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Voor het EHBO-examen van het Oranje Kruis mag de Prestan Baby reanimatiepop 

geen ondersteuning bieden aan de examenkandidaat. Het is op een eenvoudige 

manier mogelijk de compressie-frequentie en diepte-ondersteuning tijdelijk uit te 

schakelen. 

Dit doet u als volgt: 

 

Stap 1. 
Maak de huid van de reanimatiepop los op de schouders van de baby, verwijder dan voorzichtig de 
huid op de rug van de baby. Wanneer u de huid volledig verwijdert heeft komt een zwart schuim 
zichtbaar, deze dient ter bescherming van het click-mechanisme.   

 
Stap 2. 
Verwijder het schuimpje en ontkoppel voorzichtig de verbindingsstekker. 

   

Stap 3. 
Klik vervolgens het click-mechanisme los met een schroevendraaier op de daarvoor geschikte locaties 
en haal de clicker met veer uit de pop. 

 

Stap 4. 
Leg de clicker en veer zorgvuldig aan de kant en bevestig de huid van de baby weer op de juiste 
manier, zorg ervoor dat alle verbindingspunten goed over elkaar geschoven zijn.  
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Breng vervolgens de longen aan via het hoofd en door de borsthuid van de baby te openen. 
De Prestan Baby reanimatiepop is klaar voor het oranje kruis EHBO-examen. 
 
Voor het reactiveren van de reanimatieondersteuning volgt u stap 1 t/m 4 in omgekeerde volgorde. 
Zorg er hierbij voor dat de kabel op de juiste manier weer aangesloten wordt, wanneer deze gedraaid 
is zal de feedback functie niet werken.  
 

 
 

 

Combineer voor een complete reanimatie- en AED-training 
Om het gebruik van de Prestan reanimatiepop compleet te maken, adviseren  
wij de pop aan te vullen met de universele Prestan AED trainer Plus.  
Deze AED trainer sluit naadloos aan op de Prestan reanimatiepop en biedt  
veel voordelen tijdens een reanimatie- en AED training. 
Meer informatie over deze AED Trainer Plus vindt u op onze website,  
www.aedsolutions.eu.  

 

 


