
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KPR náhodnými svědky zachraňuje životy 

 
Little Anne® QCPR 

Poskytovat zpětnou vazbu studentům pouze na základě jejich pozorování může být pro 

instruktory náročné. Figurína Little Anne® nové generace obsahuje možnost měření 

QCPR a zpětnovazebnou technologii, díky kterým již nemusíte dávat instrukce na základě 

odhadů – a to vše ve Vaší dlani. Figurína Little Anne QCPR pracuje s aplikací pro 

instruktory (Instructor app), která umožňuje sledovat a vést až šest studentů najednou, a 

s aplikací pro studenty (Learner app), díky které mohou studenti sami sledovat svůj výkon. 

Figurína Little Anne QCPR pomáhá zvyšovat kvalitu výcviku KPR a efektivitu v kurzu a 

zároveň vnáší zábavný element, který podporuje učení a studenty motivuje. 

laerdal.com 

 

 



Little Anne® QCPR 
 

Little Anne® QCPR je stále ta samá odolná, lehká figurína jako původní Little Anne, ale nyní obsahuje QCPR technologii, která 

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, objemu ventilace, počtu kompresí/ventilací/cyklů 

 

Možnosti zpětné vazby: 
 

Little Anne QCPR Instructor App 
Pro instruktory, umožňuje sledovat více 

studentů 

 

• K dispozici zdarma v App Store 

• Připojí se k 1-6 figurínám 

• Ukazuje aktuální a celkovou 

zpětnou vazbu k výkonu KPR 

• Poskytuje návrhy pro zlepšení, po 

skončení výcviku 

• Výsledky jsou uloženy v aplikaci 

Little Anne QCPR Learner App 
Pro studenty, umožňuje sledovat 

výkon 

• K dispozici zdarma v App Store 

a Google Play 

• Připojí se k 1 figuríně 

• Ukazuje aktuální a celkovou 

zpětnou vazbu k výkonu KPR 

• Poskytuje návrhy pro zlepšení, po 

skončení výcviku 

• Výsledky jsou uloženy v aplikaci 

SkillGuide™ 

• Možnost technologie „plug and play“ 

• Může být použit samostatně 

nebo jako doplněk k jedné z 

aplikací 

 

 

 

INFORMACE K OBJEDNÁVÁNÍ Příslušenství a spotřební materiál 

123-01050 Little Anne QCPR 123-30050 SkillGuide s prodlužovacím kabelem 

123-03050 Little Anne QCPR Tmavá kůže 020300 Little Anee dýchací cesty (bal. 24) 

124-01050 Little Anne QCPR 4-balení 020301 Little Anee dýchací cesty (bal. 96) 

124-03050 Little Anne QCPR 4-balení Tmavá kůže 15120103 Ochrana obličeje figuríny (6 rolí, každá 36 ks) 

123-60750 Little Anne QCPR Upgrade Kit – kompatibilní 152400 Ubrousek pro figurínu (bal. 50) 

 pro všechny stávající figuríny Little Anne 152401 Ubrousek pro figurínu (bal. 1200) 

  310210 Obličej figuríny (bal. 6) 

  310215 Obličej figuríny, tmavá kůže (bal. 6) 

 

Více informací o Little Anne QCPR a to, jak na ni můžete své stávající figuríny Little Anne převést, 

naleznete na stránkách Laerdal.com/LittleAnneQCPR. 
©2017 Laerdal Medical. QCPR je registrovaná ochranná známka společnosti Laerdal Medical. Všechna práva vyhrazena. Apple a logo Apple 

jsou ochranné známky společnosti Apple Inc. v USA a jiných zemích. App Store je značka služby společnosti Apple Inc., registrovaná v USA a 

jiných zemích. Google Play a logo Google Play jsou ochranné známky společnosti Google Inc. #17-15791 

1. Smart et al. Does real-time objective feedback and competition improve performance and quality in manikin CPR training – a prospective 

observational study from several European EMS. Scandinavian Journal ofTrauma, Resuscitation and Emergency Medicine. 2015 

Všechny stávající figuríny Little Anne mohou být 

snadno a rychle převedeny na QCPR pomocí 

kitu Little Anne QCPR Upgrade Kit. 


