
Huren kan al vanaf € 1 per dag! 

Vindt u het ook belangrijk dat uw (werk)omgeving uitgerust is met een AED maar ziet u op tegen de aanschafkosten die dit 

met zich meebrengt? Dan is huren de oplossing. Dit kan al vanaf €1 per dag! 
 

Een AED is een medisch apparaat wat regelmatig getest dient te worden . U wilt natuurlijk wel zeker weten dat het 

apparaat goed functioneert op het moment dat dit nodig is. Het is dan ook van essentieel belang dat uw AED periodiek 

onderhouden wordt. 

Hieronder kunt u lezen wat wij allemaal doen om uw CardiAid AED in optimale conditie te houden: 

 

Periodiek: 

 Elke 3 maanden controleren wij met u de functionaliteit van de CardiAid AED. 

 Elke 24 maanden komt een gecertificeerde servicemonteur bij u op locatie om het volgende onderhoud uit te voeren: 

 Vervanging van de hoofdbatterij 

 Vervanging van de back-up batterij 

 Vervanging van de elektroden 

 Doormeting van de AED met speciaal daartoe ontwikkelde diagnostische meetapparatuur. Hierbij wordt onder meer de 

kracht van de te geven schok gemeten door het simuleren van een hartstilstand. 

 Controle op de software. Indien nodig wordt de software aangepast conform de meest recente ERC/NRR-richtlijnen 

 Controle op overige beschadigingen en onregelmatigheden 

 Na controle wordt de AED voorzien van een AED keurmerk sticker. Tevens wordt het testrapport bij ons opgeslagen in uw 

persoonlijk dossier. 

 

Na een inzet: 

 Lezen wij de AED uit en stellen wij desgewenst de ECG data van de patiënt ter beschikking aan de behandelend cardioloog 

 Wordt de AED binnen 24 uur opnieuw gebruiksklaar gemaakt 

 Wordt de AED binnen 24 uur voorzien van nieuwe batterijen 

 Wordt de AED binnen 24 uur voorzien van een nieuwe set elektroden 

 Heeft de betrokken hulpverlener recht op 2 sessies met een daarin gespecialiseerde traumapsycholoog 

 

Gedurende de gehele looptijd: 

 Kunt u 24/7 contact opnemen met onze helpdesk voor het melden van een storing of een inzet 

 Worden technische mankementen opgelost 

 Heeft u recht op een vervangende leen AED indien de storing niet ter plaatse kan worden opgelost 

 Ontvangt u een nieuwe AED in geval van een onoplosbare storing 

 

https://www.cardiaid.nl/aed-huren/

