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BELANGRIJKE AANWIJZING 
 

Dit toestel is niet geschikt voor gebruik op de mens. 

Het is uitsluitend te gebruiken voor trainingsdoeleinden en verwisselingszeker, en moet gescheiden 
van voor therapie geschikte defibrillatoren bewaard worden. 

 

 
 

 
 
 

 

 
Verantwoordelijkheid voor informatie 

Het is de verantwoordelijkheid van de klant te verzekeren dat de binnen zijn organisatie bevoegde personen 
toegang tot deze informatie hebben, inclusief de algemene voorzorgsmaatregelen en waarschuwingen in dit 
handboek. 
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WAT U MOET WETEN OVER DEFIBRILLATIE  

De defibrillatie is een beproefd middel voor het beëindigen van bepaalde, mogelijkerwijs fatale arritmia, 

dus hartritmestoringen. Een defibrillator geeft aan de hartspier een kortstondige stroomimpuls. Bij  de 

van Coretec-Service gaat het om een trainings- en simulatietoestel voor het werken met een 

geautomatiseerde externe defibrillator (AED). Het toestel is niet in staat daadwerkelijke hartritmestoringen te 

herkennen of een defibrillatie-impuls af te geven. Door geluiden en optische simulaties kunnen deze functies 

echter optimaal geïmiteerd worden. 

De defibrillatie is slechts een aspect van de medicinale voorzorgsmaatregelen die voor de reanimatie 

van een patiënt met defibrilleerbaar EKG-ritme nodig zijn. Afhankelijk van het geval kunnen ook andere 

maatregelen nodig zijn, bijvoorbeeld: 

   Hart-longen-reanimatie(HLW) 

    Bijkomende zuurstoftoevoer 

Toedienen van medicatie 

 
 

Zoals bekend hangt het succes van de reanimatie onder andere van de periode af die tussen het begin van een 

hartritme, waarmee het bloed niet getransporteerd wordt (bijvoorbeeld defibrillatie of polsloze 

kamertachycardie) en de defibrillatie verstrijkt. De American Heart Association (AHA) heeft de volgende 

aspecten als kritieke punten in de reddingsketen bij een plotselinge hartstilstand  vastgelegd. 
 

   Snelle toegang tot de patiënt en herkennen van de situatie 

    Vroegtijdige HLW door EHBO- of  lekenhelpers 

   Vroegtijdige defibrillatie 

Snelle verdere behandeling met uitgebreide maatregelen van de    reddingsdienst 

 
 

De waarschijnlijkheid van een succesvolle defibrillatie hang bovendien van de fysiologische staat van de patiënt 

af; Kan de patiënt niet gereanimeerd worden dat is dit dus geen betrouwbare verwijzing naar het rendement 

van de ingezette hulpmiddelen, apparatuur of hulppersoneel. Van tijd tot tijd komt het bij de patiënt tijdens de 

energieoverdracht tot spierreacties (bijvoorbeeld snelle toenames of convulsies). Blijft dergelijke reactie uit dan 

is dit geen betrouwbare verwijzing naar de daadwerkelijk afgegeven energie of defibrillatorvermogen. 

 

 
Het mogelijke succes van elke defibrillatietherapie hangt in grote mate van de zekerheid van de helper af. 

Een zich regelmatig herhalende, theoretische en vooral praktische training redt daardoor  levens. 
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INSTRUCTIES VOOR DE TRAINING MET DE TRAINER 1000  

De mag omwille van didactische redenen alleen bij trainingsgroepen van volwassenen of kinderen, 
die ouder zijn dan 8 jaar en meer dan 25 kg wegen, met standaard trainingselektroden (zwarte stekker) gebruikt 
worden. 
U ondersteunt daarbij al bij de eerste training de op te leiden personen om de voor de patiënt correcte elektroden 
te gebruiken. 

 

 

TRAINER 1000 AED SCHOLINGSSYSTEEM QUCK START GUIDE  
 

SNELSTART PROCEDURE  

AED-trainer inschakelen. 

 
PAUZE-toets op de afstandsbediening indrukken. 

 
Het gewenste schokrapport uit de volgende tabel kiezen en de correcte toets op de afstandsbediening indrukken. 

Opnieuw op PAUZE drukken om het schokrapport te bevestigen. De AED-trainer schakelt zich automatisch uit. 

U kunt nu met een trainingssessie beginnen. Kies met behulp van de afstandsbediening probleemsituaties. Details 

hieromtrent vindt u op de achterkant van de Quick Start Guide. 

Na de inschakeling van de AED verschijnt de melding ELEKTRODEN ANSCHL. Trainingselektroden insteken en op 

de afstandsbediening op ELEKTRODEN drukken om daarna een analyse uit te voeren. 

Opmerking: Bij het inschakelen van de AED-trainer wordt automatisch het laatst gebruikte schokrapport 

opgeroepen. Voor meer details zie de gebruikshandleiding voor het scholingsysteem. 

Toets 

afstandsbediening 

AED-trainer-schokrapport Schoksequentie EKG-volgorde 

F1 Vaste sequentie nr. 1 SSSSK FFFSr 

F2 Vaste sequentie nr. 2 KKKK AAAA 

F3 Vaste sequentie nr. 3 SSKKKK FFAASrSr 

F4 Vaste sequentie nr. 4 SSKSSK FFAFFSr 

F5 Vaste sequentie nr. 5 SKKK FAAA 

C1* Speciaal * (S of K) *( F of A) 

  S: Schok aanbevolen 

 
K: Geen schok aanbevolen 

Sr: sinusritme 

F: fibrilleren 

A: asystolie 

*Klantspecifieke instellingen kunnen in de setup-modus veranderd worden (zie het handboek van de 

gebruiksaanwijzing). 
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Toetsen op de afstandsbediening en hun functies 

Toets 

Door deze toets in te drukken worden alle schokbesluiten voor GEEN SCHOK AANBEVOLEN 

veranderd. Deze functie is enkel actief terwijl ANALYSE PRINTEN of ANALYSE LOOPT, NL TERUG! 

weergegeven wordt. 

Omschakelen tussen "AAN" en "UIT" voor de bevestiging van de scholingselektroden op de 

mannequin. Deze functie is alleen actief wanneer de scholingselektroden op de AED-trainer 

aangesloten zijn. 

Omschakelen tussen "AAN" en “UIT" voor BEWEGINGSARTEFACT. Deze functie is alleen tijdens 

een analyse actief. 

Wanneer deze toets een keer ingedrukt wordt, wordt een service-waarschuwing geactiveerd, 

SERVICE OPBELLEN wordt weergegeven. Om te wissen de AED-trainer uitschakelen resp. de 

toets opnieuw indrukken. 

Wanneer deze toets een keer ingedrukt wordt, wordt BATTERIJ ZWAK geactiveerd, wanneer de 

toets opnieuw ingedrukt wordt, wordt de waarschuwing gedeactiveerd. 

 
 

Deze toets is niet actief. Zij wordt alleen bij de trainer met EKG-Modus-upgrade-Kit gebruikt. 

Kan op elk gewenst ogenblik gebruikt worden om een functie van het toestel te onderbreken. 

