
Η εκπαίδευση σώζει ζωές 

Little Junior QCPR 
Ο απολογισμός της εκπαίδευσης µε βάση την παρακολούθηση µόνο των 
εκπαιδευομένων είναι µια δύσκολη διαδικασία για τους εκπαιδευτές.
Η επόµενη γενιά Little Junior περιλαµβάνει µετρήσεις QCPR και τεχνολογίες 
απολογισμού της εκπαίδευσης, όλα στην παλάµη του χεριού σας.
Το Little Junior QCPR λειτουργεί µε µια εφαρµογή Instructor που σας επιτρέπει να 
παρακολουθείτε  µέχρι και έξι εκπαιδευόμενους ταυτόχρονα και µια εφαρµογή 
Learner που επιτρέπει στους µαθητές να παρακολουθούν τις δικές τους επιδόσεις. 
Το Little Junior QCPR βοηθά τους εκπαιδευτές να βελτιώσουν την ποιότητα και την 
αποτελεσµατικότητα της εκπαίδευσης CPR,προσθέτοντας ένα διασκεδαστικό  όσο 
και   συναρπαστικό   στοιχείο   στην   όλη   εκπαιδευτική διαδικασία. 
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Little Junior®  QCPR 
Το Little Junior QCPR είναι  το ίδιο ανθεκτικό, ελαφρύ πρόπλασμα µε τo αρχικό Little Junior, με τεχνολογία QCPR που παρέχει: 

• Απολογισμό σε πραγματικό χρόνο για τις συμπιέσεις και τις εμφυσήσεις
• Μια σύνοψη µε συνολική βαθµολογία και προτάσεις βελτίωσης

• Λεπτοµέρειες σχετικά µε την απελευθέρωση της συµπίεσης, το βάθος και το ρυθµό, τον όγκο εξαερισµού, τον αριθµό των 
συµπιέσεων / εξαερισµών / κύκλων

Χαρακτηριστικά Προϊόντος: 
• Εύκολο στη μεταφορά με ανθεκτική κατασκευή που 

επιτρέπει τη μακροχρόνια χρήση.

• Το στόμα και η ρινική οδός επιτρέπουν ρεαλιστικές 
εμφυσήσεις που απαιτούνται για αερισμό στόμα-με-μύτη και 
στόμα-με-στόμα.

• Η φυσική απόφραξη των αεραγωγών επιτρέπει στους 
μαθητές να μάθουν τη σημαντική τεχνική της 
απελευθέρωσης του αεραγωγού, ενώ μπορούν να 
εφαρμοστούν εξωτερικές θωρακικές συμπιέσεις.

• Η έκταση κεφαλής, το τράβηγμα πηγουνιού και η ανάσπαση κάτω γνάθου, επιτρέπουν στους μαθητές να εκπαιδευτούν στις 
σωστές πρακτικές που είναι απαραίτητες προκειμένου να αναζωογονήσουν έναν πραγματικό ασθενή.

• Ρεαλιστική λειτουργία των αεραγωγών. Ο αεραγωγός παραμένει απο φραγμένος χωρίς κατάλληλη έκταση κεφαλής ή τράβηγμα 
πηγουνιού ή ανάσπαση κάτω γνάθου. Το στήθος εκπτύσσεται με σωστές εμφυσήσεις.

• Τα ακριβή ανατομικά σημεία (το πλευρικό τόξο, η ξιφοειδής απόφυση) επιτρέπουν στον εκπαιδευόμενο να 
αναγνωρίσει όλα τα ανατομικά σημεία για την πρακτική εκπαίδευση ΚΑΡΠΑ.

• Το ηχητικό σήμα "clicker" βοηθά τους εκπαιδευόμενους να εκπαιδευτούν στο σωστό βάθος των εξωτερικών 
θωρακικών συμπιέσεων.

• Η ρεαλιστική αντίσταση του στήθους επιτρέπει στους εκπαιδευόμενους να γνωρίσουν την σωστή πίεση που απαιτείται 
προκειμένου να εξασκηθούν στις σωστές εξωτερικές θωρακικές συμπιέσεις σε μια πραγματική περίπτωση.

• Οικονομικοί αεραγωγοί μιας χρήσης για γρήγορο και εύκολο καθαρισμό. Αφαιρούμενο και επαναχρησιμοποιούμενο πρόσωπο 
για εύκολο καθαρισμό και συντήρηση.

• Επιτρέπει στον εκπαιδευτή μέσω ειδικής εφαρμογής, να παρακολουθεί τις επιδόσεις μέχρι και έξι εκπαιδευομένων ταυτόχρονα, 
επεμβαίνοντας άμεσα σε περιπτώσεις που οι πιέσεις δεν έ χουν τη σωστή συχνότητα ή βάθος ή όταν ο αερισμός δεν είναι σωστός 
(Μοντέλο QCPR)

• Latex Free υλικό για την ασφάλεια των εκπαιδευομένων. Αεραγωγοί με βαλβίδα αποκλεισμού επαναεισπνοής αέρα για την 
υγιεινή.

• Ασύρματη σύνδεση με την εφαρμογή του εκπαιδευτή και των εκπαιδευομένων για άμεση παρακολούθηση της επίδοσης 
και πλήρη απολογισμό και σκορ στο τέλος της εκπαίδευσης

ΚΩΔΙΚΟΙ  ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ
128-01050 Little Junior QCPR
128-03050 Little Junior QCPR Dark
129-01050 Little Junior QCPR 4-Pack 
129-03050  Little Junior QCPR 4-Pack Dark 
128-60750  Little Junior QCPR Upgrade Kit

EΓΓΥΗΣΗ: 1 ΕΤΟΣ

Αξεσουάρ και Αναλώσιμα 
123-30050   SkillGuide with extension cable 
123-50550  Extension Cable for SkillGuide 
183210  Junior Airways (pkg. 25)
123211  Junior Airways (pkg. 100) 
15120103   Manikin Face Shields (6 rolls of 36 ea)
152400       Manikin Wipes (pkg. 50)
152401       Manikin Wipes (pkg. 1200)
183010        Junior Faces (pkg. 6)

Επισκεφτείτε μας στο www.vascomedical.gr για περισσότερες πληροφορίες 

Ταξιαρχών 36 Α Καλαμάκι TK 17455 
Tel: +30 210 9834733 
Fax: +30 210 9847016 
info@vascomedical.gr 

http://www.vascomedical.gr/
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