Reanimatiepoppen
U zoekt nu in de door ons meest verkochte reanimatiepoppen . Kunt u niet vinden wat u zoekt?
Aarzel niet om contact met ons op te nemen.

Ambu Man I

De Ambu Man is een oefenpop van volwassen afmetingen, die een uitzonderlijk levensechte
voorstelling van de menselijke anatomie biedt, in het bijzonder de kenmerken die belangrijk zijn voor
het oefenen van moderne reanimatietechnieken.
Laag risico van kruisinfectie
De Ambu Man bevat een uniek, gepatenteerd hygiënisch systeem, waarbij alle cursisten een eigen
gelaatsmasker en luchtzakje krijgen, om het risico van kruisinfectie tussen leerlingen die dezelfde
oefenpop gebruiken, tot een minimum te beperken. Het hygiënisch systeem beschikt ook over
realistische uitademing van de Ambu Man door de mond en neus.
Mechanisch controle-instrument
De Ambu Man I (Instrument) modellen zijn uitgerust met een mechanisch controle-instrument. Dit
instrument toont de resultaten van het ventilatievolume, de borstcompressie diepte in mm, het
opblazen van de maag en een onjuiste handpositie.
Kenmerken:







Ambu’s uniek, hygiënisch systeem
De borstkas stijfheid is variabel
Luchtweg opent slechts wanneer het hoofd op de juiste wijze achterover gebracht is
Realistische kinlift
Optillen van onderkaak is mogelijk (Jaw trust)
Draagtas tevens oefenmat

Materialen:





Basis Unit: Polyethyleen
Instrumenten onderdeel: ABS Plastic
Hoofd: PVC, hard
Borst en gezicht: PVC, zacht

Specificaties:





Gewicht torso met draagtas 12 kg
Gewicht volledig lichaam met draagtas 17 kg
Totale lengte torso 80 cm
Totale lengte volledig lichaam 170 cm

Samenstelling Ambu Man I:





Torso met registratiepaneel conform NRR-richtlijnen, met realistische kinlift
5 gelaatsmaskers
100 luchtzakjes
draagtas (tevens oefenmat)

Optioneel:



Ambu Man I: Bovenstaande, inclusief armen
Ambu Man I: Bovenstaande, inclusief armen en benen

Laerdal Baby Anne

De Baby Anne is een realistische en lichtgewichte oefenpop voor het trainen van reanimatietechnieken bij een baby. Baby Anne beschikt over een natuurgetrouwe luchtweg die met een
speciale techniek te openen is. De herbruikbare gezichtshuiden zijn eenvoudig te verwisselen zodat
elke cursist gebruik kan maken van zijn eigen gezichtshuid.
Net als bij de Little Anne en Little Junior naast de Resusci Anne en de Resusci Junior, kunt u de Baby
Anne inzetten naast de Resusci Baby. Zo werkt u met minder toeschouwende en met meer
oefenende cursisten.








de natuurgetrouw luchtweg kunt u openen door de Head Tilt/Chin Lift en Jaw Thrust techniek
u voert realistische hartmassage uit
bezit de unieke mogelijkheid een luchtwegobstructie door een vreemd voorwerp te simuleren
elke cursist gebruikt zijn eigen luchtweg
herbruikbare gezichtshuiden zijn gemakkelijk en snel verwisselbaar. Hierdoor kan elke cursist zijn
‘eigen’ gezichtshuid gebruiken, en volstaat één desinfecteerbeurt aan het eind van de les
beschikbaar per stuk of als totaalpakket van vier stuks
de lichtgewichte draagtas met vier Baby Anne oefenpoppen weegt minder dan 6 kg

Wat wordt er meegeleverd met uw bestelling?






1 x Baby Anne
Soft Pack
6 luchtwegen
10 "luchtwegproppen"
Gebruiksaanwijzing

Laerdal Little Junior

De Little Junior oefenpop is een realistische, betaalbare en lichtgewichte reanimatie-trainer met
alle essentiële eigenschappen voor het aanleren van hart-longreanimatie bij kinderen.
De Little Anne oefenpop is ontwikkeld voor het oefenen van hart-longreanimatie bij kinderen zonder
in te boeten aan werkelijkheid of kwaliteit. Het degelijke en handzame ontwerp maken
praktijkoefeningen betaalbaar voor iedere student.
Productvoordelen:






Geschikt voor het goed opleiden en het aanleren van hart-longreanimatie bij kinderen door de
aanwezigheid van alle belangrijke eigenschappen
Kostenefficiënt door meer oefenpoppen voor praktijkoefeningen
Realistische anatomische kenmerken maken het mogelijk de vaardigheden in longhartreanimatie bij kinderen over te brengen
Little Junior is door haar lichtgewicht handig en makkelijk te transporteren
De degelijke constructie geeft een onovertroffen, lange levensduur.