Wanneer de toets opnieuw ingedrukt wordt, wordt het bedrijf van het toestel op het punt verder 

gezet waar het onderbroken werd. Om het schokrapport in de PAUZE -modus te veranderen, op 

Fl , F2, F3, F4, F5 of C1 drukken. Om de verandering te bevestigen en de AED-trainer uit te 

schakelen opnieuw op PAUZE drukken. 
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BEDRIJFSMODI  

 

De TRAINER1000 kan de volgende bedrijfsmodi simuleren 
 

AED-modus (met indicatie van paddle-afleiding in- en uitschakelbaar) 

Manuele modus (met indicatie paddle-afleiding) 
EKG-monitoring-modus (enkel met upgrade-kit) 

 

AED-MODUS 
 

Zoals van echte defibrillatoren met AED-technologie bekend controleert de de ingespeelde EKG- 
ritmes en geeft bepaalde opvorderingen wanneer hij een defibrilleerbaar ritme herkent of dergelijk ritme niet 
herkent. Om de simulatiepatiënten een therapie (defibrillatie) te verstrekken wordt van de bediener een actieve 
handeling geëist. 

 

 
MANUELE MODUS 

 
Met deze functie kan de gebruiker het besluit nemen over de afgifte van een defibrillatie-impuls op basis van de 
evaluatie van de via de therapie-elektroden afgeleide EKG’s. 

 

EKG-MONITORING-MODUS 
 

Door de EKG-modus kan de gebruiker een EKG-controle door middel van normaal in de handel verkrijgbare EKG- 
elektroden met drukknopaansluiting uitvoeren. Via drie elektroden wordt een gestabiliseerde afleiding II op het 

beeldscherm weergegeven. Het toestel geeft geen spraakmeldingen uit. Wanneer het CPPS (Continuous Patient 
Surveillance System) geactiveerd wordt (setup-menu) wordt de gebruiker bij herkenning van een potentieel 

defibrillatiewaardig hartritme opgevorderd om de patiënt te controleren en om te schakelen naar de therapie- 
elektroden. 
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VEILIGHEIDSAANWIJZINGEN  

 

 

VEILIGHEIDSRELEVANTE BEGRIPPEN 
 

In dit handboek en bij het gebruik van de worden de volgende begrippen gebruikt: 
 

Gevarenaanwijzing: Rechtstreekse gevarenbron die tot zware verwondingen of tot de dood van de gebruiker 
leidt. 

 

Waarschuwing: Gevarenbron of onzekere werkwijze die tot zware verwondingen van de gebruiker kan leiden. 
 

Voorzichtig: Gevarenbron of onzekere werkwijze die tot minder ernstige verwondingen van de gebruiker evenals 

tot de beschadiging van het product of vreemd eigendom kan leiden. 

 

 
WAARSCHUWING! 

 
Gevaar voor elektrische schok. 

De wordt met elektrische energie bedreven. Bij onvakkundig gebruik zonder de instructies in deze 
gebruikshandleiding in acht te nemen kan deze elektrische energie tot ernstige verwondingen of tot de dood 
leiden. De gebruiker moet voor de bediening van het toestel met deze gebruikshandleiding en met de functies van 
alle bedieningselementen, displays, aansluitingen en accessoires zeer goed vertrouwd zijn. 

 
Gevaar voor elektrische schok. 

De niet demonteren. Hij bevat geen onderdelen die geschikt zijn voor onderhoud door de gebruiker 

en kan gevaarlijk hoge spanningen vertonen. Voor reparatiewerken contact opnemen met de klantendienst. 
 

Gevaar voor elektrische schok of voor brand. 

De noch volledig noch deels in water of andere vloeistoffen dompelen. Geen vloeistoffen op het 
toestel of op de accessoires morsen. Niet met ketonen of andere ontvlambare middelen reinigen. Voor zover niet 
anders aangegeven, de en zijn accessoires niet stomen of steriliseren, enkel met lichtjes 
bevochtigde doeken en zachte reinigingsmiddelen zuiver maken indien dit nodig mocht blijken te zijn. 

 

Mogelijk brand- of ontploffingsgevaar. 

Een defibrillator niet in aanwezigheid van ontvlambare gassen of narcosemiddelen gebruiken. Bij inzet van een 
defibrillator in de buurt van zuurstofbronnen (bijvoorbeeld beademingszak of slangen van beademingstoestellen) 
zeer voorzichtig te werk gaan. De gastoevoer uitschakelen, of de gasbron voor de defibrillatie van patiënten 

verwijderen. Wijs bij het gebruik van de ook op de naleving van deze veiligheidsmaatregelen en  neem met 
ons contact op indien u oefeningen wilt  doen. 

 

Mogelijke elektrische storingsinvloeden. 
Het gebruik van kabels, elektroden of andere, voor het gebruik met deze trainer niet specifiek voorziene 
accessoires, kan tot storingen van de leiden. Gebruik de accessoires van de niet met 

een voor de toepassing op de patiënt bestemde defibrillator of omgekeerd. Alleen de in deze gebruikshandleiding 

aangegeven onderdelen en accessoires mogen gebruikt worden. 
 

Mogelijke uitval van het toestel. 
Voor externe trainingen en scholingen moet u altijd de stekkerlader meenemen om een onverwachte uitval van 

het toestel te voorkomen. 
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WAARSCHUWINGEN 
 

Mogelijke storing van het toestel 
Door het gebruik van kabels, elektroden of batterijen van andere fabrikanten kan het tot storingen aan de 

komen. U kunt daardoor uw garantieclaim verliezen. Er mogen uitsluitend de in deze 
gebruikshandleiding aangegeven accessoires gebruikt worden. 

 

Veiligheidsgevaar en mogelijke schade aan het toestel. 

Monitors, defibrillatoren, trainingsapparatuur en diens accessoires (inclusief trainingselektroden en kabels) 
bevatten ferromagnetische materialen. Zoals alle ferromagnetische voorwerpen mag ook dit trainingstoestel niet in 
aanwezigheid van de door kernspintomografen  (MRT-toestellen) gegenereerde, sterke magnetische velden 

gebruikt worden. Het door een kernspintomograaf gegenereerde, sterk magnetische veld trekt de 
met zo’n sterkte aan dat de persoon die zich tussen het toestel en de kernspintomograaf bevindt ernstig verwond 
of gedood kan worden. Deze magnetische aantrekkingskrachten kunnen ook tot schade aan het toestel leiden. 
Meer informatie kunt u bij de fabrikant van de kernspintomograaf krijgen. In het algemeen moet u vermijden dat 
het toestel aan magnetische velden blootgesteld wordt, zoals zij bijvoorbeeld van in de geneeskunde gebruikte 

ringmagneten uitgaan. Oppervlakken die met de indicatie „Geen creditcards afleggen“ gekenmerkt zijn, zijn geen 
geschikte opstelplaatsen voor de . 

 

WAARSCHUWINGEN! 
Mogelijke schade aan het toestel. 

Dit trainingstoestel kan door mechanische foutieve behandeling of door misbruik, zoals door het dompelen in 

water of door vallen, beschadigd worden. Na dergelijke foutieve behandeling mag het toestel niet meer gebruikt 
worden. In dat geval neemt u contact op met de technische service van de firma Coretec-Service GmbH. 

