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Jeszcze bardziej wciągające szkolenie RKO

Zaszczep w uczestnikach szkolenia umiejętności i pewność siebie  
wspierające ich gotowość do ratowania życia.  Zestaw Little Family QCPR 
zawiera fantom osoby dorosłej, dziecka oraz niemowlęcia, dzięki czemu 
umożliwia szkolenie w zakresie procedur resuscytacji odpowiednich  
dla danej grupy wiekowej. 

Fantomy z zestawu Little Family QCPR, stworzone w oparciu  
o sprawdzoną platformę produktową, oferują nową technologię,  
która natychmiast zwiększa zaangażowanie uczestników szkolenia  
i przyspiesza nabywanie nowych umiejętności. 

Little Family QCPR

KARTA PRODUKTU

https://laerdal.com/pl/products/simulation-training/resuscitation-training/little-family/
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INFORMACJE DOT. ZAMÓWIEŃ

Pakiet Little Family QCPR
136-01050  Little Family QCPR – jasna skóra
136-03050  Little Family QCPR – ciemna skóra

Narzędzia do informacji zwrotnej
170-30050  SkillGuide  
 Aplikacja QCPR Training App – Android/iOS
 Aplikacja QCPR Classroom App – iOS

Materiały eksploatacyjne
152401 Chusteczki do dezynfekcji manekina  
151201 Serwety/ Face Shields

Akcesoria
133-10150  Płuca Little Baby QCPR
130-10450  Twarz Little Baby QCPR -skóra jasna
130-10550  Twarz Little Baby QCPR - ciemna skóra
183210  Płuca Little Junior
183010 Twarz Little Junior - jasna skóra
183015  Twarz Little Junior - ciemna skóra
020300  Płuca Little Anne QCPR 
310210  Twarz Little Anne QCPR - jasna skóra
310215 Twarz Little Anne QCPR - ciemna skóra
310220  Twarz decorated

Narzędzia do informacji zwrotnej

Pakiet Little Family QCPR zawiera

QCPR Training App
Monitorowanie uczestników szkolenia 
przez instruktora 

•  Możliwość podłączenia  
    do 6 manekinów 
•  Ocena bieżąca i podsumowanie  
    dotyczące jakości RKO 
•  Wskazówki końcowe na przyszłość 
•  Zapis wyników w aplikacji 
•  Zwiększenie zaangażowania dzięki 
    rywalizacji w QCPR Race
•  Do pobrania za darmo w App Store   
    i Google Play

QCPR Classroom App
Nauka poprzez zabawę i rywalizację 
jest skuteczniejsza

•  Możliwość podłączenia  
 do 42 manekinów
•  Bieżąca informacja zwrotna dot. 
  głębokości, liczby i tempa  
 uciśnięć oraz poprawności  
 wentylacji
•  Inteligentna ocena i wskazówki  
•  Szczegółowy pogląd wyniku grupy
•  Zwiększenie zaangażowania dzięki 
 rywalizacji w QCPR Race
•  Do pobrania za darmo w App 
    Store

SkillGuide
Informacja zwrotna dotycząca postępów, 
przekazywana w czasie rzeczywistym 

• Opcja stosowania po podłączeniu 
w trybie „plug and play”

• Bieżąca informacja zwrotna dot. 
głębokości, liczby i tempa uciśnięć 
oraz poprawności wentylacji

• Do użytku osobno lub jako 
uzupełnienie aplikacji

• Samodzielne monitorowanie 
wyników przez uczestników 

• Do pobrania za darmo w App Store

Little Anne QCPR

+ zapasowa twarz i płuca
+ 2 baterie AA 

Little Junior QCPR

+ zapasowa twarz i płuca
+ 2 baterie AA 

Little Baby QCPR

+ 6 szt. dodatkowych płuc 
+ 2 baterie AA 

Torba

+ 3 maty treningowe 
+ 18 chusteczek do dezynfekcji
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