
 
 

Een AED in je verloskundigenpraktijk 
 
Eenmalige aanschafkosten: € 1.495,- 

Jaarlijkse onderhoudskosten: € 139,- 

 

 

 

Mindray Beneheart D1 

• Compacte  AED met groot kleurenscherm en hoge waterdichtheid IPX5. Groot gebruiksgemak 

voor iedereen, ook buiten met regen en in vochtige omgeving te gebruiken. 

• Pre-aangesloten pads.  Voor een snelle inzet, analyse, en schokgereedheid eerste schok in 

minder dan 10 seconden ! 

• Gemakkelijk schakelen tussen kinderen en volwassen patiënten met een druk op een 

knop. Geschikt voor iedere patiënt. 

• Tweetalig schakelen met een druk op knop ned/eng 

• Eenvoudig uitlezen na inzet, met meegeleverde usb stick. Cardioloog beschikt direct over 

informatie voor behandeling. 

• Mindray is een van 's werelds toonaangevende leveranciers van medische apparaten en 

oplossingen. 

  

Leveromvang: 

Mindray Beneheart D1 AED met Safe & Sure ontzorgpakket 

• Nieuwe generatie AED de Mindray Beneheart D1 met full size color display. 



• 5 jaar garantie. 

• AED rescue kit 

• AED sticker set 

• De aed wordt gebracht en uitleg op iedere locatie. 

  

AED Safe & Sure ontzorgpakket 

QRS CriticalCare is al langer dan 10 jaar specialist op het gebied van de AED. Om een optimale 

inzetbaarheid te garanderen adviseren wij u een jaarlijkse controle van uw levensreddend toestel. Wij 

zorgen ook voor het periodiek vervangen van uw elektrodes en batterijen. Na een inzet regelen wij dat 

de AED wordt uitgelezen en weer gebruiksklaar is. 

Kortom, wij zullen u volledig ontzorgen. 

  

AED Safe en Sure Inclusive €139,00 per jaar.  

  

• Jaarlijks controle op locatie in Nederland en België met een joule test. 

• Bij aanwezigheid van een kast zal deze opnieuw verzegeld worden. Indien nodig zal reparatie 

van de kast of alarm tegen kostprijs worden uitgevoerd. 

• Melding AED inzet 24/7 

• Periodieke vervanging batterij en elektrodes inclusief 

• Vervanging na inzet batterij en elektrodes inclusief 

• Continuïteitsgarantie, vervangende AED bij reparatie, schade, verlies of diefstal 

• AED uitlezen na inzet, indien gewenst levering aan arts of cardioloog.AED rescue ready 

maken 

• Opname in onze AED database        

• Service op locatie 

• Telefonische helpdesk voor technische support en ondersteuning tijdens kantoor uren 

• Voor 10 uur storing of inzet gemeld, volgende werkdag service vervang en of uitlezen 

 


