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KPR figurína Prestan je určena pro nácvik a výuku první pomoci 
ve školách,  autoškolách, tréninkových centrech, atd. Má velmi re-
alistické zpracování a ve své kategorii se jedná o jedinečný model. 
Součástí modelu je i kontrolní elektronika tzv. KPR monitor, který mo-
nitoruje efektivitu stlačování hrudníku při provádění nepřímé srdeční 
masáže. Sleduje a průměruje počet stlačení hrudníku v přepočtu na 
minutu a okamžitě danou rychlost signalizuje pomocí integrovaných 
LED diod. Student i učitel okamžitě vidí efektivitu poskytované KPR. 
Díky zřetelně viditelným LED diodám může učitel při použití více fi-
gurín snadno kontrolovat i více studentů najednou. Kontrolováná je 
také správná hloubka komprese pomocí jednoduché zvukové signa-
lizace. Je-li hrudník stlačen do správné hloubky, ozve se „cvaknutí“. 
Díky patentovanému systému konstrukce je také realně simulována 
nutnost záklonu hlavy při provádění umělého dýchání. V případě, 
že student záklon hlavy neprovede, zůstávají dýchací cesty neprů-
chodné.Pomocí KPR figuríny Prestan si každý student snadno osvojí 
základy poskytnutí neodkladné první pomoci tak, aby v případě její 
skutečné potřeby byl výsledek poskytnuté péče co nejefektivnější.   
 
Model Prestan plně vyhovuje Guidelines 2010.

KPR figurína Prestan je k dispozici také v provedení dítěte a kojence:

4115.PPAM100MMS - Prestan KPR - AED figurína dospělého člověka s KPR monitorem

Základní oživovací techniky

4115.PPCM100MMS - Prestan KPR - AED figurína dítěte s KPR monitorem

4115.PPIM100MMS - Prestan KPR - AED simulátor kojence s KPR monitorem

Úrazy a KPR

Prestan Professional Ultralite torza

4115.PP-ULM-400-MS - Prestan Professional Ultralite
Představujeme Vám nejnovější a nejlépe přenosné figuríny Prestan 
Ultralite. Tato sada je velice snadná pro sestavení a je prodávána v 
pohodlném lehkém balení po 4 kusech pro efektivní nácvik „v pohy-
bu“. Tato figurína je cenově dostupnou alternativou pro nácvik KPR. 
Je stejně kvalitní a realistická, jako ostatní modely Prestan.

Vlastnosti:
Jedinečně rychlé a snadné uvedení do provozu; torza a hlavy do 
sebe zapadají, čímž se v přenosné tašce šetří místo; díky otevírání 
do „V“ je přístup do figuríny velmi snadný; figurína se snadno čis-
tí; vinylová a bez latexu; kompatibilní s elektrodami z AED trenéru; 
anatomicky přesné provedení včetně mečovitého výběžku; realistic-
ký náklon hlavy; viditelný zdvih hrudníku s plicními vaky; realisticky 
zpracovaný detail hrudníku; realistické komprese hrudníku do plné 
hloubky 2‘‘; testováno na životnost, vydrží až 500 000 kompresí

Sada obsahuje:
4 torza; 4 hlavy; 4 kompresní písty; 50 plicních vaků s krytem na 
ústa; nylonová přenosná taška; odnímatelný popruh přes rameno.

Sada pro nácvik resuscitace TPAK 700 CPR Prompt

4107.LF06702 - Sada TPAK 700 CPR Prompt
Ekonomické balení sedmi kusů simulátorů pro resuscitaci (5 dospě-
lých torz a 2 figuríny kojenců). Umožňuje realistický nácvik resusci-
tačních postupů, Heimlichova manévru, použití AED, dýchání z úst 
do úst.

