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ACTIE Controleer bewustzijn, indien geen bewustzijn: Geef de volgende opdrachten aan omstanders:
Bel 112, meld dat de reanimatie is gestart en kom terug om te vertellen dat hulp onderweg is.
Haal de AED.
Controleer ademhaling (max. 10 seconden).
Start zelf met reanimeren totdat de AED ter plaatse is.
Voer 30 compressies uit. knijp neus dicht, kantel hoofd achterover, beadem tweemaal.
Plaats de AED naast het hoofd van het slachtoffer, aan de kant van de hulpverlener die de AED gaat bedienen.
Zet mobiele telefoon op de luidspreker voor ondersteuning door 112.
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Ontbloot borst. Maak schoon en droog zo nodig af.

Stop de reanimatie; Werk samen bij het ontbloten van het bovenlichaam:
Hangt aan de AED een etui? Dan zit daarin o.a.: een grote kledingschaar.
een scheermes en een handdoek.
Ontbloot het bovenlichaam geheel
Verwijder BH en halsketting
Scheer het borsthaar met het scheermes
Droog de borst met handdoek
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ZET AAN. Open grijze elektrodedoos. Trek beide elektroden los. Plaats elektroden op borst

Hervat de reanimatie, terwijl de 2e hulpverlener de AED bedient.
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Plaatsen elektroden:
Druk op de groene knop. De AED gaat aan.
Trek de elektroden één voor één uit de grijze cassette.
Breng de elektroden aan precies zoals het plaatje aangeeft.
Plak de elektrode met direct op de tepel, piercing of sieraden.
Plak de elektroden m lx goed.
Opmerking:
Wacht niet op de stem! Werk je sneller. dan volgt de AED jou!
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Ondergrond:
Vocht of metaal maakt niet uit zolang de elektroden geen water of ondergrond aanraken.
Bijzondere omstandigheden:
Verwonding op p lek elektroden: plak de elektroden andersom (rechtsboven & linksonder)
& droog bloed zoveel mogelijk voor plaatsing .
Pacemaker: de AED kan gewoon gebruikt worden (let op: indien de AED geen hartanalyse
kan maken de elektroden andersom plaatsen. rechtsboven & linksonder).
Zwanger: de AED kan gewoon gebruikt worden.
Kinderen onder de 25 kg (ongeveer 6-8 jaar): plaats 1 elektrode op de borst en de andere
elektrode tussen d e schouderbladen op de rug (zie tekening hiernaast).
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Bezig met analyse... houd afstand.

Tijdens de analyse:
Stop de reanimatie.
Maak de omgeving van het lichaam vrij, zodat niemand de patiënt aanraakt.

Druk op knipperende oranje schokknop.

Na de stroomstoot:
Laat de elektroden op het lichaam zitten. De AED controleert automatisch iedere twee
minuten de hartfunctie.
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Opmerking:
2 tot 4 schokken is normaal.
Verwijder de elektroden niet van het slachtoffer (dit wordt door de hulpdiensten gedaan).

Voor hulp bij reanimatie: druk op knipperende blauwe knop.
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Reanimeren:
Start direct na toedienen van de stroomstoot met reanimeren (nadat de AED heeft gezegd·
"het is veilig de patiënt aan te raken").
Laat een andere hulpverlener op de blauwe knop drukken.
Voer 30 compressies uit. knijp neus dicht, kantel hoofd achterover. beadem tweemaal.

Neem na de inzet contact op met ProCardio: www.procardio.nl · info@p rocardio.nl • (035) 3333 515
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