
 

 
Dobrze znane manekiny Resusci Junior w nowej odsłonie QCPR, wyznaczają nowe standardy w szkoleniu z zakresu 
resuscytacji krążeniowo – oddechowej. Oferują nowe możliwości uzyskania informacji zwrotnej o jakości 
wykonywanych ćwiczeń. Rozszerzony pomiar głębokości uciśnięć i objętości wdmuchnięć pozwala na szczegółową 
ocenę tych czynności. Dokładne dane sprawiają, że szkolenie RKO jest efektywniejsze niż kiedykolwiek. 

 
 
 
 
 Resusci® Junior w wersji QCPR® w połączeniu z powyższymi produktami umożliwia:  
• pomiar jakości wykonywanych ćwiczeń RKO  

• elektroniczną kontrolę poprawności odnalezienia właściwego miejsca uciśnięć klatki piersiowej  

• pomiar głębokości uciśnięć  

• pomiar objętości wdmuchnięć wykonanych zarówno przyrządowo jak i techniką usta-usta  

• dostęp do wyników i bieżących pomiarów  

• wsparcie instruktora i ocenę postępów ćwiczących  

• obserwację szczegółowych danych podsumowujących każdą sesję  

• zachowanie wyników (SimPad® PLUS SkillReporter
TM

, APP QCPR)  
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Resusci® Junior QCPR® współpracuje z różnymi produktami 
wskazującymi postępy i wyniki treningu:  
SimPad® PLUS SkillReporterTM – zapewnia mobilność, prostotę i 
elastyczność pomagając zwiększyć jakość ćwiczeń RKO,  
SkillGuideTM – umożliwia bieżącą prezentację wyników i 
podsumowuje pojedynczą sesję szkoleniową,  
bezpłatna aplikacja QCPR Instructor/QCPR Learner na 
tablet lub telefon z systemem Android (uczestnik) lub iOS 
(instruktor lub uczestnik) 

   

Cechy manekina Resusci® Junior QCPR®:  

➢ poprawna anatomicznie budowa manekina umożliwia 
realistyczny trening odnajdywania miejsca uciśnięć klatki 
piersiowej  

➢ symulacja niedrożności dróg oddechowych (do ich 
udrożnienia konieczne jest odchylenie głowy / wysunięcie 
ruchomej żuchwy) 

➢ unoszenie się klatki piersiowej, z opcjonalną dźwiękową 
informacją zwrotną  

➢ ulepszony, stabilny mechanizm kompresji  

➢ zgodna z wytycznymi G2015, głębokość ucisków: 50 - 60 
mm  

➢ symulowane tętno szyjne  

➢ nowa elektronika oraz czujniki BTLE – Bluetooth Low 
Energy  

➢ zasilanie bateryjne lub sieciowe  

➢ wymienne drogi oddechowe oraz części twarzowe  

➢ mata treningowa / torba transportowa 
 

Zestaw zawiera:  

➢ Manekin Resusci Junior QCPR  

➢ walizkę transportową  

➢ matę treningową  

➢ 3 części twarzowe  

➢ 2 wymienne drogi oddechowe  

➢ ubranie  

➢ instrukcję obsługi 
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