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Ervaring over de hele wereld, lokaal toegankelijk
Mindray is een van 's werelds toonaangevende leveranciers van medische apparaten en oplossingen. We zetten
ons volledig in voor onze missie om 'medische technologieën met de wereld te delen' en wijden ons aan
innovatie op het gebied van patiëntmonitoring & levensinstandhouding, in-vitrodiagnostiek en medische
beeldvorming. De nummer één oplossing komt voort uit Mindray's brede productportfolio en biedt ziekenhuizen
een holistische en systemische oplossing om de algehele efficiency en kwaliteit van zorg te verbeteren, met
name in drie essentiële klinische gebieden: spoedeisende zorg, perioperatieve zorg en kritische zorg.
Mindray heeft zijn hoofdkwartier in Shenzhen, China en staat genoteerd op de New York Stock Exchange;
Mindray bezit een gezond distributie- en servicenetwerk met dochterondernemingen in 18 landen in Noord- en
Latijns- Amerika, Europa, Afrika en Azië-Stille Oceaan. Terwijl we de kwaliteit van de zorg verbeteren, helpen we
de kosten ervan te verlagen, waardoor een groter deel van de mensheid er toegang toe krijgt.
Sinds zijn oprichting in 1991 is de ontwikkeling van Mindray door innovatie gedreven. Mindray heeft een
mondiaal R&D-netwerk opgebouwd met onderzoekscentra in Seattle, New Jersey, Miami, Stockholm, Shenzhen,
Beijing, Nanjing, Chengdu, Xi'an en Shanghai.
Tegenwoordig kunnen de producten en diensten van Mindray in gezondheidszorginstellingen in meer dan 190
landen en regio's worden teruggevonden. Geïnspireerd door de behoeften van onze klanten nemen we
geavanceerde technologieën over en veranderen deze in toegankelijke innovatie, waardoor gezondheidszorg
binnen handbereik komt.
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Elk jaar worden ongeveer 700.000 mensen in Europa, 550.000 mensen in China, 360.000 mensen in de
VS en wereldwijd nog eens honderdduizenden door een plotselinge hartstilstand (SCA, sudden
cardiac arrest) getroffen.
Gegevens uit de VS laten zien dat elke dag bijna 1.000 mensen buiten het ziekenhuis door SCA
worden getroffen en slechts 10% van de slachtoffers het overleeft. Als geautomatiseerde externe
defibrillatie en reanimatie al kunnen worden uitgevoerd voordat de hulpdiensten arriveren, kan het
overlevingscijfer tot 40% stijgen1.
Medische statistische gegevens uit de VS laten zien dat het aantal mensen dat aan SCA overlijdt,
hoger is dan het aantal dat overlijdt aan borstkanker, prostaatkanker, huisbranden, aids en
verkeersongelukken1.
SCA kan iedereen overkomen, op elk moment, overal. De Mindray BeneHeart D1

defibrillator helpt om op diverse locaties op SCA te reageren. Het apparaat kan leerlingen en
leraren op scholen, mensen op het werk, reizigers op vliegvelden en atleten tijdens wedstrijden en
tijdens de training beschermen.

Zelfmoord
Prostaatkanker
Ongelukken met motorvoertuigen
Huisbrand
Plotselinge
hartstilstand

HIV
Diabetes
Colorectale kanker
Borstkanker
Overige
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1.Sudden Cardiac Arrest Foundation.
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Mindray BeneHeart D1 is ontworpen om voor iedere helper
betrouwbaar, eenvoudig en gemakkelijk in het gebruik te zijn.
17,5 cm (7-inch) TFT-display ondersteunt visueel met een
heldere animatie in kleur. Het automatisch instelbare volume en
de beeldschermhelderheid zorgen voor comfortabel gebruik
van de D1 in diverse omgevingen. Voorafaangesloten pads
besparen tijd en via de padaansluiting vindt automatisch
identificatie van het patiënttype plaats, zodat een lagere
energiedosis wordt toegediend aan pediatrische patiënten.
De wegwerpaccu met uitgebreide capaciteit ondersteunt meer
dan 300 schokken van 200 joule of 200 schokken van 360 joule
en 12 uur ECG-bewaking.

Gemakkelijke stappen bij een noodsituatie
1

2

Druk op de groene knop
om het apparaat aan te
zetten en de gesproken
en visuele instructies te
activeren.

Plaats de pads op de
patiënt zoals
geïnstrueerd.

3

Als het apparaat een schok
adviseert, druk dan op de
oranje knop.

Snel omschakelen tussen pediatrische en
volwassen patiënten
100
Volg de metronoom bij het
geven van borstcompressie

Volg de metronoom bij het
geven van borstcompressie
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Mindray slimme oplossing die uw waarde
zo groot mogelijk maakt
Het AED Alert TM-systeem
is een gepatenteerde oplossing voor centraal management die het voor u
mogelijk maakt om service- en onderhoudskosten te besparen voor
BeneHeart D1 die is geïnstalleerd in publieke ruimtes, zoals
winkelpromenades, themaparken en bedrijfsgebouwen.
AED AlertTM monitort de status van elke AED (geautomatiseerde externe
defibrillator) om te waarborgen dat deze in stand-bymodus staat en op
correcte wijze zal werken wanneer hij nodig is. Informatie van D1 wordt
via Wi-Fi * naar de AED AlertTM -server verzonden waar deze door het
serviceteam kan worden bekeken en beheerd. Bovendien zal de server
automatisch per e-mail details van alle technische problemen naar de
verantwoordelijke servicepersoon doorsturen.

Volg de dagelijkse status van elke AED
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Bekijk en organiseer testrapporten
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Controleer de locaties voor elke AE
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Upgrade BeneHeart D1 op afstand
* Om de accu te sparen, verzendt D1 alleen gegevens wanneer hij automatisch aangaat voor zelftests.
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