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Programa per a la cardioprotecció dels ateneus 

Federació d'Ateneus de Catalunya –  CorProtegit 

Contacte: Oriol Pausas, 644412133, contacte@corprotegit.com 
 

 

Proposta de servei de Cardioprotecció 
 

L’objectiu de CorProtegit i la seva proposta recau en una actuació 

ràpida i eficaç davant d’una víctima per parada cardio-respiratòria. 

Salvar una vida és qüestió de temps.  

Invertir en prevenció: desfibril·ladors 

Un desfibril·lador és un aparell que restableix el ritme cardíac 
normal mitjançant l'aplicació d'una descàrrega elèctrica davant 
d’una parada cardíaca. 

La instal·lació d'un desfibril·lador és una acció que es pot englobar 
dins de l'estratègia global de prevenció en riscos laborals.  

Les estadístiques són un tant alarmants: utilitzant un desfibril·lador, 
de les aproximadament 30.000 morts sobtades que tenim a 
Espanya, podrien salvar 7.500 vides, això és molt més del doble que 
els accidents de trànsit de tot Espanya.  
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✓ Vitrina  
El client pot escollir entre diferents tipologies de vitrines per guardar el 

seu desfibril·lador correctament. 

   

Mirla Dalia  Ibis (comunitat de veïns) 

✓ Desfibril·lador: AED7000 

El AED 7000 utilitza un algoritme d'anàlisi d'ECG 

avançat que permet analitzar l'ona del cor del 

pacient i determinar si la descàrrega és necessària, 

i, en cas afirmatiu, la intensitat de la mateixa. 

D'aquesta manera, el AED7000 aconsegueix reduir 

el dany causat pel xoc elèctric al cor del pacient 

duran la reanimació. 

El nostre model disposa de certificació de 

descàrrega aplicada.  

Tipus d’ona aplicada: Bifàsica Exponencial 

Truncada 
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Normativa actual 
 

CorProtegit es regeix pel Decret 151_2012 de 20 de novembre del 

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, pel qual s’estableixen els 

requisits per a la instal·lació i l’ús de desfibril·ladors externs fora de 

l’àmbit sanitari i per a l’autorització d’entitats formadores en aquest 

ús. 

 
➢ Servei Integral de Cardioprotecció (Renting) 
 

El Servei Integral de Cardioprotecció inclou:  

✓ Equip desfibril·lador model AED7000 

✓ Elèctrodes d’adult i recanvis per caducitat o ús 

✓ Bateria i recanvis per esgotament o ús 

✓ Vitrina  
✓  ✓ Kit RCP d’emergència 

✓ Retolació d’àrea cardioprotegida 

✓ Registre del DEA en la CCAA 

✓ Manteniment anual preventiu 

✓ Manteniment correctiu (DEA + Vitrina) 

✓ Equip de substitució 

✓ Assegurança de Responsabilitat Civil 

✓ Atenció 24h 

Serveis complementaris també inclosos: 
 

✓ Certificació de funcionament del DEA en cada revisió. 

✓ Assistència tècnica presencial, amb resposta 48 hores  

✓ Instal·lació del DEA 
 

 
  

mailto:contacte@corprotegit.com
http://www.corprotegit.com/


Tel: 644412133 / contacte@corprotegit.com / www.corprotegit.com 

 

➢ Pressupost Renting 
 

 
Quota mensual 

 

 
AED7000 

 
Mirla 

 
Dalia 

Contracte de 3 Anys 59 €/mes 62 €/mes 

Contracte de 5 Anys 49 €/mes 52 €/mes 

*Els preus no inclouen IVA 

 
Duració del contracte: 3 anys o 5 anys. 
 
Què passa al finalitzar el contracte? Al final del contracte es pot optar 

per: 
✓ Ampliar la duració del contracte. Substitució del DEA per un de nou. 

Sol·licitar la compra de l’aparell per una única quota final de 
159€+IVA (3 anys) o 89€+IVA (5 anys) 

 
 

➢ Formació Oficial en SVB i DEA 
Curs Oficial de SVB + DEA: sessió 4 hores 65€/persona +iva 

- La formació s’imparteix a casa del client.  
*Aquesta formació pot estar bonificada per la F. Tripartida  
 

➢ Formació al ciutadà en SVB i DEA 
Curs de SVB + DEA: sessió 1-2 hores 25€/persona +iva 
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➢ Pressupost compra 
 

Valid 30 díes després d’emisió.   
 

Nom empresa: CorProtegit  
 

Direcció: C/romans 1, Barcelona, 08025   

Tel: 663640768     

e-mail: oriolpausas@corprotegit.com     

Quantitat Detalls Preu Unitari Preu Total 

 KIT BÀSIC DE CARDIOPROTECCIÓ:    

1 
Equip desfibril·lador model AED7000 + 1 set elèctrodes + 1 
bateria (5 anys) + funda  

889,0 € 889,0 € 

1 Vitrina metàl·lica Mirla amb alarma acústica 145,0 € 145,0 € 

1 Kit RCP emergència 15,0 € 15,0 € 

1 Senyalització àrea cardioprotegida (obligatori per llei) 15,0 € 15,0 € 

    

 RECOMANABLE:   

1 Instal·lació del DEA + Vitrina + Senyals + posta a punt 45,0 € 45,0 € 

1 Registre del desfibril·lador en la CCAA (obligatori per llei) Gratuït € 0 € 

      

 ALTRES PREUS:   

 0 Manteniment Preventiu Anual 65,0 € 0 

 0 Vitrina metàl·lica Dalia  165,0 €  0 

  0  Vitrina metàl·lica Ibis (especial comunitat de veïns)  245,0 € 0 

 0 Recanvi elèctrodes 35,0 €  0 

 0 Recanvi bateria   65,0 €  0 

    

   Total (sense IVA) 1109 € 
    21% IVA 232,89 € 

 Observacions:  
TOTAL 1341.89 €  
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➢ Algunes de les nostres instal·lacions realitzades 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

➢   Alguns cursos en SVB y DEA ja impartits 
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