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Ρεαλιστική Νοσηλευτική Εκπαίδευση 

Nursing Anne
Η Nursing Anne είναι ένα πρόπλασµα για την κλινική 

εκπαίδευση που επικεντρώνεται σε πολλές δεξιότητες από τη 

βασική φροντίδα των ασθενών µέχρι προχωρηµένες 
ιδεξιότητες νοσηλευτικής. Η Nursing Anne σε  συνδυασµό µε 
το σύστηµα SimPad  παρέχει µια εκπαιδευτική πλατφόρµα 

καλύπτοντας την υγεία των γυναικών, την αξιολόγηση του 

τραύµατος και τη γενική φροντίδα των ασθενών.
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Nursing Anne

Sim Center
Επισκεφτείτε το www.laerdal.com/simcenter για  σενάρια 

εκπαίδευσης µέσω της πλατφόρµας SimCenterTM  

ΗΧΟΙ:
• Καρδιακοί ήχοι συγχρονισµένοι µε ΗΚΓ
• Αναγνωρίσιµοι ήχοι πνεύµονα συγχρονισµένοι µε την αναπνοή 0 - 60 BPM
• Επιλογή ήχου στον ένα πνεύµονα
• Κανονικοί ή ανώµαλοι ήχοι του εντέρου
• Ηχοι Φωνής: ήχοι απο υπολογιστή, απο µαγνητοφώνηση και ήχοι σε

πραγµατικό χρόνο απο τον εκπαιδευτή µέσω του ηχητικού συστήµατος

ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ/ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΕΝΑΡΙΩΝ:
• Ολες οι δραστηριότητες , τα ζωτικά σηµεία και οι παρατηρήσεις του εκπαιδευτή

καταγράφονται σε αρχεία για περαιτέρω ανάλυση της εκπαίδευσης. Τα
αρχεία µπορούν να αναλυθούν είτε στην συσκευή είτε σε Η/Υ

• Φόρτωση αυτοµάτων σεναρίων µέσω διαδικτύου απο την πλατφόρµα SimStore

MONITOR ΑΣΘΕΝΩΝ (ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ):
• Monitor ασθενούς µε οθόνη αφής γαι παρουσίαση των ζωτικών παραµέτρων

του ασθενούς
• Η έγχρωµη οθόνη είναι ρυθµιζόµενη για να παρέχει πολλαπλές παραµέτρους

προσοµοίωσης, η κάθε µια απο τις οποίεςενεργοποιεί διαφορετικά επίπεδα 
συναγερµών

• Οι παράµετροι προσοµοίωσης περιλαµβάνουν HR, ECG, SpO2, BP, RR,
Θερµοκρασία και etCO2

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ:
325-05050 Nursing Anne  
Περιλαµβάνει:  : Κούκλα Ενήλικα (SimPad-capable), Ενδυση νοσοκομείου,  
Λιπαντικό αεραγωγού, Σετ τοποθέτησης, τσάντα μεταφοράς κ οδηγίες χρήσης

200-30001  SimPad System 
Includes: SimPad, Link Box, 2 AC Power Supplies, Rechargeable Lithium-Ion Battery, 
Wrist Strap for SimPad, Manikin Strap for Link Box, Manikin Adapter Cable, SimPad 
Sleeve, USB Cable, Ethernet Cable and Directions for Use.

Aξεσουάρ και Αναλώσιµα 
200-09201 12” Portable Laptop/Tablet Patient Monitor
200-29301 23” Bedside PC Patient Monitor 
325-00450, 325-00450T, 325-00450B Fundus Skills and Assessment Module 
325-00550, 325-00550T, 325-00550B Wound Care and Assessment Set 
325-00650, 325-00650T, 325-00650B Mastectomy Module
325-00750  Breast Exam Module
205-10150, 205-10150T, 205-10150B  Adult IO Leg

Επισκεφτείτε τη σελίδα μας www.vascomedical.gr  για πλήρη κατάλογο αναλωσίμων 
και αξεσουάρ

Λειτουργία 

 Η Nursing Anne ελέγχεται απο το 
SimPad® System και µπορεί να 
λειτουργήσει µε ένα προαιρετικό 
µόνιτορ ασθενούς. 
** Το  SimPad είναι απαραίτητο για τη λειτουργία 
και πωλείται ξεχωριστά**

Υπηρεσίες
Η Vasco Medical προσφέρει υπηρεσίες 
εκπαίδευσης του προϊόντος σας όπως 
εσείς επιθυµείτε. 

