
Samaritan PAD Trainer
Trainingsunit met afstandsbediening

Zowel voor de PAD 
350P, de PAD 360P en 
de PAD 500P is een 
bijpassende trainer 
beschikbaar waarmee 
het reanimatieproces 
van begin tot eind 
gesimuleerd kan worden.

De halfautomatische 350T geeft zowel gesproken als visuele instructies en begeleidt de 

gebruiker stap voor stap door het reanimatieproces. Een metronoom geeft het tempo 

aan waarmee de hartmassage uitgevoerd moet worden. Als de AED aangeeft dat er 

een schok gegeven moet worden moet de gebruiker zelf de schoktoets indrukken.

De 360T heeft dezelfde technische specificaties als de 350P maar is volautomatisch. De 

gebruiker hoeft dus niet zelf op de schoktoets te drukken.

De 500T heeft als extra feature een ‘reanimatiecoach’. Hiermee kan de opleider 

feedback geven op de kwaliteit van de uitgevoerde reanimatie, net zoals de 500P dat 

doet.

Samaritan PAD 
350T trainer

Samaritan PAD 
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Complete trainingsmodule
De Samaritan PAD Trainer met afstandsbediening begeleidt gebruikers stap 

voor stap door het reanimatieproces. 

Aan de hand van gesimuleerde analyses, het uitvoeren van de hartmassage en 

het toedienen van een (gesimuleerde) schok krijgt de gebruiker een duidelijk 

beeld van de werking van de Samaritan PAD.

Realistisch
De realistische stem, de visuele aanwijzingen op het scherm 

en de gesproken instructies komen overeen met die van de 

HeartSine Samaritan PAD defibrillator. Zelfs de grootte en vorm 

zijn exact hetzelfde. De unieke labeling en kleur voorkomt dat 

onbedoeld gebruik wordt gemaakt van de AED-trainer in een noodsituatie. 

Simulatie van diverse “real life” scenario’s 
De multifunctionele afstandsbediening biedt u de mogelijkheid om te kiezen uit zes verschillende scenario’s. 

U kunt bijvoorbeeld kiezen voor een scenario waarbij er een schok wordt toegediend. Ook kan de beademing achterwege worden 

gelaten. De afstandsbediening kan zelfs opereren met verschillende trainers tegelijkertijd (binnen een bereik van 3-5 meter). 

De trainer kan in combinatie met iedere reanimatiepop worden gebruikt.

Geschikt voor alle 
vaardigheidsniveaus
De trainer kan worden gebruikt door bedrijven om werknemers te 

trainen in het gebruik van de Heartsine Samaritan PAD. Bovendien 

voldoet de trainer aan alle eisen van de professionele opleider. De 

350T is dus ook uitstekend geschikt om cursisten op te leiden. 

Voordelig
De trainer wordt geleverd met een adapter en is dus oplaadbaar. 

De pads van de trainer zijn herbruikbaar en voordelig in aanschaf.

Pakket HeartSine Samaritan PAD Trainer

   Trainer met robuuste draagtas

   Afstandsbediening met AAA-batterijen

   Oplader

   Vijf paar trainingselektroden

   Handleiding 

   Compleet scenario. Schok geadviseerd (SA), gevolgd door CPR

   Compleet scenario. Geen schok geadviseerd (NSA), gevolgd door CPR

   Controle PAD, gevolgd door ‘schok geadviseerd’ en CPR

   Start direct met de analyse, gevolgd door SA & CPR, SA & CPR, en NSA & CPR 

   SA, gevold door CPR, 30 borstcompressie en 2 beademingen.

   NSA, gevolgd door CPR, 30 borstcompressie en 2 beademingen.

Het HeartSine 
Samaritan PAD 
trainer-pakket 
bestaat uit: 

De trainingen 
bestaan uit 
de volgende 
scenario’s:

Scenarios

De HeartSine Samaritan PAD trainer werkt volgens de ERC 2010 richtlijnen en zal maximaal 

één schok per keer afgeven, gevolgd door twee minuten hartmassage. Hierna zal de trainer 

opnieuw een analyse uitvoeren. Een metronoom (110 piepjes per minuut) geeft aan in welk 

tempo de hartmassage uitgevoerd moet worden. 



 Opwindmechanisme  
Nieuw   De pads en kabels zijn na iedere trainingssessie 

weer gemakkelijk op te bergen. 

 Oplaadbare batterij
Nieuw   De batterij van de trainer is oplaadbaar, met een 

volle batterij kan maar liefst zeven uur getraind 

worden. De batterij is in slechts vier uur volledig 

op te laten.  

 Batterijstatusindicator
Nieuw   LED’s geven aan wat de oplaadstatus is  

(als de trainer niet in gebruik is) en of de trainer 

bijna opgeladen moet worden (als de trainer in 

gebruik is).  

 Pauzeknop
Verbeterd   Mogelijkheid om de trainer te pauzeren om 

vervolgens weer de trainingsscenario’s te 

hervatten. 

Specifications
•  Gewicht: 0.6 KG

•  Batterij: Oplaadbaar

•  Inclusief: afstandsbediening met AAA-batterijen, trainer-

padpak, oplader, draagtas, gebruikershandleiding en vijf 

paar trainingselektroden.

Vervangbare accessoires
•  Afstandsbediening (TRN-ACC-16)

•  Data kabel (PAD-ACC-02)

•  Pad-Pak Elektroden (TRN-PAK-04)

•  Oplader (TRN-ACC-14)

•  Elektroden 10/pak (TRN-ACC-02), 25/ Pak (TRN-ACC-03)

 Volume
Verbeterd   Het volumeniveau is aan te passen, er zijn vier 

verschillende niveaus. 

 Selecteerbare trainingsscenario’s 
Verbeterd   Er zijn zes verschillende trainingsscenario’s. U kunt 

er voor kiezen om de prompts voor de beademing 

achterwege te laten. 

 Training pads 
Verbeterd   Vijf sets (herbruikbaar). De elektroden zijn 

verbonden met de trainer-padpak. De pads zijn 

makkelijk te verwisselen. 

Updates 
Updates voor de trainer zijn kosteloos beschikbaar op de 

website www.heartsine.com.

Verschillende talen beschikbaar 
Er zijn negenentwintig talen beschikbaar voor de AED-

trainer. 

Kenmerken 

Product details (TRN-350-xx)

Productkenmerken en details


