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Innovatieve elektrode technologie
De elektroden hebben een dunne laag zilverchloride 
die een stabiele en geïsoleerde laag vormt, waardoor 
ze langer dan gemiddeld meegaan. De PadPak is 
compatibel met alle HeartSine AED's.

4-jarige houdbaarheid  

Laagste vervangingskosten kosten in de markt 
 In de PadPak zijn de batterij en elektroden 
gecombineerd in één cassette, wat uniek is voor 
een AED. Deze cassette heeft een levensduur van 4 
jaar en daarmee hebben HeartSine AED's de 
laagste vervangingskosten in de markt.

Oplopend energieniveau
Het energieniveau dat met de PadPak voor 
volwassenen wordt gegeven is 150J, 150J en 200J. 
Het is een Self-Compensating Output Pulse 
Envelope (SCOPE) bifasische golfvorm. 

HeartSine PadPak

PadPak; een unieke cassette die de 
batterij en elektroden combineert.

Dit innovatieve systeem is zeer gebruiksvriendelijk, 

heeft een levensduur van 4 jaar en heeft de laagste 

onderhoudskosten in de markt! De PadPak zorgt 

ervoor dat de batterij en elektroden beschermd zijn, 

en dat de elektroden snel gereed zijn voor gebruik.

Voordelen van de PadPak

Kinder PadPak
Voor elke patiënt <8 jaar of <25 kilo wordt de kinder PadPak aanbevolen. De 
geleverde schokken zijn lager, namelijk: 50J, 50J en 50J. De kinder PadPak heeft 
daarnaast dezelfde eigenschappen en houdbaarheid als de variant voor 
volwassenen. Het verwisselen van de cassettes kan in enkele seconden door het 
eenvoudige kliksysteem. De kinder PadPak kan bewaard worden in het achterste 
compartiment van de draagtas van de HeartSine AED.

Een unieke combinatie van batterij en elektroden

De PadPak heeft een houdbaarheid van 4 jaar, 
waardoor er maar één periodieke vervanging nodig is 
tijdens de levensduur van een AED
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Technische gegevens 

De keuze van de elektroden is essentieel
Elektroden vormen de verbinding tussen het slachtoffer en de AED. Ze worden gebruikt voor zowel de metingen als voor het afgeven 

van de schok.

HeartSine Elektroden
Bij de productie van HeartSine elektroden wordt gebruik gemaakt van een unieke technologie. Hiermee kan een levensduur van vier jaar 

worden gegarandeerd zonder dat hier hoge kosten aan verbonden zijn.

Dezelfde technologie geeft de elektroden betere elektrische eigenschappen waardoor er minder ruis in het signaal zit en de hersteltijd 

na de schok wordt verkort. Hierdoor kan sneller met de borstcompressies worden gestart.

HeartSine elektroden zijn groot en hebben een zeer lage impedantie. Dit vergroot de kans op een succesvolle defibrillatie.

De technologie waarmee de HeartSine elektroden zijn geproduceerd zorgt er tevens voor dat de cardiac output van het slachtoffer 

gemeten kan worden waardoor er feedback op de reanimatie gegeven kan worden (Samaritan PAD 500P).
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Geleidende gelGeleidende folie
(Tin/Aluminium legering) 

Zelfklevend foam

Klinknagel

Transparante kunststof achterzijde

Geprinte geleider (zilver)

Werking
Traditionele elektroden maken gebruik van een geleidende laag gemaakt van een tin/aluminium legering met een hydrochloride gellaag aan de 

voorkant. Tijdens het verouderingsproces van de elektroden vindt een chemische reactie plaats tussen het chloride en het aluminium. Hierdoor 

wordt de levensduur van traditionele elektroden over het algemeen beperkt tot 2 a 2,5 jaar.

De technologie die HeartSine gebruikt om de elektroden te produceren, wijkt hier volledig van af. Bij de productie van HeartSine 

elektroden wordt een dikke zilveren laag op een ondergrond geprint. Door toevoeging van een hydrochloride gel aan de zilverlaag ontstaat een 

chemische reactie. In circa één week tijd ontstaat door deze chemische reactie een dunne laag zilverchloride, waardoor een stabiele, 

geïsoleerde gevormd is op de elektroden.

Deze technologie creëert een elektrode die vier jaar lang effectief en stabiel is. 

HeartSine elektrode

Traditionele elektrode




