
6 Als de AED er is volg 
dan de instructies  
van het  
apparaat.

5 Beadem 2 keer, ga 
door met reanimatie. 
Herhaal stap 4 en 5 tot  
AED arriveert. 

4 Start direct met 30 
borstcompressies3 Bel direct 1-1-2  

(of laat bellen) 2 Controleer ademhaling1 Zorg voor een veilige 
werkplek en  
controleer het  
bewustzijn

Bij rEAnimAtiE Zijn DE EErStE 6 minutEn vAn lEvEnSBElAng

6 minuten

AutomAtische externe defibrillAtor
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Preveco maakt de Aed toegankelijk voor een breed publiek

levensreddend initiatief
Per week krijgen driehonderd mensen in nederland buiten het ziekenhuis een 
acute hartstilstand. totaal onverwachts. op het werk, de sportschool, midden op 
straat of gewoon thuis. de eerste zes minuten zijn op dat moment cruciaal. het 
slachtoffer is volledig afhankelijk van de hulp en reactiesnelheid van omstanders, 
misschien wel van ú.

red levens… met hulp van de life-Point Pro Aed. 

80 procent van alle hartstilstanden gebeurt thuis

Slechts 10 tot 20 procent van deze slachtoffers overleeft buiten het ziekenhuis. Deze 
lage uitkomst heeft deels te maken met het minimale gebruik van de AED (Automatische 
Externe Defibrillator) in woonomgevingen, waar zeker tweederde van de reanimaties 
plaatsvindt. Het apparaat is simpelweg te duur in aanschaf en onderhoud. Dat moet 
anders. PreveCo, the Prevention Company, maakt zich hier sterk voor.



Preveco maakt de Aed toegankelijk voor een breed publiek

compleet pakket

De AED wordt geleverd met een zeer compleet pakket van 5 of 10 jaar, er zijn geen 
extra kosten. Tijdens deze 5 of 10 jaar worden de verbruiksartikelen, plakelectroden en 
batterij, periodiek vervangen. PreveCo neemt de AED op in de database en zorgt voor 
de tijdige verzending van deze artikelen. 

Servicepakketten met controles door externen zijn erg duur en maken het bezit van 
een AED erg kostbaar. PreveCo houdt de prijs laag door u periodiek te herinneren aan 
onderhoudscontroles die u zelf uit kunt voeren. Denk daarbij aan het eenvoudig aflezen 
van de batterijstatus. 

De software updates zijn inclusief en u krijgt een vervangende AED tijdens een garantie-
claim. Uiteraard wordt een rescuekit meegeleverd en een poster van de Hartstichting 
met uitleg over de verloop van de reanimatie. Het juist reanimeren is van groot belang, 
u krijgt daarom een refund van 25,- euro als u een geldig reanimatiediploma van de 
Nederlandse Hartstichting kunt overleggen. 

Voor één vaste prijs van 799,- euro incl. btw een zeer compleet pakket met een Aed

Preveco levert de Aed met een compleet pakket

PreveCo zet zich in voor het maatschappelijk belang. Het is 
ons gelukt om de vaak veel te dure AED’s en bijbehorende
servicepakketten betaalbaar en daarmee toegankelijk te 
maken voor een breed publiek: gemeenten, instellingen, 
bedrijven, verenigingen, maar óók voor consumenten. Hoge 
en terugkerende kosten blijken vaak een reden om de AED 
niet aan te schaffen. PreveCo levert de Life-Point Pro AED 
met daarnaast een zeer compleet pakket zonder extra kosten.

complete 
AED in één 
pakket

best
betaalbare 
AED pakket

5 / 10 jaar 
operationeel 
gebruik

Periodieke
online 
controles

Aed

life-Point Pro Aed

Deze AED is veilig en betrouwbaar bevonden en voldoet aan de laatste reanimatie 
richtlijnen (ERC2010). Het apparaat geeft helder gesproken Nederlandse instructies.

•	 De	schok	is	Bi-fasisch		
•	 Schokniveau	150J	-	150J	-	200J	volwassene																			
	 Schokniveau	 50J	 -	 50J	 -	 50J	 kinderen																																			
•	 200	schokken	(bij	20ºC	en	een	volle	batterij)																		
•	 Semi-automaat	
•	 Pacemaker	detectie				                                                                          

•	 Bewegingsdetectie					
•	 <	10	sec	ECG	analyse	en	<	10	sec	
 opladen voor de schok
•	 mini-USB	voor	uitlezen	ECG/audio	
 opnames en voor updates
•	 Garantieperiode	van	de	AED	is	5	jaar
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een hartstilstand kan iedereen overkomen, 
maar u kunt ook plotseling omstander zijn. 
Zorg dat u niet hoeft toe te kijken en wees 
voorbereid!

•	Service	en	kwaliteit	in	één	compleet	pakket

•	Uitvoerig	getest	en	betrouwbaar	bevonden

•	Voldoet	aan	alle	wettelijke	normen	en	de	laatste	richtlijnen

•	Betaalbaar

•	Gebruiksvriendelijk

•	Nederlands	gesproken

*zie www.preveco.nl/serviceregistratie 
of scan deze Qr-code

Aed

stAndAArd PAKKet | 799,- euro incl. btw
 
•	 1	Life-Point	Pro	AED
•	 Nederlandstalig	gesproken	en	 
 Nederlandstalige gebruiksaanwijzing
•	5	jaar	garantie	op	de	AED
•	GRATIS	draagtas
•	GRATIS	AED	rescue	kit	bevat: 
 - beademingsmasker  
 - kledingschaar 
 - handschoenen 
 - wegwerp scheermes  
 - 2 alcoholdoekjes 
 - handdoekje
•	GRATIS	AED	logo	sticker

extrA na online serviceregistratie*:

•	GRATIS	5 jarig servicecontract
•	GRATIS	opname	in	het	databestand
 voor periodieke vervanging van 
 electroden en batterij
•	GRATIS	vervanging	electroden	na	2,5	jaar
•	VERGOEDING	Reanimatie	met	AED	
 cursus ter waarde van  25,- euro
•	GRATIS	software	updates

Plus PAKKet | 999,- euro incl. btw

extrA na online serviceregistratie*:

•	GRATIS	10 jarig servicecontract
•	GRATIS	opname	in	het	databestand
 voor periodieke vervanging van 
 electroden en batterij
•	GRATIS	vervanging	electroden	elke		
 2,5 jaar 3x
•	GRATIS	vervanging	batterij	na	5	jaar
•	VERGOEDING	Reanimatie	met	AED		
 cursus ter waarde van  25,- euro
•	GRATIS	software	updates

Preveco bV  
Parallelweg 37-39 
4878 AH Etten-Leur  

+31 (0)76 7620180 
info@preveco.nl
www.preveco.nl


