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Little Junior QCPR to lekki i wiernie odtworzony manekin do treningu resuscytacji krążeniowo - 
oddechowej dziecka, wzbogacony o technologię QCPR, pozwalającej kontrolować poprawność 
wykonywanego treningu, na bezpłatnej aplikacji w urządzeniu mobilnym. 

 
 
W manekinie Little Junior QCPR uwzględniono wszystkie 
niezbędne elementy, aby zapewnić odpowiednią jakość 
szkolenia. Stanowi on odzwierciedlenie fizjologii i anatomii 
dziecka i został tak zaprojektowany, aby umożliwić realistyczny 
trening podstawowych umiejętności z zakresu resuscytacji 
krążeniowo-oddechowej.  
Dotychczasowy Little Junior może być w bardzo łatwy sposób 
przekształcony w Little Junior QCPR, za pomocą zestawu 
Upgrade Kit. 
 
 

Posiada następujące właściwości:  
➢ naturalna blokada dróg oddechowych (do ich udrożnienia konieczne jest odpowiednie odchylenie głowy),  
➢ realistyczne rysy twarzy oraz ruchoma żuchwa,  
➢ klatka piersiowa unosząca się podczas sztucznego oddychania,  
➢ realistyczne wskaźniki (żebra, mostek) umożliwiające zlokalizowanie miejsca prawidłowego przyłożenia dłoni do ucisku,  
➢ dźwiękowe potwierdzenie prawidłowości wykonywanych ucisków („klik – klak”),  
➢ specjalnie dobrana sprężyna symuluje realistyczny opór klatki piersiowej przy ucisku, 
➢ torba służąca jednocześnie jako mata treningowa,  
➢ szybkie i wygodne w wymianie drogi oddechowe i części twarzowe 
➢ technologia QCPR pozwala uzyskać natychmiastową informację zwrotną o poprawności wykonywanych ucisków oraz 

wentylacji, 
➢ podsumowanie rezultatu treningu ogólnym wynikiem oraz propozycjami poprawy efektu, 
➢ szczegółowy opis w trakcie ćwiczeń, pokazujący poprawność głębokości, liczby i tempa ucisków oraz objętości wentylacji 

  
Dostępne warianty manekina: 
 
128-01050 Little Junior QCPR 
128-03050 Little Junior QCPR – ciemnoskóry 
 Zestaw zawiera:  

➢ Manekin Little Junior 
➢ torbę transportową / matę treningową 
➢ 1 część twarzową 
➢ 1 wymienne drogi oddechowe 
➢ instrukcję obsługi  

 
129-01050 Little Junior QCPR 4pak (w torbie transportowej) 
129-03050 Little Junior QCPR 4pak - ciemnoskóry 

Zestaw zawiera:  
➢ 4 Manekiny Little Junior 
➢ torbę transportową  
➢ 4 części twarzowe 
➢ 4 wymienne drogi oddechowe 
➢ instrukcję obsługi 

 

Materiały zużywalne: 
18 30 10 Junior Faces - część twarzowa (op. 6 szt.) 
18 30 15 Junior Faces dark skin - ciemnoskóra część twarzowa  

(op. 6 szt.) 
18 32 10 Airways - drogi oddechowe (op. 24 szt.) 
18 32 11 Airways – drogi oddechowe (op. 96 szt.) 
15 12 01 Manikin Face Shields - serwety do ćwiczeń na manekinie 

(6 rolek po 36 sztuk)  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
128-60750 Little Junior QCPR Upgrade Kit 
 

Aplikacja instruktora oraz uczestnika jest całkowicie bezpłatna   
 

Little Junior QCPR 


