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: Het borgen van de beschikbaarheide en continuiteit van AED’s in buitenkasten.
: Handleidingen van de producent, zie www.procardio.nl

Apparatuur

Model

Serienummer

Leverancier

AED kast
AED
Voeding
Kindersleutel

989803139311

AED batterij

Vervaldatum:

/

/

AED pads

Vervaldatum:

/

/

Onderwerp

Richtlijn

Opmerking

Status
NVT / OK

Montage
Plaatsing kast

Uit de volle zon, op een vlakke ondergrond en
zichtbaar vanaf straatzijde.

┌

┌

Plaatsing voeding

Droge plek met voldoende ventilatie, bij
voorkeur in de meterkast

┌

┌

Bekabeling voeding

Bij voorkeur niet zichtbaar van buitenaf dus
direct vanachter de kast door de wand en
anders voorzien van kabelgoot en buis.

┌

┌

Open de kast, controleer of het deksel aan de Is dit niet het geval dan is de kast getordeerd ┌
onderzijde goed naar voren is geschoven.
doordat de kast te strak tegen een niet vlakke
Sluit het deksel bijna helemaal en controleer ondergrond is geschroefd.
of het parallel loopt met de bovenkant van de
kast.

┌

Controleer of de kast redelijk makkelijk opent
(er dient een weerstand te zijn).

┌

┌

Direct na montage
Controle op goede
sluiting van kast

Indien nodig kunnen weerhaken van
sluitlippen gedeeltelijk worden afgevijld.

Stel gebruikerscode
in

Dit is de code die een burgerhulpverlener
gebruikt om de kast te openen.

┌

┌

Stel
onderhoudscode in

Neem hiervoor een andere code als de
gebruikerscode.

┌

┌

Verwijder de spaak

De spaak die tegen het witte
verwarmingselement zit geplakt verwijderen
en bewaren op een handige plaats in huis.
Hiermee kan de kast bij een storing geopend
worden.

┌

┌

Adres label

Plaats adreslabel in achterzijde AED tas:
Breng deze AED na gebruik
compleet met accessoires terug naar:
<naam>
<adres>
<postcode woonplaats>
<telefoonnr>
<emailadres>

Eventueel aangevuld met contactgegevens
van de mede-beheerder van AED.

┌

┌

Plaatsing AED in
kast

Tegen achterzijde en op de bodem zodat de
AED het witte verwarmingselement raakt.

De groene LED van de AED moet van
buitenaf zichtbaar zijn.

┌

┌

Opm.
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Vervolg pagina 1
Onderwerp

Richtlijn

Inhoud Fast
Response Kit

In de zwarte zak bevindt zich:
- Rode zak met beadenmingsmasker
- 1 paar handschoenen
- scheermes
- handdoek

┌

┌

Bevestiging FRK

Aan linker bovenzijde AED

┌

┌

Plaatsing FRK

Bovenop de AED

┌

┌

Mede AED
beheerder

Zorg voor één of meerdere mede-beheerders. Bijvoorbeeld buren.
Deze kan u bij afwezigheid vervangen.

┌

┌

Geef aan wie uw vervanger is bij afwezigheid. Plaats geplastificeerd kaartje met hun
contactgegevens bijvoorbeeld op een van de
zijkanten van de AED-kast

┌

┌

Maak een map met de handleidingen,
overzicht van alle serienummers, foto’s van
de montage en deze checklist.

┌

┌

Administratie

Opmerking

Status
NVT / OK

Mijn HartSlagNu
AED registratie bij
MijnHartSlagNu

Testen van de App
op de telefoon.

Login via internet met je bestaande
HartSlagNu account en voeg hier je AED toe.

https://mijnhartslagnu.nl
Zorg dat je zowel je eigen gegevens als je
AED in het zelfde account zitten. Eventueel
telefonisch regelen met HartSlagNu.

┌

┌

In geval van de Aivia 210 kast met PINcode:

┌

Pincode gevolgd door V, v.b. 1234V

Een burgerhulpverlener kent deze kast
┌
wellicht niet zoals u die kent en krijgt hem niet
open met alleen uw PINcode.

Controleer of je app goed werkt, óók als ’s
nachts ‘Niet Storen’ actief is.

Mijn HartSlagNu > App > Gekoppeld
apparaat > Test push notification

┌

┌

┌

┌

┌

┌

┌

┌

┌

┌

Één keer per week
AED status

Controleer of de groene LED van de AED
knippert
Na een inzet van de AED

AED Elektroden

Vervang deze m.b.v. Procardio

www.procardio.nl 24/7 Tel.:035 3333515

Declareer Procardio factuur
Controle AED + acc.

Controleer op goede werking en
compleetheid

AED buitenkast

Verander gebruikerscode (PINcode)

┌

┌

Mijn HartSlagNu

Wijzig ook hier de PINcode

┌

┌

Wijzig de ‘Elektroden houdbaar tot’ datum

┌

┌

Uitgevoerd door:

AED, Kindersleutel en inhoud Fast Response
Kit (zie boven)

Datum:

Opm.

