ProCardio Instructie
Laten we meteen starten met twee belangrijke punten
1. Iedereen kan en mag een AED bedienen
2. Een AED kan niet fout bediend worden.
Zowel de Philips HeartStart HS1 AED als de Philips FRx AED is eenvoudig te bedienen. De Philips
HeartStart HS1 is zelfs de enige AED ter wereld die bijvoorbeeld in de Verenigd Staten zonder
instructie verkocht mag worden. Zo veilig is de Philips AED.
Toch geldt voor veel mensen; eerst zien en dan pas geloven. Maar wachten op de BHV- er/ EHBO- er
betekent dat de hulpverlening met 2 of 3 minuten vertraging op gang komt. Deze vertraging kost
helaas al 50% rendement.
Onze instructie is geschikt voor iedereen (leek, BHV-er of EHBO-er) en wordt op uw locatie gegeven.
Tijdens de instructie wordt veel aandacht besteed aan het praktisch handelen. Situaties die zich voor
kunnen doen bij het werken met de AED worden uitgebreid geoefend. Zo durft iedereen de AED te
bedienen als het nodig is.
Na een ProCardio instructie duurt de totale hulpverlening niet langer dan 3 minuten, en stijgt de
overlevingskans van het slachtoffer van 5% naar meer dan 70% (!)
Iedereen leert in 90 minuten alle details van uw eigen AED. Vergelijk het met autorijden: in uw eigen
auto rijdt u direct weg, en in andermans auto moet u even 30 seconden rondkijken. Als elke seconde
telt geeft een instructie met uw eigen Philips AED een enorm rendement.
Instructie: “AED en Basisbeginselen van de Reanimatie”
Het instructieprogramma ziet er als volgt uit:
theoretische kennis over fibrilleren en defibrilleren
benaderen van een slachtoffer en de juiste diagnose leren stellen
kennis over het algemene werkingsprincipe van de AED en instructie van:
o de algemene stappen voor AED-gebruik
o diverse scenario’s van de AED in bijzondere omstandigheden die aangepaste
handelingen vereisen
o hoe te handelen wanneer de AED geen stroomstoot adviseert
toelichting NRR (Nederlandse Reanimatie Raad) reanimatie richtlijnen
praktijkoefening reanimatie
oefenen in reanimeren door 1 of 2 hulpverleners (inclusief afwisseling).
We maken gebruik van Philips AED trainer’s en instructiepoppen zoals in BHV en EHBO instructies
worden gebruikt.

Bekijk de bijlagen voor nog wat interessante facts & figures!
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met een eigen AED en de trainingen van ProCardio leert u binnen 2 minuten
handelen en neemt de overlevingskans toe naar maar liefst 80-90%!

ALS = Advanced Life Support (bv. ambulance-dienst of arts)
1. Valenzuela TD, et al. Outcomes of rapid defibrillation by security officers after cardiac arrest in casinos. New England Journal of Medicine 2000;343:1206-1209.
2. Caffrey S, Willoughby PJ, Pepe P, Becker LB. Public use of automated external defibrillators. New England Journal of Medicine 2002;347:1242-1247.

Wat gebeurt er wanneer je 112 belt?
Herken het probleem/ activeer de hulpverleningsketen
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5 minuten *

Materiaal uitladen/ het slachtofffer benaderen

2 minuten

Slachtoffer onderzoeken/ defibrillator aabrengen/ schok geven

1.1 minuut **

Totaal

10.6 minuten

Let op: dit scenario is ‘Best Case Scenario’.
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