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Inleiding

Statusindicator
De SAM 350P is klaar voor 
gebruik als deze indicator 
groen knippert.

Aan-/uitknop
Druk op de knop om 
het apparaat aan of 
uit te zetten.

Pictogram Niet  
aanraken/actiepijlen
Als de actiepijlen boven dit pictogram 
knipperen, mag u de patiënt niet 
aanraken. De SAM 350P is mogelijk 
de hartslag van de patiënt aan het 
analyseren, of is aan het laden als 
voorbereiding op de toediening van 
een schok.

Luidspreker
Luister naar de 
metronoom en 
gesproken aanwijzingen.

Symbolen Volwassene  
en Pediatrisch
Geeft aan dat  
SAM 350P zowel compatibel 
is met de Pad-Pak als de 
Pediatric-Pak.

Pictogram Veilig aan 
te raken/actiepijlen
U kunt de patiënt 
aanraken wanneer de 
actiepijlen rond dit 
pictogram knipperen. 

Schokknop
Druk hierop om een 
therapeutische schok 
toe te dienen.

Gegevenspoort
Steek de gebruikelijke  
USB-kabel in deze poort  
om voorvalgegevens van  
het AED te downloaden.  
(Zie afbeelding 8, pagina 24.) 

Pad-Pak
Bevat de batterij en 
elektrodenpads.

Groen lipje
Trek aan dit lipje om de 
elektroden vrij te maken.

Pictogram Pads bevestigen/actiepijlen
Bevestig de elektrodenpads zoals aangegeven 
op de ontblote borst van de patiënt wanneer de 
actiepijlen knipperen.

Indeling SAM 350P
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De HeartSine samaritan PAD gebruiken
Volg deze stappen om uw AED te gebruiken, zij geven u 
stap voor stap gesproken instructies. Voor een volledige 
lijst van de gesproken berichten voor uw apparaat, 
raadpleegt u Gesproken berichten in Bijlage D.

VOORZORGSMAATREGEL: Wanneer er eenmaal 
een niet te defibrilleren ritme is gedetecteerd, beëindigt 
de HeartSine samaritan PAD zijn gereed-om-schokken-
toe-te-dienen-conditie als deze eerder had besloten om 
een schok toe te dienen.

1.  ZORG VOOR VEILIGHEID 
Zo nodig brengt u de patiënt over naar een veilige locatie, 
of verwijdert u elke bron van gevaar.

2.  CONTROLEER OF ER EEN REACTIE IS 
Als de patiënt niet reageert, schudt u de patiënt aan 
zijn schouders terwijl u luid praat. Als de patiënt gaat 
reageren, gebruikt u het AED niet.

3.  CONTROLEER DE LUCHTWEG  
Controleur of de luchtweg van de patiënt niet 
geblokkeerd is, kantel zo nodig het hoofd en til de kin 
omhoog.

De samaritan PAD gebruiken
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4.  ROEP MEDISCHE HULP IN, BEL 112.

5.  HAAL HET AED OP  
Vraag anderen in de buurt om dit te doen.

6.  GEEF EEN REANIMATIE  
Terwijl u wacht op het AED begint u met de reanimatie. 
Druk hard en snel met een frequentie van tussen 100 en 
120 compressies per minuut (cpm) en een diepte van 5 tot 6 
cm. Als u zich in staat voelt om mond-op-mondbeademing 
te geven, geeft u 30 compressies gevolgd door twee maal 
mond-op-mondbeademing.

7.  ZET HET AED AAN 
Druk op de Aan-/uitknop  om het AED aan te zetten.

8.  DEFIBRILLATIETHERAPIE  
De defibrillatietherapie wordt aangepast afhankelijk 
van of er een Pad-Pak of Pediatric-Pak is geïnstalleerd. 
Als de patiënt minder dan 25 kg (55 lbs) weegt of jonger 
is dan 8 jaar, verwijdert u de Pad-Pak en steekt u er een 
Pediatric-Pak in en drukt u nog eens op de Aan-/uitknop 
(zie.Pediatric-Pak op pagina 21). Als er geen Pediatric-Pak 
aanwezig is, kunt u de Pad-Pak gebruiken. De sam

aritan PADgebruiken
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9.  MAAK DE BORSTKAS BLOOT  
Verwijder kleding van de borstkas van de patiënt zodat 
de naakte huid komt bloot te liggen, verwijder elk metaal 
(bh's of sieraden) waar mogelijk van het gedeelte waar de 
pad wordt geplaatst.

