
Για περισσότερες πληροφορίες 
επισκεφτείτε το www.vascomedical.gr 

και μάθετε πως το SimPad κάνει 
ευκολότερη την προσομοίωση.www.laerdal.com

Resusci Anne Simulator
Το Laerdal Resusci Anne Simulator παρέχει την απόλυτη εκπαίδευση στην ποιοτική 
προσομοίωση ΚΑΡΠΑ. Με βασική διαχείριση των αεραγωγών,  ζωτικά σημεία, 
ρεαλιστική αναπνοή, απολογισμό εκπαίδευσης QCPR και έλεγχο από ένα εύκολο στη 
χρήση ασύρματο σύστημα SimPad, το Resusci Anne Simulator είναι ο νέος προσομοιωτής 
που θα καλύψει πλήρως της ανάγκες εκπαίδευσης του βασικού αλλά και του 
προχωρημένου διασώστη.

H προσομοίωση στην ΚΑΡΠΑ ακόμα πιο εύκολη



Resusci Anne Simulator

For more information, visit www.vascomedical.gr

SimCenter

Υπηρεσίες

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

150-200xx Resusci Anne Simulator w/ SimPad
150-20099 Resusci Anne Simulator w/o SimPad
090050 bleeding control legs
312000 Rescue Module (hard arms and legs)
312050 First Aid/Trauma Modul
200-09233 12” SimPad Patient Monitor 
200-29333 23” SimPad Patient Monitor 
200-09433 Rugged Patient Monitor

Resusci Anne Simulator includes: Full Body Resusci Anne 
Simulator with training suit, Airway Management Head, 
Articulating Lower body, Blood Pressure arm and cuff, IV 
arm, SimPad System (SimPad Link Box and battery build 
into manikin), AC Adapter, Wireless Skillreporter Software, 
Full body soft carrying case, Manual air pump, User Guide 
/ Important product Information / SimPad DFU

TM

Το SimCenter προσφέρει 
εύκολη πρόσβαση σε 
σενάρια που σχεδιάστηκαν 
για το Resusci Anne 
Simulator.

Επισκεφτείτε το 
www.mysimcenter.com 

για περισσότερες πληροφορίες

Λειτουργία
Τ ο  R esusci Anne Simulator  
λειτουργεί πλήρως ασύρματα με το 
σύστημα SimPad

Η Vasco Medical προσφέρει ολοκληρωμένες 
Εκπαιδευτικές  και Τεχνικές Υπηρεσίες για να 
καλύψουν τις ανάγκες εξυπηρέτησης του 
προσομοιωτή σας. Επικοινωνήστε μαζί μας 
για λεπτομέρειες.Χαρακτηριστικά

Aεραγωγός

Ρεαλιστική ανατομία του αεραγωγού, 
• Bag-Valve-Mask (BVM)
• Oro- and Nasopharyngeal Airway
• Supraglottic Airway Devices
• Sellick Manouevre

Ρεαλιστική αναπνοή με άνοδο και πτώση στήθους
• On/Off &και συχνότητα μέσω SimPad
• SpO2 και etCO2 ρυθμίσεις

Αισθητήρες "Chin Lift" , "ανάσπαση σιαγόνας" και 
"έκτασης κεφαλής" συμπεριλαμβανομένης της πτώσης 
της γλώσσας
 Μηχανισμός κλεισίματος αεραγωγού (βρίσκεται στον 
κορμό)

• Κατάργηση ανοιχτού αεραγωγού για να προσομοιώσει 
ένα εμπόδιο ανά πάσα στιγμή

• Ανοικτή ή κλειστή κατάσταση αεραγωγού που 
λειτουργεί μέσω τηλεχειριστηρίου

Κυκλοφοριακό
Μάτια για αξιολόγηση

• Κανονική - Διασταλμένη - Περιορισμένη

Αυτοματοποιημένοι παλμοί καρωτίδας 
συγχρονισμένοι με το ΗΚΓ

• Παλμοί συγχρονισμένοι με το ΗΚΓ

• Η ισχύς παλμών εξαρτώνται από την αρτηρ. 
πίεση ή ρυθμίζονται ξεχωριστά

• Ο βραχιόνιος παλμός σταματά όταν η πίεση της 
βαλβίδας BP είναι πάνω από 20 mmHg

