AACCESSOIREBROCHURE
LIFEPAK 500

LIFEPAK 500
®

DEFIBRILLATOR

Originele accessoires van Physio-Control

LIFEPAK 500 DEFIBRILLATOR
®
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Authentieke accessoires van Physio-Control
Garandeer de veiligheid van uw personeel en patiënten. Alleen accessoires
en disposables van Physio-Control zijn grondig getest met LIFEPAKproducten. Kies voor de vertrouwde naam en het bedrijf dat hier achter
staat. Neem voor bestellingen contact op met uw vertegenwoordiger
van Physio-Control.

LIFEPAK 500 DEFIBRILLATOR
®

Stroomvoorziening

Oplaadbaar SLA-batterijpak
11141-000002

Niet-oplaadbaar
lithiumzwaveldioxidebatterijpak
Voor gebruik met de LIFEPAK 500 defibrillator.
Bevat ontlader en instructies voor het veilig
afvoeren van het batterijpak
11141-000158 (LIFEPAK 500 defibrillator)
11141-000159 (LIFEPAK 500 DPS defibrillator)

Therapieaccessories

EDGE System™-elektroden
met QUIK-COMBO -stekker en
REDI-PAK™ preconnect systeem

Beginnerskit met Baby/
Kind energiedempende
defibrillatie-elektroden

11996-000017

Uitsluitend te gebruiken met LIFEPAK 500
bifasische defibrillator met roze stekker of
LIFEPAK 1000 defibrillator, LIFEPAK EXPRESS
defibrillator of LIFEPAK CR Plus defibrillator.
Te gebruiken voor kinderen jonger dan 8 jaar
of lichter dan 25 kg.

®

®

®

11101-000017
11101-000016 (vervanging)

®

3
LIFEPAK 500

Diverse accessoires

AMBU eerstehulpkit
®

Bevat 2 paar vinyl wegwerphandschoenen,
1 herbruikbaar beademingshoesje, wegwerpscheermesje, wegwerpdesinfectiedoekje en
1 traumaschaar.
11998-000321 (aan tas vastgemaakt)
11998-000320 (in tas opgeborgen)

Kabel voor overbrengen van
instellingen
Voor het overbrengen van de insteloptieconfiguratie naar een apparaat voor systemen met
meerdere apparaten.
11110-000050

Voorlichtingsmateriaal
Instructiekaart voor defibrillator
Gelamineerde referentiekaart met instructies
voor defibrillator en CPR.
26500-000185

Gebruiksaanwijzing
26500-002364

Technische handleiding
26500-000036 (cd-rom)

Defibrillator-naar-pc kabel
Voor gebruik met softwareproducten voor het
LIFENET-systeem.
11996-000286 (USB)
11230-000001 (Serieel)

LIFEPAK 500 DEFIBRILLATOR
®

Kasten en wandbevestiging

Opbouw (steekt 17,8 cm uit)

Half-ingebouwd (steekt 7,6 cm uit)

Ingebouwd (steekt 3,8 cm uit)

AED wandkast met alarmsignaal

AED wandkast met alarmsignaal

AED wandkast met alarmsignaal

11220-000079 (wit)
11220-000076 (roestvrij staal)

11998-000292 (wit)
11220-000077 (roestvrij staal)

11998-000293 (wit)
11220-000078 (roestvrij staal)

AED wandkast met alarmsignaal
en flitslicht

AED wandkast met alarmsignaal, met
brandkeuring

AED wandkast met alarmsignaal, met
brandkeuring

11220-000083 (wit)
11220-000084 (roestvrij staal)

11210-000026 (wit)

11210-000027 (wit)

AED kast op vloerstandaard
met alarmsignaal

Vervangingskit voor AED
wandkastglas

Wandbeugel voor LIFEPAK 1000 of
LIFEPAK 500 defibrillators

1,3 m, 35,6 cm x 44,2 cm hoog x 17,8 cm diep

21300-006797

11210-000001

11210-000028 (wit)
11210-000029 (grijs)

Harde, waterdichte koffer

Complete zachte draagtas

11998-000021

11998-000014
21330-001058 (‘verborgen’ nietweerspiegelend oppervlak)
21300-004157 (Vervangende top)
11998-000012 (Vervangende schouderriem)
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AED wandborden

AED panoramisch bord

AED vlak bord

AED haaks bord

11998-000332 (met logo, 18 cm x 20 cm)

11998-000330 (met logo, 20 cm x 25 cm)

11998-000331 (met logo, 20 cm x 25 cm)
11998-000333 (zonder logo, 20 cm x 25 cm)

Trainingsmiddelen en testapparaten

Defibrillatie-trainingselektroden

Testload

Bevat vijf (5) paar herbruikbare defibrillatietrainingselektroden, kabelconnectors en
herbruikbaar foliezakje. Herbruikbare trainingselektroden kunnen 30 maal worden gebruikt.

Te gebruiken om de werking van de
therapiekabels te testen. Wordt aangesloten
op de QUIK-COMBO-therapiekabel aan
de defibrillator.

11101-000004 (Volwassenen)
11101-000003 (Volwassenen, vervanging)
11250-000045 (Baby/Kind)
11250-000042 (Baby/Kind, vervanging)

21330-0013656

Neem voor meer informatie contact op met uw plaatselijke vertegenwoordiger van Physio-Control of kijk op www.physio-control.com

Physio-Control Headquarters
11811 Willows Road NE
Redmond, WA 98052 USA
Tel 425 867 4000
Fax 425 867 4121
www.physio-control.com

Physio-Control Operations
Netherlands B.V.
Keizersgracht 125-127,
1015CJ Amsterdam NL
Tel +31 (0)20 7070560
Fax +31 (0)20 3301194
www.physio-control.nl

BENELUX Sales Office
Galjoenweg 68
6222 NV Maastricht NL
Tel +31 (0)43 362 0008
Fax +31 (0)43 363 2001
www.physio-control.com
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