Laerdal Airway Management Trainer
Doskonalenie umiejętności udrażniania dróg
oddechowych w realistycznych warunkach
Trenażer Laerdal Airway Management Trainer realistycznie
odwzorowuje drogi oddechowe oraz górną część torsu osoby
dorosłej, umożliwiając demonstrację i ćwiczenie technik intubacji,
wentylacji oraz odsysania. Trenażer można wykorzystać również
do demonstracji bronchoskopii oraz intubacji przy użyciu
bronchofiberoskopu.
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Zalety trenażera Laerdal Airway Management Trainer
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Realistyczne odwzorowanie anatomii, tkanek i skóry
Możliwość przeniesienia ćwiczonych procedur
bezpośrednio do praktyki klinicznej
Ćwiczenia praktyczne w zakresie usuwania niedrożności
oraz odsysania płynnej treści
Minimalne wymogi konserwacyjne i wytrzymała konstrukcja
zapewniają niskie koszty szkolenia
Podstawa montażowa zapewnia stabilne warunki podczas
ćwiczeń
Łatwość utrzymania w czystości; instrukcja zawarta
w dokumentacji
Sztywny futerał transportowy ułatwia przenoszenie
i przechowywanie
					

Wszystko czego potrzebujesz,
aby rozpocząć szkolenie
Możliwości

Trenażer Laerdal Airway Management
Trainer jest montowany na płycie
i przechowywany w futerale.

Drogi oddechowe
Odchylenie głowy
Uniesienie podbródka
Uniesienie karku
Wyluksowanie żuchwy
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Elementy zestawu:
Główny symulator
Model budowy dróg oddechowych
Symulowana treść żołądkowa
Lubrykant do ćwiczeń
Zestaw do czyszczenia dróg
oddechowych
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Wentylacja workiem samorozprężalnym
Obserwacja wypełniania się płuc
Możliwość osłuchiwania szmerów oddechowych
Manewr Sellicka (ucisk na chrząstkę
pierścieniowatą)
Skurcz krtani
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Przyrządowe udrażnianie dróg oddechowych
Zakładanie rurek ustno- i nosowo gardłowych
Zakładanie LMA i innych przyrządów
nadgłosniowych
Intubacja:
- przez usta lub nos
- intubacja oskrzela
- możliwość wprowadzenia rurki do żołądka
- wskaźnik nadmiernego ucisku na laryngoskopw
Ocena prawidłowego położenia rurki
Bronchoskopowa ocena położenia rurki
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Model budowy dróg
oddechowych jest
dołączony do trenażera
Laerdal Airway
Management Trainer
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Odsysanie - usuwanie ciał obcych z dróg
oddechowych
Jamy ustnej
Ustno- lub nosowo gardłowe
Ustno- lub nosowo-tchawicze, przez rurkę
dotchawiczą
Płukanie żołądka
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Rozdęcie żołądka
Symulacja wymiotów
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Numery katalogowe:
Trenażer Laerdal Airway Management Trainer

25000033

Materiały eksploatacyjne
Lubrykant do dróg oddechowych 180 ml
Skoncentrowana symulowana treść wymiotna

252090
252800

Części
Model budowy dróg oddechowych		
Zestaw do czyszczenia dróg oddechowych

252500
252600

Więcej informacji na stronie www.laerdal.com.

