
Laerdal-SonoSim Ultrasound Solution

Laerdal i SonoSim z dumą ogłaszają integrację rozwiązania SonoSim® 

Ultrasound Training Solution z platformą symulatorów Laerdal - 

SimMan3G i SimMom. Oznacza to, że teraz można łatwo włączyć 

do szkoleń symulacyjnych diagnostyczne badanie ultrasonograficzne 

obejmujące rzeczywiste przypadki USG z wynikami patologicznymi, 

co pozwala na uzyskanie pełnej symulacji.

www.laerdal.com



Więcej informacji na: www.laerdal.com
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Nr Katalogowy 

Laerdal-SonoSim 
Ultrasound Solution dla 
SimMan 3G 

Early-Pregnancy  
Obstetrics Bundle

Trauma Care bundle 
(eFAST Protocol)

Laerdal-SonoSim 
Ultrasound Solution for 
SimMom

Cardiac Resuscitation 
Bundle (extended FATE 
Protocol)

Late-Pregnancy 
Obstetrics Bundle

Critical Care Bundle (RUSH 
Protocol)

Nazwa

• SimMan3G skóra tłowia ze znacznikami 
• Głowica SonoSim 
• Instrukcja Obsługi

Uwaga: pakiety Laerdal-SonoSim Computer i Laerdal-
SonoSim Content Bundles są sprzedawane osobno

• 10 przypadków - wczesna ciąża
• 10 scenariuszy - wczesna ciąża

• 10 przypadków - Urazy
• 10  scenariuszy - Urazy

• SimMom skóra tłowia (brzuch ciążowy i nieciążowy) ze znacznikami 
• Głowica SonoSim  
• Instrukcja Obsługi

Uwaga: pakiety Laerdal-SonoSim Computer i Laerdal-SonoSim Content 
Bundles są sprzedawane osobno

• 10 przypadków - Resuscytacja
• 10 scenariuszy - Resuscytacja

• 10 przypadków - zaawansowana ciąża
• 10 scenariuszy - zaawansowana ciąża

• 10 przypadków - Intensywna Terapia
• 10 scenariuszy - Intensywna Terapia

Zawartość

Laerdal i SonoSim 
Nowy poziom symulacji
Ważna część szkolenia symulacyjnego
USG to bezpieczny, przenośny i nieinwazyjny sposób - wykorzystywany 
w karetkach, helikopterach i Izbach Przyjęć na całym świecie - na uzyskanie 
istotnych klinicznie informacji. Pozwala szybko podjąć świadome decyzje 
dotyczące ścieżki leczenia pacjenta, nie powodując nadmiernych kosztów.

Elastyczność
Ponieważ cała niezbędna do przeprowadzenia szkolenia technologia została  
zintegrowana z klatką piersiową i skórą brzucha symulatora, USG można 
łatwo wykonać w dowolnym momencie. Bez potrzeby dokonywania zmian 
w symulatorze. 

Kompletne rozwiązanie edukacyjne
Laerdal-SonoSim Ultrasound Solution dla rodziny symulatorów SimMan jest 
dostępne z pakietem Trauma Care Bundle, zawierającym przypadki 
rozszerzonej i skupionej oceny sonograficznej na potrzeby opieki w sytuacji 
urazu (ang. eFAST – extended-focused assessment with sonography for 
trauma care), Critical Care Bundle zawierającym przypadki do szybkiej 
ultrasonografii w intensywnej opiece medycznej (ang. RUSH – rapid 
ultrasound for critical care) oraz Cardiac Resuscitation Bundle, która zawiera 
przypadki i scenariusze związane z rozszerzoną i skupioną oceną techniką 
echo przezklatkowego (ang. e-FATE – extended-focused assessed 
transthoracic echo).

Laerdal-SonoSim Ultrasound Solution dla symulatorów SimMom jest 
dostępny ze szkoleniowymi przypadkami i scenariuszami położniczymi – 
od początku ciąży do jej późnych etapów. Aby zwiększyć realizm 
symulacji, symulator SimMom wyposażony jest w dodatkowe powłoki 
skórne, tak aby w zależności od wymaganej sytuacji można zastosować 
brzuch ciążowy lub płaski.

Współpraca z wiodącymi partnerami
Dzięki współpracy z SonoSim, globalnym liderem w zakresie szkoleń USG, 
Laerdal zwiększa możliwości poprawy bezpieczeństwa pacjenta 
i ratowania większej liczby osób. Nasze rozwiązania są łatwe w użyciu, 
przystępne cenowo i stworzone tak, aby maksymalizować wpływ szkoleń.

SimMom

390-102XX Laerdal-SonoSim Computer • Laptop z zainstalowanym oprogramowaniem