Vlastnosti:
záklon hlavy / zvednutí brady pro otevření dýchacích cest; anato-
micky přesné tělo; slyšitelné cvaknutí při provedení správné techniky 
komprese; viditelné zvedání hrudníku; figuríny kojenců mají odstra-
nitelnou hrudní desku

Sada obsahuje:
5 ks dospělých torz; 2 ks figurín kojenců; 50 ks náhradních plic pro 
dospělého; 20 ks náhradních plic kojeneckých.
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Základní oživovací techniky, maskovací sady

Úrazy a KPR

CPR LillyTM - Torzo pro nácvik KPR

4111.1017772 - CPRLillyTM

CPRLillyTM - spolehlivé zařízení pro všechny nácvikové kurzy KPR. 
CPRLillyTM nácviková figurína je hygienická a úsporná díky vyměni-
telným vzduchovým vakům a oddělenému systému vzduchové ko-
mory. Obličeje mohou být vyměněny a lze je snadno čistit. Karotický 
puls a pohyby oka mohou být zvlášť ovládány ručně. Když je dosa-
ženo správné hloubky komprese, ozve se tón, ale ten lze dle potřeby 
deaktivovat. Všechny použité materiály splňují nejvyšší požadavky, 
hovoříme-li o kvalitě a odolnosti. Vyvinuto a vyrobeno v Německu.
Když uživatel mluví na figurínu CPRLillyTM, může na to reagovat 
otevřením očí, takže nácvik provádění KPR je velmi realistický. Horní 
trup oblečený do mikiny se zipem ukazuje všechna důležitá anato-
mická místa. Správný sklon hlavy, jednotlivý karotický puls a pohyb-
livá čelist k provádění manévru roztažení čelisti poskytují realistické 
scénáře. Nácvik KPR s CPR LillyTM splňuje nejnovější předpisy AHA 
a ERC.

4111.1017772 - CPRLillyProTM

Stejný, jako klasický model CPRLillyTM, ale navíc je dodáván s table-
tem, díky kterému můžete pozorovat tyto parametry: hloubka kom-
prese, frekvence komprese, poloha ruky, záklon hlavy, objem/rych-
lost dýchání (kombinované), tlak při dýchání.

Realistický vzhled, odpor při 
stlačení hrudníku, dobře patrné 
orientační body, možnost záklo-
nu hlavy, uzavíratelné dýchací 
cesty, simulace dušení, elektro-
nika monitorující správné umís-
tění rukou, správnou kompresi 
hrudníku a množství vdechova-
ného vzduchu, snadné sejmutí 
hrudníku při výměně plicních 
vaků.

4107.PP02850 - Resuscitační figurína Brad 
                      s elektronikou a přenosným vakem

Realistická úsporná startovací 
sada, která obsahuje dostatek 
materiálu pro vytvoření několika 
„obětí“. Tato sada je vynikající 
pomůckou při nácviku třídění 
raněných a rychlé identifikaci 
zranění nebo úrazu.

4107.PP00815 - Základní sada pro simulaci 

4108.S315.500 - CPR+D trainer

Elektronika figuríny je poháněna 
stlačováním hrudníku a tím se 
simulátor během nácviku nabíjí. 
Realistický záklon hlavy a ma-
nipulace s čelistí a bradou. Stu-
denti získávají znalosti o tom, 
jak správně stlačovat hrudník 
při provádění kardiopulmonární 
resuscitace.

Figurína se používá pro ná-
cvik resuscitačních a zá-
chranných technik. Simuluje 
širokou řadu skutečných úra-
zů, se kterými se záchran-
ná služba nejčastěji setkává. 
Volitelně lze dokoupit různé úra-
zové sady.

Simulátor pro nácvik resuscita-
ce s možností nastavení tuhosti 
hrudníku do třech pozic (dospě-
lý, dítě, neutrální). Zaklonitelná 
hlava a zvukový indikátor pro 
vyhodnocení správné hloubky 
komprese.

4114.MB001B - Practi-MAN - KPR simulátor
                    s přepravní taškou

4107.PP02700 - Celotělová figurína pro nácvik 
záchranných technik           

Pro demonstrování lze využít 
celotělové figuríny PP02700 
(dodávaná samostatně). Sada 
obsahuje dvanáct odlitků krvá-
cejících zranění (např.: tržná 
rána na předloktí, bodné pora-
nění dolní končetiny, poraněná 
čelist) včetně soupravy umélé 
krve. A sadu pěti  popálenin.

