
AED7000
Defibrillaattori on keskeinen osa lääkintävälineitä. 
Sen täytyy toimia oikein – joka kerta.

Mutta AED:ta, kuten mitä tahansa laitetta, täytyy ylläpitää oikein. On useita osia, joiden täytyy 
toimia oikein, jotta AED antaa oikeat tulokset:

Jos elektrodit ovat vanhat ja kuluneet, niiden geeli saattaa kuivua. Tällöin AED ei pysty analyso-
imaan sydämenrytmiä oikein. Vaikka se antaa lukemat, iskut voivat aiheuttaa palovammoja poti-
laalle.

Jos paristot ovat heikentyneet, AED ei anna tarkkoja lukemia tai ei edes käynnisty.
Tosiasia on, että jos AED ei toimi oikein, ihmisiä menehtyy. Tutkimukset ovat osoit-taneet, että 
yleisin syy AED:n vialliseen toimintaan on ollut elektrodit tai paristot, joita ei ole vaihdettu ajoissa.
Myös muita ongelmia saattaa esiintyä. Yksikkö on saattanut vahingoittua eikä toimi kunnolla. Tai 
vielä pahempaa – se saatetaan varastaa. Tällöin elintärkeä laite ei ole käytettävissä kriittisimmällä 
hetkellä.

Tällaisiin tilanteisiin voidaan varautua, ja varmistaa että AED7000 toimii kunnollis-esti ja on käytet-
tävissä silloin kun sitä tarvitaan.

Säilytä mielenrauha AED7000:si koskien ja tilaa palvelusopimus tänään.

Elektrodit:

Paristot:



Jos tilaat palvelusopimuksen, sinun ei enää tarvitse huolehtia onko AED-varustus toimi-va, kun 
sitä tarvitaan kriittisesti.

Voit keskittyä ensisijaiseen yritystoimintaasi, ja antaa asiantuntijoiden huolehtia defibrillaattorin 
ylläpidosta.

Palvelusopimus on yksinkertainen. Maksat 119€ per AED. Ei lisäkuluja.
Tämä sopimus sisältää:

AED:n huollon
AED:n päivitykset
Tyynyjen, paristojen ja ensiapusetin vaihdon
AED:n resetoinnin, jos laitetta on käytetty sydänpysähdykseen
Laina-AED:n, jos yksikkösi ei toimi kunnollisesti
Varkaus tai menetys – jos AED:si on varastettu tai vahingoittunut, korvaamme sen uudella 
400€ hintaan (listahinta 942€ pl. ALV)
Tulemme paikan päälle suorittamaan huollon

Olemme maamme ainoa AED7000:n myyjä, ja ainoa yritys, joka tarjoaa tämän kat-tavan AED:n 
palvelusopimuksen. 

Jos haluat hyödyntää AED-varustusta huolimatta siitä, toimiiko se kunnolla tai onko se 
käytettävissä, kun sitä tarvitaan, on palvelusopimuksen tärkeää olla voimassa.

Palvelusopimus on voimassa vuoden kerrallaan, ja uusitaan vuosittain. Sen pur-kamiseen ei kuulu 
irtisanomisaikaa, joten halutessasi purkaa sopimuksen ilmoita vain meille asiasta, niin päätämme 
sopimuksen välittömästi.

Ota meihin yhteyttä jo tänään palvelusopimuksen tilaamiseksi. Kerro meille tarpeesi ja 
teemme sinulle sopimuksen mutkattomasti.

Verkkosivu: https://ensiaputarvike.fi/

Puhelinnumero: 09 4245 5907

Sähköposti: asiakaspalvelu@ensiaputarvike.fi

Palvelusopimus


