Melhorar o Índice de Sobrevivência é um Compromisso para Toda a Vida

Resusci® Baby QCPR®
É estimado que milhões de pessoas já treinaram com o manequim pediátrico
Resusci Baby®. A nova tecnologia QCPR® permite a medição do desempenho da
RCP e registro de sessões para debriefing em treinamento posterior.
Utilize o Resusci Baby QCPR® junto com o SkillGuide™ para um feedback individual em
tempo real ou com o SimPad® SkillReporter™ para avaliação abrangente, detalhada e
precisa durante sua sessão de treinamento em RCP.
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Visite-nos para obter uma lista completa
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Resusci® Baby QCPR®
Tecnologia QCPR®

A tecnologia QCPR da Laerdal, permite os nossos manequins a medir a qualidade da RCP, fornecendo feedback em tempo real dos ritmos de
compressão, profundidade, liberação, tempo sem intervenção e outros componentes críticos da RCP de alta qualidade conforme definido na
Declaração de Consenso da Associação Americana do Coração (AHA)*.

CARACTERÍSTICAS:
•	Anatomia realística incluindo inclinação da cabeça, inclinação do queixo,
profundidade de compressão, força de compressão e expansão torácica.
• O sensor que indica a colocação correta das mãos.
•	O sistema de verificação fornece aumento adequado do tórax com o
ressuscitador e ventilação boca a boca.
• Telas detalhadas do debriefing.
•	Conformidade com diretrizes da Associação Americana do Coração
(AHA)
INFORMAÇÃO DE SOLICITAÇÃO:
Resusci Baby QCPR
161-01250 Resusci Baby QCPR
SkillGuide e SimPad SkillReporter são solicitados em separado.
170-30050
202-30001

SkillGuide
SimPad SkillReporter

160-01250	
Resusci Baby para primeiros socorros
(sem componentes eletrônicos)

SimPad®
SkillReporterTM

SkillGuideTM

Para mais informação, visite www.laerdal.com
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Acessórios e Consumíveis
160-10150	Vias aéreas descartáveis do Resusci Baby
(pacote com 24 unidades)
160-10250	Vias aéreas descartáveis do Resusci Baby
(pacote com 96 unidades)
143600	Faces do Resusci Baby (pacote com 6 unidades)
152400	Lenços de manequim (pacote com 50 unidades)
15120103	Proteções faciais de manequins (6 rolos com 36 cada)

* Meaney PA, Bobrow BJ, Mancini ME, Christenson J, de Caen AR, Bhanji F, Abella BS, Kleinman ME, Edelson DP, Berg RA, Aufderheide TP, Menon V, Leary M; em nome dos Pesquisadores da Conferência de
Qualidade em RCP, o Comitê de Cuidados Cardiovasculares Emergenciais da Associação Americana do Coração, e o Conselho de Cuidados Cardiopulmonares e Terapia Intensiva, Perioperatória e Reanimação:
Qualidade da RCP melhorando os resultados de reanimação cardíaca dentro e fora do hospital: Uma declaração de consenso da Associação Americana do Coração. Circulação, 2013;128:417-435.
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