4107.PP06701 - Úrazová odlitková sada
zraněného
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Automatické externí defibrilátory (AED)

Mladý záchranář

AED / Mladý záchranář

LIFEPAK CR+ AED je přístroj nabitý nejmodernějšími technologie-
mi, jako například bifazickou technologií výboje s přizpůsobením se  
impedanci pacienta. Přitom je uživatelsky jednoduchý s minimálními 
nároky na péči. Defibrilátor spustíte stiskem jediného tlačítka, kterým 
se odstartuje cyklus všech kroků potřebných k záchraně a provedení 
defibrilace. 
Mysleli jsme na vše: dokonce ani opomenutí pravidelné kontroly sta-
vu baterie nezbaví LIFEPAK CR+ připravenosti. U běžných přístrojů 
musíte baterie pravidelně obměňovat a pokud dojde k jejich úplnému 
vybytí, jsou běžná AED nefunkční. U LIFEPAK CR+ však zajišťuje 
pohotovost přístroje dobíječka CHARGE-PAK. Tu je rovněž potřeba 
měnit, avšak přístroj je zcela funkční i ve chvíli, kdy je CHARGE-PAK 
vytažen z přístroje, nebo je-li zcela vybitý. Chráníme Vás tak před 
opomenutím dohledu nad stavem přístroje.

4401.80403000131 - LIFEPAK CR+

4401.PPAEDT106 - Prestan professional AED trenér

Prestan AED trenér nabízí kvalitu, trvanlivost a cenovou do-
stupnost, jako žádný jiný na trhu. Jasný, jistý hlas (možnost 
volby jazyka) dává srozumitelné instrukce, zatímco předpro-
gramované scénáře dělají trénink efektivnějším. Přístroj je kom-
patibilní s jakoukoli tréninkovou figurínou a je použitelný k simu-
laci jak plně automatizovaných, tak i poloautomatických AED. 
Prestan professional AED trenér přístroj obsahuje sadu tréninkových 
elektrod pro dospělého, baterie, návod k použití a transportní brašnu. 
Dálkový ovladač lze objednat zvlášť.

Vlastnosti: 

• čeština / slovenština, jazyky lze přepínat
• pět vestavěných scénářů
• ovládání hlasitosti
• předzapojené elektrody
• elektrody osazeny čidlem, které umí rozpoznat zda jsou 

elektrody připevněné na resuscitační figurínu
• možnost opakovaného použití elektrod (cca 25 - 30×)
• atd.

4410.CB04100A - R-aid - prázdný, červená/černá

4410.ST02039A - T - straps

R-aid je multifunkční záchranář-
ský batoh, mimořádně prostorný 
a všestranný, určený pro obec-
né záchranářské úkony. Lze na 
něj pomocí suchých zipů Velcro 
umístit až šest různě barevných 
kapes obsahujících různé zá-
chranářské vybavení. Batoh je 
možné zakoupit i v jiném barev-
ném provedení. 

4107.PP01326 - Vodní záchranářská figurína 

4410.ST02010- Spencer Rock

Figurína je vyrobena z odolného 
vinylového plastu, nerezavějící 
ocelové konstrukce a má po-
hyblivé klouby. Jakmile se figu-
rína naplní vodou potopí se ve 
vodě po krk. Při dodatečném za-
tížení lze figurínu zcela ponořit.  
Figurínu lze zakoupit také v pro-
vedení s CPR, nebo ve verzi do-
spívajícího.

Praktický a pevný systém k fixa-
ci pacienta na páteřní desce či 
jiných transportních zařízeních. 
Fixační systém „T - straps“ je 
přizpůsobitelný všem běžným 
páteřním deskám a všem pa-
cientům. Je vyroben z 50mm 
polypropylenové pásky. Použi-
tí tohoto fixačního systému je 
snadné a rychlé. 

