
CPRLilly PRO +
O novo manequim de Qualidade RCP permite que instrutores e 
provedores de cuidados de saúde meçam, monitorem e analisem o 
desempenho de RCP de até 10 alunos ao mesmo tempo. O CPRLilly 
PRO+ ajuda os instrutores a aumentar a eficácia e a eficiência nos cursos 
de RCP conectando com o novo aplicativo CPRLilly em seu tablet para 
acompanhar o desempenho em RCP e oferecer o feedback objetivo que 
leve a um treinamento de Qualidade RCP. 

Treinamento de Qualidade RCP

Feedback de Qualidade RCP
•  Profundidade da compressão
•  Frequência da compressão
•  Fração da compressão
•  Liberação completa do tórax
•  Posicionamento correto da mão 
•  Controle da inclinação da 

cabeça e pressão da mandíbula
•  Volume de ventilação adequado 
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Atualize agora e equipe seus cursos com manequins de 
treinamento de RCP com feedback direto para cumprir as diretrizes 
AHA. CPRLilly PRO+ cumpre os requisitos para feedback direto e 
Qualidade RCP nas diretrizes AHA: 

“O dispositivo de feedback das diretrizes instrumentadas mede a 
taxa de compressão, profundidade, posição das mãos e fração de 
compressão e recuo do tórax e oferece feedback de áudio ou 
visual (ou ambos) em tempo real sobre as habilidades de RCP 
críticas.”

Manequim com Tablet 1022071
Manequim sem Tablet 1022237 

Principais recursos de treinamento:
• Feedback de Qualidade RCP com histórico do relatório (debriefing)
• Ventilação boca a boca e boca para nariz
• Ventilação com proteção do rosto, máscara de bolso e máscara 

com válvula de bolso (MVB)
• Elevação de tórax com ventilação adequada
• Controle da desobstrução correta das vias aéreas
• Pulsos carotídeos 
• Treinamento da capacidade de posicionamento das almofadas 

do desfibrilador externo automático
• Aplicativo gratuito disponível para Google Play e iOS
• Análise constante dos parâmetros do RCP para até 10 manequins 

simultaneamente
• Possibilidade de análise individual no treinamento de grupo para 

um treinamento mais eficiente 
• Adaptável a diferentes conceitos de curso
• Visão do feedback do estudante simplificada disponível com o 

aplicativo CPRLilly

Manequim sólido para treinamento efetivo:
• Fabricado na Alemanha com material sem látex extremamente durável
• Máscaras de rosto e bolsas de pulmão podem ser trocadas 

facilmente sem ferramentas
• Fácil de limpar com sistema de vias aéreas higiênico
• Funciona silenciosamente com uso de energia eficiente e bateria 

recarregável
• Conexão Wi-Fi estável e interface de aplicativo intuitiva
• Bolsa de transporte útil com tapete de treinamento para prática 

confortável
• Manequim de pele escura disponível

O instrutor poderá a qualquer momento acessar uma visão detalhada do 
desempenho do RCP de cada aluno com um simples toque

Os alunos seguirão os parâmetros de CPR sobre visão de feedback 
simplificado e melhorarão seu desempenho em tempo real 

MAIS INFORMAÇÕES DISPONÍVEIS EM 3BSCIENTIFIC.COM

Conteúdo fornecido:
1 manequim de treinamento CPRLilly PRO+, 1 Tablet (depende 
do modelo), 1 carregador e bateria, 4 máscaras de rosto inferior 
(incluindo dentes), 25 bolsas de garganta, 12 adaptadores de 
almofadas do desfibrilador externo automático (DEA), 1 bolsa de 
transporte com tapete de treinamento
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