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Referitor :  Oferta  echipamente de prim ajutor – vesta training manevra Heimlich 

         Va comunicam oferta noastra de  pret pentru vesta de training manevra Heimlich 

       
          VESTA DE TRAINING MANEVRA HEIMLICH  - VARIANTA ADULTI ROSIE 

          (MANEVRA DE SALVARE DE LA SUFOCARE) 

          Produs dezvoltat de domnul doctor Timothy Adams              

In sfarsit! 

O metoda realista pentru invatarea apasarilor abdominale (manevra Heimlich). De ani de zile, instructorii 

s-au straduit sa arate stagiarilor prezenti la cursurile de prim ajutor “cum se poate face in realitate, dar mai 

greu…” 

Raspunsul venit de la stagiari: “Nu suntem siguri daca executam corect manevra”… 

Rezultatul: “Stagiarii pleaca de la cursul de prim 

ajutori nesiguri ca pot acorda primul ajutor in caz de 

sufocare”. 

Raspunsul: Vesta de training pentru manevra 

Heimlich  (The Actfast Anti-Choking Trainer – 

Vesta de training pentru Raspuns Rapid in cazul Sufocarii”) 

Functionarea vestei: Este simplu, o persoana poarta 

vesta in timp ce alta persoana demonstreaza manevra. 

Daca manevra este efectuata corect, atunci un obiect 

va fi indepartat din vesta. Daca nu se efectueaza tehnica corecta, atunci obiectul  

 

nu va fi eliminat din vesta. Atunci cand manevra se efectueaza corect, nu exista riscul de ranire al 

stagiarilor si acestia parasesc clasa pe deplin increzatori ca pot efectua manevrele de prim ajutor in cazul 

sufocarii. 
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Tehnica Batai pe spate: 

Vesta de training pentru Raspuns Rapid in cazul sufocarii este furnizata  cu un pad incorporat pentru a 

permite exersarea batailor pe spate. Acest lucru permite studentilor sa exerseze tehnicile manevrei 

Heimlich conform cu normele AHA si ERC. 

Alte abilitati: 

Cu ajutorul vestei se poate practica acasa abilitatile de tratare a sufocarii. Poti exersa pe cont propriu la 

domiliciu prin utilizarea de mobilier, mese de lucru. Este ideal pentru profesori, cluburi de tineret, grupuri 

de cercetasi, parinti si instructori de prim ajutor. 

Fiecare Vesta de training pentru Raspuns Rapid in cazul sufocarii (The Actfast Anti-Choking Trainer) 

include: 

• The patented Act Fast Vest – Vesta de training pentru raspuns Rapid in cazul sufocairi 

• An internal Air Bladder – Balon de aer  

• Clear Plastic Airway – Cai aeriene din plastic 

• Modelul Rosu include o placa din plastic cat si o placa din spuma la interior pentru exersarea 

batailor pe spate. 

• 30 de dopuri din spuma reutilizabile 

• User Manual – Manual de utilizare 

• Nylon Drawstring Carry Bag – Cutie de stocare a vestei 

Pretul pentru pachet este de – 690 lei  fara TVA 
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VESTA DE TRAINING PENTRU RASPUNS RAPID in Cazul Sufocarii pentru copii cu varsta 

intre 5 ani si 12 ani – 600 lei /buc pretul nu include TVA 
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Este furnizat cu un pad pentru exersarea batailor pe spate daca se doreste. Acest echipament este dotat cu 

un ghid pentru pentru cadrele didactice care arata in detaliu cum ar trebui sa fie pregatiti copii in ceea ce 

priveste trainingul de prim ajutor. „Prevenirea sufocarii si primul ajutor pentru elevi” de Ted T. Crities . 

Instructorii de prim ajutor, de resuscitare pot folosi acest ghid si aceasta vesta cand ofera cursuri de 

formare pediatrica in clasa, liderilor cercetasilor, cluburilor de sport, cluburi de copii, tabere de vara,  

Babysitteri si altor grupuri care lucreaza cu copii. Grupurile comunitare, serviciile voluntare de ambulanta 

isi pot dezvolta imaginea in cadrul comunitatii locale si pot strange fonduri cu ajutorul Vestei de training 

pentru copii de varsta scolara in demonstratii in scoli locale, mall-uri, cluburi sportive, etc. 

 
 

Conditii: 

Livrare: Plata transportului se achita separat 

Timpul de livrare: din stoc in functie cantitatea solicitata  

Plata: plata integrala la emiterea comenzii (cu exceptia cazurilor cand se prevede altfel) 

Valabilitatea ofertei: 30 de zile. Nu suntem responsabili de erorile de printare ale ofertei 


