
BRAYDEN 
První figurína KPR pro objehový system, která zobrazuje 
vizuální tok krve ze srdce do mozku  

Dále s pomocí programu BRAYDEN se studenti nejenom snadno naučí, jak provést správnou KPR, 
ale také si vyzkouší věrnou simulaci, aby pochopili  zásadní význam správné  KPR.



  Specifikace  
 

  Funkce  
 

HRUDNÍ KOMPRESE INDIKOVANÁ LED 
Tato indikace reprezentuje objem krve, která cirkuluje při 
kompresi hrudníku. Tento objem závisí na hloubce kompresí. 
LED budou plně svítit pouze tehdy, když hloubka komprese 
přesahuje 5 cm. 

 
KREVNÍ CIRKULACE INDIKOVANÁ LED 
Tato indikace reprezentuje tok krve ze srdce do mozku. 
Rychlost průtoku se mění podle hloubky a rychlosti stlačení. 
Tyto hodnoty budou plně svítit, jakmile je rychlost komprese 
vyšší než 100 za minutu. 

 
KVALITA KPR INDIKOVANÁ LED 
Tato funkce indikuje, že se začíná prokrvovat mozek. Tato 
indikace se rozsvítí pouze tehdy, když je rychlost a komprese 
správná. Tyto tři ukazatelé vám ukazují, jak přesně provádíte 
KPR 

 
 
 

 

  Obsah dodávky  

 

 
Kvalita KPR 
Indikace LED Krevní oběh 

Indikace LED 
 
 
 
 

 
Indikace LED 
správného 
stlačení 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*Všechny technické specifikace mohou být změněny bez upozornění 

Rouška (10) 

Obličej (1) 
Plíce (1) 

Figurína - komplet (1) 
Návod k 
použití (1) 

Taška (1) 

Baterie (6) 

Distributor 

 

Parametr Torso 

Vizuální zobrazení průtoku krve 
od srdce do mozku při správné 
KPR 

Ano 

Hloubka komprese hrudníku a 
sensor měření rychlosti  

Ano 

Výdechová část je odkloněna od 
zachránce 

Ano 

Naklápění hlavy a zdvižení brady 
pro otevření dýchacích cest 

Ano 

Systém vzduhové cesty Bezúdržbový s výměnou jednorázových 
plic 

Ribs, Xiphold Yes 

Clicker (Audible feedbeck) Yes 

Délka 59 cm 

Váha 3,1 kg (6.8lb) (including batteries) 

Váha celého kompletu 5,3 kg (G/W), 4,3 kg (N/W) 

Rozměry kompletu 37 cm x 26 cm 62 cm 

Provozní teplota 15°C to 30°C (59°F to 86°F) 

Skladovací teplota -10°C to 40°C (14°F to 122°F) 

Vlhkost Relativní vlhkost mezi 5% až 95% 

Záruka 2 roky (mimo spotřební materiál) 

Napájení AC Adapter (vstup AC 100 ~ 260 V, 
Výstup DC 9V 1A) 
Baterie C typu (6 kusů) 
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