
Phantom szkoleniowy Ambu® Man
Ambu Man jest manekinem wielkości dorosłego człowieka Imitują-

cym szczegóły anatomii istotne podczas nauczania resuscytacji krą-

żeniowo-oddechowej.

CECHY MANEKINA AMBU MAN
• Unikalny system higieny Ambu chroniący ćwiczących przed 

przenoszeniem infekcji oraz eliminujący potrzebę dezynfekcji 

wnętrza manekina.

• Realizm wentylacji: słyszalny i wyczuwalny wydech przez usta 

i nos, unoszący się brzuch przy wdmuchnięciu powietrza do 

żołądka.

• Regulowana sztywność klatki piersiowej, pozwalająca na naukę 

masażu serca z uwzględnieniem różnic w budowie ciała ratowa-

nej osoby.

• Drogi oddechowe udrażniające się jedynie po prawidłowym 

odchyleniu głowy.

• Ręczna symulacja tętna na tętnicy szyjnej.

• Tętno samoczynnie aktywowane podczas prawidłowego uciska-

nia klatki piersiowej

• Zespół mechanicznych wskaźników monitorujących resuscytację: 

objętość oddechu, wdmuchnięcia powietrza do żołądka, głębo-

kość ugięcia klatki piersiowej oraz niewłaściwe ułożenie rąk.

Ambu CPR Software Kit pozwala na wykorzystanie wszystkich funk-

cji oferowanych przez manekin Ambu Man ze złączem komputero-

wym. Zestaw zawiera interfejs USB (przetwornik analogowo-cyfro-

wy) oraz program pracujący w systemie Windows, umożliwiający 

organizowanie  i monitorowanie sesji szkoleniowych oraz zapisywa-

nie i drukowanie ich wyników.

WŁAŚCIWOŚCI PROGRAMU
• Wszystkie parametry resuscytacji: objętość oddechu, głębokość 

uciskania klatki piersiowej, wdmuchnięcie powietrza do żołądka, 

niewłaściwe ułożenie rąk, monitorowane są na bieżąco.

1. WPROWADZENIE
Manekin Ambu Baby jest instruktażowo-szkoleniowym maneki-

nem do symulowania w sposób realistyczny resuscytacji krążenio-

wo-oddechowej wykonywanej u niemowlęcia.

Podobnie jak Ambu Man, manekin Ambu Baby wyposażony jest 

w unikalny, opatentowany system higieny, który zapewnia wszyst-

kim ćwiczącym własne maski oraz jednorazowe worki na powietrze, 

przez co wyeliminowano ryzyko przenoszenia infekcji między ćwi-

czącymi poprzez manekina.

Dzięki specjalnemu systemowi higieny demontaż oraz czyszcze-

nie i dezynfekcja wnętrza manekina są zbędne zarówno w czasie 

ćwiczeń jak i po ich zakończeniu. 

W konstrukcji manekina Ambu Baby zwrócono szczególna uwa-

gę na zgodność z budowa anatomiczna człowieka w szczegółach, 

które są szczególnie ważne przy nauce nowoczesnych technik re-

suscytacji.

Manekin posiada wbudowany przełącznik do symulacji niedrożno-

ści dróg oddechowych spowodowany obecnością ciał obcych w jamie 

ustnej oraz specjalna pompkę do symulacji pulsu na przedramieniu.

Phantom szkoleniowy Ambu® Baby

• Specjalne złącze umożliwiające podłączenie  interfejsu kompu-

terowego USB (niezbędnego do wykorzystania programu kom-

puterowym do analizy resuscytacji Ambu CPR Software) lub dru-

karki Ambu CPR Printer.

• Skale w module wskaźników łatwe do wymiany w celu uaktual-

nienia po zmianie wytycznych.

• Możliwość rozbudowy do wersji szkoleniowej w zakresie defi-

brylacji – Ambu Defib Trainer System.

• Możliwość zamocowania kończyn (ramion i nóg) lub ramienia 

do nauki wkłuć dożylnych Ambu IV Trainer.

2. SYSTEM KONTROLI 
Model nie posiada żadnych wbudowanych mierników parametrów 

resuscytacji. Monitorowanie wentylacji może być prowadzone na 

bieżąco na podstawie ruchów klatki piersiowej oraz w przypadku 

wdmuchnięcia powietrza do żołądka – brzucha. Przy masażu serca 

klatka piersiowa ugina się z podatnością zbliżoną do warunków rze-

czywistych.

Ambu® CPR Software Kit 

3. PODSTAWOWE DANE MANEKINA
Waga z futerałem transportowym: 2,5 kg

Waga bez futerału transportowego: 1,8 kg

Całkowita długość manekina: 40 cm

RATOWNICTWO DROGOWE, MEDYCZNE, INNE
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