
BASICBilly+ 
O novo manequim BASICBilly+ do Suporte Básico de Vida agora é acompanhado por 
feedback direto sobre a RCP. Kit de atualização que permite que alunos e instrutores 
treinem efetivamente a RCP através de aplicativos móveis precisos e fáceis de usar, 
otimizados pelo heartisense®.

Este manequim econômico e de alta qualidade, em conformidade com o padrão AHA, 
é uma solução completa para treinamento, monitorar, analisar e relatar o desempenho 
da RCP. O manequim é conectado ao aplicativo usando uma forte e confiável conexão 
Bluetooth – não é necessário configurar uma rede sem fio.

O aplicativo do instrutor fornece uma análise de desempenho detalhada de até 6 manequins 
por vez enquanto o aplicativo do estudante permite que os alunos vejam e monitorem 
diretamente o desempenho de RCP.

TREINAMENTO DE CPT

Feedback de RCP BASICBilly+: 
• Profundidade da compressão 
• Frequência da compressão 
• Liberação completa do tórax (retorno) 
• Volume de ventilação adequada 
• Tempo sem mãos
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BASICBilly+

Inclui manequim de treinamento  
e kit de atualização
Tom de pele mais clara:  
8000951
Tom de pele mais escura: 
8000953

Recursos do aplicativo de RCP (com kit de atualização):
• Oferece a pontuação geral e pontos de melhoria durante o RCP
• Feedback de RCP resumido e direto (tempo real) para estudantes 
• Salve os resultados do estudante para análise
• Exporte ou compartilhe o resultado/certificado dos estudantes como um arquivo PDF
• A visão do instrutor pode monitorar até 6 manequins por vez 
• O instrutor pode usar a análise de RCP para resumo detalhado 
• Mude facilmente do treinamento de RCP convencional para configurações  

de RCP “somente compressão

O MANEQUIM DE TREINAMENTO ECONÔMICO E CONFIÁVEL:  
AHA CONFORME-SE AO DIRETOR DE FEEDBACK

Já tem um manequim BASICBilly?
Compre apenas o kit de atualização para  
equipar seu manequim com as funcionalidades 
de feedback direto exigidas pela AHA.  
O hardware do kit de atualização dos manequins 
de BASICBilly Basic Life Support (BLS) é fácil de 
instalar e os aplicativos estão disponíveis para 
baixar na nossa loja de aplicativos.

›

Aplicativo intuitivo de 
feedback do estudante
monitora e analisa a 
melhoria do desempenho

Aplicativo do instrutor para 
monitorar até 6 estudantes 
por vez

Os resultados do estudante 
podem ser armazenados e 
oferece uma funcionalidade
de resumo completa

AGORA 
MAIS INTELIGENTE 

COM APLICATIVOS DE 

FEEDBACK DE RCP

Conteúdo fornecido com o  
kit de atualização BASICBilly+:
• Kit adicional com sensor de ventilação anexado
• Bolsa de pulmão com suporte do  

sensor de ventilação
• Adesivos de identificação coloridos
• Guia de instalação
• Exige duas pilhas “AA” não incluídas
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