
Resusci Junior QCPR to profesjonalny manekin do szkoleń zespołów z wysokiej 

jakości RKO.  Zaprojektowano go z myślą o elastyczności, dlatego można go 

rozbudować o dodatkowe elementy umożliwiające szkolenie  

w zakresie udrażniania dróg oddechowych.

Realistyczne uciśnięcia klatki piersiowej i ruchy głowy to jedne z głównych  

atutów fantomu, jednak został on również wyposażony w zaawansowane 

czujniki, które mierzą każde uciśnięcie klatki piersiowej i wentylację, przekazując 

na bieżąco informacje zwrotne do urządzeń i aplikacji Laerdal. Dzięki 

temu uczestnicy szkoleń mogą osiągnąć nowy poziom precyzji w zakresie 

wykonywania resuscytacji krążeniowo-oddechowej.

Szkolenie z wysokiej jakości resuscytacji pediatrycznej

Resusci Junior QCPR
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Resusci Junior QCPR należy do tej samej rodziny produktów, co Resusci Anne QCPR i Resusci 
Baby QCPR.  Korzystają one z tej samej technologii bezprzewodowej i współpracują z tymi samymi 
urządzeniami przekazującymi informacje zwrotne. Naucz się obsługi jednego manekina Resusci QCPR, 
a będziesz w stanie obsługiwać je wszystkie.

Cechy produktu 

RKO 
• Kompatybilny z aplikacjami/urządzeniami do pomiaru QCPR 
• Wentylacja usta-usta (standardowa głowa)  
• Wentylacja z  użyciem worka samorozprężalnego, pocket  
   mask lub jednorazowych folii ochronnych do RKO

Drogi oddechowe 
• Realistyczne unoszenie się i opadanie klatki piersiowej 
• Manewr Sellicka* 
• Wentylacja dodatnim ciśnieniem 
• Niedrożność dróg oddechowych 
• Nadgłośniowe udrażnianie dróg oddechowych* 
• Odchylenie głowy, uniesienie podbródka, wyluksowanie  
    żuchwy

Tętno 
• Ręcznie generowane tętno szyjne

Ogólne 
• Manekin pełnopostaciowy  
• Nie zawiera lateksu 
• Przewodowe i bezprzewodowe opcje informacji zwrotnej 
• Technologia Bluetooth Low Energy (BLE) 
• Zasilany bateriami AA (4 szt.)

* Z głową do udrażniania dróg oddechowych nadgłośniowo (opcja)

Wysokiej jakości informacje zwrotne dotyczące RKO  

Resusci Junior QCPR współpracuje z pełną gamą urządzeń i aplikacji Laerdal 

przekazujących informacje zwrotne w zakresie QCPR oraz posiadających 

następujące funkcje: 

• Przegląd osi czasu 

• Tryb: tylko uciśnięcia 

• Tryb: tylko wentylacja 

• Tryb: ćwiczenie zespołowe 

• Niestandardowe ustawienia i protokoły 

• Możliwość zapisania i eksportowania wyników

INFORMACJE DO ZAMÓWIEŃ

Fantom 
181-00150  Resusci Junior QCPR

Akcesoria 
182-50010  Głowa do udrażniania dróg  
 oddechowych nadgłośniowo

Artykuły zużywalne*  
182-50010  Skóry twarzy (6 szt.)  
182-40010  Płuca do opcjonalnej głowy (5 szt.)  
181-30010  Płuca do standardowej głowy (12 szt.) 

Opcje informacji zwrotnej 
123-45678  SimPad PLUS z SkillReporter  
N/A   SkillReporter App (Tablety)  
810-04150  TeamReporter App (Smartfony)  
170-30050  SkillGuide

* Więcej materiałów eksploatacyjnych i części dostępnych online 

SimPad PLUS z aplikacją SkillReporter  
Oglądaj informacje dotyczące jakości RKO 
na wytrzymałym tablecie SimPad PLUS 
dedykowanym wyłącznie dla firmy Laerdal. 
Urządzenie posiada dodatkowe funkcje  
to tryb RKO dla zespołu oraz łączność  
z urządzeniem ShockLink.

Aplikacja SkillReporter 
Zbudowana z myślą o pracownikach ochrony 
zdrowia, aplikacja na tablety SkillReporter 
oferuje nowy poziom precyzyjnego szkolenia 
z zakresu przywracania krążenia u niemowląt, 
dzieci i dorosłych.

Aplikacja TeamReporter  
TeamReporter to opierająca się na materiałach 
wideo aplikacja, stworzona specjalnie 
na potrzeby szkoleń zespołu z zakresu 
wykonywania wysokiej jakości resuscytacji 
krężeniowo-oddechowej.

SkillGuide 
Małe i przenośne urządzenie, które  
można wykorzystać podczas szkolenia jako 
urządzenie autonomiczne lub uzupełnienie 
aplikacji SkillReporter lub tabletu SimPad PLUS 
z aplikacją SkillReporter. 