• Ο ακτινικός παλμός σταματά όταν η πίεση  BP είναι 
πάνω από το επίπεδο συστολικής BP

Προσομοίωση ψηλαφητής και ακουστικής πίεσης
• Ηχοι  Korotkoff συγχρονισμένοιμε το ΗΚΓ

• Η συστολική και διαστολική πίεση μπορεί να 
ρυθμίζεται μεμονωμένα σε βήματα των 2 mmHg

• Συστολική 0-300 mmHg, Διαστολική 0-200 mmHg

• Auscultatory Gap, με λειτουργία on / off

• Ακρίβεια πίεσης +/- 4mmHg

• Έλεγχος βραχιόνιων κ ακτινικών παλμών, λειτουργία 
ψηλαφητής αναίμακτης πίεσης 

Δυνατότητες απινίδωσης(25-360j)
Παρακολούθηση ΗΚΓ 4 οδηγών
Συγχρονισμένος μεταβλητός ρυθμός, ρυθμός, 
ανωμαλίες και διάρκεια
Βηματοδότηση - όριο 20 έως 200 mA
Σύνδεση με μόνιτορ ασθενούς (προαιρετικό)

QCPR
Απολογισμός κατά την εκτέλεση ΚΑΡΠΑ τόσο σε 
αυτόματη λειτουργία όσο και στη χειροκίνητη 
λειτουργία
Λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τη συμπίεση 
στήθους, το ποσοστό συμπίεσης, τον όγκο 
εξαερισμού και συνδυασμένη γραφική απεικόνιση

Ηχοι
Ηχοι πνευμόνων συνδυασμένοι με το ρυθμό αναπνοής
Normal - Crackles - Pneumonia - Stridor  
- Wheeze - Rhonchi
Μεμονωμένη επιλογή πνεύμονος
Ηχοι φωνής – ήχοι παραγόμενοι απο Η/Υ, που μπορούν να 
συνδυαστούν (με headset - πωλέιται ξεχωριστά) 
Καρδιακοί ήχοι συγχρονισμένοι με προγραμματιζόμενο 
ΗΚΓ
 Aortic Stenosis - Friction Rub - Austin Flint Murmur - 
Diastolic Murmur - Systolic Murmur - Mitral Valve Prolapse - 
Opening Snap 70ms - Normal

Χερι φλεβοκέντησης IV

Καταγραφή
Ο εκπαιδευτής μπορεί να καταγράψει τις 
δραστηριότητες και τις δεξιότητες ΚΑΡΠΑ κατά τη 
διάρκεια των εκπαιδευτικών συνεδριών ξεχωριστά
Αρχεία καταγραφής για διάφορες περιόδους
Αρχείο καταγραφής για λεπτομερή απολογισμό
Λήψη αρχείων καταγραφής για ανασκόπηση / 
ενημέρωση μέσω του SimViewer (προαιρετικό)
Σύνδεση με το λογισμικό Wireless Skillreporter για 
λεπτομερή περίληψη της απόδοσης των σπουδαστών

©
20

13
  

La
er

da
l M

ed
ica

l.  
A

ll 
rig

ht
s 

re
se

rv
ed

.  
20

-0
70

48
 R

ev
. B

. 

Ταξιαρχών 36 Α Καλαμάκι TK 17455
Tel:  +30 210 9834733
Fax: +30 210 9847016
info@vascomedical.gr

•

•
Σενάρια
Προ-προγραμματιζόμενα σενάρια νοσηλευτικής 
είτε έτοιμα είτε κατασκευασμένα απο τον 
εκπαιδευτή