Pevná páteřní deska Spencer 
Rock je určena pro vyprošťová-
ní, transport a fixaci pacientů s 
podezřením na poranění páteře. 
Připevnění k nosítkům pomocí 
systému nylonových pásů se 
suchým zipem Velcro umožňu-
je zvednout pacienta během 
vyprošťování nebo transportu v 
obtížných podmínkách.

dospělého
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Mladý záchranář

Mladý záchranář

100% transparentní pro rent-
genové paprsky, omyvatelná, 
dezinfikovatelná; kompatibilní 
se všemi druhy imobilizérů hla-
vy; tři odnímatelné popruhy pro 
rychlou imobilizaci pacienta; 
rozměry: 183 x 40 x 4,5 h cm; 
hmotnost: 7,6 kg; zatížitelnost: 
150 kg.

4403.BAR025- Páteřní deska 4409.098005 - Záchranářská KPR deska

Záchranářská CPR deska pro 
polohování pacienta pro efektiv-
ní zákrok. Určená jako pomůcka 
při kardiopulmonální resuscitaci. 
Deska je anatomicky tvarová-
na pro zajištění správné pozice 
pacienta pro efektivní aplikaci 
vnější srdeční masáže a zajiště-
ní správného dýchání.

4409.262023000 - Kardiopumpa

ACD (Active Compression De-
compression CPR) znamená, 
že tato kardiopumpa zajišťuje 
aktivní komprese a dekomprese 
hrudníku během kardiopulmo-
nální resuscitace. Zvyšuje tlak 
arteriální krve, zvyšuje tlak koro-
nární perfúze, snižuje intratho-
rakální tlak během dekompresní 
fáze, zvyšuje míru přežití.

Stetoskop s oboustrannou hla-
vicí pro velmi dobrou akustiku.
Zdvojená hadička pro výborný 
zvukový přenos v oranžové bar-
vě. Kompletní se třemi nástavci 
rozdílných velikostí, 2 měkkými 
a 2 tuhými ušními olivkami a 2 
membránami.

4409.0861110 - Stetoskop s dvojitou hadičkou

Multifunkční záchranářské nůž-
ky. Lze je použít pri záchranár-
ských akcích pro rozbití čelního 
skla, pro rozstřihnutí oděvu, 
záchranných pásu. Vyrobeny z 
nerezové oceli. Možno sterili-
zovat v autoklávu. Dodáváno v 
pouzdru.

4409.099000 - Nůžky pro záchranáře

Jendnodílný krční límec z poly-
etylenu bez čelní a zadní části. 
Omyvatelná vnitřní část, fixo-
vaná pomocí plastových nýtu. 
S centrálním otvorem pro tra-
cheální trubici, Velcro pásky pro 
rychlou a nastavitelnou fixaci. 
Dostupný v různých barvách.

4403.500 - 505 - Jednodílný krční límec

Vyroben z materiálu Cordura, 
doplněný vysoce viditelnými 
reflexními pásky a zpevněným 
dnem z PVC s ochrannou gu-
mou. Mark lze použít jako batoh 
nebo tašku (ramenní popruhy 
lze umístit do kapsy na zip). V 
případě zájmu zajistíme jeho 
naplnění.

4410.CB00423B - Batoh Mark, červená/černá

Vyprošťovací zařízení Spencer 
je pomůckou k vyprošťování a 
k fixaci páteře, který je ideální 
pro všechny mimořádné situa-
ce. Obzvláště vhodný pro oběti 
zablokované ve vozidlech, zří-
cených budovách a na místech 
dalších katastrof. Lze ho použít 
i na těhotné ženy, děti a kojence.

4410.SR00111B - SED

Matrace Res-Q-Matt se skládá 
ze dvou částí: vnitřní část je tvo-
řena dvěma pevnými vrstvami 
nylonu beze švů, které obsahují 
polystyrenové kuličky, vnější 
část je z nylonu a má osm úchy-
tů, díky čemuž je matrace pře-
nosná a odolná vůči oděru.

4410.QM22206A - Res-Q-Matt

Tento zvláštní fixační systém má 
výjimečné vlastnosti. Slabá vrst-
va hliníku je pokryta polypropy-
lenem s uzavřenými póry, který 
nepropouští tekutiny a krev a 
je kompatibilní s rentgenovým 
zářením. Je-li použita podélně, 
stává se dlaha polotuhou opo-
rou pro končetiny.

4410.JM90000A-JM900002A - Urra Splint


