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CECHY UŁATWIAJĄCE SZKOLENIA

Pilot do zdalnej obsługi.

Możliwość włączania, wyboru 

scenariuszy, przewijanie/ cofanie/ 

stop/ pauza/ start, ściszanie, przy-

głaśnianie

Mechanizm ułatwiający zwijanie 

przewodu. 

Akumulator wielokrotnego łado-

wania.

7 godzin ciągłej pracy na jednym 

naładowaniu.

Łatwa wymiana elektrod trenin-

gowych.

W zestawie. 

W zestawie 3 pary wymiennych 

elektrod treningowych wielo-

krotnego użytku, odwzorujących 

wygląd tradycyjnych elektrod.

Możliwość używania kilku urzą-

dzeń jednocześnie. 

Wskaźnik stanu akumulatora.

Diody LED wskazują stan napięcia 

(urządzenie nieużywane) i sygnali-

zują 1 godzinę pozostałego czasu 

baterii (urządzenie używane).

Kompatybilny ze wszystkimi fanto-

mami RKO.

Przycisk pauzy.

Tymczasowo zatrzymuje i ponow-

nie uruchamia scenariusz treningo-

wy, pozwalając trenerowi udzielić 

dodatkowych informacji.

Regulacja głośności.

Cztery poziomy regulacji głośno-

ści, pamięć ostatnio wybranego 

poziomu.

Zaprogramowane scenariusze. 

Sześć zaprogramowanych scena-

riuszy AHA/ERC wybieranych za 

pomocą pilota zdalnego stero-

wania.

Wybór języka.

Automatycznie ustawiony język 

polski i dodatkowe dwadzieścia 

dziewięć języków.



SAMARITAN TRAINER 350

Prosty w obsłudze, czytelny dla użytkownika i jeden z naj-

chętniej wybieranych defibrylatorów treningowych. Wraz 

z osobą przeprowadzającą trening prowadzi użytkownika 

przez procedurę resuscytacji krążeniowo – oddechowej, 

bez podawania impulsu defibrylacyjnego, pozwalając do-

brze poznać cały schemat udzielania pierwszej pomocy. 

W rękach ratownika – stanowi doskonałe narzędzie szkole-

niowe. W rękach użytkownika jest niezbędną pomocą edu-

kacyjną i narzędziem przydatnym do poznania praktycznej 

strony ratowania życia. Mając go w przed sobą użytkownik 

uczy się używania AED. I choć to proste i intuicyjne urzą-

dzenia, każdy kto choć raz poznał wersję treningową– 

dużo pewniej i spokojniej obsługuje też wersję ratowniczą. 

350P Trainer posiada 6 zaprogramowanych scenariuszy 

akcji ratunkowych, zgodnych z protokołem AHA/ERC 2010 

(jeden wstrząs, dwie minuty RKO). Różnorodność scenariu-

szy pozwala osobie szkolonej na dokładne zapoznanie się 

z tematyką pierwszej pomocy, a wbudowany w urządzenie 

metronom oraz migający wskaźnik pozwalają na określenie 

prawidłowości wykonywanych ucisków klatki piersiowej. 

KOD PRODUKTU
• TRN-350-PL

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU
• Defibrylator treningowy 

• pilot z bateriami AAA, 

• trainer-Pak, 

• ładowarka, 

• torba z dwiema kieszeniami na zamek 

błyskawiczny, 

• instrukcja użytkownika, 

• gwarancja, 

• scenariusze szkoleniowe, 

• kabel do przesyłu danych,

• trzy pary elektrod treningowych.

AKCESORIA DODATKOWE
• Pilot (TRN-ACC-17-350)

• Kabel przesyłu danych (ACC-BAS-01)

• Kaseta Trainer-Pak (TRN-PAK-04)

• Ładowarka (TRN-ACC-14)

• Elektrody: 5/10/25 par (TRN-ACC-01/02/03)

PARAMETRY
• Waga: 0,6 kg (1,3 lbs)

• Akumulator: Wielokrotnego ładowania


