
A-3: Productspecificatie  

de Mindray BeneHeart C1 halfautomaat. Dit is op dit moment de meest nieuwe en innovatieve AED op 

de markt.  

 

Mindray BeneHeart C1 halfautomaat 

De Mindray BeneHeart C1 staat bekend om zijn betrouwbaarheid, robuustheid, snelheid, 

gebruiksgemak en geavanceerde therapie.  

Dankzij de krachtige eigenschappen van de BeneHeart C1 kunnen zowel professionals als leken tijdig 

en effectief hulp bieden, zodat het slachtoffer van een acute hartstilstand de beste kans op overleven 

heeft. 

 

 

De AED geeft luide gesproken instructies en beschikt over ResQNavi. Het slimme ResQNavi systeem 

navigeert de gebruiker door het gehele reanimatie proces. Daarnaast herkent dit systeem het niveau 

van de hulpverlener en past hij de instructies aan aan het niveau van de hulpverlener. Dit zorgt ervoor 

dat de meer ervaren hulpverlener sneller te werk kan gaan en de minder ervaren hulpverlener betere 

ondersteuning krijgt om ook zo snel mogelijk de gepaste hulp te geven.   

 

Daarnaast beschikt de Mindray C1 over duidelijk gesproken instructies. Hierdoor is de AED ook in 

zeer lawaaierige situaties (dus ook voor niet gangbare werksituaties) geschikt. . 

De AED beschikt standaard over een kindschakelaar, wanneer de AED in de kindmodus wordt gezet 

schakelt de AED automatisch naar het juiste kinderprotocol (15:2) en kinder schokprotocol (50J-70J-

100J). 

De Mindray BeneHeart C1 AED is hierin uniek en de enige AED op de markt die ook schakelt naar de 

richtlijnen NRR/ERC die adviseren om kinderen te reanimeren met 15 compressies-2 beademingen. 



 

De AED wordt daarnaast standaard gebruiksklaar geleverd met o.a. een Nederlandstalige 

handleiding, Quickguide, AED manager software, luxe draagtas en een complete safe-set met 

beademingsmasker die in de draagtas past.  

 

Zelftest  

De BeneHeart C2 AED heeft een zeer uitgebreid zelftestsysteem dat de elektronica, de batterijstatus, 

de defibrillatie elektroden en het hoogspanningscircuit (condensator) automatisch controleert.  

De AED voert met regelmatige tussenpozen automatische zelftests uit: 

• Bij de dagelijkse zelftest worden de batterij, de elektroden, het hoogspanningscircuit 

(condensator) wordt gedeeltelijk opgeladen en de elektronische onderdelen getest. 

 

• Bij de maandelijkse zelftest wordt de condensator opgeladen en getest tot 200J, naast de 

onderdelen die bij de dagelijkse zelftest worden getest.  

 

• Bij de zelftest die ieder kwartaal plaats vindt wordt de condensator zelfs opgeladen en getest 

tot 360J. Dit naast de onderdelen die bij de dagelijkse zelftest worden getest. 

Mocht de AED een fout waarnemen dan zal de status indicator rood gaan knipperen (i.p.v. groen). 

Daarnaast klinkt er een auditief alarm. 

Batterij 

Zodra de AED de eerste melding geeft van een lage batterijspanning heeft deze nog een 

restcapaciteit die gelijk staat aan 10 schokken van 200J of 6 van schokken 360J. Als de AED dus 

aangeeft dat de batterij vervangen dient te worden is deze te allen tijde nog wel inzetbaar. 

Een nieuwe accu gaat 5 jaar mee wanneer de zelftest op dagelijks (standaard) wordt ingesteld en 

heeft een capaciteit 450 schokken op 150J, 350 schokken op 200J of 200 schokken op 360J. 

Elektroden 

De multifunctionele (volwassene/kinder) elektroden zijn 5 jaar houdbaar.  

De kabels van de elektroden hebben een lengte van 125 cm. 

 

Omgevings-/fysieke kenmerken AED 

De Mindray BeneHeart C1 AED heeft een IP waarde van 55 conform de IEC 60529:2001. 

Daarnaast weten wij uit ervaring dat deze AED zeer geschikt is voor uw toepassing en functioneert 

onder de gevraagde omstandigheden. 

De afmetingen van de AED bedragen: (L x B x D) 28,6 x 21 x 7,8 cm (zonder tas) en 30,5 x 24 x 9 cm 

(met tas). De AED heeft een gewicht van 2,3 kg, met inbegrip van batterij en electroden. 

Inzetbaar bij hoogtes tussen -381 tot 4.575 m. 

Bedrijfstemperatuur: -5 tot 50 °C 

Vallen: IEC 68-2-32, val van 1,5 m op alle 6 de zijden. 

Trillingen:  MIL-STD-810G, method 514.6, helicopter-category 14 and ground vehicle-category 20. 

 



 

Schokprotocol/herkenning ritmestoornissen 

De MindrayAED’s zijn de enige AED’s die zijn uitgerust met BTe360. Een Bifasische Oplopende 

exponentiele waveform die de schok altijd automatisch afstemt op de impedantie (massa, soort 

stoornis) van het slachtoffer. Het schokprotocol dat standaard ingesteld is: 200J-300J-360J. Dit is 

volledig in lijn met de NRR/ERC richtlijnen en adviezen.   

Mindray blinkt uit op het vlak van de analyse, gevoeligheid en specificiteit van ritmedetectie; 

◆Schokbaar ritme – VF: voldoet aan de richtlijn IEC 60601-2-4 en aan de AHA aanbeveling voor 

gevoeligheid van > 90% 

◆Schokbaar ritme – VT: voldoet aan de richtlijn IEC 60601-2-4 en aan de AHA aanbeveling voor 

gevoeligheid van > 75% 

◆Niet-schokbaar ritme – NSR: voldoet aan de richtlijn IEC 60601-2-4 (> 95% en aan de AHA-

aanbeveling (> 99%) voor specificiteit 

◆Niet-schokbaar ritme – Asystolie: voldoet aan de richtlijn IEC 60601-2-4 en aan de AHA-aanbeveling 

voor specificiteit van > 95% 

◆Niet-schokbaar ritme – alle andere ritmen: voldoet aan de richtlijn IEC 60601-2-4 en aan de AHA-

aanbeveling voor specificiteit – alle andere ritmen van >95% 

Daarnaast beschikt de Mindray BeneHeart C1 AED over een Asystolie detectiedrempel van slechts 

100 microvolt (volgens Top-Top meting). Hierdoor kan deze AED langer een schokbaar ritme 

vaststellen dan andere AED’s en het slachtoffer langer behandelen. Dit is volgens de richtlijnen van de 

NNR en het ERC. 

 

De Mindray BeneHeart C1 AED is daarnaast de snelste AED op de markt. Opstarten in 2 seconden, 

daarna voor de analyse slechts 5 seconden. Tijdens deze 5 seconden wordt de eerste schok al 

opgeladen waardoor de C1 AED meteen na de analyse gereed is om de schok toe te dienen. 



 

 

In het interne geheugen van de BeneHeart C1 AED is ruimte voor 300 minuten aan reddingsgegevens 

(waaronder ECG-data) en heeft functionaliteit om meer dan 500 reddingsacties op te slaan. De 

inzetgegevens op de AED worden middels een USB (standaard of mini-USB) aansluiting uitgelezen.  

 

 

 

 