Interne compressietesten hebben aangetoond dat er geen productslijtage optreedt na meer dan een
miljoen borstcompressies van twee inches.
Producteigenschappen:










Mond- en neuskanalen maken het dichtknijpen van de neus noodzakelijk voor mond-opneusbeademing
Natuurlijke obstructie van de luchtwegen leert de studenten de belangrijke techniek van het
openen van de luchtwegen aan
Door het hoofd achterover te kantelen, de kinlift toe te passen en de "jaw thrust" te gebruiken
leren de studenten alle handelingen voor reanimatie van een echt slachtoffer op de juiste manier
toe te passen
De realistische luchtwegfunctie resulteert in een afgesloten luchtweg als de student het
achteroverkantelen van het hoofd, de kinlift of de "jaw thrust" niet goed uitvoert.
De borstkas komt omhoog bij correcte beademing
Door de anatomisch waarheidsgetrouwe kenmerken leert de student alle anatomische
kenmerken die van belang zijn voor de hart-longreanimatie bij kinderen, te herkennen
Terugkoppeling door een geluidssignaal voor verbetering van compressiediepte.
Een "klikker" geeft de juiste compressiediepte aan





Een realistische compressieweerstand leert de studenten hoeveel druk er nodig is voor het
uitvoeren van een goede borstcompressie in een echte situatie
Betaalbare wegwerpluchtwegen met eenrichtingsklep voor snel en makkelijk terug gebruiksklaar
maken
Afneembare en herbruikbare gezichtshuiden voor makkelijk en betaalbaar onderhoud

Wat wordt er allemaal met uw bestelling meegeleverd?






Little Junior
2 gelaatsmaskers
2 luchtwegen
Gebruiksaanwijzing
Fles desinfectans

Laerdal Little Junior is in licht en donkere huid leverbaar.

Laerdal Resusci Anne First Aid Torso

De First Aid Resusci Anne is van hoogwaardige kwaliteit. De draagtas kan niet alleen maar als
draagtas gebruikt worden maar ook als kniemat om op te oefenen.
Dit artikel bevat:








Torso oefenpop
3 Resusci oefenpop gezichten
2 luchtzakken
Draagtas en kniemat
Trainingsjas voor de pop
50 Schoonmaakdoekjes
Gebruikershandleiding

Laerdal Resusci Anne First Aid Full Body trolley

De Full body geeft een nog realistischer gevoel tijdens het trainen met de reanimatiepop. De pop zit
verpakt in een handige Trolley zodat tijdens het vervoeren van de pop geen last zal opleveren.
Dit artikel bevat:








Full Body oefenpop
3 Resusci oefenpop gezichten
2 luchtzakken
Draagtas en kniemat
Trainingsjas en broek voor de pop
50 Schoonmaakdoekjes
Gebruikershandleiding

Prestan Reanimatiepop

De Prestan reanimatiepop onderscheidt zich door uitstekende eigenschappen, zoals:
Realistische uitstraling en levensecht gevoel: Dit komt door de gepatenteerde huid van elastomeer,
die bij aanraken het gevoel geven dat je bezig bent met echte huid. De huid is vuilafstotend, aan de
pop blijven geen resten van de elektroden plakken.
Praktische anatomie: Bij kunstmatige beademing kan de zachte neus ingeknepen worden. Langs de
hals is de halsslagader zichtbaar. De juiste grootte van de borstkas maakt het oefenen met de
trainings-AED mogelijk. Visuele oriëntatiepunten zorgen er voor dat ook de Heimlich-greep geoefend
kan worden. Het zichtbare borstbeen zorgt voor de juiste plaatsing van de handen bij de
borstcompressies.
CPR monitor: Deze monitor zit ingebouwd in de pop en geeft visuele en auditieve feedback over de
correcte uitvoering van de borstcompressies. Ook de diepte(minstens 5 cm) waarmee de
compressies worden uitgevoerd, voelt levensecht aan en komt overeen met de kracht waarmee in
echte situaties deze worden uitgevoerd.
De pop wordt geleverd inclusief 10 luchtwegen(longzakjes), handleiding en een transporttas(kan
worden gebruikt als trainingsmat) met standaard 3 jaar fabrieksgarantie.

