FICHA TÉCNICA DE PRODUTO
Artigo:

Manequins de Treino SBV-DAE
Prestan®

Código:

PP-AM-100M; PP-CM-100M; PP-IM-100M; PPJTM-100M; PP-ULM-400
Sim: 2006/95/EC; 2004/108/EC; 2011/65/EU
EUA
Polipropileno, elastómero termoplástico,
polietileno (não contém latex)
N/A

Conformidade CE:
Origem:
Materiais:
Preparado em:

Caraterísticas:
Os manequins Prestan® destinam-se a treino de práticas de SBV e/ou DAE e
distinguem-se dos demais pelo seu realismo anatómico e pelo seu preço
extremamente competitivo sem qualquer prejuízo qualitativo.
Conforme os modelos, podem (ou não) estar dotados de monitores led (funcionando
com 2 pilhas AA não incluídas), que permitem obter um feedback imediato e fiável da
frequência e profundidade das compressões torácicas, de acordo com as mais
recentes linhas orientadoras ERC/AHA/ILCOR (guidelines 2015).
Independentemente do referido monitor led, todos os modelos permitem ainda obter
feedback audível (através de um dispositivo ‘clicker’) da eficácia das compressões.
Graças ao conjunto pulmão/barreira facial descartável, o tórax eleva quando são
efetuadas insuflações eficazes, permitindo assim quer a formadores, quer aos
próprios formandos, ter uma noção imediata da eficácia da sua prestação.
Todos os modelos permitem extensão da cabeça e o modelo JTM possibilita ainda
simular a manobra de protusão da mandíbula sem recurso a mobilização cervical.
Todos os modelos são fornecidos em saco de transporte que pode igualmente servir
de tapete de treino, uma vez que possui uma das laterais almofadada.
Não obstante a marca ter disponíveis como acessórios opcionais barreiras faciais de
proteção, DAEs de treino e outros, os manequins são compatíveis com a maioria de
dispositivos similares de outras marcas.
NOTAS






Os artigos podem variar ligeiramente dos acima descritos, mercê de alterações legais ou existências em stock.
Os artigos perecíveis (se aplicável) serão colocados nos kits com uma validade mínima de 6 meses. Contudo,
os gestores dos equipamentos devem verificar periodicamente os prazos de validade dos artigos e proceder à
respectiva substituição atempada.
Deve ainda ter-se em consideração que, devido às variações climáticas de exposição das viaturas, alguns itens
podem sofrer deterioração.
Sem prejuízo da leitura dos guias orientadores, o uso dos equipamentos de primeiros socorros deve, sempre
que possível, ser remetido para utilizadores com a formação adequada.
As fotos apresentadas são meramente indicativas e não contratuais.

Sociedade por quotas registada na CRC da Amadora sob o nº. 8322 C. Social: 130 000,00 € NIPC: 503 015 415
Centro Empresarial Sintra-Estoril V, Fracção E-17
Tel.: (+351) 214 940 449
E-mail: geral@caduceus.pt
Av. Pedro Álvares Cabral (Estrada de Albarraque)
Fax: (+351) 214 940 445
Website: www.caduceus.pt
2710-144 Sintra - PORTUGAL
NIB: 0010 0000 2394661 0001 91

