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LÄHES HUOLTOVAPAA 

Vaihdettava keuhkopussi suojaa 
tehokkaasti myös nuken suuontelon ja 
koko sisustan eritekontaktilta. Tämä tekee 
Prestanista lähes huoltovapaan. Ihon 
materiaali on aidon tuntuinen ja se on 
erittäin helppo puhdistaa. Takuuhuolto 
sijaitsee kuitenkin tarvittaessa Lahdessa.

Prestan juniori

Prestan vauva

Hygienia/ keuhkopussit

Prestan AED-harjoituslaite

HELPPOKÄYTTÖISYYS JA
KESTÄVÄ RAKENNE

Amerikkalainen Prestan on suunniteltu 
erittäin helppokäyttöiseksi ja kestäväksi. 
Kevyt rakenne mahdollistaa sen, että 
harjoituksen vetäjä pystyy kantamaan yksin 
jopa kahta neljän nuken laukkua kerrallaan. 
Sisään integroidun palautejärjestelmän 
vuoksi kaikki tiellä olevat kaapelit ja 
näyttölaitteet ovat historiaa.

HYGIENIA 

Hygienisyys on asia, johon kiinnitetään 
erityistä huomiota. Prestanin 
helppokäyttöiset ja vaihdettavat 
keuhkopussit sekä henkilökohtaiset 
suunsuojat takaavat jokaiselle 
harjoitukseen osallistujalle miellyttävän ja 
turvallisen kokemuksen.



DIGITAALINEN PALAUTEJÄRJESTELMÄ

Olkapäähän integroidut ledivalot antavat 
välittömästi palautteen oikeasta painelusta. 
Järjestelmä aktivoituu automaattisesti ensimmäisen 
painalluksen jälkeen ja sammuu itsestään 
harjoituksen päätyttyä. Kahdella AA-paristolla voi 
harjoitella jopa 500 000 painallusta.

KUSTANNUSTEHOKAS 

Palautejärjestelmää ei ole totuttu näkemään 
aikaisemmin tämän hintaluokan nukeissa. Alhainen 
hankintahinta sekä edulliset käyttökustannukset 
yhdessä kohtuuhintaisten varaosien kanssa 
tekevät Prestanista aivan ylivoimaisen työvälineen.

RAKENNA OMA KOKONAISUUTESI 

Yksikkösimulaattoreiden lisäksi voit valita 
nelikkoosi neljä vapaavalintaista tuotetta. 
Vaihtoehtoina on Prestan aikuinen, juniori, vauva 
sekä myös AED-harjoitusdefibrillaattori. Kysy 
myynnistämme tämän edullisen kokonaisuuden 
hintaa.

Prestan polvialusta
Elvytysmaskit

Prestan nelikko
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Ratkaisuja 
simulaatiokoulutuksiin

TAKUU

Kaikilla Prestanin tuotteilla on 3 vuoden takuu lukuun ottamatta kulutustarvikkeita (kasvonsuojat, 
keuhkopussit, AED Trainer-tyynyt, akut jne.).

PRESTAN-NUKEN KOOSTUMUS JA SÄILYTYS

Nukke on polypropeenisekoitetta, iho on termoelastia (TPE) ja keuhkopussit ovat polyeteeniä. 
Prestan-tuotteita ei valmisteta luonnonkumilateksista.

Säilytä nukkeja aina nuken mukana tulevassa kantolaukussa. Varastoi puhtaalla, kuivalla alueella, jonka 
kosteus on noin 50%. Älä koskaan säilytä nukkea märällä tai kostealla pinnalla tai kostealla alueella. 
Nuken sisällä on piirilevy (CPR Rate Monitor -laitetta varten), johon kosteus voi vaikuttaa. Älä pinoa 
nukkeja päällekkäin, koska se voi vahingoittaa nenää. On suositeltavaa, että pää poistetaan vartalosta 
ja varastoidaan erikseen. 