 

Opmerking: De , de trainingselektroden en de kabels bevatten geen latex. 
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BEDIENINGSELEMENTEN, CONTROLES EN AANSLUITINGEN  
 

 
 

1 Bedrijfsklaarheidindicatie 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

Drie symbolen geven aan of de defibrillator bedrijfsklaar is of dat er een 

probleem is. Hiernavolgend wordt de betekenis van elk symbool uitgelegd 
en wanneer/waar het verschijnt. Vergeet niet dat bij de een 
reliëfinstallatie in plaats van een display gemonteerd werd. Voor 
vormingsdoeleinden zijn daarom alle symbolen altijd zichtbaar. 

Het schroevensleutel-symbool verschijnt op de bedrijfsklaarindicatie 

wanneer er sprake is van een status die het normale gebruik van 
defibrillator verhindert of zou kunnen verhinderen. De weergave en 

akoestische melding kunt u door het indrukken van de symbooltoets op de 
afstandsbediening annuleren. 

Het symbool OK wijst erop dat de defibrillator bedrijfsklaar is. Dit symbool 

wordt alleen aangegeven wanneer de defibrillator uitgeschakeld is. 

Het batterijsymbool verschijnt op de bedrijfsklaarindicatie wanneer de 
defibrillator uitgeschakeld is. Wanneer een balk in het symbool te zien is, is 
de batterijspanning gering. Is het symbool leeg dan is de batterijspanning 

zeer gering en het symbool OK verschijnt niet wanneer de defibrillator 
uitgeschakeld is. De weergave en akoestische melding kunt u door het 
indrukken van de symbooltoets op de afstandsbediening  annuleren. 

2 Luidspreker 

 

Geeft spraakaanwijzingen en tonen uit. 

3 AAN/ UIT toets 

 

 

De groene toets AAN/UIT schakelt de stroomverzorging in en uit. Boven 

deze toets licht altijd een groene LED op wanneer de 
ingeschakeld is. 
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4 SCHOK-toets 

 

Door de rode toets SCHOK in te drukken wordt een schok op de patiënt 

afgegeven (wanneer deze knippert). 

5 Menu-toets 
 

 

Dient om de bedrijfsmodi te selecteren (manueel of AED) 

6 Laadconnector 

 

Dient om de bedrijfsmodi te selecteren (manueel of AED) 

7 Softkeys 

 

Twee softkeys bieden u in verbinding met het beeldscherm de mogelijkheid 

bij het gebruik van de defibrillator een selectie te doen. De functie van de 
softkeys hangt van de op dat ogenblik uitgevoerde actie af en wordt via de 
betreffende toets op het beeldscherm getoond. 

8  Bij de niet beschikbaar. 

9 Display 

 

Geeft bij alle bedrijfsmodi voor de bediening relevante informatie aan. 

10 Elektrodenconnector 
 

 

Maakt de aansluiting van trainings-therapie-elektroden (zwart) en trainings- 

EKG-kabels (groen) mogelijk 
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Schock-Indikator 

 

Hartfrequentie-indicator 
Schok-indicator

 

 
Verstreken tijd 

 

Symbool voor batterijstatus 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

EKG-display 
 
 

 

Obvorderingen SCHOK- 

toets 
 
 

Softkey-functie 
 
 
 
 
 
 
 

 

Softkeys 
Menutoets 

 

Hartfrequentie-indicator 

De hartfrequentie-indicator geeft hartfrequenties tussen 20 en 300 slagen per minuut aan. De indicator wordt 
alleen tijdens de AED-controle, in de manuele modus of bij gebruik van de 3-polige EKG-kabel weergegeven. 

 
Symbool voor batterijstatus 

Wanneer de ingeschakeld wordt toont dit symbool op het beeldscherm de relatieve laadstatus van 

de batterij die door de leider van de oefening door middel van de afstandsbediening gestuurd wordt. 2 varianten 
kunnen weergegeven worden: 1. Vier balken vullen het batterijsymbool op, de batterij is compleet geladen. 2. De 
batterijspanning is zeer gering, het batterijsymbool is leeg en de melding BATTERIJ VERVANGEN wordt 

weergegeven. 
 

EKG 

Bij de op het beeldscherm weergegeven EKG gaat het om een niet-diagnostische EKG, die met behulp van de 
therapie-elektroden of de EKG-kabel afleiding II bereikt werd. Het EKG-ritme wordt ofwel door de leider van de 
oefening met behulp van de afstandsbediening vastgelegd, of een van de in het geheugen opgeslagen scenario's 
wordt opgeroepen. Wijs erop dat de aanwezigheid van een EKG niet bewijst dat de patiënt polsslag heeft 

 
Softkey-tekst 

Deze tekst geeft de functie van de betreffende softkey aan. Voorbeelden hiervoor zijn ANALYSE en ONTLADEN. 
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VOORBEREIDING VOOR HET GEBRUIK  
 

Dit deel beschrijft de voorbereiding van de AED-trainer voor het gebruik. Controleer direct na ontvangst de 
levering op volledigheid om latere klachten te voorkomen. 

 

 
Uitpakken en de delen controleren 

 
 

De AED-trainer uit de transportkarton nemen. Toestel en accessoires op tekens van transportschade onderzoeken. 

De transportkarton voor een eventuele retourzending bewaren. 
 

De transportkarton moet bevatten: 
 

Trainer 1000 
Afstandsbediening 
Stekkerlader 
Scholingselektroden 
Draagtas 
2 AAA-batterijen (voor de afstandsbediening) 
Gebruikshandleiding (dit handboek) 
Reserve zekering 

 

 
De accu opladen 

 

 

De stroom voor de AED-trainer wordt door een ingebouwde lithium-ionenaccu geleverd. Deze accu vereist 

vanwege de gebruiker een minimum aan activiteit en levert, bij correct gebruik, voldoende capaciteit voor ca. 4 

uur ononderbroken simulatie. Daarna is het mogelijk met de meegeleverde stekkerlader het bedrijf op het 
stroomnet verder te zetten. 
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BEGIN VAN EEN TRAININGSSESSIE  

 

Een AED-trainer configuratie bevestigen of aanmaken 
 
 

Voor de simulatie van een LIFEPAK 1000 S met paddle-EKG-monitoring en manuele modus bij de setup-opties 
EKG-WEERGAVE: JA en MANUELE TOEGANG: JA selecteren. 

De instellingen van de AED-trainer controleren en naar wens configureren. Uitvoerige setup- en configuratie- 
informatie vindt u in het betreffende deel van deze handleiding. 

 

 
De scholingselektroden op de TRAINER 1000 aansluiten 

 
 

Daarvoor de elektrodestekker in de betreffende steekbus op de AED-trainer schuiven tot zij hoorbaar inschuiven. 

Om de scholingselektroden van de AED-trainer los te maken, de elektroden aan de stekker vastnemen en deze 
voorzichtig maar besloten uit het toestel trekken. Om de scholingselektroden los te maken nooit aan de kabel 
trekken. Gebruik voor het losmaken van de elektroden nooit gereedschap omdat dit zowel behuizing als het 

elektrische deel van de zou kunnen beschadigen. 

