
Resusci Junior  QCPR

Resuscitation Training

Resusci® Junior QCPR

Περισσότερο ποιοτική εκπση
Το Resusci® Junior QCPR είναι ένα ολόσωμο πρόπλασμα παιδιού, σχεδιασμένο για την εκπαίδευση των 
επαγγελματιών υγείας . Χρησιμοποιείται με επιλεγμένες ηλεκτρονικές συσκευές και παρέχει λεπτομερή 
αποτελέσματα τόσο σε πραγματικό χρόνο όσο και συγκεντρωτικά αποτελέσματα στην ΚΑΡΠΑ κατα την 
ανασκόπηση της εκπαίδευσης.
Η τεχνολογία QCPR χρησιμοποιείται για να βοηθήσει τόσο τους εκπαιδευτές όσο και τους 
εκπαιδευόμενους να παρακολουθήσουν και να ελέγξουν αποτελεσματικότερα την απόδοση ΚΑΡΠΑ, 
αυξάνοντας την αποτελεσματικότητα και την αξία του χρόνου εκπαίδευσης.



SkillGuide
Μικρή, φορητή και ελαφριά συσκευή που 
μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την άμεση 
ανατροφοδότηση ενός εκπαιδευόμενου στη 
μέτρηση, παρακολούθηση και βελτίωση 
των δεξιοτήτων του στην ΚΑΡΠΑ.

SimPad® PLUS with SkillReporter
Η προτιμώμενη επιλογή 
ανατροφοδότησης για τον επαγγελματία. 
Περιλαμβάνει λεπτομερή αποτελέσματα 
σχετικά με τις παραμέτρους απόδοσης 
CPR, συμπεριλαμβανομένης της σωστής 
τοποθέτησης των χεριών, καθώς και   
καταγραφή συμβάντων χρονολογικά 
κατά τη διάρκεια της εκπσης. Τα 
αποτελέσματα μπορούν να αποθηκευτούν 
και να εξαχθούν για περαιτέρω 
επεξεργασία.

QCPR Learner and QCPR Instructor 
apps
Σχεδιασμένο για smartphones και tablet, οι 
εφαρμογές μας Instructor and Learner 
χρησιμοποιούν  έξυπνους αλγόριθμους 
βαθμολόγησης. H ασύρματη 
συνδεσιμότητα και τα ενσωματωμένα 
βοηθήματα σας επιτρέπουν να τα ρυθμίζετε 
γρήγορα και εύκολα.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

181-00150 Resusci Junior QCPR - full body with carry bag
181-30010 Replacement Airway x 12 

Όλες οι επιλογές ανατροφοδότησης 
υποστηρίζουν το βάθος συμπίεσης, το ρυθμό 
συμπίεσης, την επαναφορά, το ποσοστό 
συμπίεσης, τον ρυθμό αερισμού και τον όγκο 
αερισμού. 

• Πρακτικό και φορητό - Η τσάντα μεταφοράς μετατρέπεται σε ένα μαλακό και προστατευτικό τάπητα τόσο για το 
πρόπλασμα όσο και για τον εκπαιδευόμενο.

• Ενσύρματη (skillguide) ή ασύρματη λειτουργία (Simpad, Smartphone)

• Δυνατότητες τροφοδοσίας - έως 40 ώρες λειτουργίας με τέσσερις μπαταρίες AA και δυνατότητα σύνδεσης σε τροφοδοσία 
εναλλασσόμενου ρεύματος (συμπεριλαμβάνεται καλώδιο USB C σε USB A και προσαρμογέας ρεύματος).

• Κλίση κεφαλής /ανύψωση πηγουνιού /ανάσπαση γνάθου

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

• Αμφίπλευρος καρωτιδικός παλμός (χειροκίνητος)

• Ρεαλιστική ανατομία

Ρεαλιστική συμπίεση και αερισμός
Η καρδιακή ανακοπή σε ένα παιδί είναι ένα σπάνιο περιστατικό, οπότε η εκμάθηση της σωστής εφαρμογής ΚΑΡΠΑ είναι 
σημαντική για να μεγιστοποιήσετε την πιθανότητα επιβίωσης κατά τη διάρκεια των κρίσιμων στιγμών της αναζωογόνησης του.
Αναπτύχθηκε σε συνεργασία με  ειδικούς στην παιδιατρική,  με εμπειρία στο παιδιατρικό CPR, για να εξασφαλιστεί ρεαλιστική 
αντίσταση κατά τη συμπίεση και την κατάλληλη άνοδο του στήθους κατά τον αερισμό. Το Resusci Junior QCPR είναι πλήρως 
συμβατό με τις κατευθυντήριες οδηγίες.

Resusci® Junior QCPR
QCPR επιλογές συσκευών 
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