BŁYSKOTLIWA REANIMACJA
Pierwszy na Świecie manekin demonstrujący
światłem przepływ krwi podczas RKO

✓ Skuteczniejsze szkolenia ✓ Lepsze zrozumienie RKO
✓ Atrakcja przyciągająca kursantów

Wyobraź sobie, że dzięki specjalnym
wskaźnikom, kursant może zobaczyć
przepływ krwi podczas RKO.*
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CZY WIESZ, ŻE...
Brayden przeszedł test
wytrzymałości na ponad
1 000 000 uciśnięć
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WSKAŹNIK UCIŚNIĘĆ KLATKI PIERSIOWEJ
Wskaźnik ten obrazuje objętość krwi, krążącej w wyniku uciskania
klatki piersiowej.
Wskaźnik będzie całkowicie podświetlony tylko wtedy, gdy
uciśnięcia będą miały głębokość min. 5 cm.

WSKAŹNIK KRĄŻENIA KRWI
Wskaźnik ten obrazuje przepływ krwi z serca do mózgu. Wskaźnik ten
będzie wyświetlał prawidłowy przepływ tylko wtedy, gdy częstotliwość
uciśnięć wyniesie min. 100 na minutę.

WSKAŹNIK JAKOŚCI RKO
Wskaźnik ten obrazuje ukrwienie mózgu. Wskaźnik będzie się świecił
w sposób ciągły tylko wtedy, gdy głębokość i tempo uciśnięć
będą prawidłowe.

Manekiny resuscytacyjne stanowią doskonałe narzędzie dla wszystkich zainteresowanych poznaniem podstawowych
czynności RKO z zakresu Basic Life Support. Byłem zachwycony możliwością zapoznania się z manekinem Brayden
To urządzenie posiada dodatkową funkcję pomagającą zarówno instruktorowi w demonstrowaniu jak i kursantowi
w wizualizacji, jak tempo i głębokość uciśnieć wpływają na krążenie krwi przez mózg. Do tego celu wykorzystywane
są wskaźniki, które świecą tylko wtedy, gdy tempo i głebokość uciśnięć są prawidłowe. To fantastyczna okazja do
podniesienia pewności siebie i umiejętności kursanta w razie prowadzenia rzeczywistej resuscytacji na
poszkodowanym.

Paul Stevens, Locality Manager, Yorkshire Ambulance Service NHS Trust

* Brayden posiada zaawansowane czujniki rozpoznające i analizujące efektywność RKO. Domyślne wartości
czujników ustawione są zgodnie z Wytycznymi 2015 Europejskiej Rady Resuscytacji.

www.brayden.pl

Całość daje niezwykle obrazowy efekt przepływu krwi do
mózgu. Pozwala to kursantom lepiej zrozumieć zasady
RKO i uatrakcyjnia szkolenia - a opinie zadowolonych
klientów to najlepsza reklama.

Pełne podświetlenie
Cała resuscytacja prowadzona
jest prawidłowo

Częściowe
podświetlenie 1
Tempo prawidłowe
Zbyt płytkie uciśnięcia

Częściowe
podświetlenie 2
Tempo zbyt wolne
Dobra głębokość uciśnięć

Częściowe
podświetlenie 3
Tempo zbyt wolne
Zbyt płytkie uciśnięcia

CZY WIESZ, ŻE...
1 zestaw baterii pozwala
na wykonanie 160 000
uciśnięć z pełnym podświetleniem

Manekin Brayden
Funkcje
Realistyczny ruch klatki piersiowej podczas wdechów

Możliwość prowadzenia oddechów przez usta i nos.
Łatwe zaciskanie nosa
Prawidłowa anatomia. Łatwe odklejanie elektrod AED.
Bezpieczne materiały bez lateksu. Atesty RoHS i REACH.

Odchylenie głowy i uniesienie podbródka wymagane
do udrożnienia dróg oddechowych

Ten manekin jest użytecznym i przystepnym dodatkiem
do tych, które są obecnie dostęne. Efekt świetlny
pozwala zobrazować niezbędny przepływ mózgowy
i wieńcowy, co jest nowością i będzie efektywnym
bodźcem do poprawy jakości uciśnięć.