 

 
Het toestel in- / uitschakelen 

 
 

Om de AED-trainer in resp. uit te schakelen, op de AAN/UIT-toets drukken. 

 

Na elke inschakeling van de AED-trainer wordt een vier tot vijf seconden durende zelfdiagnose uitgevoerd. Tijdens 
de initialisatie knipperen alle displayelementen een keer. Er verschijnt kortstondig de volgende melding: 
CORETEC-SERVICE GmbH 

Na het einde van de zelftest licht de groene AAN/UIT -weergave constant op en begint de AED-trainer automatisch 

te werken. 
Afhankelijk van de configuratie en het elektrodencontact van de AED-trainer krijgt de gebruiker een van de 
volgende opvorderingen: 

 

ANALYSE PRINTEN 

TERUG, DE ANALYSE LOOPT 
ELEKTRODEN AANSLUITEN 

 
Opmerking: 

Wanneer bij de inschakeling van de AED-trainer de Li-Ion cel die de AED-trainer met stroom verzorgt zwak is kan 
het toestel niet ingeschakeld worden. 
In dit geval de lader aansluiten. Het toestel kan na enkele minuten weer in bedrijf genomen worden. De lader 

moet echter ingestoken blijven tot de accu voldoende geladen is (wanneer hij volledig geladen is gaat de LED op 
de lader uit). 
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De scholingselektroden op de mannequin aanbrengen 
 
 

Die positionering van de scholingselektroden op de mannequin is zichtbaar op de afbeelding. 

 
 

Afbeelding: Positionering van de scholingselektroden op de mannequin 
 

Het aanbrengen van de scholingselektroden op de mannequin moet aan het toestel meegedeeld worden door de 

„elektroden“-toets op de afstandsbediening van de leider van de oefening in te drukken. Daardoor start 
automatisch het geselecteerde scenario met de uitgevoerde instellingen. 
Het scenario start alleen wanneer de stekker van de oefeningselektroden correct in de connector op het toestel 
gestoken werd en de correcte elektrodenplaatsing door de leider van de oefening door middel van de 
afstandsbediening bevestigd werd. 

 

Wanneer tijdens het gebruik van de AED-trainer: 
-de scholingselektroden van het toestel losgemaakt worden, verschijnt de melding ELEKTRODEN AANSLUITEN 

-de scholingselektroden van de mannequin loskomen dan verschijnt de melding ELEKTRODEN AANSLUITEN niet. 
Deze melding moet door de leider van de oefening door het indrukken van de elektrodetoets op de 

afstandsbediening in-/uitgeschakeld worden. 
 

Opmerking: 

Nooit therapie-elektroden gebruiken die bestemd zijn voor gebruik op de patiënt. Deze elektroden worden door de 
niet herkend en kunnen de kunststof huid van de ingezette mannequin beschadigen of moeilijk te 

verwijderen resten achterlaten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voorste 

Lateraal 

PHONE: +49-6403-60984-0 
FAX: +49-6403-60984-44 

E-MAIL: INFO@CORETEC-SERVICE.COM 

HOMEPAGE: WWW.TRAINER1000.COM 

mailto:INFO@CORETEC-SERVICE.COM
http://www.trainer1000.com/
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GEBRUIK VAN DE AFSTANDSBEDIENING  
 

Voor de afstandsbediening zijn 2 AAA-batterijen nodig. 
Om de batterijen van de afstandsbediening aan te brengen en/of te vervangen gaat u als volgt te werk: 

Aan de achterkant van de afstandsbediening stevig met de duim op het deksel van het batterijvak drukken en het 
vak openschuiven. Twee AAA-batterijen inzetten; daarbij verzekeren dat de (+)- en (-)-polen correct uitgelijnd 

zijn. 
Het deksel van het batterijvak weer aanbrengen en verzekeren dat hij insluit. 

 

Tijdens een trainingssessie kan de opleider de afstandsbediening gebruiken om realistische opleidingsscenario's te 
scheppen. Met behulp van de afstandsbediening kan de opleider: 

met bedrijf van de AED-trainer stoppen 
vooraf geconfigureerde routines met de meldingen GEEN SCHOK AANBEVOLEN, ELEKTRODEN AANSL., 
BEWEGING, SERVICE NOODZAKELIJK en BATTERIJ VERVANGEN oproepen 

een van de zes bestaande schokrapporten kiezen (het toestel moet zich in de pauze-modus bevinden) 

eventueel het in te spelen EKG-beeld selecteren 

De communicatie van de afstandsbediening met de AED-trainer gebeurt draadloos door infraroodsignalen.  
Bij gebruik van de afstandsbediening moet de opleider achter de AED-trainer staan. De afstandsbediening 

moet in horizontale positie gebruikt worden in plaats van direct ermee op de AED-trainer te richten. 
Bij de inschakeling van de AED-trainer worden behalve het actuele schokrapport, dat in het geheugen opgeslagen 
wordt, telkens alle afstandsbedieningsinstellingen van de vorige trainingssessie gewist. 
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Toetsen op de afstandsbediening en functies 
 

Taste 

Door deze toets in te drukken worden alle schokbesluiten voor GEEN SCHOK AANBEVOLEN 

veranderd. Deze functie is enkel actief terwijl ANALYSE PRINTEN of ANALYSE LOOPT, TERUG! 

weergegeven wordt. 

Omschakelen tussen " AAN " en " UIT " voor de bevestiging van de scholingselektroden op de 

mannequin. Deze functie is alleen actief wanneer de scholingselektroden op de AED-trainer 

aangesloten zijn. 

Omschakelen tussen " AAN " en " UIT " voor BEWEGINGSARTEFACT. Deze functie is alleen 

tijdens een analyse actief. 

Wanneer deze toets een keer ingedrukt wordt, wordt een service-waarschuwing geactiveerd, 

SERVICE OPBELLEN wordt weergegeven. Om te wissen de AED-trainer uitschakelen resp. de 

toets opnieuw indrukken. 

Wanneer deze toets een keer ingedrukt wordt, wordt BATTERIJ ZWAK geactiveerd, wanneer de 

toets opnieuw ingedrukt wordt, wordt de waarschuwing gedeactiveerd. 

 
 

Deze toets is niet actief. Zij wordt alleen bij de trainer met EKG-Modus-upgrade-Kit gebruikt. 

Kan op elk gewenst ogenblik gebruikt worden om een functie van het toestel te onderbreken. 

Wanneer de toets opnieuw ingedrukt wordt, wordt het bedrijf van het toestel op het punt verder 

gezet waar het onderbroken werd. Om het schokrapport in de PAUZE-modus te veranderen, op 

Fl , F2, F3, F4, F5 of C1 drukken. Om de verandering te bevestigen en de AED-trainer uit te 

schakelen opnieuw op PAUZE drukken. 

 

PHONE: +49-6403-60984-0 
FAX: +49-6403-60984-44 

E-MAIL: INFO@CORETEC-SERVICE.COM 
HOMEPAGE: WWW.TRAINER1000.COM 

mailto:INFO@CORETEC-SERVICE.COM
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SETUP-MODUS  
 

Het volgende deel beschrijft hoe u: 
de setup-modus oproept 
de setup-opties voor energierapport, auto-analyse, HLW-tijden instelt resp. verandert 

de gewenste taal voor de spraakopvorderingen en de displaymeldingen selecteert en andere opties van het 
toestel gebruikt. 

