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Ambu® Trådløse system
Ambu Wireless treningsdukker er treningsdukker for
HLR/AHLR uten kabel mellom dukke ogPC/simulator.
Treningen på dukkene blir veldig realistisk og
kan brukes i enhver treningssituasjon både ute og inne.
Ambu Wireless leveres med integrert, forbedret og oppdatert
CPR program. Dette vil gjøre opplæring, repetisjonstrening og
evalueringen veldig realistisk og lærerikt. Dukken har wlan
integrert men kan også drives via USB kabel til PC. Informativ
informasjon og evaluering som kan lagres på hver enkelt elev.
Ambu Man W gjenopplivningsdukke har trådløst system
innebygd i dukken og har et unikt hygienisk system for å
hindre kryssinfeksjoner ved trening av munn til munn metoden.
Systemet er unikt fordi hver utøver har sitt eget utskiftbare
ansikt og engangs hodepose. Den har kontrollpanel for
kontroll av riktig hjertekompresjon og munn til munn.
Justerbar brystkasse gjør treningen realistisk i forhold til
hardhet i brystkassen på ulike pasienter.
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Ambu®Man Advanced
En robust og slitesterk treningsdukke. Dukken har det
siste innenfor Ambus trådløse teknologi, med nettleserbasert
program for kontroll, dokumentasjon og oppfølging.
Mulighet for individuelt programmerbare scenarioer.
Med Ambu Man Advanced kan følgende momenter trenes:
• Ventilering med maske og bag
• Utvendige hjertekompresjoner
• Defibrillering. Rytmeboks for simulering av div, hjerterytmer,
følbar puls osv. (nettleserbasert)
• EKG overvåkning
• Intubering
• Man kan spille av div. pustelyder
• Leveres med IV arm for trening av innsetting av venefloner,
infusjonsvæsker ol.
• Trene på intraossøs tilgang
• Dukken kan kjøres på strøm eller batteripakke (ekstrautstyr)
Vekt: 13,3 kg / 25,1 kg m/transportkoffert
Lengde: 165 cm
Best.nr: 741030 Ambu Man Advanced
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Ambu® Defib Trainer
Ambu Defib trener er en avansert dukke for trening av
tidlig defibrillering med AED semi-automatiske og
manuelle defibrillatorer. Ambu Defib trainer har Ambus
patenterte hygienesystem, som gjør at treningen blir
100 % hygienisk.
Best.nr: 740030 Ambu Defib Trainer
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Ambu® Man Airway
Ambu Man Airway leveres med trådløs overføring av
data til PC. Dataprogram for en effektiv og innholdsrikt
evaluering av utført trening på hjerte lunge redning
medfølger. Treningen kan lagres på PC. Det kan kobles
opp 6 trådløse dukker på samme pc. Ambu Man W
Torso leveres m/kontrollinstrument, 5 stk. ansikter;
100 stk. hodeposer, og i transportbag som kan brukes
som underlag i undervisningen. Den er enkel og lett å
bære.
BESTILLINGSVARE
Best.nr: 740045 Ambu Man Airway
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Ambu® Man I + W

Ambu® Man I er en treningsdukke for utførelse av HLR. Treningsdukken har en anatomisk riktig utforming som gjør at bevegelsene blir så realistiske som mulige. Det kan simuleres puls i
halsen, ventileres med maske og bag, samt at brystkassen kan
justeres på 3 nivåer. Ambu Man mod. I har et mekanisk
kontrollpanel for kontroll av riktig og feil luftmengde, trykkpunkt
og kompresjonsdybde. Unikt hygienisk system med utskiftbare
ansikter og engangs hodeposer for hver elev. Dette gjør
undervisningen effektiv, rengjøringen enkel og man hindrer
kryssinfeksjoner ved trening av munn-til-munn.
Ambu Man mod. leveres i transportbag som også kan brukes til
underlag og kommer med 5 stk. ansikter, 100 stk. hodeposer.
Ambu® Man W har trådløst system innebygd i dukken.
Medfølgende dataprogram gjør det enkelt å overføre data til PC.
Etter endt trening kan man evaluere utført trening på hjerte-lungeredning. Det kan kobles opp 6 trådløse dukker på samme pc.
Ambu® Man W + I Torso leveres m/kontrollinstrument,
5 stk. ansikter; 100 stk. hodeposer. Dukkene kommer i
transportbag som kan brukes som underlag i undervisningen.
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Best.nr: 740040 Ambu Man I, Torso
Best.nr: 740025 Ambu Man W, Torso
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Best.nr: 741010 Ambu Man sett med armer ob ben
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Ambu® Man Basic
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Ambu® Basic er en ny og forbedret treningsdukke som er
utviklet for å oppfylle alle krav til HLR trening.
Dukken har en anatomisk korrekt torso som gjør det
enkelt for brukeren å trene på plassering av elektroder
ved bruk av defibrillatorer (AED). Ambu® Basic
gir også en optimal trening av brystkompresjoner i
kombinasjon med realistisk ventilasjon, enten ved
munn-til munn, munn-til nese eller ved hjelp av bag.
Egen indikator viser korrekt kompresjonsdybde og
ventilasjonsvolum. Dukken leveres i veske for transport. Dukke
levert med 1 ansikt og 25 hodeposer.
Best. nr: 740058 Ambu® Man Basic
Best. nr: 740009 Ambu® Man Basic 4 pkn.
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Hodeposer/Ansikter

