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MATERIAL
Confeccionado em poliuretano celular, revestido por plástico de vinil macio e com textura realista.
CARACTERISTÍCAS
- Tórax alongado, permitindo a compressão realista do abdome e visualização da expansão do mesmo na insuflação;
- Possibilidade de inclinar a cabeça e levantar o pescoço para liberação das vias respiratórias;
- Mandíbula móvel que permite a respiração boca a boca;
- Pontos de orientação anatômicos como esterno, tórax, umbigo, mamilos, processo xifóide;
- Fácil manipulação das vias respiratórias para simulação de uma obstrução das mesmas ou uma situação de asfixia;
ACOMPANHAM O FORNECIMENTO
- três pulmões/vias respiratórias descartáveis e três máscaras para boca/nariz.
- uma bolsa impermeável em nylon, com fechamento por ziper e alças para transporte e guarda do equipamento.
- uma almofada em nylon para os joelhos.
DIMENSÕES
O manequim deve ter dimensões aproximadas de 65 x 38 x 22 cm com tolerância de +5%.
Deverá ter peso aproximado de 5 Kg com tolerância de + 0,3Kg.
IDENTIFICAÇÃO
Marca do fabricante e data de fabricação gravados no equipamento de forma permanente e legível.
AMOSTRA
O proponente deverá enviar amostra do material para aprovação, homologação e aquisição. Após análise e parecer técnico, a
mesma estará da disposição do proponente para retirada na companhia, ficando registrado o modelo e levantamento fotográfico
para conferência com a amostra no momento da entrega do produto.
INSPEÇÃO
Exame visual e dimensional em todo lote no recebimento. Caso for constatado irregularidades em alguma peça, a CEEE reserva-se
o direito de devolver todo o lote à empresa fornecedora para que esta proceda as correções necessárias para cumprir
completamente as exigências propostas e contratadas.
EMBALAGEM
Embalagem individual em saco plástico e em caixa de papelão com as seguintes identificações: nome do fabricante ou marca
comercial, nome do material, quantidade de peças e número do contrato.
USO
Treinamento da técnica de Ressuscitação Cardio-Pulmonar (RCP) de primeiros socorros.
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