Prestan Professional Reanimatietorso
Gebruiksklaar maken van de reanimatiepop
1. Plaats 2 AA batterijen (niet meegeleverd) aan de achterkant van de pop.
2. Open de torso van de reanimatiepop door de torso bij de schouders los te klikken en deze
voorzichtig omhoog te trekken.
3. Bevestig het hoofd op de torso door de nek van het hoofd op de twee bevestigpunten te plaatsen.
4. Vouw de Longzakjes:
- Het longzakje heeft 4 gestippelde lijnen gedrukt op de zijkant van de longzak.
- Gebruik deze 4 lijnen en vouw de longzakjes zoals op onderstaande afbeelding wordt getoond.

5. Kantel het hoofd van de reanimatiepop naar achteren.
6. Breng het longzakje, gevouwen zoals bij punt 3, in de mond van de reanimatiepop.
7. Duw het longzakje door de mond tot deze in de nek van de reanimatiepop uitkomt.
8. Trek het longzakje langzaam omlaag door de nek.
9. Het longzakje moet nu boven op de compressie plaat liggen
(het hardplastic stuk aan de bovenkant van de torso.)
10. CONTROLEER OF HET LONGZAKJE NIET GEDRAAID/GEVOUWEN ZIT IN DE TORSO!
11. Bevestig de Faceshields aan de zijkant van het hoofd van de reanimatiepop.
12. De torso kan nu worden dichtgemaakt door deze weer vast te klikken bij de schouders.

Wat geeft de monitor aan?
De reanimatiepop geeft via een unieke manier de frequentie en de diepte van de compressie weer
tijdens het reanimeren.
Wanneer de borstkas stevig wordt ingedrukt, zullen er 4 lampjes gaan branden in de linkerschouder.
Dit geeft aan dat alle lampjes werken en de batterijen nog over voldoende capaciteit beschikken.
Wanneer de lampjes niet gaan branden, kan het zijn dat de compressie niet diep genoeg is. Wanneer
de compressie diep genoeg is, hoort u een klikgeluid.
Wat houden de lampjes in:
0-60
compressies per minuut. Het lampje brandt rood.
60-80
compressies per minuut. Het lampje brandt oranje.
80-100 compressies per minuut. 1 lampje brandt groen.
100-120 compressies per minuut. Beide lampjes branden groen. Dit is de juiste compressiesnelheid.
Vertraagt de juiste compressiesnelheid, dan zal er een groen lampje doven om aan te geven
dat het tempo moet worden verhoogd.
120+
compressies per minuut. 2 groene lampjes + 1 oranje knipperend lampje.

