
Zestaw Dydaktyczny dla OSP - Pakiet V 
 

Fantom Little Anne QCPR Laerdal jasny 
 
Little Anne QCPR to lekki i wiernie odtworzony manekin do 
treningu resuscytacji krążeniowo – oddechowej osoby 
dorosłej. 
W manekinie Little Anne uwzględniono wszystkie niezbędne 
elementy, aby zapewnić odpowiednią jakość szkolenia. 
Stanowi on odzwierciedlenie fizjologii i anatomii przeciętnej 
osoby i został tak zaprojektowany, aby umożliwić realistyczny 
trening podstawowych umiejętności z zakresu resuscytacji 
krążeniowo-oddechowej. 
Nowa generacja Little Anne QCPR pozwala dodatkowo na 
bieżącą kontrolę poprawności wykonywanego treningu RKO 
poprzez technologię QCPR, dostępną na Twoim urządzeniu 
mobilnym. Do tej pory informacja zwrotna o poprawności wykonywania treningu RKO, była uzyskiwana 
jedynie na podstawie obserwacji dokonywanej przez instruktora, teraz na bieżąco można analizować 
poprawność treningu RKO na swojej komórce czy tablecie. 
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 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, 
Torba transportowa / mata treningowa, 
1 część twarzowa, 
1 wymienne drogi oddechowe, 
Instrukcję obsługi. 
 
Cena zakupu netto: 990,00 + 23% VAT 
 

 

Zestaw do pozoracji ran wielofunkcyjny  
 
Zestaw zawiera 24 przyklejane rany (pozorujące obrażenia 
różnego rodzaju) 

- złamania otwarte (krwawiące rany posiadają 
rezerwuar na sztuczną krew oraz pompkę): 

- złożone złamanie kości piszczelowej – 1 szt. 
- złożone złamanie kości ramiennej – 1 szt. 
- otwarta amputacja nogi– 1 szt. 
- otwarta rana klatki piersiowej (odma opłucnowa) – 1 

szt. 



- rana postrzałowa dłoni – 1 szt. 
 
Dodatkowe akcesoria do makijażu: 

- koagulant sztucznej krwi – 1 butelka 
- proszek do przygotowania sztucznej krwi (1 opakowanie = 3,7 L krwi) – 3 szt. 
- celuloza metylowa (zagęszcza sztuczną krew) - 1 szt. 
- wosk do pozoracji – 1 szt. 
- potłuczone szkło (symulacja szkła w ranie) 
- farba czerwona – 1 szt. 
- farba biała – 1 szt. 
- farba niebieska – 1 szt. 
- farba brązowa – 1 szt. 
- butelka kleju – 1 szt. 
- atomizer – 1 szt. 
- szpatułka plastikowa – 3 szt. 
- szpatułka drewniana – 3 szt. 

 
Cały zestaw umieszczony w praktycznej walizce. 
 
Cena zakupu netto: 2270,00 + 23% VAT 
 

 

Defibrylator treningowy XFT-120C+ 
 
Komunikaty głosowe w języku polskim i angielskim, W zestawie 3 
komplety elektrod szkoleniowych dla dorosłych oraz 2 kpl. dla dzieci, 
Zasilanie przy użyciu zasilacza sieciowego, opcjonalnie możliwe jest 
zasilanie bateryjne (3 x AA, baterie nie są dołączone do zestawu), 10 
scenariuszy szkoleniowych, Scenariusze są zgodne z wytycznymi 
AHA/ERC 
Możliwość sterowania za pomocą pilota (baterie AAA-2szt, nie 
wchodzą w skład zestawu) 
Wszystkie elementy zestawu mieszczą się w poręcznym etui. 
 
Cena zakupu netto: 525,00 + 23% VAT 

Warunki dostawy: 
- Dostawa sprzętu na terenie Polski - wliczona w w/w ceny 
- w/w ceny są cenami zakupu dla Biur ZOSP RP, cena dla klienta końcowego 5000 zł brutto  
- Termin realizacji: uzależniony od stanów magazynowych 
- Warunki płatności: przelew. 
- Ważność oferty: 90 dni od daty maila 
- Zastrzegamy możliwość modyfikacji błędów edycyjnych 

 

 
W przypadku pytań bądź wątpliwości pozostaję do dyspozycji 

Renata Filipiak  
Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP  
ul. Oboźna 1, 00-340 Warszawa  
tel. 22 509 50 71  mobile: +48 601917808  
e-mail: renata.filipiak@zg.zosprp.pl  
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