




Problema
CUM SE PRODUCE ÎNECAREA?

 ÎNECAREA ÎN CIFRE

Înecarea înseamnă oprirea �uxului de aer din mediul ambiental către plămâni. Ea se 
produce prin blocarea căilor respiratorii cu un corp străin. Înecarea împiedică respirația 
corectă și poate � parțială sau completă. Înecarea parțială înseamnă blocarea incompletă a 
căilor respiratorii și permiterea unui �ux de aer redus către plămâni. Înecarea completă 
preupune blocarea integrală a căilor respiratorii. Indiferent de tip, blocarea prelungită a 
respirație va duce la axis�ere și poate cauza decesul.  

* o cauză majoră a decesului la copii - un copil la 
�ecare 5 zile

* una din principalele cauze ale deceselor la persoan-
ele peste 65 ani

*peste 100.000 vizite la camera de gardă în �ecare an  
cauzate de înecare

*peste 100 milioane oameni fără apărare în fața unei 
situații de înecare - condiții medicale, vârstă, obezi-
tate, probleme de deplasare, singurătate

*mai multe persoane mor anual din cauza înecării, 
decât din cauza focului, înecului sau împușcării 
accidentale.

** statistici doar din SUA anul 2018

un deces provocat de 
înecare la �ecare

2 ore

un copil decedat
la �ecare

5 zile

peste 
100.000 vizite 

la urgență





Problema

EFECTELE ÎNECĂRII ?

TIMPII DE INTERVENȚIE

După 4 - 6 minute, creierul poate � afectat din cauza lipsei de oxigen.

După 10 minunte, leziunile iremediabile ale creierului sunt sigure.

Blocarea prelungită a căilor respiratorii duce la as�xiere și în �nal la deces dacă nu se 
intervine asupre pacientului.

Înecare

Constatarea 
urgenței

Apel la 112

Apelul ajunge la
ambulanță

Ambulanța pleacă
spre pacient

Ambulanța ajunge
la adresă

Paramedicii ajung 
la domiciliu

Paramedici lângă
pacient

Intervenție

*

* în condiții opătime de intervenție



Be a hero!



Soluția

DECHOKER - UN PRODUS UNIC ÎN LUME

DECHOKER - TREI VARIANTE

Acesta nu este un slogan publicitar. Dechoker este chiar singurul produs din lume 
care poate rezolva cu succes aceasta problemă estrem de gravă. Compania deține 
patentul internațional pentru acest produs care este revoluționar atât din punct de 
vedere al designului de produs cât și al principiului după care funcționează. 
În acest moment nu există pe piață nici un produs asemănător care să poată � folosit 
de către oricine, în orice loc, fără a � nevoie de condiții speciale sau cunoștințe de 
specialitate.

Adult
Ești gata oricând să răspunzi unei urgențe la tine acasă sau acolo unde îți 
desfășori activitatea.  Dechoker este atât de mic și de ușor de folosit încât 
poate sta în trusa de prim ajutor și poate � folosit de oricine este în apropi-
ere. Varianta pentru adulți a fost concepută pentru a putea � folosită de la 
12 ani în sus. 

Copii
Uneori putem crede că un copil explorează lumea din jur cu ajutorul gurii. 
Totul ajunge la un moment dat în interiorul gurii. De aici și pericolul 
permanent de înecare. Dechoker varianta pentru copii este gândit ca 
dimensiuni pentru copiii cu vârste între 3 și 12 ani. Masca are dimensiunea 
potrivită pentru un copil, dar în același timp și puterea necesară pentru a 
debloca căile respiratorii. 

Bebeluși
Varianta cea mai mică a lui dechoker este concepută pentru 
bebluși între 12 și 36 luni. Masca are cea mai mică dimenisune 
posibilă pentru a corespunde dimensiunilor reduse ale feței.



Aplicație pentru telefoane mobile

IOS și Android

Realitate augmentată

Utilizare în timp real



Fiecare secundă contează!

