
COL 2401 - Manequim Adulto RCP – SEM órgãos internos LUXO 
 
CARACTERÍSTICAS DA FUNÇÃO: 
  
 Ele é projetado para a Academia Americana de Cardiologia (orientações de 
2005 para ressuscitação cardiopulmonar e atendimento de emergência 
cardiovascular).  A função de suas características são as seguintes: 
 

1. Simulação natural das vias aéreas de adultos 
2. Visor de luz indicadora de compressão, dispositivo de exibição digital de 

balcão e dispositivo de aquecimento alertando: 
• Mostrar a posição correta de compressão, posição errada da compressão, 

contador digital, aquecimento errado da compressão. 
• Mostras a intensidade correta da compressão, faixa digital indicadora 

(amarela, verde, vermelha) mostrando a profundidade de compressão, 
contador digital, aquecimento errado de compressão. 

3. Visor indicador de respiração artificial, dispositivo de exibição digital de 
balcão, dispositivo alertando: 
• Tidal volume <500ml, 500/600ml – 100ml, or tidal volume >100ml, 

indicador digital mostra a quantidade de volume corrente, dispositivo 
digital que mostra as operações certas e erradas e som alerta de 
operação errada. 

• Insuflar mais rápido e muito mais, de modo a entrar no estômago. 
4. Freqüência de operação: 100 vezes por minuto (o mais recente padrão 

internacional). 
5. Dispositivo define tempo de operação, contagem regressiva. 
6. Dispositivo alertando: Controle de volume; Linguagem solicitando 

desligamento do dispositivo. 
7. Impressão: Imprima nosso resultado de operação 
8. Analisar a resposta dos alunos: midríase e miose. 
9. Analisar a resposta da carótida. 
10. Condições de trabalho:  

• 220v fonte elétrica passa por manómetro, a produção de energia 24v 
• 4 baterias Nº 1, corrente direta. 

 
GUIA DO USUÁRIO 
 

1. Cabo de conexão 
Retire o manequim e o cabo da caixa de plástico, coloque-o sobre 
almofadas, ligue uma das extremidades do cabo na conexão, e a outra 
extremidade no fornecedor de energia manômetro. As 4 baterias serão 
aplicadas também. 

2. Definição de função e instruções de operação. 
Ativar a exibição elétrica pressione “iniciar”. 

3. Processo de uso e aviso. 
a. Abertura das vias aéreas: Deixe o manequim para cima, segure o nariz 

com uma mão e com a outra corra até o queixo e o pescoço para 
levantar a cabeça,, que tornam as vias aéreas abertas. Se as vias aéreas 
estiverem abertas, a luz indicadora ficará verde. 

b. Respiração artificial:  
• Tidal Volume < 700ml, a luz amarela é ativada como aviso 

alertando. 
• Tidal Volume >1000ml, luz indicadora vermelha é ativada como 

alerta. 
• 700ml < tidal volume < 1000ml, luz indicadora verde é ativada. 
• Tidal volume mais rápido de modo a entrar no estômago, luz 

indicadora vermelha á ativada como alerta. 
c. Compressão: 

 



• Posição da compressão: Se a poição de compressão estiver 
correta, uma luz verde é ativada, se a posição estiver incorreta 
uma luz vermelha é ativada como alerta. 

• Intensidade da compressão: quando a área do osso externo do 
peito é comprimido aproximadamente 4cm-5cm, a luz indicadora 
verde á ativada. Se a intensidade de compressão for <4cm ou 
>5cm, a luz indicadora vermelha é ativada como alerta. 

 
d. Advertência:  

• Favor usar folha de rosto protetor descartável para evitar infecção 
• Favor previnir manchas no manequim 
• Imprima de acordo com a freqüência de trabalho para evitar a 

confusão do programa, se o programa se confundir favor desligar 
e reiniciar. 

4. Treino 
a. Prática: o estagiário deve saber bem os pontos de operação, ajustar a 

função de ajuste antes de começar a prática, abrir as vias aéreas, 
inalação boca a boca e depois comprimir. 

b. Prática de uma ou duas pessoas: Sujeito a mais recente norma 
internacional (orientações de 2000 para ressucitação cardiopulmonar e 
atendimento de emergência cardiovascular), a taxa de compressão e 
respiração artificial é 15:2, a freqüência de operação é de 100 por 
minuto. Depois de terminar em 4 circulações (praticas de 15 
compressões e 2 respirações artificiais), analizar o tamanho da pupila e 
do pulso da artéria carótida. 

 
Reparação e Manutenção:  

1. Deve ser esterilizado depois do uso. 
2. Se danificado, substituir o saco do pulmão e a pele do rosto com cuidado. 
3. Mantenha o manequim e o display em lugar ventilado, evitando luz solar 

direta ou alta umidade. 
4. 1 ano de garantia. 

 
Equipamento padrão: 

1. Manequim 
2. Display eletrônico avançado 
3. Luxuosa caixa de plástico portátil 
4. Pad de compressão 
5. Caixa de folha de reparo do rosto (100 folhas por caixa) 
6. Máscara 
7. Saco pulmonar trocável 
8. Pele do rosto de troca 
9. Orientações para o uso 

 
Tamanho: 

165x50x25cm 
 

Peso Líquido:  
10,4 Kg 
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