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A BasicBillyTM általános oktatásban használatos kardiopulmonáris újraélesztési gyakorló 
eszköz. A szimulátor megfelel a legújabb CPR elıírásoknak (AHA és ERC). Robosztus 
felépítésének, könnyő használatának és valósághő kezelésének köszönhetıen alkalmas 
orvosi tréningeken és iskolai oktatásban, klubokban és elsısegélynyújtó tanfolyamokon 
történı használatra is. 

Rendelkezik az életmentési algoritmussal kapcsolatos minden funkcióval, beleértve 
felnıtt és gyermek szívmasszázsát és lélegeztetését is. 

Funkciók: 

• Torzó vállal és a szükséges anatómiai jegyekkel az ideális szívmasszázs pozíció 
megtalálásához. 

• Fej légutakkal a szájból szájba és szájból orrba történı lélegeztetéshez. 
• A fej hátrahajtása a légutak szabaddá tételéhez. 

• Maszkos lélegeztetés is lehetséges. 

• Valósághő mellkasi nyomásmélység, mely segít felkészülni egy valós helyzetre. 

• A két különbözı rugó használatával demonstrálható a felnıtt és gyermek 

életmentés is. 

• Akusztikus jelzés a szükséges minimális nyomás mélység elérésekor. 

• Egyszer használatos légutak a higiénikus felhasználáshoz. Könnyő és egyszerő 

tisztítás. 

• A felhasznált mőanyag megfelel a DIN 71-3/9 Játékok biztonságáról szóló 

irányelvnek. 

A BasicBillyTM Németországban fejlesztették és gyártották. 



1. BasicBillyTM tartalma: 

 Alaptest levehetı mellkassal. 

 2 Rugó (piros=felnıtt, zöld=gyermek) 

 1 Teleszkópos rúd 

 1 Arcbır 

 1 Mellkas bır 

 1 Fej arcbırrel, tüdı zacskó tartó és tüdı zacskók 

 2 Arcmaszk 

 2 szájrész tüdı zacskó tartóval 

 50 egyszer használatos tüdı zacskó 

 1 fertıtlenítı szer 

 

2. Összeszerelés 

2.1 Rugó cseréje 

 BASICBillyTM felnıtt és gyermek módban is használható. Ehhez a megfelelı rugót 
kell használni, hogy megváltozzon a mellkas ellenállása szívmasszázs alkalmazásakor, 
valamint a tüdı zacskót is ki kell cserélni a lélegeztetéshez. 

• Helyezze a BASICBillyTM –t lapos, sima felszínre. 
• Elsıként az arcbırt távolítsa el a négy csat kiengedésével. Ehhez húzza le a 

gombokat a bırön a kijelölt pontoknál: 

 

    

 



    

 

• Ugyanígy távolítsa el a törzs bırét is. 
• Miután a fehér törzs körül kikapcsolta a patentokat, a bır eltávolítható.  
• Helyezze a rugót (piros=felnıtt, zöld=gyermek) a tartóba és illessze hozzá a 

teleszkópos rudat is (piros pont = felnıtt, zöld pont=gyermek) 
• A torzó összeszereléséhez, végezze el a fentieket fordított sorrendben. A mellkas 

visszahelyezéséhez elıször döntse hátra a fejet, és tolja a mellkas nyaki részét 
elıre, mielıtt a helyére igazítja. 

 

 

2.2 A tüdı zacskó cseréje 

• Helyezze a BASICBillyTM –t lapos, sima felszínre. 
• Elsıként az arcbırt távolítsa el a négy csat kiengedésével. Ehhez húzza le a 

gombokat a bırön a kijelölt pontoknál: 
• Ugyanígy távolítsa el a törzs bırét is. 

 

    

 

• Távolítsa el a mágnessel rögzített szájrészt, és vegye ki belül a tüdızacskó tartót. 



• Vegyen kézbe egy tüdızacskót. 

 

   

 

• A tüdı zacskó felsı részét (a mőlégcsı kezdete) nyomja keresztül a tüdı zacskó 
tartó kör alakú nyílásán. 

• Csúsztassa ezt a fejen található vezetısínbe és terítse szét a tüdızacskót laposan 
a mellkason, gyızıdjön meg arról, hogy nem győrıdik össze, miközben 
összeszereli a szimulátort. 

• Helyezze a szájrészt a tüdı zacskó tartóra. 
• Csatolja vissza a törzs bırét, ezt követıen az arcbırt a csatok segítségével (lsd. 

feljebb). 

 

3. Tisztítás és ápolás 

 Minden olyan rész, mely a befújt levegıvel érintkezik, úgy mit az arc maszk, belsı 
fejborítás és a tüdı zacskó tartó, fertıtleníthetı a mellékelt fertıtlenítı szerrel. 

Az egyszer használatos légutak (tüdı zacskó) biztosítják a szimulátor rendkívül 
higiénikus használatát. A mellékelt fertıtlenítı szer igazoltan használható a szimulátor 
alkatrészein. A fertıtlenítendı részek megóvásának érdekében javasoljuk, hogy csak a 
tesztelt fertıtlenítıszert (cikkszám: 1013579) használják. 

 

4. Elvégezhetı gyakorlatok 

• Légutak szabaddá tétele 

Fej hátrahajtása a légutak szabaddá tételéhez. 

• Kompresszió pont megtalálása 

Valósághő anatómiai jegyek segítenek a helyes kompresszió pont könnyő 
megtalálásában. 

• Nyomásmélység 



Hang jelzi a megfelelı nyomásmélység elérését. Ez a hang függ a behelyezett 
rugótól (piros=felnıtt, zöld=gyermek). 

• Lélegeztetés 

Szájból szájba vagy szájból orrba történı lélegeztetés vagy akár lélegeztetı 
maszk használata is lehetséges. 

Megfelelı lélegeztetés esetén, a mellkason láthatóan megemelkedik. 

5. Termék információ 

 Méret: 59x15x32 cm 

 Tömeg: 2,4 kg 

A termék közvetlen napfényben történı tárolása kerülendı. 

6. Garancia és bizonyítványok 

A termékre három év garancia érvényes, kivételt képeznek ez alól az egyszer 
használatos és elhasználódott alkatrészek. 


