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Prestan reanimatietorso’s zijn verrassend licht, bieden een hoge kwaliteit en zijn relatief 
voordelig. De reanimatietorso’s zijn verkrijgbaar in verschillende modellen en zijn afzonderlijk 
of in handige multi-packs verkrijgbaar voor klassikale trainingen. Het unieke feedbacksysteem 
geeft de cursist direct feedback over de compressiefrequentie en -diepte van de hartmassage. 

 

 

 

  

Prestan reanimatiepoppen. 
 

         Reanimatietorso’s                       4-packs 

Prestan volwassene 
PP-AM-100M-MS 

Prestan kind 
PP-CM-100M-MS 

Prestan baby 
PP-IM-100M-MS 

• Realistisch in uiterlijk en 
borstcompressie. 

• Met inventief feedbacksysteem: 
De poppen geven door middel 
van een kliksysteem en 
lichtsignalen de juiste diepte en 
frequentie aan. 

• Cursist krijgt direct feedback 
zonder gebruik van Apps of 
andere systemen. 

• Eenvoudig te transporteren en 
gebruiksklaar te maken. 

• Verkrijgbaar met ‘Jaw Thrust’-
hoofd. Hiermee kan de cursist 
leren de kaak te liften en de 
luchtweg vrij te maken.  

• Longzakjes en Faceshields zijn 
eenvoudig te vervangen. 

• In drie verschillende modellen 
verkrijgbaar: volwassene, kind  
en baby. 

• Uitgerust met het nieuwste 
reanimatieprotocol. 

• Perfect te gebruiken in 
combinatie met de Prestan AED 
Trainer Plus of Prestan AED 
UltraTrainer. 

Prestan volwassene 4-pack 
PP-AM-400M-MS 

Prestan kind 4-pack 
PP-CM-400M-MS 

Prestan baby 4-pack 
PP-IM-400M-MS 
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Prestan reanimatiepoppen. 
 

                 Collectionpack                    Familypack 

De unieke reanimatiemonitor van Prestan geeft onmiddellijke feedback over de 
snelheid van de hartmassage. De lampjes in de schouder van de torso signaleren 
continue de voortgang van de reanimatiesnelheid. Als het gele lampje knippert is de 
bovengrens van 120 compressies per minuut overschreden en dient de cursist de 
snelheid aan te passen. Tevens kunnen instructeurs op afstand snel en eenvoudig 
meerdere cursisten volgen.  
 
Cursisten kunnen er ook op vertrouwen dat ze tot de juiste diepte reanimeren. Het 
unieke klikkermechanisme geeft een hoorbare bevestiging wanneer de juiste 
compressiediepte tussen de 5-6 cm is bereikt.  
 
Beide feedbackfuncties kunnen worden uitgeschakeld bij het afnemen van examens. 

    Uniek feedbacksysteem                    

Prestan Familypack 
2 baby’s / 1 kind / 2 volwassene 

PP-FM-500M-MS 

Prestan Collectionpack 
(1 baby / 1 kind / 1 volwassene) 

PP-FM-300M-MS 

    Feedbackmonitor                                                      Jaw Thrust hoofd        
          

Upgrade eenvoudig uw huidige Prestan reanimatietorso of 
installeer de feedbackmonitor in oefenpoppen die 
oorspronkelijk zonder feedbackmonitor gekocht zijn.  

Feedbackmonitor voor Prestan reanimatietorso 
volwassene, kind en baby (2015 richtlijnen)  
Volwassene: RPP-AMON-1 Kind: RPP-CMON-1 
Baby: RPP-IMON-1 

Prestan’s Jaw Thrust hoofd biedt cursisten 
de mogelijkheid om de kaaklift te oefenen 
en hiermee de luchtweg vrij te maken.  

Knipperend lampje 

Jaw Thrust hoofd 
RPP-JTHEAD-1-MS 

 
Prestan reanimatietorso 
volwassene Jaw-Thrust 

PP-JTM-100M-MS 
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Prestan Ultralite. 
 
 
 
 
 

Prestan Ultralite oefentorso’s zijn stapelbaar en hebben een lichtgewicht waardoor u eenvoudig meerdere 
poppen tegelijk kunt meenemen en op een zeer efficiënte wijze kunt lesgeven. Door het juist inblazen van 
de lucht zal de borstkas van de torso zichtbaar omhooggaan. Het optionele feedbacksysteem geeft de 
cursist direct feedback over de compressiefrequentie en -diepte van de hartmassage. Met de 
verwisselbare longen en faceshields kunnen beademingen hygiënisch toegepast worden.  
 

• Stapelbare torso’s en hoofden vormen een compact pakket voor het 
vervoeren van meerdere eenheden (4-pack/12-pack) 

• Geschikt voor training van grote groepen 
• Realistisch in uiterlijk en borstcompressie 
• Eenvoudig gebruiksklaar te maken en gemakkelijk schoon te houden 
• Realistische hoofdkanteling om de luchtweg te openen 
• Zichtbare borsthoogte bij het inblazen van lucht (bij gebruik van longzak) 
• Optioneel feedbacksysteem: De poppen geven door middel van een 

kliksysteem en lichtsignalen de juiste diepte en frequentie aan 
• Longzakjes en Faceshields zijn eenvoudig te verwisselen en te vervangen 
• 3 jaar fabrieksgarantie 

        Kenmerken 

         Ultralite 4-pack                 Ultralite 12-pack 

Prestan Ultralite 4-pack 
Zonder feedback: PP-ULM-400-MS 
Met feedback: PP-ULM-400M-MS 

Prestan Ultralite 12-pack 
Zonder feedback PP-ULM-1200-MS 
Met feedback: PP-ULM-1200M-MS 
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Specificaties 

De universele AED Trainer Plus is een eenvoudig te bedienen en 
hoogkwalitatief apparaat voor een betaalbare prijs. De afmeting 
en het gewicht zijn vergelijkbaar met een echte AED voor een 
realistische trainingservaring. Protocollen kunnen zowel met als 
zonder afstandsbediening worden ingesteld. 
 