Wanneer het toestel tussentijds uitgeschakeld wordt blijven de instellingen zelfs dan behouden wanneer de accu 
volledig ontladen werd. 

 

 
De setup-modus oproepen 

 
 

1. Verzekeren dat de AED-trainer uitgeschakeld is. 

2. Beide softkeys ingedrukt houden en gelijktijdig de AAN/UIT-toets van de AED-trainer indrukken. Het 
beeldscherm van het configuratiemenu (setup-modus) verschijnt. 

 

U heeft nu de mogelijkheid de instellingen van de in 4 menucategorieën aan uw trainingsbehoeften 
aan te passen: 

 

1. Algemeen 
Hier kunt u de audio-instellingen vrij configureren. 

2. AED-modus 

In dit menu kiest u de instellingen die met uw reanimatie-algoritme overeenstemmen evenals de 
beeldschermopties die de gebruiker in de halfautomatische modus ter beschikking heeft. 

3. Manuele modus 

Kies tussen het reine AED-bedrijf of de manuele toegang voor vakpersoneel. U kunt in de manuele modus 
ook de analysefunctie als nuttig tool voor de gebruiker beschikbaar maken. 

4. Service-modus (niet toegankelijk voor klanteninstellingen) 
5. Trainerinstellingen 

Hier past u de aan uw defibrillator aan. Spraakinstellingen voor spraak- en tekstmeldingen 

vindt u hier eveneens. 
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Instellingen in het menu ALGEMEEN 
 

 
 

Menu / submenu Menupunt Beschrijving Opties 

Algemeen 

Apparaat-

ID 

Apparaat-ID Het toestel- 

identificatienummer is het 
serienummer van uw 

en is vast aan 
uw toestel toegewezen, reden 
waarom u hier geen 
veranderingen kunt uitvoeren. 

Geen 

Algemeen 

Datum / Tijd 

Datum / Tijd Datum en tijd worden in 

toestellen die geschikt zijn 
voor therapieën enkel en 

alleen voor de gegevensopslag 

en documentatie gebruikt. 
Omdat de niet 

over voornoemde functies 

beschikt worden datum en tijd 
alleen voor 
demonstratiedoeleinden in het 
menu aangegeven, 
veranderingen zijn hier niet 
mogelijk. 

Geen 

Algemeen 

Geluid 

Volume v. melding Hier kunt u de akoestische 

meldingen van de 
instellen. 

Selecteer een van 3 
geluidsniveaus. 

Volume v. melding: Hoog, 

Aan, Uit 

Schoktoon Afhankelijk van de toepassing 

maakt deze optie het mogelijk 
om de waarschuwingstoon bij 

klaarstaande defibrillatie- 
impuls in- en uit te schakelen. 

Schoktoon: Aan, Uit 

Servicealarm Maakt bij voor therapie 

geschikte toestellen de 
instelling van 
onderhoudsintervallen 
mogelijk. 

Geen 

Algemeen 

Apparaatgegev. 

Toestelgegevens Zijn in voor therapie geschikte 

toestellen de opties die uw 
toestel u biedt. 

Geen 

Algemeen 
 
Verw. Na verzending 

Na verzenden wissen In voor therapie geschikte 

toestellen optie voor het 
datamanagement. 

Geen 
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Instellingen in het menupunt AED-MODUS 
 

 

Menu / submenu Menupunt Beschrijving Opties 

AED-modus 

Energieprotocol. 

Energie 1 U kunt voor de 1ste en 2de 

schok separaat en voor de 
3de en alle daaropvolgende 
schokken de af te geven 
energie selecteren. De 

geselecteerde energie moet 
minstens overeenstemmen 
met de energie van de 
vorige schokken. 

Telkens 

150,175,200,225,250,300,325 
of 360 Joule 
(standaard: 200, 300, 360 

Joule) 

Energie 2 

Energie 3 

Flexibel protocol Na niet-defibrilleerbaar 
ritme wordt het 

energieniveau niet verhoogd 
om zeer voorzichtig te werk 

te gaan. 

Flexibel rapport: Aan, Uit 

Opeenv. schokken De mogelijkheid om direct 

na elkaar volgende 
schokken af te geven werd 
rekening houdend met de 
actuele, internationaal 
erkende 
onderzoeksresultaten over 
de effectiviteit van op elkaar 

volgende schokken met 
dezelfde of verhoogde 
energie uitgesloten. 

Geen 

Initi Bevestiging Maximaliseer het aandeel 

van de hart-long-reanimatie 

door de uitgebreide CPR- 
instellingen te gebruiken. 
Zie ook CPRmax 

Bevestiging: Aan, Uit 

Duur 1 Duur 1: 15s, 30s, 45s, 60s, 

90s, 120s, 180s 

Duur 2 Duur 2: 15s, 30s, 45s, 60s, 

90s, 120s, 180s 

Initiele reanim Initiele reanim: Uit, 15s, 30s, 

45s, 60s, 90s, 120s, 180s 

Reanim vóór schok Reanim vóór schok: Uit, 15s, 
30s 

Reaminatiemelding Het toestel vordert de 

helper herhaaldelijk op HLW 
uit te voeren. 

Reaminatiemelding :Aan, Uit 

AED-Modus 

Pulsatie. 

Pulsatiecontr. Bepaal wanneer de helper 

opgevorderd moet worden 
om de patiënt te 
onderzoeken 

Pulsatiecontr: Altijd Nooit, Na 

elke GSG-besl. (No Shock 
Advised, m.a.w. 
analyseresultaat: geen schok 
aanbevolen) 

Pulsatiemelding Hier kunnen de 

spraakmeldingen voor de 
controle van de patiënt 
gespecificeerd worden. 

Spraakmelding: Controleer 

pulsatie, Contr.ademhaling, 
Controleer circulatie, Maak 
luchtweg vrij 

AED-controle Selecteer of het CPPS 

(Continuous Patient 
Surveillance System) de 
patiënt op defibrilleerbare 

hartritmen onderzoekt 

AED-controle: Aan, Uit 
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 Herhaal controle Selecteer hoe dikwijls het 

CPPS (Continuous Patient 

Surveillance System) de 
patiënt op defibrilleerbare 
hartritmes onderzoekt. 

Herhaal Controle: Uit, 1 min, 

2 min, 3 min, 5 min 

AED-modus 
EKG-weergave 

EKG-weergave Optimaliseer uw toestel voor uw 
helperdoelgroep door de EKG- 
weergave in de AED-modus 

EKG-weergave: Aan, Uit 

AED-modus 
Autoanalyse 

Autoanalyse Definieer hoe ver de 
gebruiker aan het toestel 
actief moet worden. Het 

toestel start de EKG-analyse 
zonder een toets in te 
drukken. 

Autoanalyse: Aan, Na 1e 
schok, Uit 

AED-modus 
Beweging waargen. 

Beweging waargen. Het toestel kan de 
bewegingen van de patiënt 
herkennen en de analyse 

indien nodig verwerpen, dit 

verhoogt de 
gebruikszekerheid. 

