Man
Vybavení pro nácvik základní první pomoci
Ambu® Man je učební trenažér pro kardio-pulmonální resuscitaci dospělých velice věrně napodobující anatomii
člověka především u vlastností důležitých pro nácvik moderních resuscitačních technik.
 nastavení pevnosti hrudníku, pro simulaci různých tělesných konstrukcí
 dýchací cesty jsou otevřeny pouze tehdy,
je-li hlava anatomicky správně zakloněná
 instruktor může manuálně aktivovat puls
na krční tepně
 krční puls se automaticky aktivuje při
správné kompresi hrudníku
 mechanický monitoring poskytuje
okamžité informace o objemu ventilace,
nafouknutí žaludku, hloubce komprese
(v mm) a o nesprávné poloze rukou
 mechanická monitorovací jednotka
umožňuje velice jednoduchou úpravu
hraničních hodnot měřených ukazatelů na
základě směrnic používaných při nácviku
 možnost připojení na PC prostřednictvím
Ambu CPR Software Kit, Ambu CPR Printer
či nového USB rozhraní
 možnost rozšířit funkce o nácvik defibrilace (viz Defib Trainer Update Kit)
 hygienický systém
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.
VYBAVENÍ
NÁZEV A SPECIFIKACE

MONITOROVACÍ
JEDNOTKA

PŘIPOJENÍ K PC
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TORZO

AMBU MAN

PAŽE

NOHY

•
OBJ. Č.

Ambu Man Model C – torzo s možností upevnění paží, hygienická sada*

P234 003 000

Ambu Man Model CA – torzo, paže, hygienická sada*

P234 023 000

Ambu Man Model CF – celá postava, hygienická sada*

P234 013 000

Ambu Man nohy – včetně joggingových kalhot, v plátěné tašce

P234 000 786

Ambu Man paže – včetně joggingové bundy

P234 000 704

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