Resusci Baby QCPR
Wysokiej jakości szkolenie w zakresie resuscytacji
niemowląt
Manekin Resusci Baby QCPR oferuje nowy poziom szkolenia w zakresie RKO niemowląt i wysokiej jakości szkolenia
zespołów pracowników służb ratowniczych, aby zyskały pewność siebie potrzebną do szybkiej reakcji w stresującej
sytuacji zatrzymania krążenia u niemowląt.

Precyzyjne informacje zwrotne
dotyczące jakości prowadzonej
resuscytacji
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Resusci Baby QCPR + aplikacja SkillReporter - potrafi więcej
Aplikacja SkillReporter na tablety z systemem Android oraz iOS przekazuje
obiektywną informację zwrotną i prowadzi dokładny pomiar wszystkich istotnych
parametrów resuscytacji, dzięki czemu ratownicy udzielający pierwszej pomocy
mogą ćwiczyć, aż do pełnego opanowania umiejętności.

Ustawienia
niestandardowe

Precyzyjne informacje
zwrotne

Widok osi czasu

Główne cechy
RKO
• Aktywne informacje zwrotne dotyczące
jakości RKO
• Wentylacja metodą usta-usta
• Oddechy ratownicze wykonywane z użyciem
folii ochronnej, maski kieszonkowej oraz worka
samorozprężalnego
Drogi oddechowe
• Realistyczne unoszenie/opadanie klatki
piersiowej podczas wentylacji
• Zablokowanie dróg oddechowych – przygięcie
i odchylenie głowy
• Wprowadzanie nadgłośniowych przyrządów do
udrażniania dróg oddechowych1
• Wykonywanie procedur związanych z intubacją
dotchawiczą1
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Tętna
• Tętno na tętnicy ramiennej – generowane
ręcznie
• Wkłucie doszpikowe (IO)
• Techniki dostępu doszpikowego2
• Podawanie płynów2
przy użyciu opcjonalnego urządzenia do dostępu
doszpikowego w nodze

Ogólne
• Nie zawiera lateksu
• Stabilne połączenie bezprzewodowe Bluetooth
LowEnergy
• Akumulator z możliwością ładowania – jedno
ładowanie wystarcza na około 37 godzin pracy

Funkcja zapisu
i eksportu

Precyzyjne informacje zwrotne w czasie
rzeczywistym oraz podsumowanie
• C
 zęstotliwość i głębokość uciśnięć oraz relaksacja
klatki piersiowej
•
•
•
•
•

Czujnik wykrywający nieprawidłowe ułożenie rąk
Częstotliwość i objętość wentylacji
Liczba uciśnięć i sztucznych oddechów
Odsetek przerw w uciskaniu klatki piersiowej
Przebieg czasowy RKO – w czasie rzeczywistym,
po wydarzeniu oraz zapis sesji3
• Dokładne podsumowanie – szczegółowa analiza
danych dotyczących uciśnięć, wentylacji oraz
przerw w uciskach3
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przy użyciu SimPad PLUS ze SkillReporter lub aplikacji SkillReporter

przy konfiguracji głowy Airway Head

Informacje dotyczące zamawiania
Konfiguracja Resusci Baby QCPR
Resusci Baby QCPR
Resusci Baby QCPR z głową
Airway Head
Akcesoria
Noga z dostępem doszpikowym Baby

SimPad PLUS z oprogramowaniem SkillReporter
161-01260
162-01260

Informacje zwrotne na temat jakości RKO
na wzmocnionym tablecie SimPad PLUS
opracowanym specjalnie dla firmy Laerdal.
Dodatkowe funkcje to m.in. tryb zespołowy
RKO oraz możliwość podłączenia ShockLink.

083200

Opcje narzędzi do podawania informacji zwrotnych
SimPad PLUS ze SkillReporter
206-300XX
SkillGuide
170-30050
Aplikacja SkillReporter
Tablet – Android/iOS
Materiały eksploatacyjne
Jednorazowe pełne drogi
oddechowe, 5 szt.4
161-10550
Jednorazowe płuco, 10 szt.
161-10005
Wymienna wkładka do nogi z dostępem
doszpikowym, 5 szt.
082305
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Dane z sesji

SkillGuide
Mały i przenośny SkillGuide to działające
w trybie plug-and-play przewodowe
narzędzie do przekazywania informacji
zwrotnych, które można wykorzystać podczas
szkolenia oddzielnie lub jako uzupełnienie
aplikacji SkillReporter i SimPad PLUS z
oprogramowaniem SkillReporter.

Nie do użytku w konfiguracji z głową Airway Head
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