
Ambu® Man W + I
De Ambu Man is een oefenpop van volwassen 
afmetingen, die een uitzonderlijk levensechte 
voorstelling van de menselijke anatomie biedt, in 
het bijzonder de kenmerken die belangrijk zijn voor 
het oefenen van moderne reanimatietechnieken.

Realistische scenario’s
De Ambu Man W (Wireless, Draadloos) heeft geen 
kabels of draden nodig. Dit betekent dat de Ambu 
Man kan worden geplaatst in een realistische 
omgeving, weg van computers en andere 
elektrische apparaten. Dit heeft een grote invloed 
op de mate van vrijheid tijdens de training en 
doordat er geen draden of kabels rondslingeren, 
geeft dit alle vrijheid voor realistische scenario’s.

Laag risico van kruisinfectie
De Ambu Man bevat een uniek, gepatenteerd 
hygiënisch systeem, waarbij alle cursisten een eigen 
gelaatsmasker en luchtzakje krijgen, om het risico 
van kruisinfectie tussen leerlingen die dezelfde 
oefenpop gebruiken, tot een minimum te beperken. 
Het hygiënisch systeem beschikt ook over 
realistische uitademing van de Ambu Man door de 
mond en neus

Mechanisch controle-instrument
Versie W:
De Ambu Man W modellen zijn uitgerust met een 
mechanisch controle-instrument evenals digitale 
sensoren. Beide geven de effectiviteit van de 
reanimatie weer. Het toont ook de resultaten van 
het ventilatievolume, de borstcompressie diepte in 
mm, het opblazen van de maag en een onjuiste 
handpositie. Ambu Man W modellen kunnen 
worden aangesloten op een computer via USB of 
WiFi, gebruik makend van de Ambu CPR-Software 
voor een meer gedetailleerde weergaven van de 
uitgevoerde reanimatie.

Versie I:
De Ambu Man I (Instrument) modellen zijn uitgerust 
met een mechanisch controle-instrument. Dit 
instrument toont de resultaten van het 
ventilatievolume, de borstcompressie diepte in mm, 
het opblazen van de maag en een onjuiste 
handpositie.

Kenmerken
 Draadloze verbinding
 Ambu’s uniek, hygiënisch systeem
 De borstkas stijfheid is variabel
  Luchtweg opent slechts wanneer het hoofd  

op de juiste wijze achterover gebracht is
 Realistische kinlift
 Optillen van onderkaak is mogelijk (Jaw trust)
 PC compatibel
 Draagtas tevens oefenmat
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NIEUW



MATERIALEN
Basis Unit  Polyethyleen
Instrumenten Onderdeel ABS Plastic
Hoofd PVC, hard
Borst, gezicht PVC, zacht
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ACCESSOIRES 
5 Gelaatsmaskers 234 000 703
100 Luchtzakjes 234 000 702
Armen 234 000 704
Armen, benen, joggingbroek en tas 234 000 706
Joggingjasje 234 000 790
Joggingbroek 234 000 792
Benen met broek 234 000 786
Draagtas 234 000 794
 
 
SpECIfICATIES 
Gewicht: torso met draagtas 12 kg
Volledig lichaam met draagtas  17 kg
Totale lengte: torso 80 cm
Totale lengte: volledig lichaam 170 cm

BESTELINfORMATIE 
AmbuMan Model I A234 204 000
AmbuMan Model IF, volledig lichaam A234 214 000
AmbuMan Model IA, met armen A234 224 000
AmbuMan Model W, met CPR-software A234 307 000
AmbuMan Model WF, volledig lichaam met CPR-software A234 317 000
AmbuMan Model WA, met armen en CPR-software A234 327 000

Armen en benen voor de AmbuMan

AmbuMan computer interface 

0086 Contains FCC ID U3O-G2M5477

Draagtas voor de AmbuMan
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Ambu A/S
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www.ambu.com
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