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• Licht gewicht en gemakkelijk opbergen 

Prestan reanimatietorso’s zijn compact en verrassend 
licht, ongeveer de helft van vergelijkbare andere 
merken. Hierdoor zijn ze gemakkelijk te dragen en 
eenvoudig op te bergen. 
 

• Eenvoudig op te zetten en snel aan de slag 
Het hoofd kan gemakkelijk op de romp worden 
geplaatst. De long wordt via de hals door de mond 
gehaald en uiteinden worden bevestigd aan de zijkant 
van het hoofd. Indien geavanceerde feedback is 
gewenst, kan het kabeltje eenvoudig op de long worden 
bevestigd en is de pop na koppeling met de Prestan 
CPR Feedback-app gereed voor gebruik.  
 

• Hygiënisch in gebruik 
Voor de beste hygiëne beschikt iedere cursist over een 
eigen faceshield waardoor onderling hygiënisch en snel 
van rol (beademing) gewisseld kan worden. Zowel de 
faceshields als longzakjes zijn eenvoudig te vervangen. 
 

• Duale trainingsoplossing 
Door de uitgebreide feedbackfuncties is de 
reanimatiepop zowel geschikt voor Basic Life Support 
als Advanced Life Support trainingen. 
 
 
 

 
 

Prestan professional volwassene. 
2000 series 
 

• Feedbackfuncties: 
- Visuele feedback over diepte en snelheid 

borstcompressies via feedbackmonitor 
- CPR Feedback-app meet 

compressiediepte, terugslag, snelheid en 
hands-off tijd. 

- Meet ingeblazen lucht bij beademen 
- Digitale beoordeling van het resultaat en 

de prestaties van de cursist 
- Monitoring van meerdere cursisten tegelijk 

(max. 6 reanimatietorso’s per mobiel 
apparaat) 
 

• Verbinding via Bluethooth 
De Prestan CPR Feedback-app maakt via 
Bluetooth verbinding met de reanimatiepop. De 
app is beschikbaar voor zowel Apple iOS- als 
Android-apparaten. 
 

• Modellen 
Prestan 2000 series zijn los en als 4-pack 
verkrijgbaar in lichte of donkere huidskleur, 
standaard met reanimatiefeedback. 
 

 

 

Specificaties 

De Prestan professional Volwassene 2000 series heeft 
alles wat je van een reanimatiepop mag verwachten. 
Door de uitgebreide feedbackfuncties is de reanimatiepop 
zowel geschikt voor Basic Life Support als Advanced Life 
Support trainingen. 
 
De Prestan professional volwassene 2000 series geeft via 
de ledlampjes in de schouder visuele feedback over de 
diepte en snelheid van de borstcompressies. Daarnaast 
biedt de Prestan CPR Feedback-app mogelijkheid tot 
geavanceerde feedback over de terugslag, diepte, 
snelheid, ventilatie en hands-off tijd per cursist. 
 
 

         De eigenschappen van Prestan reanimatiepop 2000 Series 

 

*mobiel apparaat niet inbegrepen 

https://www.facebook.com/RescueMatebv
https://www.youtube.com/channel/UCP1X3yx5Zg3q-DVMTwT0DNg
https://twitter.com/rescuemate/
https://www.linkedin.com/company/rescuemate-bv?trk=prof-following-company-logo