Treningsdukkene fra Ambu har et patentert
hygienesystem som gjør at treningen blir så hygienisk som
mulig. Systemet er unikt fordi hver utøver har sitt eget
utskiftbare ansikt og engangs hodepose.
7
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Best.nr: 741000 Ansikter Ambu® Man /Ambu® Man Basic
Best.nr: 741005 Hodeposer Ambu® Man/Ambu® Man Basic

AMBU MAN

Ambu® Junior treningsdukke
Ambu Junior er en naturtro og anatomisk riktig treningsdukke for
å kunne trene HLR på barn. Ambu Junior tilsvarer barn på ca 3
år og med en kroppshøyde på 86 cm. Dukken har et hygienisk
system for å hindre kryssinfeksjoner. Følgende momenter kan
trenes: Brystkompresjon, Munn til munn metode, maske - bag
ventilering, riktig plassering av elektroder. Dukken egner seg for
redning i vann. Dukken leveres i med 5 stk. munn nese stykker,
5 stk. forseglingsringer og 25 stk. hodeposer. Vekt: 41,1 kg
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Best.nr: 740051 Ambu Junior treningsdukke *
Best.nr: 741043 Munn-nese stykker Ambu Junior, 10 pk. *
Best.nr: 741045 Hodeposer Ambu Junior 100 stk. *
Best.nr: 741046 Sealing ring Ambu Junior 5 pk. *
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Ambu® Baby treningsdukke
Ambu Baby er en naturtro gjenopplivningsdukke som tilsvarer et
ett år gammelt barn. Hver person som øver benytter en
ansiktsmaske og en engangs hodepose. Med Ambu Baby trenes
gjenopplivning både ved munn til munn og munn til nese. Hodet
er naturlig bevegelig, og bryst hever og senker seg ved
innblåsing/utånding. Ved innblåsing i mage vil denne også heve
og senke seg. Instruktøren kan simulere puls og blokkering av
luftveier. Hjertekompresjon trenes med naturlig trykk på riktig
trykkpunkt.
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Dukken leveres i med 5 stk. ansikter og
100 stk. hodeposer.
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Best.nr: 740006 Ambu Baby treningsdukke *
Best.nr: 741041 Ansikter Ambu Baby *
Best.nr: 741040 Hodeposer Ambu Baby *
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* Produktene er bestillingsvarer.
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Ambu® IV Arm
Ambu Infusjonsarm for demonstrasjon, trening
og innsetting av kanyler og kateter, injeksjon av
medikamenter, infusjon av væsker, uttaging av
blodprøver og pulsføling. Vener og arterier er
forsynt med indikatorerer som viser
fargeendring under injeksjon og infusjon.
Væskereservoaret er innebygget i overarmen,
og IV treneren har et ventilsystem som
forhindrer luftlommer i vener og arterier.
Hånden er fleksibelt forbundet med armen ved
håndleddet.
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Ambu® IV Arm
IV treneren leveres med kombinert underlag og
bærekoffert. IV treneren kan monteres på
Ambu Man gjenopplivningsdukker.
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Best.nr: 744005 Ambu IV Arm *
Ambu® Intubasjonstrener
Intubasjonstreneren gir en meget oversiktlig og
realistisk simulering ved bevegelse av hode,
nakkevirvler og kjeve. Den er meget effektiv for
øvelse av intubasjonsteknikk ved bruk av
laryngoskop og tuber. Intubasjonstreneren gir
lydsignal om man med laryngoskopet legger for
stort press på tennene, eller intuberer i mage.
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Best.nr: 742003 Ambu Intubasjonstrener *
* Produktene er bestillingsvarer.
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