Beweging waargen.: Aan, Uit 

 
 

 

Instellingen in het menu HANDM. MODUS 
 

 

Menu / submenu Menupunt Beschrijving Opties 

Manueel 
Handmatige toegang 

Handmatige toegang De manuele 
defibrillatiemodus 

mogelijk maken of 
vergrendelen. 

Handmatige toegang: 
Aan, Uit 

Manueel 

Analyse 

Analyse Maak ook in de manuele 

modus de analysefunctie 
als hulp bij het nemen van 
besluiten mogelijk. 

Analyse: Aan, Uit 

 
 

 

Instellingen in het menu SERVICE-MODUS 
 
 

Het menu service-modus biedt voor de klant geen instellingsmogelijkheden. 
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Instellingen in het menu TRAINER INSTELLINGEN 
 

 

Menu / submenu Menupunt Beschrijving Opties 

TRAINER INSTELLINGEN 

Optie: ECG-display 

Optie: EKG-display Wählen sie die die 

Ausstattungsvariante 
Ihres Defibrillators: 
LIFEPAK 1000 (AED) oder 
LIFEPAK 1000 S (AED, 

Paddle-Monitoring und 

Manuell). Entsprechend 
der Einstellung stehen 
bestimmte Optionen im 
Setup nicht zur 
Verfügung. Kies de 

uitrustingsvariante van uw 
defibrillator: LIFEPAK 

1000 (AED) of LIFEPAK 
1000 S (AED, paddle- 
monitoring en manueel). 
Naargelang de instelling 
staan bepaalde opties in 
de setup niet ter 

beschikking. 

Monitoring: Aan, Uit 

TRAINER INSTELLINGEN 

 

Taal 

Taal Stel de taal van de 

spraak- en tekstmeldingen 
in overeenstemming met 
de op te leiden doelgroep 

in. 

Taal: naargelang de versie 

TRAINER INSTELLINGEN 

Trainingscenario 

Trainingscenario Kies een sequentie van 

defibrilleerbare en niet- 

defibrilleerbare hartritmes 
om een realistische 

training uit te voeren 
(zie Quick Start Guide) 

Scenario: 

Fix1 (SSSSG) 

Fix 2 (GGGG) 
Fix 3 (SSGGG) 

Fix 4 (SSGSSG) 
Fix 5 (SGGG) 

Klant (vrij 

configureerbaar) 
(S: schok,G: geen schok 
aanbevolen) 
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Instellingsmogelijkheden: CPRmax-menu 
 
 

De cprMAX-technologie biedt de volgende setup-opties aan: 

     Begin-HLW-tijd. Geldt alleen voor de eerste analyse. Hierdoor wordt direct na de eerste analyse een LHW- 
opvordering ingevoegd. 

     Pre-schok-tijd. Hierdoor wordt een HLW-opvordering ingevoegd wanneer een defibrilleerbaar EKG-ritme 

herkend wordt en terwijl de defibrillator opgeladen wordt. Geldt alleen voor "schok aanbevolen"-beslissingen 
van de tweede of volgende analyse(n). De SCHOK-toets wordt pas geactiveerd wanneer de lading afgesloten 

is en de HLW-duur afgelopen is. 
Bevestigingsanalyse. Voorziet na een INITIAL-HLW of een PRESCHOK-HLW een verkorte ritmeanalyse. 
Op elkaar volgende schokken Biedt de mogelijkheid om de analyse na elke schokafgifte weg te laten en 
voegt na elke schokafgifte een HLW-opvordering in. 
Hierdoor wordt de drie-schok-volgorde geëlimineerd. 

     Polscontrole. Biedt de mogelijkheid om opvorderingen voor de polscontrole na schokken weg te laten, 

echter niet na "Geen schok aanbevolen"-beslissingen. 
. 

 

De duur van een op een patiënt uitgevoerde HLW verhoogt wanneer de setup opties op de volgende wijze 
ingesteld worden: 

Initial-HLW-tijd: 15 seconden of meer 

Pre-schok-HLW-tijd: 15 seconden of meer 

Bevestigingsanalyse: Uit 
Op elkaar volgende schokken: Uit 
Polscontrole: Uit 

 

Opmerking: Niet alle opties hoeven geactiveerd te worden om het aandeel van de toegediende HLW te verhogen. 
Terwijl een initial-HLW-tijd van 145 seconden of meer ingesteld wordt, vindt een HLW-opvordering plaats wanneer 

u de elektroden op de patiënt aangebracht heeft en de eerste analyse afgesloten is. 
Na het aanbrengen van de elektroden geeft de AED de opvorderingen TERUG, ANALYSE LOOPT TERUG en daarna 
de opvordering HLW STARTEN uit. 

 

 
In het display verschijnt een HLW-countdown-teller. De aangegeven HLW-duur hangt van de bij de setup-opties 
gekozen tijdsduur af. 

 

Wanneer de AED een defibrilleerbaar EKG-ritme herkent vraagt hij op om de HLW onmiddellijk te starten en geeft 
dan de opvordering (wanneer u gezien heeft hoe de patiënt ineengestuikt is, op afbreken drukken). 

 

Wanneer u gezien heeft hoe de patiënt ineengestuikt is moet u met de defibrillatie verder gaan. Wanneer u dit niet 
gezien heeft moet u met HLW verder gaan. Om met de defibrillatie verder te gaan drukt u op de softkey 
AFBREKEN. Hierdoor wordt de HLW-periode beëindigd en wordt de spraakopvordering SCHOK AANBEVOLEN, 

gevolgd door de laadtoon, uitgegeven. Ga verder met het toedienen van schokken volgens uw AED-scholing. 
 

Om met de LHW verder te gaan drukt u niet op de softkey ABBRUCH - AFBREKEN. De initial-HLW-tijd komt dan 

overeen met de bij de setup-opties ingestelde tijd, bijvoorbeeld 90 seconden. Na afloop van de HLW-duur geeft de 
AED de spraakopvordering SCHOK AANBEVOLEN uit. Ga verder met het toedienen van schokken volgens uw AED- 
scholing. 

 

Wanneer de AED een niet defibrilleerbaar EKG-ritme herkent wordt u opgevorderd HLW-maatregelen te nemen. Er 
vindt geen andere opvordering meer plaats. Voer tijdens de door de countdown-teller aangegeven duur LHW- 
maatregelen uit. 

 

 

 

 

 

 

 
 

PHONE: +49-6403-60984-0 
FAX: +49-6403-60984-44 

E-MAIL: INFO@CORETEC-SERVICE.COM 
HOMEPAGE: WWW.TRAINER1000.COM 

mailto:INFO@CORETEC-SERVICE.COM
http://www.trainer1000.com/


PAGINA 24 VAN 28 BEDIENINGSHANDLEIDING 

 

 

Pre-schok-HLW-tijd 
 

Wanneer de pre-schok-HLW-tijd op 15 seconden of meer ingesteld is, wordt u direct na het herkennen van een 
defibrilleerbaar ritme opgevorderd met HLW-maatregelen te beginnen, meer concreet voor het toedienen van 
schokken en terwijl de AED opgeladen wordt. 

 
Opmerking: de pre-schok-HLW-tijd heeft betrekking op de tweede en volgende schokken. 

