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Ons  werkgebied

      Wat kunnen we nog meer doen ?

 Trainingen (opleidingen en bijscholingen)
 In kaart brengen huidige AED verspreiding / dichtheid
 In kaart brengen locatie van nieuw te plaatsen AED
 Ondersteuning voor ‘bijvangst’
 (b.v. registreren van AED’s in de omgeving)

Volg ons via
social media

RED LEVENS IN 
JOUW BUURT
MET ONZE AED’S

Elke dag sterven
er in Nederland
35 mensen aan

een hartstilstand
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26.807 geregistreerde AED’S

12.857 NIET 24u p/d bereikbaar

> 100.000 verkocht in Nederland

Steeds meer burgers worden getraind om bij een reanimatie oproep 
snel in actie te komen en met een AED naar iemand toe te gaan die een 
hartstilstand heeft. Met deze vorm van burgerhulpverlening nemen de 
overlevingskansen van deze slachtoffers enorm toe. Er zijn in Neder-
land al meer dan 100.000 AED’s verkocht, maar uit onderzoek van het 
Rode Kruis blijkt dat maar ongeveer 10% van de AED’s 24 uur per dag 
beschikbaar is. Met ons AED programma koopt u een AED, een buiten-
kast voor uw AED en service / onderhoud voor een periode van 8 jaar. 
Wij ontzorgen u volledig en zorgen er voor dat de AED gedurende 8 jaar 
in TOP conditie is en altijd beschikbaar is bij een calamiteit.

De beste AED’S

U heeft gedurende de periode van de overeenkomst (8 jaar) 
 GEEN extra kosten en 
 GEEN omkijken naar de AED

De AED blijft gedurende de periode van overeenkomst (8 jaar)
in TOP conditie :
 8 jaar onderhoud en 24 uurs service op de locatie van de AED

• Waaronder jaarlijks onderhoud, software update’s, recall’s
• Vervangende AED indien nodig
• Vervangende batterij en elektroden indien over de datum

 Nieuwe elektroden (en batterij) ‘direct’ na inzet
 (uiterlijk binnen 12 uur)

En wat meer :
 Aanmelding bij alle Burgerhulpnetwerken zodat de AED’s
 beschikbaar komen bij een oproep.
 Eventueel opleiden / bijscholen van burgers

Wat heeft MESA 
te bieden ?

Wij bieden een totaal
pakket van een AED, een 
buitenkast en onderhoud 
voor 8 jaar

   Alleen de beste AED’s
 
   Een buitenkast

   Onderhoud van de AED
   en kast

   Vervangende elektroden
   bij verloopdatum of na
   inzet

   Aanmelden bij alle
   Burgerhulpverleners-
   netwerken

   Uitlezen AED na gebruik,
   versturen van gegevens  
   naar het ziekenhuis,
   evaluatie met de
   ingezette hulpverleners

Wat regelt u zelf ?

   Verzekering tegen
   schade / diefstal

   Een locatie waar de
   AED opgehangen kan/   
   mag worden voorzien
   van stroom en
   (bij voorkeur) een
   stabiele WIFI verbinding.

AED buitenkast

Wat is het pakket ?

Lifepak Medtronic CR2

Aivia 200 Rotaid Solid
plus Heat

Zoll AED 3

KIES
EEN AED

KIES
EEN KAST

ONDER-
HOUD

Verwarmd, verlicht en met alarm

ELKE DAG 

35
mensen sterven aan een 
hartstilstand buiten het 

ziekenhuis

OKTOBER 2016 

130.000
burgerhulpverleners

in Nederland

REANIMEREN EN INZET AED 

< 6 minuten
redt vele extra levens

Burgers worden opgeroepen zich te laten trainen en 
aan te melden als burgerhulpverlener, maar....

....24 uur beschikbare AED’s blijven ver achter


