
 

 

 

 

 

Little Junior QCPR – torso dítěte pro nácvik KPR  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Little Junior QCPR 

Figurína nové generace Little Junior obsahuje možnost měření QCPR a technologii 

pro poskytování zpětné vazby, díky kterým již nemusíte dávat instrukce na základě 

odhadů – a to vše ve vaší dlani. Figurína Little Junior QCPR pracuje s aplikací 

instruktora, která umožňuje sledovat a vést až šest studentů najednou, a aplikací 

studenta, která studentům umožňuje sledovat jejich výkon. 

Figurína Little Junior QCPR pomáhá instruktorům zvýšit kvalitu a účinnost výuky 

KPR a zároveň do výuky přidává prvek zábavy a zaujetí, čímž studenty motivuje.(1) 

Všechny stávající figuríny Little Junior mohou být snadno a rychle převedeny 

na QCPR pomocí sady Little Junior QCPR Upgrade Kit. 



Little Junior QCPR 

Možnosti zpětné vazby 

Technologie zpětné vazby figuríny Little Junior QCPR poskytuje: 

• Zpětnou vazbu ke kompresím a ventilaci v reálném čase 

• Přehled celkového skóre a návrhy pro zlepšení 

• Podrobnosti o uvolňování kompresí, jejich hloubce a frekvenci, ventilovaném objemu a počtu kompresí/ventilací/cyklů 

 

Bylo prokázáno, že nácvik vedený instruktorem za pomoci QCPR technologie má lepší výsledky než nácvik vedený pouze instruktorem ve smyslu 

získání technických dovedností při kompresích hrudníku.(2) 

 

 

QCPR aplikace instruktora 

Umožňuje instruktorům sledovat více studentů 

najednou 

• Zdarma ke stažení v App Store 

• Lze připojit k 1 až 6 figurínám 

• Ukazuje aktuální a celkovou zpětnou vazbu 

k výkonu KPR 

• Po nácviku poskytuje návrhy na zlepšení 

• Výsledky jsou uloženy v aplikaci 

• Mód závodu 

QCPR aplikace studenta 

Umožňuje studentům sledovat jejich vlastní výkon 

• Lze připojit k 1 figuríně 

• Ukazuje aktuální a celkovou zpětnou vazbu 

k výkonu KPR 

• Po nácviku poskytuje návrhy na zlepšení 

• Výsledky jsou uloženy v aplikaci 

• Zdarma ke stažení v App Store a Google Play 

SkillGuide 

 
• Poskytuje možnost připojení prostřednictvím 

technologie Plug and Play 

• Možnost použití samostatně nebo v 

kombinaci s oběma aplikacemi 
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INFORMACE PRO OBJEDNÁVÁNÍ Příslušenství a spotřební materiál 

128-01050 Little Junior QCPR 123-30050 SkillGuide s prodlužovacím 

kabelem 

128-03050 Little Junior QCPR, tmavý 123-50550 Prodloužovací kabel pro SkillGuide 

129-01050 Little Junior QCPR, balení po 4 

kusech 

183210 Dýchací cesty Junior (bal. po 25 ks) 

129-03050 Little Junior QCPR, tmavý, balení 

po 4 kusech 

123211 Dýchací cesty Junior (bal. po 100 

ks) 

128-60750 Little Junior QCPR Upgrade Kit 15120103 Ochrany obličeje figuríny (6 rolí po 

   36 ks) 

  152400 Ubrousky na figurínu (bal. po 50 ks) 

  152401 Ubrousky na figurínu (bal. po 1200 

ks) 

  183010 Obličeje Junior (bal. po 6 ks) 

  183015 Obličeje Junior, tmavé (bal. po 6 ks) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Všechny stávající 

figuríny Little Junior 

mohou být snadno 

a rychle převedeny 

 na QCPR 

pomocí sady 


