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Zestaw Dydaktyczny dla OSP - PAKIET III 
 
Fantom manekin Brayden PRO (white) z funkcją informacji zwrotnej 
Najnowszy produkt bezkonkurencyjnej marki BRAYDEN! Fantom Brayden PRO z funkcją 
informacji zwrotnej o jakości wykonywanej RKO to manekin zarówno do nauki, jak i 
zaawansowanego treningu! 
Fantom Brayden PRO dostarcza ilościowych i jakościowych informacji zwrotnych na temat 
wykonywanej RKO. Dzięki zastosowanym rozwiązaniom kursanci otrzymują informacje zwrotne 
w czasie rzeczywistym, a po zakończeniu czynności ratowniczych przedstawiany jest dokładny 
raport, w którym zawarte są dane na temat kluczowych parametrów zgodnie z najnowszymi 
wytycznymi ERC 2015: 
głębokość uciśnięć klatki piersiowej, 
tempo uciśnięć, ułożenie dłoni, zwolnienie ucisku klatki piersiowej. 
Co więcej, kursanci otrzymują informacje na temat przerw w uciskaniu klatki piersiowej oraz 
wykonywanego sztucznego oddychania! 
Model Brayden PRO to genialne rozwinięcie bijącego rekordy popularności fantoma Brayden 
LED prezentującego przepływ krwi za pomocą wyświetlaczy LED. Dzięki połączeniu Bluetooth i 
dostępnej za darmo aplikacji, manekin PRO umożliwia natychmiastową weryfikację 
wykonywanych czynności na urządzeniu z systemem android (minimalne wymagania 
systemowe poniżej). Fantom jest łatwy w użyciu, a aplikacja bardzo intuicyjna. 
Elementy zestawu: 
1 kompletny manekin Brayden PRO, 
10 maseczek do sztucznego oddychania, 
1 zapasowa skóra twarzy, 
1 zapasowe płuca, 
1 torbo-mata, 
6 baterii typu LR14. 
Dodatkowo osobno można dokupić zasilacz sieciowy, umożliwiający przeprowadzanie ćwiczeń 
bez użycia baterii. 
UWAGA: Zestaw nie zawiera zasilacza. 
 

 

 
Apteczka typ AS-I 
 
Apteczki samochodowe AS to zaawansowany system udzielania pierwszej pomocy ofiarom 
wypadków drogowych, który łączy w sobie doskonałą funkcjonalność z estetyką i jakością 
wykonania. Cztery typy zawartości wyposażenia pozwalają dobrać właściwy rodzaj apteczki do 
swoich potrzeb. 

 
 
Warunki dostawy: 

- Dostawa sprzętu na terenie Polski - wliczona w w/w ceny 
- Termin realizacji: uzależniony od stanów magazynowych 
- Warunki płatności: przelew. 
- Ważność oferty: 90 dni od daty maila 
- Zastrzegamy możliwość modyfikacji błędów edycyjnych 

Cena zestawu 5000 zł 
W przypadku pytań jesteśmy do Państwa dyspozycji od poniedziałku do piątku                             

godzinach  0730 - 1530  pod numerami tel.: 

 

Lublin 

 Łukasz Smyk  

tel. 81/536-13-10  

mail: lublin@zosprp.pl 

Biała Podlaska  

Bożena Krzyżanowska 

tel. 83/343-24-88 

mail: biala.podlaska@zosprp.pl 

Zamość 

Maria Pieńkosz 

tel. 84/639-34-19 

mail: zamosc@zosprp.pl 
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