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Panel SimPad SkillReporter
 

Cena: 7 995,00 PLN

Opis słownikowy

Dostępność chwilowo niedostępny

Producent Laerdal

Opis produktu
 

Panel SimPad SkillReporter

Dzięki nowemu panelowi SimPad SkillReporter można bezprzewodowo kontrolować aż do sześciu manekinów serii QCPR.
Używając manekinów serii AED lub CPR-D można ustawiać rytmy pracy serca oraz uruchamiać scenariusze zdarzeń.
To wszystko bezprzewodowo.
Instruktor prowadzący ćwiczenia może w sposób ciągły obserwować postępy każdego ćwiczącego.
Oto najnowsze narzędzie do szkolenia w zakresie resuscytacji krążeniowo – oddechowej.

SimPad SkillReporter dostarcza łatwych do analizy wyników szkolenia RKO. Oprogramowanie panelu zbiera i przechowuje wszystkie
dane i po przeliczeniu przedstawia w postaci czytelnego podsumowania.
Podgląd wyników w czasie rzeczywistym oraz elastyczność przygotowanych podsumować pozwalają ćwiczącym doskonalić swoje
umiejętności w niespotykany dotąd sposób.

SimPad SkillReporter współpracuje z następującymi manekinami:

Resusci Anne QCPR (włączając w to wersje AED i QCPR-D)
Resusci Baby QCPR (wyłącznie poprzez połączenie kablem USB)

Cechy SimPad SkillReporter

dotykowy ekran ułatwiający sterowanie
prezentacja wyników ćwiczeń RKO w czasie rzeczywistym
zdalne sterowanie treningowymi defibrylatorami AED Trainer 2 i 3
sterowanie rytmami pracy serca do użycia prawdziwego defibrylatora
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szczegółowe wyświetlanie podsumowań z podświetleniem istotnych danych
zaznaczanie kluczowych zdarzeń podczas ćwiczeń
możliwość bieżącej prezentacji wyników ćwiczeń na wielu manekinach dla ćwiczeń w grupach
ustawiane limity parametrów wentylacji i ucisków klatki piersiowej (w tym standardy AHA/ERC)
przesyłanie danych do komputera PC celem ich przeglądania, drukowania i archiwizacji za pomocą darmowego programu
Session Viewer

Zalety SimPad SkillReporter

trwałe i wygodne w użyciu urządzenie zaprojektowane specjalnie do prowadzenia ćwiczeń RKO
duży kolorowy ekran dotykowy zapewniający intuicyjną obsługę
bezprzewodowo współpracujący z manekinami serii Resusci Anne QCPR
możliwość podłączenia przewodowego poprzez USB do manekinów Resusci Anne QCPR i Resusci Baby QCPR
długi czas pracy na baterii (4 godziny) i szybkie jej ładowanie za pomocą ładowarki znajdującej się w zestawie
łatwy przesył danych do komputera PC za pomocą kabla USB
prostota konfiguracji i użycia

 

Galeria
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