Ambu® Defib Trainer W, CPR SW
NUKEN OMINAISUUDET

Langaton ohjaus ja harjoituksen seuranta kannettavan tietokoneen avulla.

Syke tunnusteltavissa kaulalta ja ranteesta IV-käden yhteydessä.

Nukessa on mekaaninen valvontainstrumentti, joka antaa välittömästi tietoja
ventilaatiotilavuudesta, mahan täyttymisestä, rintakehän painelusyvyydestä ja
käsien väärästä asennosta.

Rintakehän jäykkyys on säädettävissä, joten on mahdollista simuloida erilaisia
kehorakenteita.

Ambu Defib Trainer W mahdollistaa harjoittelun kaikkien johtavien defibrillaattorimerkkien kanssa. Nuken rintakehälle on helposti vaihdettavissa elektrodijohdon
liitin defibrillaattorin mukaan.

Nuken ventilaatiota voidaan hoitaa nielutuubilla ja elvytyspalkeella tai suustasuuhun menetelmällä. Ristikontaminaation vaaraa ei ole hygienia-järjestelmän
ansiosta. Nuken sisäinen puhdistaminen ei ole tarpeen, harjoituksen jälkeen
pääpussi vaihdetaan ja kasvot pestään.

EKG-liittimien avulla voidaan testata myös muita potilaan seurantaan ja hoitoon
tarkoitettuja monitoreja.

Ambu Defib Trainer on laajennettavissa eli siihen voidaan investoida vaiheittain ja
sitä voidaan päivittää tarpeen mukaan.
ELVYTYSPARAMETRIT

Ohjelmisto valvoo ventilaatiotilavuutta, mahaan ventilaatiota, painelusyvyyttä ja
käden väärää asentoa. Lisäksi kouluttaja voi tallentaa tapahtumien ajankohdan:
herättely-yrityksen, hengitysteiden avaamisen, defibrillaation jne.

Koulutus voidaan toteuttaa vakiosuositusten (Guideline 2000, AHA, ERC, ARC
jne.) sekä omien suositusten mukaan.

Koulutustilanne voidaan pitää melkeinpä missä tahansa olosuhteissa; potilas istuu
WC:ssä, makaa sohvalla, potilasvuoteessa yms. Tarkoituksena saada
mahdollisimman todenmukainen tilanne aikaan. Tämän mahdollistaa nuken
langattomuus!
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AMBU CPR SOFTWARE KIT

Ambu CPR Software –ohjelmiston avulla voidaan suunnitella koulutusta ja seurata
sen etenemistä. Lisäksi voidaan tallentaa koulutustietoja ja tulostaa niitä.
◦ Ohjelmistoon kuuluu kurssin suunnitteluosio sekä opiskelijatietokanta, jonka
avulla voidaan oppilaskohtaisesti mukauttaa ja suunnitella koulutusta.
◦ Kaikki elvytystoimenpiteet voidaan tallentaa ja tulostaa. Näin koulutuskerrat
voidaan dokumentoida. Jos ostetaan enemmän kuin yksi
elvytysohjelmistopaketti, kouluttaja voi samanaikaisesti tarkastella kahden tai
useamman nuken toimintaa yhdeltä PC:ltä / kannettavalta tietokoneelta
TAKUU

Nukella on 16 kuukauden takuu.
AMBU Defib Trainer W, CPR SW- PAKETTI

Ambu Defib Trainer W, CPR SW- kokonaispakettiin sisältyy
◦ Defib Trainer W, CPR SW- -harjoitusnukke
◦ Kuljetuskassi
◦ Software kit, kannettava tietokone ja USB-kaapeli nuken päivittämiseen
◦ Elektrodijohdon liittimiä erilaisia defibrillaattoreita varten
◦ Ohjekirja ja suomenkieliset yksityiskohtaiset ohjelman ja nuken käyttöohjeet

Tilautiedot

Tuote nro

Ambu Defib Trainer W, torso

A265 307 000

Kädet torsoon

234 000 704

Jalat ja kädet torsoon

234 000 706

Nieluputkikasvot

234000725

100 kpl pääpusseja

234000702
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