 
Wanneer na het einde van de analyse vastgesteld wordt dat het ritme defibrilleerbaar is, verschijnt de volgende melding : HLW 

STARTEN. De HLW-duur komt dan met de bij de setup-opties voor pre-schok-HLW-tijd ingestelde tijd overeen, 

bijvoorbeeld 15 seconden. Na afloop van de HLW-duur geeft de AED de spraakaanwijzing SCHOK AANBEVOLEN uit. Ga 

verder met het toedienen van de schokken volgens uw AED-scholing. 

 
Op elkaar volgende schokken en polsslagcontrole 

 
Op elkaar volgende schokken 

 

Wanneer voor "Op elkaar volgende schokken" UIT ingesteld werd verhoogd het HLW-aandeel zich, omdat u opgevorderd wordt 

na elke schok een HLW uit te voeren en niet enkel na een opeenvolging van drie schokken. Na een schok toegediend te hebben 

wordt niet met een analyse begonnen, maar wordt u opgevorderd de polsslag te controleren en met een HLW te beginnen. Na 

afloop van de HLW-duur wordt opgevorderd voor een analysecyclus. 

Polsslagcontrole 

 
Wordt de optie voor de polsslagcontrole op UIT gezet dan verhoogt zich daarmee de voor HLW beschikbare tijd omdat de 

opvordering voor de polsslagcontrole na het toedienen van een schok wegvalt. Na het toedienen van drie opeenvolgende 

schokken en wanneer de optie voor de polsslagcontrole op UIT gezet werd, vordert de AED u op onmiddellijk met de HLW te 

beginnen zonder een polsslagcontrole uit te voeren. 

 
Op elkaar volgende schokken en polsslagcontrole gecombineerd 

 
Wanneer zowel de optie "Op elkaar volgende schokken” als de optie "Polsslagcontrole” op UIT gezet werden, dan 
gebeurt het volgende: 

     Na het toedienen van een schok wordt niet met een analyse begonnen. 
De AED geeft na het toedienen van een schok niet de opvordering POLSSLAG CONTROLEREN uit. 

     De AED geeft de opvordering HLW STARTEN uit zoals hierboven beschreven. Na afloop van de HLW-duur 

vordert de AED op een analysecyclus uit te voeren. Wanneer de daaropvolgende analyse tot het besluit "Geen 
schok aanbevolen” leidt , dan vordert de AED u op de polsslag te controleren. 

. 

 

 

Bevestigingsanalyse 
 

Wanneer de optie "Bevestigingsanalyse” op AAN gezet wordt, voert de AED direct voor het toedienen van de schok een 

verkorte ritmeanalyse uit om vast te stellen of er nog altijd een defibrilleerbaar ritme is. Om een bevestigingsanalyse 

mogelijk te maken moet de optie initial-HLW-tijd of pre-schok-HLW-tijd geactiveerd zijn. 

 

Wanneer de optie initial-HLW-tijd of pre-schok-HLW-tijd geactiveerd is en de countdown-teller 0 bereikt is, begint de AED met 

de bevestigingsanalyse en geeft de opvordering TERUG, ANALYSE LOOPT uit. 

 

Indien het ritme zodanig veranderd is dat hij niet defibrilleerbaar is, dan schrapt de bevestigingsanalyse de schok en geeft de 
AED de aanwijzing GEEN SCHOK AANBEVOLEN uit. Laat het ritme zich door een schok behandelen dan wordt het vorige 
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besluit "Schok aanbevolen" bevestigd en geeft de AED de aanwijzing SCHOK GENEREREN uit. 

 

 
 

Het energierapport configureren 
 
 

1 De setup-modus oproepen (in de vorige paragrafen beschreven). ENERGIELOG selecteren. 

2 Om door de verschillende schokrapport-opties te bladeren herhaaldelijk op VERDER drukken. U kunt voor 
de 1ste en 2de schok apart evenals voor de 3de en alle volgende schokken de af te geven energie kiezen. 
U heeft hier de volgende mogelijkheden: 150,175,200,225,250,300,325 en 360 Joule 

3 Wanneer de gewenste energie verschijnt, om het geselecteerde rapport op te slaan op SELECTEREN 

drukken en naar het volgende setup-beeldscherm gaan, resp. op AAN/UIT drukken om setup te verlaten en 
de TRAINER met de nieuwe instellingen uit te schakelen. 

 

Opmerking 

Vooringesteld zijn telkens hogere energieniveaus met 200, 300 en voor alle andere schokken 360 Joule die 

volgens studies van Medtronic Physio-Control voor de Adaptiv-Biphasic™-defibrillatie-impuls van Medtronic de 

hoogste effectiviteit en zekerheid getoond hebben. 

 

De instellingen voor CUSTOMER 1 veranderen 
 
 

Wanneer CUSTOMER1 in het display getoond wordt, op SELECTEREN drukken. 

Onder de eerste S verschijnt dan een cursor ( _ ). Terwijl de cursor zich onder de eerste S bevindt: 

Om tussen S en K te wisselen op VOLGENDE drukken (S = schok, K = geen schok). 
Voor alle volgende S-tekens: om te wisselen tussen S, K en spatie op VOLGENDE drukken. 
Op VERDER drukken wanneer u de cursor naar rechts wilt verplaatsen. 
Op het einde van de configuratie op VERDER drukken. Uw scenario blijft in het geheugen opgeslagen. 

 

 

Instelling van de HLW-tijd 
 

 
 

Setup-Option Beschreibung 

HLW-TIJD HLW-tijd is de duur waarin de AED-trainer de gebruiker opvordert een HLW uit te voeren. In 

principe zijn er twee verschillende HLW-periodes waarvoor elk zeven HLW-tijdsntervallen ter 

beschikking staan (in seconden weergegeven): 15, 30, 45, 60, 90, 120, und 180. Zowel 

voor HLW-tijd 1 als voor HLW-tijd 2 is een tijdsinterval van 120 seconden vooraf ingesteld. 

HLW-tijd 1 HLW-tijd na schokken. 

HLW-tijd 2 In aansluiting op „Geen schok aanbevolen“.. 

 

De mogelijkheid om op elkaar volgende schokken af te geven werd, rekening houdend met actuele, internationaal 

erkende onderzoeksresultaten over de effectiviteit van op elkaar volgende schokken met dezelfde of verhoogde 
energie, uitgesloten. Indien u hierover meer informatie nodig heeft dan kunt u zich wenden tot de firma Coretec- 
Service GmbH. 

 

 

 

 

 
PHONE: +49-6403-60984-0 
FAX: +49-6403-60984-44 

E-MAIL: INFO@CORETEC-SERVICE.COM 
HOMEPAGE: WWW.TRAINER1000.COM 

mailto:INFO@CORETEC-SERVICE.COM
http://www.trainer1000.com/
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AUTOANALYSE in- / uitschakelen 
 

 

Autoanalyse is een functie waarmee het mogelijk is de actie van de gebruiker tot een minimum te beperken. Na de 

aansluiting van de kleefelektroden begint de automatisch  met de EKG-analyse. De 
waarschijnlijkheid van foutieve bedieningen bij het gebruik door lekenhelpers wordt zo verminderd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 DEFIBRILLATOR:  
De Trainer1000 heeft de 
bedieningsomvang en het menu van de 
LIFEPAK® 1000, echter zonder 
energieafgifte. Weergegeven energieën 
worden dus enkel gesimuleerd. 

