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Little Anne HLR-treningsdukken er nylig blitt forbedret for 
å tilrettelegge for mer realistisk voksen HLR-trening med 
tilbakemeldingsverktøy. Den er slitesterk og designet for at 
praktisk trening skal være enkel å utføre. 

Grunnet høyst realistisk brysthev- og senking samt 
kompresjonsmotstand, kan tilbakemeldingsverktøy som 
CPRmeter brukes til å forsikre tilbakemelding i sanntid og 
tilrettelegge for kvalitetstilbakemelding og gjennomgang av 
trening i etterkant. 



Q-CPR Quick Review hendingsstatistikk

Komprimer dypere

Korrekt dybde og hastighet

Slipp opp mellom hver kompresjon

Tid uten aktivitet

Kompresjonsteller

Komprimer saktere
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KIT-LittleAnneCPR Little Anne 4 pack  

 CPR meter

BESTILLINGSINFORMASJON

CPRmeter gir tilbakemelding i sanntid på den HLR kvaliteten som utøves. Ved å 

øve med Little Anne og CPRmeter læres det å gi høykvalitets-HLR, noe som er 

nødvendig for å komprimere best mulig når det gjelder. 

 

“Bruken av CPRmeter førte til en vesentlig forbedring av 
kvaliteten på HLR for uerfarne elever.” 
Buléon, C. et al, Improvement in chest compression quality using a feedback 

device (CPRmeter), American Journal of Emergency Medicine, (2013)

 

Hvordan fungerer CPRmeter? 

CPRmeter har to innebygde sensorer: en som måler akselerasjon og en 

som måler kraft. En avansert mikroprosessor måler kontinuerlig begge disse 

parameterene under hver kompresjon og spesielle algoritmer konverterer det 

innsamlede dataet til meningsfull informasjon. 

Akselerometeret måler dybden og hastigheten på bevegelsen  

av brystveggen under hver kompresjon og konverterer det til  

avstanden brystveggen har beveget seg. Kraftsensoren måler  

kraften som brukes under HLR og registrerer også om den  

som leverer kompresjonene slipper brystet fullstendig opp  

mellom kompresjonene. Tilbakemelding gis dersom den som  

utfører HLR lener seg på pasienten under HLR. Dette gjør  

at den som gir HLR leverer pleie som er i tråd med  

retningslinjene for korrekte kompresjoner uansett stivhet  

på brystet til individuelle pasienter. 

Little Anne 4 pack med CPRmeter

310210 Ansikt x 6
310215 Face Skin, dark x 6

020300 Luftvei KPL. LA 24 stk. 
020301 Luftvei KPL. LA 96 stk. 
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