
1.LUMINI INDICATOARE PENTRU CALITATEA RCP

Se aprinde pentru a reprezenta faptul că sângele ajunge la 
creier. Lumina se aprinde complet numai când adâncimea 
și viteza compresiilor sunt corecte în conformitate cu modul 
selectat (ERC sau AHA).

2. LUMINI INDICATOARE PENTRU CIRCULAȚIA SANGUINĂ 

Se aprind pentru a reprezenta circulația fluxul sanguin de 
la inimă la creier. Viteza fluxului sanguin indicată variază în 
funcție de adâncimea și viteza compresiilor. Luminile se 
aprind complet când rata compresiior toracice este intre 100 și 
120 pe minut și daca daca rata compresiilor este mai mare de 
120 atunci lumina indicatoare pentru calitatea RCP nu se va 
aprinde.

3. LUMINI INDICATOARE PENTRU COMPRESIA TORACICĂ

Se aprind pentru a reprezenta volumul de sânge pus în 
mișcare de compresiile toracice. Acest volum depinde de 
adâncimea compresiilor toracice. Luminile se aprind complet 
numai daca adâncimea compresiilor toracice este > 5 cm 
(modul AHA) sau intre 5-6 cm (modul ERC).

SPRIJINIRE /ELIBERARE INCOMPLETĂ 

Daca nu exista o eliberare completa intre compresii sau daca 
te sprijini peste pieptul manechinului, luminile indicatoare 
pentru calitatea RCP nu se vor aprinde. 
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“Manechinul de instruire BRAYDEN RCP este un instrument  
nou care ajuta la îmbunătățirea înțelegerii efectelor resuscitării  
cardio-cerebrale și facilitează evaluarea calității compresiilor toracice”.

Pascal Cassan

Manechin CPR Avansat  

Respecta ambele  
standarde și norme: 
AHA și ERC 2015

Primul manechin care 
te ajuta să vizualizezi 
efectele RCP



FAMILIA    

 Junior 
KIT DE CONVERSIE 
Este necesar un singur manechin atât pentru adulți, cât 
și pentru copii pentru trainingul de BLS. Folosiți kitul de 
conversie pentru a transforma manechinul Brayden Adult 
într-un manechin Brayden Junior (Copil)

  Pro 
Soluția completa de formare RCP când este nevoie de rezultate numerice. Brayden PRO oferă 
feedback în timp real asupra unor parametri cheie ai RCP care pot fi revizuiți, analizați și exportați 
pentru a vă ajuta să îmbunătățiți calitatea RCP. Conexiune Bluetooth dintre manechin și aplicație 
pentru a putea fi utilizat cu o tableta ANDROID dar și cu o tableta Apple.

✔ Feedback intuitiv în timp real ușor de utilizat

✔ Dezvoltat cu ajutorul experților europeni din domeniul resuscitării

“Capacitatea manechinului Brayden PRO de a oferi feedback și  
evaluare obiectivă va ajută la îmbunătățirea abilităților standard 
în ceea ce privește suportul vital de baza”. 
Dr Carl Gwinnutt

 Baby 
BRAYDEN Baby este primul manechin RCP pentru sugari care oferă 
feedback vizual în timp real folosind lumini intuitive pentru a permite 
compresii și ventilații corecte. 

✔ Corect din punct de vedere anatomic, ridicare realista a
toracelui și posibilitatea tragerii maxilarului.

✔ Dezvoltat cu ajutorul experților europeni în domeniul resuscitării

✔ Ideal pentru BLS sugari dar și pentru suportul vital de
baza nou născut

“ În opinia mea manechinul Brayden Baby este cel 
mai bun manechin BLS  pentru sugari care exista  
astăzi pe piață”
Kevin Mackie

ACUM DISPONIBIL CU APLICAȚIE IOS BRAYDEN ONLINE

✔ Ușor de convertit Brayden Adult Avansat în Brayden Junior 

✔ Reflecta cu exactitate un copil cu vârstă intre 10-12 ani

✔ Spatiu mai puțin de depozitare și mai putina 
greutate de transportat 

✔ Rentabil din punct de vedere al costurilor – practic și comod
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