Little Family QCPR
Little Family to zestaw trzech wiernie odtworzonych manekinów umożliwiających realistyczny
trening podstawowych czynności z zakresu resuscytacji krążeniowo – oddechowej osób we
wszystkich grupach wiekowych, wzbogacony o technologię QCPR, pozwalającej kontrolować
poprawność wykonywanego treningu, na bezpłatnej aplikacji w urządzeniu mobilnym.
Manekiny zawarte w zestawie zostały tak dobrane, aby ukazać
różnice w budowie anatomicznej osoby dorosłej, dziecka i
niemowlęcia, a także umożliwić przedstawienie różnic w
resuscytacji krążeniowo – oddechowej osób w różnym wieku. Little
Anne i Little Junior występują w wersji QCPR z bezpłatną aplikacją
instruktora
lub uczestnika.
Manekiny zawarte
w zestawie posiadają następujące właściwości:
- naturalna blokada dróg oddechowych (do ich udrożnienia konieczne jest
odpowiednie odchylenie głowy),
- realistyczne rysy twarzy
- klatka piersiowa unosząca się podczas sztucznego oddychania,
- realistyczne wskaźniki (żebra, mostek) umożliwiające zlokalizowanie
miejsca prawidłowego przyłożenia dłoni do ucisku
- dźwiękowe potwierdzenie prawidłowości wykonywanych ucisków
("klik-klak")- manekiny Little Anne i Little Junior
- realistyczne odczucie ucisku klatki piersiowej
- manekin Baby Anne posiada ponadto unikalną funkcję nauki usuwania
ciała obcego blokującego drogi oddechowe niemowlęcia
- technologia QCPR pozwala uzyskać natychmiastową informację zwrotną
o poprawności wykonywanych ucisków oraz wentylacji
- podsumowanie rezultatu treningu ogólnym wynikiem oraz propozycjami
poprawy efektu
- szczegółowy opis w trakcie ćwiczeń, pokazujący poprawność głębokości,
liczby i tempa ucisków oraz objętość wentylacji

Zestaw Little Family zawiera:
 Manekin Little Anne QCPR
 Manekin Little Junior QCPR
 Manekin Baby Anne
 wygodna, poręczna torba transportowa
 3 maty treningowe
 wymienne drogi oddechowe do manekina Little Anne 1 szt
 wymienne drogi oddechowe do manekina Little Junior 1 szt
 wymienne drogi oddechowe do manekina Baby Anne 6 szt
 wymienna część twarzowa do manekina Little Anne 1 szt
 wymienna część twarzowa do manekina Little Junior 1 szt
 10 sztucznych ciał obcych do manekina Baby Anne
 3 instrukcje obsługi do poszczególnych manekinów
 chusteczki do dezynfekcji 12 szt
Aplikacja instruktora oraz uczestnika jest całkowicie bezpłatna
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