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RCP de Qualidade Salva Vidas

Mini Anne® Plus
Mini Anne® Plus é o mais recente produto do portfólio de soluções de 
treinamento em RCP da Laerdal, sendo uma solução econômica para 
ensinar RCP de qualidade para grandes grupos!

Cada kit contém 10 manequins de RCP reutilizáveis e duráveis, os 
aprendizes podem aumentar seu tempo de treinamento e podem praticar 
com seus próprios manequins. O Mini Anne Plus contém tudo que precisa 
para sua aula de RCP, incluindo uma bolsa de transporte!

Visite-nos para obter uma lista 
completa das características do 

Resusci Anne QCPR
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Mini Anne® Plus
CARACTERÍSTICAS:

•  Conjunto reutilizável de 10 manequins Mini Anne
•  Manequins leves, acessíveis e duráveis para instrução em RCP 
•  Fácil Armazenagem
•  Características realísticas do manequim: inclinação da cabeça / 

inclinação do queixo com abertura das vias aéreas, aumento visível 
do tórax e marcas de referência anatômicas apropriadas

•  Ajuste do controle “cliker” conforme diretrizes
•  Bolsa de transporte, incluindo bolsa-bomba e esteira de apoio para 

cada aluno
•  Produto fácil de usar e de higienizar

INFORMAÇÃO DE SOLICITAÇÃO:

Mini Anne Plus
106-00150  Mini Anne Plus 10 pacotes, pele clara

106-00250  Mini Anne Plus 10 pacotes, pele escura
Inclui: 10 manequins, 10 esteiras, 10 bolsas de inflar, 1 bolsa de transporte, 
2 bolsas de malha, 10 máscaras de face, 50 lenços para limpeza do 
manequim, 50 vias aéreas

106-00350  Mini Anne Plus (individual) com pele clara, completo com 
bolsa de inflar

106-00450  Mini Anne Plus (individual) com pele escura, completo com 
bolsa de inflar

Inclui: 1 manequim, 1 esteira para ajoelhar, 1 bolsa de inflar, 1 máscara de 
face, 2 lenços para limpeza do manequim, 1 via aérea.

Para mais informação, visite www.laerdal.com

Consumíveis 
106-10050  Conjunto de vias aéreas Mini Anne Plus (pacote com  

50 unidades)
106-11050  Face com pele clara do Mini Anne (pacote com 5 unidades)
106-12050  Face com pele escura do Mini Anne (pacote com 5 unidades)
152400  Lenços de limpeza para manequim (pacote com 50 unidades)
152401  Lenços de limpeza para manequim (pacote com 200 unidades)

Acessórios
106-10250 Bolsa de malha do Mini Anne Plus (pacote com 2 unidades)
106-10350 Manequim Mini Anne Plus (individual) com pele clara
106-10450 Manequim Mini Anne Plus (individual) com pele escura
106-10550 Esteira (pacote com 10 unidades)
106-10650 Bolsa de inflar
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