Soluția

TIMPII DE INTERVENȚIE CU DECHOKER  

Înecare

Constatarea 
urgenței

Apel la 112

Apelul ajunge la
ambulanță

Ambulanța pleacă
spre pacient

Ambulanța ajunge
la adresă

Paramedicii ajung 
la domiciliu

Paramedici lângă
pacient

Intervenție

* în condiții opătime de intervenție

Înecare

Constatarea
urgenței

Aducem Dechoker

Dechoker lângă
pacient

Eliberarea căilor
respiratorii

vs



Despre Dechoker

Folosire

Dechoker este un dispozitiv medical Clasa I, conform standardelor FDA 
si CE, dedicat salvării vieții în caz de urgență provocată de înecarea cu 
un corp străin. 

Chiar și fără o pregătire medicală prealabilă, Dechoker poate � folosit 
de oricine în majoritatea situațiilor de înecare cu un corp străin, chiar și 
atunci când pacientul suferă de anumite probleme medicale care au 
cauzat înecarea.

Dechoker este atât de ușor de folosit încât până și un copil poate 
ajunge să salveze viața unui adult.

Chiar și mai mult - Dechoker poate � folosit singur de persoana care se 
confruntă cu urgenta medicală.

Fie că suntem acasă sau în orice spațiu public, un Dechok-
er ar trebui să existe mereu la îndemână. Nu poți știi 
niciodată cui sau unde se poate întâmpla o urgență medi-
cală cauzată de înecare. Nimeni nu este ferit de o astfel de 
situație.
Dechoker este primul dispozitiv medical din lume care 
răspunde acestei probleme majore. Mai mult el popate � 
folosit de oricine, fără o pregătire medicală prealabilă. tot 
ce trebuie să faci este sa citești instrucțiunile rapide de pe 
produs sau să folosești aplicația mobilă.
Este chiar atât de simplu! Iar o viața poate � salvată!   

Mâner de tragere
Conceput special pentru 
o tragere ușoară, mânerul 
poate � operat chiar și de 
un copil.



C

Valva de re�ux
Aerul iese din cilindru prin valva 
de re�ux. Astfel opeerațiunea de 
sucțiune se poate efectua în mod 
repetat, fără a scoate dispozitivul 
din gura pacientului. 

Adult
+12 ani 3-12 ani 12-36

luni

Copil Bebe

Dimensiuni

Corpul cilindric
A fost conceput pentru a oferi puterea necesară de 
sucțiune pentru a elibera căile respiratorii de orice 
obiect străin. dispozitivul a fost gândit pentru a avea 
o preisune medie de  34 kPa.

Valva specială
Dispozitivul este prevăzut cu o valvă 
specială a cărei design patentat nu 
permite ca aerul să �e pompat înapoi 
în pacient. Ea funcționează ca un 
eșapament. Aerul intră în cilindru 
doar prin tubul care se poziționează 
în gură. Aerul împins către exterior va 
� direcționat doar către valva de 
re�ux. Tot aerul va ieși astfel din 
cilindru doar prin valva de re�ux.  

Tub pentru apăsarea 
limbii
Acest tub a fost dimen-
sionat să ajungă doar 
până în spatele limbii. în 
plus acest tub, nu per-
mite inchiderea gurii și 
permite efectuarea 
manevrelor indiferent de 
starea pacientului.

Valva de re�ux
Aerul iese din cilindru prin valva de re�ux. 
Astfel operațiunea de sucțiune se poate 
efectua în mod repetat, fără a scoate 
dispozitivul din gura pacientului. 



Contact:
Safetree Equipment SRL
o�ce@safetree.ro
Tel: +40723355991 

Recepție, camere recreere, sală 
mese, săli conferințe, truse prim ajutor

Grădinițe, școli, universități, biblioteci
săli de mese, cămine, săli de sport, 
autobuze școlare

Toate instituțiile unde se lucrează cu 
publicul, politie, pompieri, armată, 
parcuri 

Ambulanță, cabinete medicale, cabinete 
stomatologice, cămine bătrâni

Avion, tren, metrou, autobuze, gări,
vapoare

Restaurante, baruri, hoteluri, pensiuni,
cazinouri, săli sport

Acasă, în mșină, în cărucior, în bagaj 

Mall, magazine, hyper-market,
super-market, expoziții, târguri.  

Clădiri de birouri

Învățământ

Instituții publice

Instituții medicale Magazine

Acasă

HORECA

Transport

Unde ar trebui să găsim un Dechoker


