
 

Medoh is de officiële verdeler van de automatische externe defibrillatoren van 

Philips/Laerdal. We leveren deze toestellen zowel aan bedrijven, gemeenten en steden, 

industrie, sportcentra, medische centra en privépraktijken. 

In samenwerking met Horeca-Quality-Concept wensen wij de horeca-sector te sensibiliseren. 

In Belgïe worden jaarlijks +/- 15000 mensen het slachtoffer van een hartstilstand. 
Omgerekend betekent dit ongeveer 40 personen per dag. De aanwezigheid van een 
defibrillator kan een leven redden. Defibrilleren binnen de 3 minuten na een hartstilstand 
verhoogt de overlevingskansen tot 70%. Bij plotse hartstilstand telt elke seconde. Met een 
AED binnen handbereik kan u levens redden. 

Bij Medoh koopt u een AED naar keuze. Medoh biedt u een vlotte en flexibele 

dienstverlening. 

Als voorbeeld stellen we de Philips/Laerdal Heartstart met draagtas voor, waarvan we sinds 

2010 al meer dan 480 toestellen bij onze klanten geleverd hebben. 
Philips/Laerdal Heartstart met draagtas 

De Laerdal thuisdefibrillator is dé innovatie op het gebied van veiligheid en gezondheid. Met 

meer dan 190.000 verkochte apparaten is Philips wereldwijd marktleider op het gebied van 

draagbare defibrillators voor gebruik op luchthavens, in vliegtuigen, bedrijven, verenigingen 

en particuliere huishoudens. 

De Philips Heartstart thuisdefibrillator is zonder voorschrift verkrijgbaar en kan door vrijwel 

iedereen worden gebruikt om levensreddend te handelen als elke minuut telt. Deze 

bekroonde defibrillator wordt alom geprezen om zijn bedieningsgemak. 

Wat wordt er allemaal geleverd bij uw bestelling? 

• Heartstart AED ( 8 jaar garantie ) 
• Draagtas 
• Batterij (levensduur: 4 jaar) 
• SMART-elektrodestickers voor volwassenen (levensduur: 2 jaar) 
• Gebruikershandleiding 
• 8 jaar garantie op de AED 



• GRATIS Rescue kit t.w.v. € 29,-. Deze bevat een beademingsmasker met zuurstofaansluiting, 
een kledingschaar, handschoenen, 2 disposable scheermesjes, 2 alcoholdoekjes voor 
desinfectie, 2 tissues 

• GRATIS AED logo op sticker 
• GRATIS bezorging binnen België 
• GRATIS opname in ons databestand voor periodieke vervanging van batterij en elektrode 
• GRATIS jaarlijkse controle en geen betalende service contracten. 

Contacteer ons voor meer info of stuur een mailtje naar info@medoh.be. 

http://www.medoh.be/contact/
mailto:info@medoh.be

