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Philips & Aivia210 beheer informatie 
 

 

 

Ingeval van Nood: 

- Toets de pincode in 

- Pak de klep van de kast links en recht beet (vingers in de uitsparingen) 

- Trek in 1 krachtige beweging aan de klep 

- De klep opent naar u toe (naar voren en naar beneden) 

- Er gaat GEEN alarm af 

- Neem de AED eruit, sluit de kap en ren naar het slachtoffer 

 

 

 

Normaal gebruik: 

Uw AED is geplaatst in een Aivia wandkast met alarm. 

De kast heeft o.a. de volgende functie’s: 

- Pincode slot met 2 code’s: 

o Gebruikerscode voor openen kast 

o Beheerderscode voor aanpassingen aan de instellingen 

- Verwarming en ventilatie 

- is het donker/minder licht? > witte leds knipperen om locatie AED aan te geven 

- is de kast open? > leds knipperen rood 

 

 

 

Controle werking kast 

De LEDs kunnen ook ROOD knipperen, dit is soms een waarschuwing en soms een alarm.  

 

In onderstaande tabel staan de 5 opties: 
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Controle werking AED 

De AED doet elke dag een zelftest. Tijdens deze test brandt het lampje achter het 

kijkvenster van de rode tas continue groen. 

Na de zelf test zijn er 2 mogelijkheden: 

- alles is goed > het lampje knippert elke 4 sec 1x groen (gaat altijd door). 

Knippert het lampje, dan is alles dus GOED. 

- er is een storing > de AED gaat piepen  

(elke 4 sec 1x piep of een serie van 3 piepjes, in beide gevallen knippert het 

groene lampje geheel NIET) 

 

In dit laatste geval opent u de kast, en haalt de AED eruit. 

Dan opent u de draagtas. 

U ziet dat de blauwe info knop (i) knippert tijdens het piepen. 

U drukt 1x op deze knop. 

De AED zal in het Nederlands gaan praten.  

De eerste zin is altijd: druk op de groene toets in geval van nood. 

De 2e zin betreft de oorzaak van de storing. Deze zin schrijft u op. 

Hierna belt u ProCardio: 035 - 3333 515 

(U mag ons ook bellen als de AED piept, en dan luisteren wij met u mee.) 

 

 

 

Wat te doen na inzet van de AED 

Na inzet van de AED belt u ProCardio: 035 - 3333 515 

Wij zullen uw AED weer bedrijfsklaar maken, en indien nodig deze uitlezen en de 

informatie ter beschikking stellen aan de behandelend arts. 
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Wat voor onderhoud krijgt uw AED? 

 

De levering van de AED is gedurende de eerste 5 jaar inclusief de volgende gratis 

diensten: 

 

- na 2,5 jaar nieuwe vervangende electroden voor de AED, deze worden 

toegezonden, u plaatst deze zelf. 

- periodieke emailherinneringen voor de controle van uw AED of overige AED 

gerelateerde zaken. 

- kosteloos gebruiksklaar maken van uw AED (uitlezen AED) na inzet. 

- indien de AED is gebruikt levert ProCardio u de nieuwe pads, en stuurt ProCardio 

u hiervoor een factuur. U declareert deze kosten bij de Regionale Ambulance 

Voorziening.  

 https://www.ambulancezorg.nl/themas/financiering/vergoeding-verbruikskosten-

aed-na-een-reanimatie 

- indien uitlezen van de AED niet ter plaatse mogelijk is, ontvangt u tijdelijke een 

vervangende AED. 

- bij storing van uw AED: een vervangende leen-AED indien uw AED niet ter plaatse 

weer gebruiksklaar kan worden gemaakt 

 

 

In de bijlage Service pakket leest u alle details over het onderhoud in de eerste 5 jaar. 

 

 

Medewerking van u willen we vragen bij verhuizing van de AED naar een andere locatie, 

of bij verandering van contactpersonen. U kunt dit aan ons doorgeven via email: 

info@procardio.nl (o.v.v. de oude en nieuwe gegevens en het serienummer van de AED) 

 

 