10.  DROOG DE BORSTKAS VAN DE PATIËNT  
Droog de borstkas van de patiënt als deze vochtig of klam 
is, en als er veel borsthaar aanwezig is, scheert u de borst 
van de patiënt waar de elektrodes worden geplaatst.

11.  TREK AAN HET GROENE LIPJE  
Trek aan het groene lipje om het zakje met de 
elektrodenpads uit het AED te halen.

12.  OPEN HET ELEKTRODENZAKJE  
Scheur het zakje open om de elektrodenpads eruit te 
halen.

De samaritan PAD gebruiken
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13.  PLAATS DE ELEKTRODENPADS  
Trek de beschermstrip van elke elektrodenpad en breng 
elke elektrodenpad stevig aan op de ontblote borst van 
de patiënt. Voor een patiënt die ouder is dan 8 jaar of 
meer dan 25 kg (55 lbs) weegt, plaatst u een elektrode 
horizontaal op de rechterborst en de andere verticaal 
links op de ribbenkast. Voor een patiënt jonger dan 8 
jaar of die minder weegt dan 25 kg (55 lbs), kunt u een 
elektrode op het midden van de borst plaatsen en de 
andere op het midden van de rug. Raadpleeg pagina 21-22 
voor gedetailleerde instructies voor de plaatsing van de 
elektrodenpads.

   

14.  ALS U DE INSTRUCTIE WEER HOORT 
Als u de instructie weer hoort om de pads stevig op de 
ontblote borst van de patiënt aan te brengen, controleert 
u of de:

•  Pads correct zijn geplaatst, overeenkomstig de 
weergegeven padplaatsing.

•  De pads elkaar niet raken en ten minste 2,5 cm van 
elkaar zitten.

•  Het hele oppervlak van elke pad aan de ontblote huid 
gehecht is. Als de borst harig is, scheert u de borst. Als 
de borst nat is, droogt u de borst.

•  Zorg dat de Pad-Pak niet vervallen is, en correct in het 
apparaat is gestoken.

15. RAAK DE PATIËNT NIET AAN 
Wanneer dat geïnstrueerd wordt, zorgt u ervoor dat u de 
patiënt niet aanraakt

De sam
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16.  GA WAT WEG VAN DE PATIËNT STAAN ALS DAT 
WORDT GEADVISEERD
Wanneer gemeld wordt dat er een defibrilleerbaar ritme 
is gedetecteerd, gaat u u stukje van de patiënt af staan 
zoals geïnstrueerd wordt. Wanneer u gezegd wordt dat 
te doen, drukt u op te oranje schokknop (SAM 350P/SAM 
500P) om een schok toe te dienen, of als u een SAM 360P 
gebruikt, zal het AED de schok automatisch geven nadat 
er mondeling 3, 2,1 is afgeteld.

17.  BEGIN DE CPR ALS DAT WORDT GEADVISEERD
Wanneer gemeld wordt dat er geen defibrilleerbaar ritme 
is gedetecteerd, begint u de CPR. Om dit te doen plaatst 
u de overlappende handen in het midden van de borst 
van de patiënt en drukt u met rechte armen stevig en 
vlug op het ritme van de metronoom. Blijf reanimeren 
totdat het AED weer begint het hartritme van de patiënt 
te analyseren.

Wanneer u de SAM 500P gebruikt, volgt u de mondelinge 
instructies van de CPR Advisor. Raadpleeg CPR Advisor op 
pagina C-9 voor meer informatie.

18.  HERHAAL HET PROCES VANAF STAP 15  
Herhaal het proces vanaf stap 15 tot de hulpdiensten 
arriveren.

19.  WANNEER DE HULPDIENSTEN ARRIVEREN 
Wanneer de hulpdiensten arriveren, drukt u op de Aan-/
uitknop om het AED uit te zetten en verwijdert u de 
elektrodenpads.
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