METEN - OPVOLGEN - VERBETEREN
QCPR Feedbacktoestellen
Meten, Opvolgen en Verbeteren zijn belangrijke factoren bij het ontwikkelen van competentie. Met
feedbacktoestellen van Laerdal kunt u de reanimatieprestaties van 6 personen tegelijk in real-time
meten en opvolgen. Opgeslagen sessies kunnen de leerling begeleiden naar betere reanimatie
doormiddel van goede feedback over behaalde resultaten.

www.laerdal.com/qcpr

QCPR Feedbacktoestellen
SimPad SkillReporter (202-30033)
De SimPad SkillReporter biedt een draadloze bediening van wel 6 oefenpoppen tegelijk. Als
instructeur, kunt u onmiddellijk die leerlingen herkennen en begeleiden die moeite heeft met
het uitvoeren van kwaliteitsreanimatie (correcte diepte, het volledig terug op laten komen
van de borstkas, frequentie, hands-off tijd etc.).
U kunt scenariotrainingen uitvoeren met een AED-trainer of een echte defibrillator,
verschillende hartritmes selecteren en handelingen toevoegen op elk moment van de
training. Op het scherm vindt u alle details van de uitgevoerde sessie en de behaalde
eindscore. Debriefen kan ook via een PC, door gebruik te maken van Session Viewer, de gratis
software van Laerdal. SimPad SkillReporter is de ultieme tool voor QCPR- en basistraining.

Wireless SkillReporter PC (202-56050)
Met de draadloze SkillReporter software kunt u via Bluetooth
tot wel 6 oefenpoppen bedienen, en de reanimatietraining
controleren op uw eigen laptop. Alle juiste reanimatieparameters
worden gemeten en de software biedt real-time feedback,
slaat data op, berekent de eindscore en maakt een grondige
debriefing mogelijk. Op deze wijze verbeteren leerlingen hun
reanimatieprestaties.

SkillGuide (170-30050)
De SkillGuide is onze meest voordelige QCPR-oplossing. Klein, draagbaar en
lichtgewicht; de SkillGuide is te gebruiken met alle versies van Resusci Anne QCPR en
Resusci Baby QCPR. Het toestel biedt live feedback over de reanimatie (compressies en
ventilaties) zodat me de eigen prestaties in real-time kan meten en aanpassen. Er is ook
een kort overzicht van de sessie met hints voor verbetering beschikbaar.
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Voor meer informatie:
www.laerdal.com/qcpr

Scenario Training

Meten
Complete debriefing
Tijdlijn van de sessie
Opslaan en Afdrukken
Uploaden naar Session Viewer
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