 

Energiesequentie: kan door de 
gebruiker geconfigureerd worden, 150 
– 360 Joule. De standaard instellingen 
voor de energieafgifte zijn 200, 300, 
360 Joule. Daarna wordt elke schok 
met 360 Joule afgegeven. 

 

 AFSTANDSBEDIENING:  
Overdracht 
per infrarood: 4 m reikwijdte 
Grootte: 8,4 cm x 4,6 cm x 1,6 cm 
Batterijen: 3 V, twee AAA- 
alkalibatterijen 

Gewicht: 33 g zonder blad., 55 g met 
blad. 
Toetsen: membraantoetsenveld met 7 
toetsen: schokbesluit, 
elektrodenaanbrenging, beweging, 
service-waarschuwing, 
batterijwaarschuwing, pauze en 
scenariowissel 

 

 TOESTELINSTELLINGEN  
Bedrijfsmodi: 
• AED – biedt bedrijfsfuncties voor het 
EHBO-personeel en de geneeskundige 
lekenhelpers. 
• Manueel – biedt bedrijfsfuncties 
voor geneeskundig vakpersoneel. 
• Setup – maakt de individuele 
configuratie van het toestel mogelijk 

 

Bedieningselementen: Aan/ Uit, 
schok, menu, twee (2) configureerbare 
softkeys. 

 

Gebruikersgedefinieerde opties: 
• Energiesequentie – door de 
gebruiker configureerbaar van 150 
Joule tot 360 Joule 
• Flexibel energierapport – 
energietoename alleen bij voorgaande 
succesloze defibrillatie 
• Autoanalyse – de gebruiker heeft 
de volgende keuzemogelijkheden: 
autoanalyse, autoanalyse na de eerste 
schokafgifte, spraakaanwijzing om de 
analysetoets voor elke analyseperiode 
in te drukken 
• HLW-tijd (na de schokafgifte of 
na „geen schok aanbevolen“) – 
door de gebruiker configureerbaar – 
15, 30, 45, 60, 90, 120, 180 seconden 
• Geluidsvolume van de 
spraakopvordering – maakt de 
gebruiker de verandering van het 

geluidsvolume van de luidspreker 
mogelijk 

 
• EKG-weergave (optioneel) – 
schakelt de weergave in de AED-modus 
aan/uit 
• Bewegingsherkenning – 
gebruikersgedefinieerd Aan/Uit 
• Service – signaaltoon – akoestisch 
waarschuwingssignaal wanneer het 
toestel moet onderhouden worden. 
Configureerbaar aan/uit. 
• Manuele modus (optioneel) – 
toestellen, die met een EKG-weergave 

uitgerust zijn, kunnen zo 
geconfigureerd worden dat de 
gebruiker een oplading en een 
schokafgifte zonder analyse kan 
starten. De trainer kan als beide 
varianten (met of zonder EKG) in de 
setup geconfigureerd worden. 

 
Basisinstellingen van de cprMAX- 
technologie: 
• Begin-HLW – 
gebruikergedefinieerde periode voor 
LHL na de eerste analyse. Kan op UIT, 
15, 30, 45, 60, 90, 120 of 180 
seconden ingesteld worden. 
• Pre-schok-HLW – maakt HLW 

mogelijk terwijl het toestel geladen 
wordt. 
• Bevestigingsanalyse – controleert 
na afloop van een initial-HLW- of pre- 
schok-HLW-duur en voor een 
opvordering „Schok genereren” of er 
een defibrilleerbaar ritme is. 
• Op elkaar volgende schokken – 
(AAN/UIT) maakt het invoegen van 
HLW-intervallen na elke schokafgifte 
mogelijk 
• Polsslagcontrole – (AAN/UIT) 
elimineert de opvordering voor de 
polsslagcontrole na de schokafgifte. 

 

 TRAINER-INSTELLINGEN:  
LIFEPAK® 1000-versie – Per setup- 
instelling kan gekozen worden of een 
LIFPAK® 1000 met of zonder EKG- 
optie gesimuleerd moet worden 
Trainingsscenario’s – Er zijn 
verschillende trainingsscenario’s die 
naar keuze via setup of 
afstandsbediening geselecteerd kunnen 
worden. Men kan ook een scenario vrij 
configureren. 
Talen – De Trainer 1000 wordt in 
verschillende taalversies geleverd. Er 
zijn altijd meerdere talen in een trainer 
die via de setup veranderd kunnen 
worden. De volgende samenstellingen 
zijn verkrijgbaar: 
• Duits, Engels, Frans, Nederlands 
• Zweeds, Deens, Noors, Fins, Engels 
(in voorbereiding) 

• Spaans, Italiaans, Portugees, Engels 
(in voorbereiding) 
• Sloveens, Kroatisch, Servisch, Engels 
(in voorbereiding) 
• Andere talen zijn eventueel op 
aanvraag mogelijk 

 

 DISPLAY  
Het LCD-display met 
achtergrondverlichting toont het aantal 
afgegeven schokken, de verstreken 
duur, tekst en grafieken voor het 
hartritme evenals optioneel een EKG- 
curve. 

 

Grootte: 120 mm x 89 mm 
Resolutie: 320 x 240 
EKG-optie: 
• EKG-loopsnelheid – 25 mm/ s bij 
EKG, nominale waarde 

• EKG-amplitude – 1cm/ mV, 
nominale waarde 
• Hartfrequentie – digitale weergave 
van 20 tot 300 slagen per minuut, 
weergave „---“ wanneer de 
hartfrequentie minder dan 20 slagen 
per minuut bedraagt, knipperend 
hartsymbool bij elke QRS-herkenning. 
De EKG-gegevens worden in 
overeenstemming met de gegevens 
van de anterior-lateral geplaatste 
elektroden voor volwassenen 
gesimuleerd. 

 

 GEINTEGREERDE ACCU'S  
Nominale spanning: 7,2 V 
Volledig opgeladen accu’s volstaan voor 
min. 3 h bedrijf. Waarschuwing voordat 
het toestel uitschakelt. 
Stekkerlader wordt meegeleverd. 

 
 OMGEVINGSVOORWAARDEN:  
Toestel voor trilarme omgevingen met 
geringe mechanische belasting. Voor 
gebruik in temperatuurgeregelde, 
tegen neerslag beschermde zones. Is 
bestand tegen intensief gebruik en 
langere bedrijfstijden. 
Bedrijfstemperatuur: 0°C tot 40°C 
Opslagtemperatuur: -20°C tot +60°C 
EMV: 
Emissie: EN 55011 Klasse B 
Stoorweerstand: EN 61000-6-2 
Behuizing: vlambescherming 
volgens UL 94-V0 

 

 UITERLIJKE EIGENSCHAPPEN:  
Fysieke eigenschappen: 
Hoogte:  8,7  cm 
Breedte: 23,4cm 
Diepte: 27,7 cm 
Gewicht: 1,2 kg 
met tas en accessoires: 1,9 kg 

 
 

 

DATENBLATT TRAINER 1000 REV 00 
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