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Zestaw Dydaktyczny dla OSP – PAKIET II 
 
Fantomy Laerdal Little Family QCPR 
Little Family to zestaw trzech wiernie odtworzonych manekinów 
umożliwiających realistyczny trening podstawowych czynności z zakresu 
resuscytacji krążeniowo – oddechowej osób we wszystkich grupach 
wiekowych, wzbogacony o technologię QCPR, pozwalającą kontrolować 
poprawność wykonywanego treningu na bezpłatnej aplikacji na Twoim 
urządzeniu mobilnym. 
Manekiny zawarte w zestawie zostały tak dobrane, aby ukazać różnice w 
budowie anatomicznej osoby dorosłej, dziecka i niemowlęcia, a także 
umożliwić przedstawienie różnic w resuscytacji krążeniowo – oddechowej 
osób w różnym wieku. 
Little Anne i Little Junior występują w wersji QCPR z bezpłatną 
aplikacją instruktora lub uczestnika. 
Manekiny zawarte w zestawie posiadają 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”) – manekiny Little Anne i Little Junior, 
Realistyczne odczucie ucisku klatki piersiowej, 
Manekin Baby Anne posiada ponadto unikalną funkcję nauki usuwania 
ciała obcego blokującego drogi oddechowe niemowlęcia, 
Technologia QCPR pozwala uzyskać natychmiastową informacje 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. 
W zestawie: 
Manekin Little Anne QCPR – manekin osoby dorosłej, 
Manekin Little Junior QCPR – manekin dziecka, 
Manekin Baby Anne – manekin niemowlęcia, 
Wygodna, poręczna torba transportowa, 
3 maty treningowe, 
Wymienne drogi oddechowe do manekina Little Anne (1 szt.), 
Wymienne drogi oddechowe do manekina Little Junior (1 szt.), 
Wymienne drogi oddechowe do manekina Baby Anne (6 szt.), 
Wymienna część twarzowa do manekina Little Anne (1 szt.), 
Wymienna część twarzowa do manekina Little Junior (1 szt.), 
10 sztucznych ciał obcych do manekina Baby Anne, 
3 instrukcje obsługi do poszczególnych manekinów, 
Chusteczki do dezynfekcji 12 szt. 
 
 

 



 

 
Defibrylator treningowy PHILIPS HS1 Trainer  
 
Defibrylator treningowy Philips HS1 Trainer to wersja szkoleniowa 
defibrylatora HS1, dzięki któremu szkolenie prowadzone może być na 
identycznym sprzęcie jak podczas prawdziwej akcji ratunkowej. 
Defibrylator szkoleniowy symuluje działanie defibrylatora w rzeczywistej 
sytuacji zatrzymania krążenia. Wyraźne, stanowcze polecenia głosowe i 
wstępnie skonfigurowane scenariusze ratownicze sprawiają, że szkolenie 
jest łatwiejsze i pożyteczniejsze. 
W zestawie:  
aparat szkoleniowy 
torba transportowa 
komplet elektrod szkoleniowych dla dorosłych 
zewnętrzny adapter do manekina 
instrukcja obsługi 
 
 

 
Przenośny Zestaw Pierwszej Pomocy ZPP typ A 
 
 

 
 
Warunki dostawy: 

- Dostawa sprzętu na terenie Polski - wliczona w w/w ceny 
- Termin realizacji: uzależniony od stanów magazynowych 
- Warunki płatności: przelew. 
- Ważność oferty: 90 dni od daty maila 
- Zastrzegamy możliwość modyfikacji błędów edycyjnych 

 
 
 

Cena zestawu 5000 zł brutto 
 

W przypadku pytań jesteśmy do Państwa dyspozycji od poniedziałku do piątku                             

godzinach  0730 - 1530  pod numerami tel.: 

 

 

Lublin 

 Łukasz Smyk  

tel. 81/536-13-10  

mail: lublin@zosprp.pl 

Biała Podlaska  

Bożena Krzyżanowska 

tel. 83/343-24-88 

mail: biala.podlaska@zosprp.pl 

Zamość 

Maria Pieńkosz 

tel. 84/639-34-19 

mail: zamosc@zosprp.pl 
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