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SALVANDO VIDAS COM A RCP

Little Anne® QCPR
Para os instrutores, fornecer feedback com base apenas na observação da 
performance dos alunos pode ser um desafio. A nova geração do manequim 
Little Anne® inclui a tecnologia de medição e feedback do QCPR para tornar a 
avaliação mais objetiva — tudo isso, na palma da sua mão. A Little Anne QCPR 
possui um aplicativo de apoio ao instrutor, que permite monitorar e treinar até 
seis alunos simultaneamente, e um aplicativo para o aluno conseguir avaliar o seu 
próprio desempenho em tempo real. 

Com a Little Anne QCPR, os instrutores conseguem aumentar a eficiência do 
treinamento de RCP, com uma tecnologia interativa e envolvente para os alunos.
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A Little Anne® QCPR continua durável e leve como o manequim Little Anne original. A nova versão, com a tecnologia QCPR, oferece:
• Feedback em tempo real das compressões e ventilações
• Um resumo com pontuação geral e sugestões de melhoria
• Detalhes sobre a profundidade, taxa de compressão, volume de ventilação e números de ciclos/ventilações/compressões

OPÇÕES DE FEEDBACK:

Aplicativo do instrutor da Little 
Anne QCPR 
Para os instrutores monitorarem os alunos 
simultaneamente 

• Download grátis na App Store
• Conecta-se com 1 a 6 manequins
• Feedback e desempenho da RCP em 
tempo real
•  Fornece sugestões para melhoria após a 

sessão
•  Salva o histórico de  resultados no 

aplicativo

SkillGuide™

•  Fornece opção integrada do tipo “plug 
and play”

•  Pode ser usado de forma autônoma ou 
como complemento para qualquer um 
dos aplicativos

Aplicativo do aluno da Little Anne 
QCPR  
Para os alunos monitorarem seus próprios 
desempenhos

•  Download grátis na App Store e na 
Google Play

•  Conecta-se a 1 manequim
•  Feedback e desempenho da RCP em 

tempo real
•  Fornece sugestões para melhoria após a 

sessão
•  Salva o histórico de  resultados no aplicativo  

É  possível  fazer o upgrade de todos os 
manequins Little Anne existentes para o 

QCPR de modo rápido e fácil, com o kit de 
atualização Little Anne QCPR.

INFORMAÇÕES PARA PEDIDOS
123-01050 Little Anne QCPR
123-03050 Little Anne QCPR com pele escura
124-01050 Little Anne QCPR, kit com 4 manequins
124-03050  Little Anne QCPR com pele escura, kit com 

4 manequins
123-60750  Kit de atualização do Little Anne QCPR – 

compatível com todos os manequins 
Little Anne existentes

Acessórios e Consumíveis
123-30050 SkillGuide com cabo de extensão
020300 Vias aéreas da Little Anne (pacote 24) 
020301 Vias aéreas da Little Anne (pacote 96) 
15120103  Protetor de face para o manequim (6 rolos com 36 

unidades cada)  
152400  Lenços de limpeza para o manequim (pacote 50)
152401  Lenços de limpeza para o manequim (pacote 1200)
310210 Faces para o manequim (pacote 6)
310215 Faces para o manequim, pele escura (pacote 6)


