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Cardiac Science lanceert de nieuwe Powerheart G5 AED  
Grote EU-markten krijgen toegang tot het nieuwe product  

 

Manchester, Verenigd Koninkrijk, 14 juni 2012 -- Cardiac Science 
Corporation, een wereldwijde, toonaangevende leverancier van automatische 

externe defibrillators (AED), introduceert de Powerheart® G5. Deze nieuwste 
generatie AED's helpen levens te redden bij een acute hartstilstand. Een 

acute hartstilstand is een aandoening waarbij het hart plotseling stopt met 

kloppen door onregelmatigheden in het elektrische systeem. Jaarlijks 
worden 700.000 mensen door een acute hartstilstand getroffen en het 

merendeel van de gevallen loopt fataal af, volgens statistieken van de 
European Resuscitation Council.  

 
Het nieuwe apparaat van Cardiac Science, momenteel de vijfde generatie, is 

de eerste AED die real-time ondersteuning bij cardiopulmonaire resuscitatie 
(ofwel reanimatie), aangepaste patiënttherapie en snelle schoktijden 

combineert. De Powerheart® G5 is ontworpen zodat zowel getrainde 
hulpverleners als leken snel effectieve, levensreddende therapie kunnen 

bieden aan iemand met een acute hartstilstand. 
 

"Cardiac Science streeft al sinds onze introductie van de eerste volledig 
automatische externe defibrillator naar een vermindering van het aantal 

fatale acute hartstilstanden", aldus Neal Long, president en CEO van Cardiac 

Science. "Dankzij de intuïtieve bediening en de automatische toediening van 
snelle, aangepaste therapie geeft de G5 een slachtoffer van een acute 

hartstilstand de beste kans op een goede afloop".  
 

De belangrijkste functies van de Powerheart G5 zijn: 
 

Gebruiksgemak. Zelfs gebruikers die voor de eerste keer met het apparaat 
werken, kunnen elke stap van de reanimatie uitvoeren dankzij de intuïtieve 

instructies in het tempo van de gebruiker en de real-time 
reanimatiefeedback. Bijna iedereen kan het apparaat tijdens een 

noodsituatie gebruiken dankzij de tweetalige opties. 
 

Geavanceerde patiëntenzorg. De G5 beoordeelt automatisch de 
therapiebehoefte van de patiënt en biedt een aangepaste schok bij het juiste 

energieniveau. De G5 is de eerste AED die snelle schoktijden combineert 

met aangepaste afgifte van stroom en binnen 10 seconden na reanimatie 
standaard een schok kan toedienen om de beste kans op een goede afloop 

te bieden.  
 

http://www.powerheartg5.com/
http://resuscitation-guidelines.articleinmotion.com/article/S0300-9572(10)00439-9/aim/sudden-death-in-a-global-perspective


 

        MKT-00166-15rA 

Betrouwbaarheid. De constructie van de G5 voldoet aan militaire normen 

en beschikt over een IP55-classificatie voor een betrouwbare werking onder 
zware en moeilijke omstandigheden.  

 
De Powerheart G5 AED is niet in alle landen beschikbaar. Controleer of het 

product in uw land beschikbaar is. 
 

Over Cardiac Science 
Cardiac Science, onderdeel van Opto Cardiac Care Ltd., ontwikkelt, 

produceert en verkoopt een groot assortiment aan geavanceerde 
diagnostische en therapeutische cardiologische apparaten en systemen, 

waaronder automatische externe defibrillatoren (AED), 
elektrocardiografische apparaten (ecg), cardiale stress-loopbanden en -

systemen, diagnostische werkstations voor de pc, Holter-
bewakingssystemen, ziekenhuisdefibrillatoren, monitors voor vitale waarden, 

telemetriesystemen voor cardiale rehabilitatie en systemen voor 

cardiologisch gegevensbeheer (informatica) die verbinding maken met 
ziekenhuis-(HIS) en andere informatiesystemen. Het bedrijf verkoopt een 

grote verscheidenheid aan gerelateerde producten en accessoires en biedt 
een portfolio aan trainings-, onderhouds- en ondersteuningsservices. Cardiac 

Science, de opvolger van de fabrikanten van cardiologische producten die de 
gerenommeerde merken Burdick®, HeartCentrix®, Powerheart® en 

Quinton® heeft voortgebracht, heeft zijn hoofdkantoor in Bothell in de staat 
Washington. Het bedrijf heeft klanten in bijna 100 landen wereldwijd en 

vestigingen in Noord-Amerika, Europa en Azië. Voor informatie kunt u bellen 
met: +1 425-402-2000 of gaat u naar www.PowerheartG5.com.  

http://www.optocircuits.com/
http://www.powerheartg5.com/

