CPR Software Kit
Vybavení pro nácvik základní první pomoci
Ambu CPR Software Kit umožní na Vašem stávajícím počítači a tiskárně plánovat,
monitorovat, zaznamenávat a tisknout průběh školení na kterékoliv Ambu figuríně s možností připojení na PC.
Software Kit obsahuje kabel pro připojení PC k figuríně včetně AD převodníku
a CPR software pro Windows.
 software umožňuje on-line monitoring všech CPR parametrů (objem ventilace, hloubka komprese v mm, nafouknutí žaludku, správná poloha rukou) s možností zálohovat čas jednotlivých akcí
 možnost tréninku podle existujících směrnic nebo na základě vlastních parametrů
 plánovací kalendář školení a databáze školených osob zálohování a tisk průběhu školení
 pokud jste si zakoupili více než jeden Ambu CPR Software Kit, máte možnost simultánního sledování výstupů
z několika figurín na jednom počítači
 dva typy připojení: CPR Software Kit s COM připojením a CPR Software Kit s USB připojením
TECHNICKÁ DATA
Minimální požadavky na PC: procesor Pentium, 8 MB RAM, Windows 95, 98, 2000 nebo NT 4.0, 256 barevný monitor, rozlišení 640 na 480 pixelů, CD-ROM, 1 volný COM port, pro počítač s USB portem nabízíme adaptér.
NÁZEV A SPECIFIKACE

OBJ. Č.

AMBU CPR Software (Windows) COM - obsahuje kabel pro připojení PC k figuríně s AD převodníkem a CPR Software

P234 000 728

AMBU CPR Software (Windows) USB - obsahuje kabel pro připojení PC k figuríně s AD převodníkem a CPR Software

P234 000 727

CPR Printer

Vybavení pro nácvik základní první pomoci

PRŮBĚŽNÝ TISK
Zapisovač křivek a celkového hodnocení CPR pro všechny figuríny Ambu typu C umožňující bud‘ průběžný tisk
zaznamenaných hodnot, nebo jejich souhrnné vytištění po ukončení tréninku. CPR Printer se skládá z tiskárny a
dotekové kontrolní obrazovky. Napájení baterií nebo ze sítě a možnost updatovat přes web.
PŘÍDAVNÉ VLASTNOSTI PŘI POUŽITÍ CD-ROM
 záznam až 6 akcí typu „přivolání pomoci“, „kontrola pulsu“
 3 jazykové verze v jednom přístroji
 možnost nácviku podle přednastavených směrnic, jednoduché přepínání mezi jednotlivými sadami hodnot
DALŠÍ FUNKCE
 metronom se 3 frekvencemi (80, 90, 100) pro nácvik správného rytmu komprese
 ukazatel nízkého stavu baterie a papíru
NÁZEV A SPECIFIKACE

OBJ. Č.

Ambu CPR Printer – sada včetně dotekové kontrolní obrazovky s 12V adaptérem, baterií a 1 rolí termálního papíru

P234 000 739

Dotyková obrazovka

P234 000 743

CD-ROM a připojovací kabel pro update funkcí

P234 000 550

Plátěná taška na zapisovač s příslušenstvím

P234 000 551
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