         Prestan AED UltraTrainer 

 

       Prestan Professional AED Trainer Plus 

Optioneel: afstandsbediening  
PP-AEDT2-100-R 
 

• Volume, taal en scenario keuze 
• Spelen, pauze en stoppen 
• Instructie ‘pads bevestigen’ en ‘druk 

dieper’ tijdens reanimatie 
• In staat om meerdere AED-Trainers 

tegelijk te bedienen 

De Prestan AED Ultratrainer biedt door de vele instelbare 
opties een zeer waardevolle toevoeging aan iedere 
reanimatie en AED-training. Naast de volwassenmodus (30:2 
protocol) heeft de Prestan AED UltraTrainer onder andere 
een kindermodus met 15:2 reanimatieprotocol.  
 
Prestan AED UltraTrainer 
PP-AEDUT-103  (Nederlands/Engels) 
PP-AEDUT-102  (Frans/Engels) 
PP-AEDUT-108  (Duits/Engels) 
PP-AEDUT-403  (4-pack, Nederlands/Engels) 
PP-AEDUT-402  (4-pack, Frans/Engels) 
PP-AEDUT-408  (4-pack, Duits/Engels) 
 
Ook in andere taalcombinaties leverbaar.   

Prestan AED Trainers. 
 
 
 
 
 
 

Prestan professional AED Trainer Plus 
PP-AEDT2-103  (Nederlands/Engels) 
PP-AEDT2-102  (Frans/Engels) 
PP-AEDT2-108  (Duits/Engels) 
PP-AEDT2-403  (4-pack, Nederlands/Engels) 
PP-AEDT2-402  (4-pack, Frans/Engels) 
PP-AEDT2-408  (4-pack, Duits/Engels 
 
Ook in andere taalcombinaties leverbaar.   
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De AED Trainer PLUS en de AED UltraTrainer bieden uitgebreide opties. Door de meest recente 
technologie te combineren met realistische functies kunnen deze AED-Trainers de werking van bijna 
ieder type AED nabootsen. Dit maakt de Prestan AED Trainers zeer geschikt voor instructeurs die op 
veel verschillende locaties met verschillende typen AED’s oefenen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

 
 

Prestan AED Trainers  -  eigenschappen. 
 
 

         Beide AED Trainers zijn uitgerust met unieke eigenschappen 

 
• Hoorbare en gemakkelijk te volgen instructies 
• CPR feedback/coaching 
• Gemakkelijk te wisselen tussen twee talen  
• Bediening van taalkeuze, scenario’s, volumeregeling en pauzemogelijkheid 
• Zowel instelbaar als volwassen modus 30:2 en baby-/kindermodus 15:2  
• Te gebruiken als semi- en volautomaat  
• Inclusief 5 schok-scenario’s 
• Reanimatiemetronoom (aan/uit) 
• Beademingsinstructie (aan/uit) 
• De Prestan Trainer is ingesteld volgens de laatste richtlijnen 
• Wanneer de richtlijnen wijzigen hoeft alleen de module vervangen te worden 
• De fabrieksgarantie van de Prestan AED Trainers is 3 jaar. 

 
 
         Trainingselektroden hebben een Pad Sensing System 

 
• Trainingselektroden zijn vooraf aangesloten en direct klaar 

voor gebruik. 
• De elektroden hebben een ingebouwde schakelaar (Pad 

Sensing System) die geactiveerd wordt wanneer de 
trainingselektroden zijn bevestigd op de pop. Hierdoor gaat de 
AED-Trainer automatisch verder in het protocol. 

• Lijm op siliconen in combinatie met de schuimstructuur zorgen 
ervoor dat de elektroden gemakkelijk bevestigd en verwijderd 
kunnen worden. 

• Te gebruiken op alle reanimatie oefenpoppen 
• Kan gebruikt worden om te trainen voor volwassen en 

kinderreanimatie.  
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Plan vooruit en zorg dat u altijd voldoende Prestan verbruiksmaterialen op voorraad heeft voor het 
geven van trainingen.  
 
 
 

 
 
 

 Prestan onderdelen en accessoires. 
 
 

        Voor uw reanimatietorso’s 

 

Prestan Longzakjes 
Volwassene 50 stuks: PP-ALB-50 
Kind 50 stuks: PP-CLB-50 
Baby 50 stuks: PP-ILB-50 
Ultralite 50 stuks: PP-ULB-50 

Prestan Faceshields 
Volwassene 50 stuks: PP-AFS-50 
Kind 50 stuks: PP-CFS-50 
Baby 50 stuks: PP-IFS-50 
Ultralite 50 stuks: PP-UFS-50 

Trainingselektroden voor de  
AED Trainer PLUS en  

AED UltraTrainer 
 

1 set: PP-UTPAD-1 
4 sets: PP-UTPAD-4 

 
 
 

Vervangende kabels 
 
 
 
 
 
 
 
AED Trainer PLUS:     AED UltraTrainer: 
RPP-AEDT2-CABLE                        RPP-AEDUT-CABLE 
 
 
 
 
 

In deze catalogus zijn niet alle vervangende onderdelen en accessoires vermeld.  
Mist u iets? Neem contact met ons op of bestel de onderdelen via onze website. 

        Voor uw AED-Trainers 

 


