Defib Trainer System
Basic a Advanced
Tento systém je určen pro nácvik defibrilace, ať už s AED, semi-automatickým či manuálním defibrilátorem
a umožňuje také trénink dýchání z úst do úst či z úst do bariéry.
 hygienický systém
 nastavení pevnosti hrudníku, pro simulaci různých tělesných konstrukcí
 mechanický monitoring pro okamžité informace o objemu ventilace, nafouknutí žaludku, hloubce komprese
(v mm) a o nesprávné poloze rukou
 flexibilní defibrilační elektrody umožňují trénink s defibrilátory všech světových značek
 nácvik realistické defibrilace do energie 360 J
 možnost připojení na PC prostřednictvím Ambu CPR Software Kit, Ambu CPR Printer či nového USB rozhraní
 proti jednoduššímu modelu Basic je model Advanced rozšířen o několik vlastností, např.: 3–4 svodové EKG, elektronický puls
DefibTrainer Update Kit umožní upravit AmbuMana určeného pro nácvik základní první pomoci (viz předešlá kapitola),
tak aby sloužil i jako defibrilační trenažér.
AMBU EKG BOX
 simuluje 26 arytmií a 2 artefakty
 možnost napájení ze sítě nebo bateriemi
TECHNICKÁ DATA
 Rozměry (torzo): 80 × 35 cm, hmotnost: 14 kg (torzo), 17 kg (celá postava)
Všechny modely jsou dodávány s joggingovou soupravou a hygienickou sadou, která obsahuje 100 výměnných hygienických dýchacích sáčků a 5 výměnných tváří
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Defib Trainer Update Kit - část
hrudníku s elektrodami, rezistance

•

Ambu DTS - Ambu DefibTrainer System, M - Mechanický puls, E - Elektronický puls
AMBU DEFIB TRAINER SYSTEM

OBJ. Č.

Ambu DefibTrainer System - torzo Basic s možností upevnění paží, hygienická sada*

P265 001 000

Ambu DefibTrainer System - torzo Advanced s možností upevnění paží, hygienická sada*

P265 002 000

Ambu Defib Trainer System - torzo Basic, paže, hygienická sada*

P265 021 000

Ambu DefibTrainer System - torzo Advanced, paže, hygienická sada*

P265 022 000

Ambu Defib Trainer System - celá postava Basic, hygienická sada*

P265 011 000

Ambu DefibTrainer System - celá postava Advanced, hygienická sada*

P265 012 000

Defib Trainer Update Kit - část hrudníku s elektrodami, rezistance box a EKG box

P234 000 719

*Hygienická sada obsahuje 100 výměnných hygienických dýchacích sáčků a 5 výměnných tváří.
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