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Nauka przez zabawę

Wiemy, że dzięki szkoleniom z RKO można uratować komuś życie.   
Przez wiele lat instruktorom trudno było przekazać dokładne i obiektywne  
informacje zwrotne na temat jakości wykonywanej RKO.  Aż do teraz!

Little Anne QCPR jest teraz dostępna z technologią informacji zwrotnych 
i elementami rywalizacji. Pomaga to instruktorom podnieść zarówno jakość  
i wydajność szkolenia w zakresie RKO oraz wzmocnić zaangażowanie  
uczestników szkolenia.  

Little Anne QCPR

https://laerdal.com/pl/
https://laerdal.com/pl/products/simulation-training/resuscitation-training/little-anne-qcpr/
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Prawidłowa anatomia  
manekina

Kontrola w Twoich rękach

Niech szkolenie z RKO 
będzie jeszcze lepsze
Informacje zwrotne o RKO w czasie rzeczywistym
Sprawdź jakość umiejętności uczestników szkolenia dzięki informacjom zwrot-
nym dotyczącym głębokości, relaksacji i częstotliwości uciśnięć oraz wentylacji.

Inteligentna punktacja i wytyczne
Przekaż uczestnikom szkolenia wskazówki dotyczące jakości RKO i sposobów 
udoskonalenia techniki dzięki funkcji inteligentnej punktacji. Motywuj, aby dążyli 
do doskonałości.

Zawody w trybie wyścigu QCPR
Zakończ każdą sesję nieformalnym wyścigiem. Niech uczestnicy szkolenia  
doświadczą sytuacji, gdy muszą wykonać RKO w warunkach stresu.

Trwałe, niezawodne połączenie
Wystarczy jedno kliknięcie, aby połączyć każdego manekina z aplikacją poprzez 
stabilne, niezawodne połączenie Bluetooth Smart.

Realistyczna anatomia
Zaciśnj nos, odchyl głowę, unieś podbródek i wyluksuj żuchwę 
manekina, aby zobaczyć unoszenie klatki piersiowej. 

Prawidłowe uciśnięcia
Zobacz i usłysz, że uciśnięcia są wykonywane prawidłowo.   
Wbudowany kliker sygnalizuje prawidłową głębokość uciśnięć.

Szybka i łatwa pielęgnacja
Sprzątanie po szkoleniu jest łatwe dzięki jednorazowym płucom  
i wymiennym twarzom. Opatentowane rozwiązania i materiały 
firmy Laerdal zapewniają trwałość.

Monitoruj postępy od jednego do sześciu uczestników szkolenia jednocześnie, dzięki aplikacji 
QCPR Training. Gdy grupa liczy więcej niż 6 osób, skorzystaj z aplikacji QCPR Classroom.

INFORMACJE DOT. ZAMÓWIEŃ

Little Anne QCPR
123-01050 Little Anne QCPR – jasna skóra
123-03050 Little Family QCPR – ciemna skóra
124-01050 Little Anne QCPR - 4-pak (skóra jasna)
124-01240 Little Anne QCPR - 4-pak (skóra ciemna)

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

 

Akcesoria
020300  Płuca Little Anne QCPR (24 szt.)
020301 Płuca Little Anne QCPR (96 szt.)
310210  Twarz Little Anne QCPR - jasna skóra (6 szt.)
310215 Twarz Little Anne QCPR - ciemna skóra (6 szt.)
310220  Twarz decorated

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

https://laerdal.com/pl/products/simulation-training/resuscitation-training/little-anne-qcpr/
https://play.google.com/store/apps/developer?id=Laerdal+Medical&hl=pl&gl=US
https://apps.apple.com/us/developer/laerdal-medical-as/id1025710785