SimStoreTM

Πρόσβαση σε επικυρωµένο, τυποποιηµένο περιεχόµενο από εµπειρογνώµονες 
του κλάδου

SimManagerTM

Μια σειρά από online εργαλεία που σας επιτρέπει  την πλήρη βελτιστοποίηση 
ολόκληρης της λειτουργίας του κέντρου προσοµοίωσης

ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΑΣΘΕΝΟΥΣ
• Κεφάλι με ανατομικά σημάδια, τραχεία και οισοφάγο, µαί µε προσοµοιούµενους Ā

πνεύµονες και στοµάχι, που επιτρέπουν την εξάσκηση σε πολλές δραστηριότητες
• Εκλυση υγρών απο µάτια και αυτιά (προσοµοιούµενο)
• Εφαρµογή / ενστάλαξη των φαρµάκων στο µάτι, το αυτί και τη µύτη

συµπεριλαµβανοµένης της ρινικής συσκευασίας
• Οδοντο-στοματική φροντίδα
• Εισαγωγή και αναρρόφηση στοµατοφαρυγγικού και ρινοφαρυγγικού αεραγωγού
• Εισαγωγή, εξασφάλιση και φροντίδα ενδοτραχειακών σωλήνων
• Φροντίδα τραχειοστοµίας και αναρρόφηση απο τραχεία
• Πολλαπλές διαδικασίες χορήγησης οξυγόνου
• Εισαγωγή φροντίδα και αφαίρεση σωλήνων NG
• Πλύση στοµάχου και διασωλήνωση
• Πλήρες εύρος κίνησης για ρεαλιστικό χειρισµό ασθενών
• Εφαρμόζονται τεχνικές επίδεσεις στα δάκτυλα των χεριών
• Εναλλάξιµα στοµία  κολοστοµίας, ειλεοστοµίας και υπερηβικής κυστεοστοµίας
• Κολοστομία με έκκριση υγρών και δυαντότητα μόνιμου καθετήρα

ΕΝΑΛΛΑΞΙΜΑ ΓΕΝΝΗΤΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ :

• Πλήρης ουροποιητικός καθετηριασµός
• ∆υνατότητα σύνδεσης δεξαµενών υγρού σε ουροποιητικό και παχύ έντερο
• Γυναικεία γεννητικά όργανα ικανά για κολπική πλύση
• ∆ιατήρηση µόνιµου ή άλλου είδους καθετήρα
• Μπορούν να εφαρµοστούν διαδικασίες κλύσµατος µε υγρό
• Οι ουροποιητικές βαλβίδες παρέχουν φυσική αντίσταση στην αίσθηση του

καθετηριασµού
• Οι Πρωκτικές βαλβίδες προσοµοιάζουν τον εσωτερικό σφιγκτήρα του πρωκτού

IV/IM ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ :
• Αρθρωτό ΙV µπράτσο µε δέρµα που µπορεί να αλλαχθεί και ρεαλιστικό

σύστηµα φλεβών που επιτρέπει τη περιφερική ενδοφλέβια φροντίδα
• ∆υνατότητα φλεβοκέντησης προωλένια κοιλότητας και τη ράχης του χεριού
• Προσβάσιµες φλέβες συµπεριλαµβανοµένων  µεσαίας, βασιλικής και κεφαλικής
• Υποδοχές τοποθέτησης  υποκλείδιας, νηστιδοστοµίας και Hickman καθετήρα
• ∆υνατότητα ενδοµυϊκών ενέσεων (µηρού, δελτοειδή, γλουτιαίου)

ΠΙΕΣΗ ΑΙΜΑΤΟΣ / ΠΑΛΜΟΙ:
• Ειδικό αρθρωτό µπράτσο για ακρόαση και ψηλάφηση 

παλµού.
• Ηχοι Korotkoff συγχρονισµένοι µε το ΗΚΓ
• Ενταση ήχου Korotkoff 10 σταδίων , 0-9
• Συστολική, διαστολική πίεση ρυθµίζεται ξεχωριστά σε βήµατα των 2 mmHg
• Συστολική 0-300 mmHG, ∆ιαστολική 0-200 mmHG
• Auscultative Gap, µε on/off λειτουργία
• Ακρίβεια µέτρησης πίεσης +/- 4 mmHG
• Λειτουργία βαθµονόµησης για ρύθµιση αισθητήρα πίεσης και µανοµέτρου
• Ο προσοµοιωτής παλµών ελέγχει brachial και radial παλµούς
• Οι παλµοί ενεργοποιούνται µόνο κατα την ψηλάφηση
• Οι παλµοί συγχρονίζονται µε προγραµµατιζόµενο ΗΚΓ
• Η ένταση των παλµών εξαρτάται απο την πίεση του αίµατος
• Καροτιδικός παλµός που παράγεται χειροκίνητα

Διαθέσιμο σε 3 χρώματα:

Light Tan Brown

SimViewTM

Μια λύση απολογισµού εκπαίδευσης που δίνει τη δυνατότητα αναλυτικής 
µελέτης των γεγονότων προσοµοίωσης

Επισκεφτείτε το www.Vascomedical.gr/Man1.html για περισσότερες πληροφορίες για το προϊόν

Εγγύηση 1 έτος




