
Resusci Anne First Aid
Η νέα Resusci Anne for First Aid προσφέρει την καλύτερη και ρεαλιστικότερη εκπαίδευση στην 

τεχνική ΚΑΡΠΑ

Ένα νέο ομοίωμα απο την Laerdal που αντικαθιστά το ήδη 
διάσημο Resusci Anne συνεχίζοντας την παράδοση για ανθεκτικά 
αληθοφανή ομοιώματα που παρέχουν στους εκπαιδευόμενους μια 
ρεαλιστική εμπειρία στην εκπαίδευση της καρδιοαναπνευστικής 
αναζωογόνησης.
1 χρόνο Εγγύηση
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Resusci Anne First Aid
Όλα τα προπλάσματα Resusci Anne Basic είναι πιστά αντίγραφα του ανθρωπίνου σώματος, για 
καλύτερη εκπαίδευση και έχουν μεγάλη διάρκεια ζωής.

• Μη-μεταλλικοί αισθητήρες για 
έλεγχο του αερισμού και της πίεσης 
για λειτουργία χωρίς προβλήματα. 

• Το δέρμα του στήθους είναι μαλακό 
και ελαστικό, για ρεαλιστική 
εκπαίδευση. 

• Ο αεραγωγός μιας χρήσης, που 
αποκλείει την επαναεισπνοή από τον 
εκπαιδευόμενο, κάνει την 
εκπαίδευση ευκολότερη, ενώ επειδή 
συνδέεται απευθείας με την μάσκα 
προσώπου, δεν χρειάζεται 
καθαρισμός των εσωτερικών μερών. 

• Το σύστημα της διπλής βαλβίδας 
παρέχει ασφάλεια και καθαριότητα στη χρήση. 

• Οι μάσκες προσώπου, μία για κάθε εκπαιδευόμενο, παρέχουν υγιεινή και ασφαλή 
εξάσκηση. 

Πρόσθετα Τραυμάτων (Trauma Module)

• Μπορούν να συνδεθούν άκρα τραυμάτων για εκπαίδευση στην αντιμετώπιση 
πολυτραυματία. 

• Αριστερό πόδι με ανοιχτό μηριαίο κάταγμα και μώλωπα στο άκρο πόδι. 
• Δεξί πόδι με ξένο αντικείμενο καρφωμένο στο μηρό, μώλωπα στη κνήμη, βαθύ τραύμα 

στο άκρο πόδι και ακρωτηριασμό μικρού δακτύλου. 
• Αριστερό χέρι με κάψιμο 1ου 2ου και 3ου βαθμού. 
• Δεξί χέρι με ξένο αντικείμενο καρφωμένο στο αντιβράχιο και βαθύ τραύμα στο άκρο 

χέρι. 

Η αληθοφάνεια κάνει τη διαφορά

• Εξομοίωση παλμού για εξάσκηση στην ανεύρεση του παλμού στην καρωτίδα. 
• Ελαστικά και εύκαμπτα ρουθούνια για εκμάθηση της σωστής θέσης. 
• Πραγματικές τεχνικές που απαιτούνται για τη σωστή καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση 

(άνοιγμα αεραγωγού, κλίση του κεφαλιού προς τα πίσω, ανασήκωμα του πηγουνιού, και 
κράτημα του σαγονιού). 

• Πλήρης εξομοίωση του ανθρωπίνου σώματος για ανεύρεση της σωστής τοποθέτησης 
των χεριών κατά την πίεση. 

• Αντίσταση του στήθους κατά την πίεση και επαναφορά του στην αρχική θέση. 

Κωδικοί Προϊόντος:

170-00150  Resusci Anne First Aid Torso in Carry Bag 

170-00050  Resusci Anne First Aid Torso in Soft Pack 

170-01250  Resusci Anne First Aid FullBody Trolley Suitcase

Αναλώσιμα:

15120103 Manikin Face Shield 

152250     Airways Standard Resusci Anne 

152400     Manikin Wipes 

152401     Manikin Wipes 

310210     RA Face skin 

310220     RA Face skin decorated 

Aξεσουάρ:

31200   Hard Arm/Leg Kit For RA (Rescue) 

152250 Airways Standard Resusci Anne 

Το  προϊόν περιλαμβάνει:Ομοίωμα πλήρους σώματος, 3 ανταλλακτικά 
προσώπου, 2 Αεραγωγούς, Βαλίτσα μεταφοράς, Χαλάκι εργασίας,  
Τζάκετ, Παντελόνι, 50 Μαντηλάκια, Οδηγίες Χρήσης.
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