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Θεμελιώδης Παιδιατρική Εκπαίδευση

Nursing Kid
To Nursing Kid αναπαριστά ρεαλιστικά έναν εξάχρονο και είναι 
ιδανικό για την εκπαίδευση στη φροντίδα και τη διαχείρηση 
παιδιών ασθενών. Το Nursing Kid σε συνδυασμό με το SimPad®  
επιτρέπει αληθοφανή προσομοίωση στα νοσηλευτικά 
προγράμματα εκπαίδευσης σε παιδιατρικά περιστατικά.

Επισκεφτείτε μας για περισσότερες 
πληροφορίες σχετικά με το 
NursingKid και το SimPad®



Επισκεφτείτε το www.Vascomedical.gr/Man3.html για 

περισσότερες πληροφορίες για το προϊόν

Nursing Kid

Πληροφορίες Παργγελίας

350-05050 Nursing Kid

Περιλαμβάνει: Full Body (six year old) SimPad-
Capable Manikin, Airway Lubricant, Simulated 
Blood, Hospital Gown, and Carry Case.

277-00001 Pediatric Wound Modules

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.

400-09201 Tablet Simulated Patient Monitor (11.5”) 
400-29301 All in One Simulated Patient Monitor (23” panel)

SimCenter
Επισκεφτείτε το www.laerdal.com/simcenter για  
σενάρια εκπαίδευσης μέσω της πλατφόρμας SimCenterTM 

Λειτουργία 
Το Nursing Kid ελέγχεται απο το 
SimPad® System και μπορεί να 
λειτουργήσει με ένα προαιρετικό 
μόνιτορ ασθενούς. 

** Το  SimPad είναι απαραίτητο για τη λειτουργία και πωλείται ξεχωριστά**

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

SimViewTM

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

προσομοίωσης

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

ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ
• Εκκριση υγρών απο μάτια και αυτιά (προσομοιούμενο)

• Κλινική φροντίδα ματιών, αυτιών μύτης και στόματος

• Πλύση στομάχου και διασωλήνωση

• Πλήρες εύρος κίνησης για ρεαλιστικό 
χειρισμό ασθενών

• Δυνατότητα εφαρμογής τεχνικών επίδεσης  
και ντυσίματος καθώς και μεταφοράς.

ΑΕΡΑΓΩΓΟΣ
• Εισαγωγή, εξασφάλιση και φροντίδα ενδοτραχειακών

 σωλήνων

• Εισαγωγή και αναρρόφηση στοματοφαρυγγικού
και ρινοφαρυγγικού αεραγωγού

• Φροντίδα τραχειοστομίας και αναρρόφηση απο τραχεία 

• Εισαγωγή φροντίδα και αφαίρεση σωλήνων NGl
• Πολλαπλές διαδικασίες χορήγησης οξυγόνου

ΠΑΛΜΟΙ
• Δημιουργία χειροκίνητων καροτιδικών παλμών 

ΕΝΑΛΛΑΞΙΜΑ ΓΕΝΝΗΤΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ
• Εναλλάξιμα ανδρικά και γυναικεία όργανα

με συνδετικές βαλβίδες και δεξαμενές 
ουροποιητικού και παχέος εντέρου

• Πλήρης ουροποιητικός καθετηριασμός

•Εξασφάλιση παντός φύσεως καθετήρων

• Μπορούν να εφαρμοστούν διαδικασίες κλύσματος

IV/IM ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
• Αρθρωτό ΙV  μπράτσο με δέρμα που μπορεί να αλλαχθεί

και ρεαλιστικό σύστημα φλεβών που επιτρέπει τη 
περιφερική ενδοφλέβια φροντίδα

• Δυνατότητα φλεβοκέντησης προωλένια κοιλότητας 
και τη ράχης του χεριού

•  Προσβάσιμες φλέβες συμπεριλαμβανομένων της 
μεσαίας, βασιλικής και κεφαλικής

•Δυνατότητα ενδομυϊκών ενέσεων 
(μηρού, δελτοειδή, γλουτιαίου)

ΗΧΟΙ- SIMPAD® SYSTEM

• 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

 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ SIMPAD® SYSTEM 

• Διαισθητική οθόνη αφής για την εξ αποστάσεως 
εύκολη «pick up and play» εμπειρία

• Κινητή διδασκαλία οπουδήποτε

• Λειτουργία on-the-fly ή χρησιμοποιήση  σεναρίων και 
θεμάτων για συνεχή εκπαίδευση προσομοίωσης

•  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 οποίες 
ενεργοποιεί διαφορετικά επίπεδα συναγερμών

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

Διαθέσιμο σε 3 χρώματα:

Light BrownTan




