KENMERKEN
	
Presenteerd extreem realistisch
	
Vervangbare huid, aders en slagaders zijn
	
Indicatiepaneel voor directe controle en feedback
of b.v. een infuus correct is uitgevoerd
	
Draagtas tevens oefenmat
	
Compatibel met alle Ambu oefenpoppen

Ambu® IV Trainer
Ambu iv trainer is ontworpen voor zeer realistische
trainingen van verschillende technieken:
• oefenen en inbrengen van canules en catheters,
• injectie van medicatie,
• het nemen van bloedmonsters,
• meten van de polsslag.
De iv trainer wordt geleverd met een vervangbare
huid, 3 aders en één slagader. De aders zijn
vervaadigd van natuurlijke latex, dat de eigenschap
heeft om na penetratie, gaatjes volledig te sluiten.

De onderarm kan 180° draaien, elleboog en pols
buigen realistisch, mede deze draaiende gewrichten
is het gemakkelijk voor de gebruiker om een ideale
positie te vinden. De bovenarm is bedoeld voor het
opmeten van de bloeddruk. In de arm (bij schouder)
zit het vloeistof in een reservoir, dit vergemakkelijkt
het bijvullen.
De brachiale slagader wordt gebruikt voor training
in het opmeten van de polsslag.

De aders en slagaders zijn voorzien met indicatoren
waarop de kleurverandering te zien is tijdens een
injectie of infuus op het controle paneel voor het
bevorderden van een interactief leerproces.
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ARTIKELNR.

KARAKTER EIGENSCHAPPEN
Gewicht
Lengte
Inhoud reservoir
Afmetingen draagtas

3 kg
68 cm
260 ml
75 x 15 x 11 cm

OMSCHRIJVING

A255 001 000	Ambu IV Trainer, complete infuusarm met infuuspaal, rode kleurstof concentraat, talkpoeder,
5 ml en 50 ml injectiespuiten, geleverd in een draagtas/afwasbare onderlegger.
255 000 517
Latex huid/handschoenen
255 000 501
Set van vene en slagader slangen
255 000 704
Rode kleurstof concentraat
255 000 701
Flesje talkpoeder

Reservoir en indicatie paneel dat iedere
gevulde bloedvat voorstelt

Accessoires voor infuusarm
Ambu IV Trainer

Draagtas

Sales Company
Ambu BV
Schiphol Boulevard 127
1118 BG Schiphol Airport
Nederland
T 0182 52 60 60
F 0182 52 70 73
info@ambu.nl
www.ambu.nl
Ambu BV in België / En Belgique
Drukpersstraat 4 / Rue de la Presse 4
1000 Brussel / 1000 Bruxelles
België - Belgique
T (32) 02 227 27 37
F (32) 02 218 31 41
info@ambubel.be
www.ambubel.be
Manufacturer
Ambu A/S
DK-2750 Ballerup
www.ambu.com
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MATERIALEN
Arm en hand
harde PVC
Bloedvaten en slagaders
natuurlijke latex
Indicator en buisjes
silicone
Infuuspaal
roestvrij staal
Draagtas
PVC verstevigd met nylon

