Ambu® Man Basic
Kenmerken
• Voordelige BLS oefenpop
• Robuust en betrouwbaar
• Realistische training in borstcompressie
• Visualisatie van compressie diepte
• Ambu Hygienisch systeem voor mond op mond
en mond op neus beademing
• Beademings met beademingsballon is mogelijk
• Plaatsen van Guedel tubes (bij gebruik van Guedel
gelaatsmasker) is mogelijk
• Realistische beademingsweerstand
• Correcte ventilatie volume is te controleren
• Zichtbare ophoging van borstkas bij beademing
• Gesloten romp
• Gemakkelijk voor AED training

AmbuMan Basic
De AmbuMan Basic is een voordelige oefenpop en ontworpen
om aan alle eisen te voldoen betreffende BLS training.
Met zijn gesloten torso en de anatomische kenmerken kan de
oefenpop uitstekend gebruikt worden voor het leren van BLS
en het plaatsen van AED Pads met een AED Trainer.
De AmbuMan Basic biedt een optimale training in
borstcompressie met realistische beademing. Het uniek
hygiënisch systeem vermijdt kruisbesmetting. Realistische
ventilatie weerstand en uitademing door de mond en neus.
De correcte compressie diepte en beademings volume kan
worden afgelezen op de feedback indicator op de oefenpop.

Realistische Beademing
De cursisten zullen een realistische beademingsweerstand
voelen en de borstkas komt omhoog als het hoofd op de
juiste wijze is geplaatst en wordt beademd. De oefenpop
beschikt over kijk-luister-voel kenmerken net als in het echte
leven
Voordelig en betrouwbaar
De AmbuMan Basic is een voordelige en betrouwbare
oefenpop voor de BLS training.

Specificaties
Gewicht Torso
Lengte
Breedte
Max. ventilation volume
Max. compressie diepte

6 kg
70 cm
37 cm
1200 ml
7,5 cm

AmbuMan Basic

Materiaal
Basis unit
Hoofd
Borst huid
Gezichts
Luchtzakje, disposable
Draagtas

ABS (Acrylnitril-butadien-styrol)
PVC (Polyvinylchloride) hard
PVC (Polyvinylchloride) zacht
PVC (Polyvinylchloride) zacht
PE (Polyethyleen)
PVC-coated nylon

Plaatsen van AED pads

Bestelinformatie
Arikel nummer
A268 005 000

Accessoires
234 000 702
234 000 703
234 000 725

Omschrijving
AmbuMan Basic incl. draagtas, 1
gezichtsmasker en 25 luchtzakjes

Ambu Luchtzakjes, disposable verpakt per 100 stuks
Ambu gezichtsmasker (Set van 5)
Ambu Guedel gezichtsmasker
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Compressie indicator

