
O treinamento excepcional faz toda a diferença 

www.laerdal.com

Premature Anne Task Trainer
Premature Anne é um manequim prematuro de 25 semanas, com proporções 
realistas, desenvolvido em conjunto com a AAP (American Academy of 
Pediatrics, Academia Americana de Pediatria). Ela foi projetada para facilitar o 
treinamento de profissionais de saúde na iniciação aos cuidados apropriados e 
à ressuscitação de neonatos prematuros.



Para obter mais informações, visite www.laerdal.com

290 - 00050

290 - 00150

Número de catálogo 

Premature Anne 
Task Trainer

Premature Anne 
Task Trainer Twin Pack

Descrição

Anatomicamente preciso
Neonato prematuro de proporções realistas 

Funções realistas das vias aéreas 
Projetado para treinar o manejo das vias aéreas, incluindo 
a colocação de um tubo ET

Experiência de treinamento realista
Premature Anne facilita o treinamento de habilidades 
em ressuscitação para neonatos prematuros nascidos 
nos limites da viabilidade

Compatível com a realização de ressuscitação 
neonatal da AAP
Os recursos da Premature Anne estão alinhados 
aos objetivos do currículo de curso do programa de 
ressuscitação neonatal

Leve e portátil
Premature Anne é facilmente transportável, para uso em 
várias situações clínicas e em cenários de locomoção

Acesso vascular

•  Umbigo com acesso 
venoso e arterial

•  Reservatório interno 
de fluido

Recursos respiratórios

•  Elevação e depressão 
torácicas com ventilação 
mecânica

Sítio de infusão pré-
implantado seco para 
prática de colocação 

• Veia safena direita
• Dorso da mão esquerda
• Fossa antecubital esquerda

Atende aos requisitos de treinamento 
em ressuscitação neonatal.
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Premature Anne Task Trainer

Recursos das vias aéreas

• Inserção de tubo ET
• Intubação do lobo direito
• Ventilação com pressão positiva
• Manobra de Sellick
• Inserção de tubo NG/OG


