CPR Pal
Vybavení pro nácvik základní první pomoci
Ambu CPR Pal je jednoduchá a efektivní figurína pro nácvik kardio-pulmonální resuscitace. Je velice odolná i při použití v nepříznivých podmínkách. Nízká hmotnost zaručuje bezproblémový transport.
Figurína Ambu CPR Pal je vybavena speciálním hygienickým systémem, který není kompatibilní se systémem figurín MultiMan, UniMan a
AmbuMan, ale zachovává všechny jeho přednosti - žádné čištění, žádná údržba, žádná infekce.
TECHNICKÁ DATA:
 délka: 73 cm, hmotnost: s taškou 3,8 kg, bez tašky 2,7 kg
 dýchací cesty jsou otevřeny pouze při správné poloze hlavy
 zvuková indikace nafouknutí žaludku
NÁZEV A SPECIFIKACE

OBJ. Č.

Ambu CPR Pal s 50 výměnnými hygienickými dýchacími sáčky, 5 výměnnými částmi ústa - nos a tričko v plátěné tašce

P259 001 000

sada 100 výměnných hygienických dýchacích sáčků

P000 071 017

sada 25 výměnných částí ústa - nos

P071 000 586

Baby

Vybavení pro nácvik základní první pomoci

Ambu Baby poskytuje neobyčejně realistickou simulaci resuscitace dítěte ve věku do jednoho roku. Je to nejmladší člen rodiny figurín Ambu umožňující nácvik základní první pomoci.
TECHNICKÁ DATA:
 délka: 40 cm, hmotnost: s taškou 2,5 kg, bez tašky 1,8 kg
 dýchací cesty jsou otevřeny pouze tehdy, je-li hlava anatomicky správně zakloněná (možný náklon a otáčení
hlavy)
 vizuální kontrola nafouknutí žaludku
 realistická anatomie umožňuje identifikaci správného
místa komprese a realistický pohyb hrudníku/břicha
 možnost simulace obstrukce dýchacích cest
 vizuální kontrola správnosti ventilace (nafouknutí břicha)
 realistický pažní puls
 patentovaný hygienický systém
NÁZEV A SPECIFIKACE

OBJ. Č.

Ambu Baby se 100 výměnnými hygienickými dýchacími sáčky a 5 výměnnými tvářemi v plátěné tašce

P256 001 000

sada 100 výměnných hygienických dýchacích sáčků

P256 000 702

sada 5 výměnných tváří

P256 000 703
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