedt een solide schadeverzekering waarbij de AED, defibrillatie-elektroden en batterij 
zijn inbegrepen, voor extra gemoedsrust.

*Het automatisch toedienen van schokken is alleen beschikbaar op het volautomatische model. De nieuw Powerheart G3 Elite is beschikbaar in een 
volautomatische en semiautomatische versie

•  Niet-gepolariseerde defibrillatie-
elektroden voor snelle plaatsing  
aan weerszijden van de borst van  
de patiënt

• Aangepast therapie bereik

• Energie trapsgewijs
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Powerheart® G3 Elite

TECHNISCHE SPECIFICATIES
DEFIBRILLATOR

Werking Volautomatisch of semiautomatische versie

Golfvorm STAR® bifasisch afgekapt exponentieel

Energiebereik (J) 95J tot 351J (volwassene)

Gesproken instructies RescueCoach™ spraakinstructies in het tempo van de gebruiker

Tekstscherm Toont reddingsinstructies en essentiële informatie voor de reanimatie

Hoorbare instructies/waarschuwingen Spraakinstructies voor defibrillatie en reanimatie, systeemwaarschuwingen

Gesynchroniseerde schok Ingebouwde, automatische synchronisatiefunctie

Detectie en uitfilteren pacemakerpulsen Ja

Geschikt voor kinderen Ja

Aanpasbaar Spraakinstructie, Reanimatie-instellingen en schokprotocollen via MDLink

Cardiopulmonaire reanimatie Metronoom voor compressiesnelheid reanimatie

Zichtbare indicatoren Rescue Ready® statusindicator, batterij, elektrode, onderhoud

FYSIEK/OMGEVING

Afmetingen (H × B × D) 8 cm x 27 cm x 31cm (3.3” x 10.6” x 12.4”)

Gewicht 3,1 kg (6,6 lbs), inclusief batterij en elektroden

Gebruiks- en omgevingsomstandigheden 0 °C t/m 50 °C (32 °F t/m +122 °F)

ELEKTRODEN Intellisense™ defibrillatie-elektroden

Type Niet-gepolariseerde elektroden voor eenmalig gebruik (elektroden kunnen onderling verwisseld worden)
Verkrijgbaar in kleiner formaat voor behandeling van kinderen

Houdbaarheid 24 maanden (min)

BATTERIJ Intellisense® lithiumbatterij

Houdbaarheid/garantie Houdbaarheid van 5 jaar na de productiedatum/4 jaar garantie op vervanging onderdelen* 

Capaciteit/prestaties 290 schokken op 300 VE (typisch), uitgangsspanning: 12 VDC (nominaal) 16 uur (typisch) bedrijfstijd

AUTOMATISCHE ZELFTESTEN

Dagelijks, wekelijks en maandelijks Elektrische schakelingen, AED-software, batterij en defibrillatie-elektroden 

Wekelijks Inclusief gedeeltelijke oplading

Maandelijks Inclusief volledige oplaadcyclus

ACTIVITEITENVERSLAG

Intern geheugen 60 minuten renanimatiegegevens, geschikt voor meerdere reanimaties

Overzicht ECG en reanimaties Kan worden bekeken via RescueLink-rapportage en MDLink-configuratiesoftware

Communicatie Kabel voor rechtstreekse aansluiting

 
* Er zijn een aantal voorwaarden van toepassing. Neem voor meer informatie contact op met uw contactpersoon bij Cardiac Science.
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