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Αποτελεσματικότερη εκπαίδευση στην ΚΑΡΠΑ 

Resusci Anne® QCPR 

Η νέα τεχνολογία QCPR® επιτρέπει αντικειμενική μέτρηση των επιδόσεων CPR 
και την καταγραφή των αποτελεσμάτων για απολογισμό 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. 

Laerdal.com 



Resusci Anne® QCPR 
Εκτός από την παροχή υψηλής ποιότητας εκπαίδευσης ΚΑΡΠΑ, το πρόπλασμα Resusci Anne® QCPR είναι ιδανικό για την ομαδική εκπαίδευση. Οι διαθέσιμες 
πρόσθετες επιλογές και τα διάφορα  εξαρτήματα καθιστούν την Resusci Anne QCPR κάτι περισσότερο από ένα υψηλής ποιότητας πρόπλασμα εκπαίδευσης 
ΚΑΡΠΑ. Το πρόπλασμα μπορεί να αναβαθμιστεί για να εκπαιδεύσει ομάδες στη χρήση του απινιδωτή, στη διαχείριση αεραγωγού, στην ενδοφλέβια χορήγηση 
φαρμάκων και τις καταστάσεις διάσωσης / τραύματος. 

Βασικά χαρακτηριστικά εκπαίδευσης 

ΚΑΡΠΑ 

• Ποιοτικός απολογισμός ΚΑΡΠΑ (με τις 
ανάλογες συσκευές)

• Αερισμός στόμα με στόμα

• Αερισμός με μάσκα και «αμπού»

Αεραγωγός 

• Ρεαλιστική ανύψωση/πτώση στήθους

• Κινήσεις Sellick

• Αερισμός θετικής πίεσης

• Απόφραξη αεραγωγού

QCPR Απολογισμός 

• Συχνότητα κ βάθος συμπιέσεων

• Πλήρης απελευθέρωση

• Σωστή θέση χεριών (όχι διαθέσιμο στα apps)

• Ορθός όγκος αερισμού

• Αριθμός πιέσεων και αερισμών

• Συχνότητα και διάρκεια διακοπών (δεν είναι διαθέσιμες στο SkillGuide )

Συσκευές απολογισμού 

206-30001 

Παλμοί 

• Χειροκίνητοι καρωτιδικοί

Απινίδωση 

•  Εκπση με πραγματικό απινιδωτή πλέον των εκπαιδευτικών (με τον 
προαιρετικό μειωτήρα έντασης ShockLink™)

• Αναγνώριση θέσεως ηλεκτροδίων (με τον προαιρετικό 
μειωτήρα έντασης  ShockLink™)

Γενικά 

• Εναλλάξιμες κόρες (με το προαιρετικό κεφάλι 
αεραγωγού)

• Ενδοφλέβια χορήγηση φαρμάκων (με το προαιρετικό χέρι 
φλεβοκέντησης IV)

• Εκπαίδευση σε διάσωση/Τραύμα

(με τα προαιρετικά  Trauma Limbs ή/και Rescue Limbs) 

• Latex free υλικό

•  Επικοινωνία με τις συσκευές απολογισμού ασύρματα η 
ενσύρματα (ανάλογα με την συσκευή)

• Επαναφορτιζόμενη μπαταρία (έως 34 ώρες 
λειτουργίας ανά φόρτιση)

SimPad® PLUS with SkillReporter™ 

206-50050 
SkillReporter Software License 

202-56050 
SkillReporter 
(PC) 

Πρόσθετα 

312025 / 
150-10150 
IV Arm 

312050 
First Aid/ 
Trauma Limbs 

170-30050 
SkillGuide™

Feedback Apps (free) 

QCPR Learner 

QCPR Instructor 

090050 
Bleeding 
Control Legs 

312000 
Rescue Limbs 

. 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ :

Resusci Anne QCPR
171-00160 

171-01260 

172-00160 

172-01260 

173-00160 

173-01260 

174-00160 

174-01260 

Torso 

Full Body 

w/ Airway Head – Torso 

w/ Airway Head – Full Body 

AED - Torso 

AED - Full Body 

AED w/ Airway Head - Torso 

AED w/ Airway Head - Full Body 

Εγγύηση: 1 έτος 
One-year limited warranty. Refer to Laerdal Global Warranty 
for terms and conditions. 

Ταξιαρχών 36 Α Καλαμάκι
TK 17455
Tel:  +30 210 9834733    
Fax: +30 210 9847016

    info@vascomedical.gr 
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