Professor Douglas Chamberlain

Dźwiękowy sygnalizator głębokości uciśnięć klatki piersiowej
(”klik” ON/OFF)

2 sposoby zasilania: baterie lub zasilacz. 1 zestaw baterii
pozwala wykonać 160 000 uciśnieć z pełnym podświetleniem

System higieny redukuje ryzyko zakaźeń krzyżowych.
Powietrze z płuc wydostaje się przez zawór z tyłu głowy.
To sprawia, że kursant nigdy nie będzie miał kontaktu
z wydychanym powietrzem

www.brayden.pl

Zestaw Brayden - zawartość
1 kompletny manekin Brayden

10 maseczek do
sztucznego oddychania

6 baterii
1 dodatkowa
część twarzowa

Torba transportowa
z wszytą gąbką,
stanowiąca matę
treningową

CZY WIESZ, ŻE...
Brayden stosuje technologię state-of-the-art
z mniejszą ilością przewodów i ruchomych części,
dającą znacznie dłuższą żywotność sprzętu

1 dodatkowe
sztuczne płuca

Brayden
Akcesoria

Twarz
(25620)

Głowa

Podbródek

(25622)

(25623)

Łącznik ust

Zastawka dróg oddech.

(25626)

(25627)

Aktywator sygnalizatora

Sprężyna

(25630)

(25631)

Skóra klatki piersiowej
(25621)

Korpus

Żebra

(25624)

(25625)

Jesteśmy zachwyceni tym nowym, innowacyjnym
manekinem, który rozszerza doświadczenia uczniów
podczas kursów organizowanych przez North east
Ambulance Servise NHS Foundation Trust.

James Baines, Commercial Manager,
North East Ambulance Service NHS
Foundation Trust

Sztuczne płuca

Sygnalizator dźwiękowy

(25628)

(25629)

Torba transportowa
(mata treningowa)

Instrukcja obsługi

Maseczki do szt. oddych.

Zasilacz AC

(25633)

(25634)

(25636)

(25632)

www.brayden.pl

BRAYDEN - manekin do RKO
Specyfikacja techniczna
Typ:

Tors

Wizualna prezentacja przepływu
krwi z serca do mózgu :

Tak

Czujnik głębokości i tempa
uciśnięć klatki piersiowej:

Tak

Unoszenie się kalatki piersiowej przy wdechach:

Tak

Odchylanie głowy, unoszenie podbródka:

Tak

System dróg oddechowych:

Bezpieczny wydech zwrotny, wymienne sztuczne płuca

Punkty anatomiczne (żebra, wyrostek mieczykowaty):

Tak

Sygnalizacja dźwiękowa:

Tak

Długość:

59 cm

Waga:

3.1 kg (z bateriami)

Waga wraz z opakowaniem fabrycznym:

5.3 kg brutto ,4.3 kg netto

Wymiary opakowania fabrycznego:

37 cm x 26 cm x 62 cm

Temaperatura użytkowania:

15°C do 30°C

Temperatura przechowywania:

-10°C do 50°C

Wilgotność:

Wilgotność względna od 5% do 95%

Gwarancja:

3 lata (elektronika 2 lata, mat.eksploat. nie są objęte gwarancją)

Zasilanie:

Zasilacz AC (wejście AC 100 ~ 260V, wyjście DC 9V 1A) /
Baterie LR14 (typ C) 1.5V (6 baterii)

Opcje dodatkowe:
Brayden w wersji bez wskaźników świetlnych

(25785)

Brayden w zestawach “multi-pack”:

4 x Brayden ze wskaźnikami (25781)
4 x Brayden bez wskaźników (25786)
1 x Brayden ze wskaźnikami+ 3 Brayden bez wskaźników (25787)

Więcej informacji:
+48 22 864 17 60
info@brayden.pl
www.brayden.pl

