Premature Anne
Przygotuj się do opieki nad wcześniakami
10 pierwszych minut po narodzinach ma kluczowe znaczenie dla wszystkich dzieci,
a zwłaszcza tych urodzonych przedwcześnie. Ponieważ komplikacje związane
z przedwczesnym porodem są jedną z głównych przyczyn ich zgonów,
przygotowanie się do różnych zagrażających życiu sytuacji to podstawa.
Opracowana we współpracy z Amerykańską Akademią Pediatryczną (AAP)
Premature Anne reprezentuje wyjątkowe wyzwania w zakresie przygotowania
klinicznego i rozwoju umiejętności indywidualnych i zespołowych, niezbędnych
do zapewnienia najlepszej możliwej opieki wcześniakom.

Premature Anne

CECHY

Premature Anne to odpowiedź na różne potrzeby szkoleniowe. Premature Anne Task Trainer umożliwia opanowanie i doskonalenie umiejętności przy
zachowaniu realizmu podczas wykonywania algorymów, takich jak np. prawidłowa intubacja pnia głównego. Premature Anne Standard
w połączeniu z SimPad PLUS usprawnia kluczowe działania i pracę zespołu, dzięki możliwości przeprowadzania scenariuszy.

Premature Anne Task Trainer

Premature Anne Standard

• Dokładnie odwzorowane, realistyczne drogi oddechowe
• Intubacja rurką dotchawiczą
• Manewr Sellicka
• Wentylacja z wykorzystaniem PEEP
• Prawidłowa intubacja pnia głównego
• Odsysanie
• Wprowadzanie zgłębnika ustno-/nosowo-żołądkowego
• Jedno- /obustronne unoszenie i opadanie klatki piersiowej podczas
wentylacji
• Realistyczne uciśnięcia klatki piersiowej
• Drożna pępowina (można ją przeciąć) z dostępem dożylnym
i dotętniczym do zastrzyków bolusowych i infuzji
• Symulowane cofnięcie krwi po kaniulacji żyły pępowinowej
• Suche porty dostępu dożylnego

• Bezprzewodowe połączenie z SimPad PLUS (sprzedawany oddzielnie),
który umożliwia uruchamianie scenariuszy oraz dostęp do dziennika danych
• Dokładnie odwzorowane, realistyczne drogi oddechowe
• Intubacja rurką dotchawiczą
• Manewr Sellicka
• Wentylacja z wykorzystaniem PEEP
• Prawidłowa intubacja pnia głównego
• Odsysanie
• Wprowadzanie zgłębnika ustno-/nosowo-żołądkowego
• Jedno-/obustronne unoszenie i opadanie klatki piersiowej podczas wentylacji
• Sinica
• Realistyczne uciśnięcia klatki piersiowej
• Drożna pępowina (można ją przeciąć) z dostępem dożylnym
i dotętniczym do zastrzyków bolusowych i infuzji
• Symulowane cofnięcie krwi po kaniulacji żyły pępowinowej
• Suche porty dostępu dożylnego
• Szmery płucne
• Tony serca
• Dźwięki z głośni

INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAMÓWIEŃ
295-00050 Premature Anne Standard

290-00050 Premature Anne Task Trainer
Zawartość: Fantom, czapka i kocyk, pępowina (3 szt.), lubrykant porodowy, lubrykant
do dróg oddechowych, plaster, maska 42mm, strzykawka 10ml, symulowana krew
pępowinowa, taca do przechowywania, Ważne Informacje o Produkcie i Instrukcja Obsługi.

Zawartość: Fantom, czapka i kocyk, pępowina (3 szt.), lubrykant porodowy, lubrykant
do dróg oddechowych, plaster, maska 42mm, strzykawka 10ml, symulowana krew
pępowinowa, Zasilacz i kabel zasilający, kabel do oprogramowania, taca do przechowywania,
Ważne Informacje o Produkcie i Instrukcja Obsługi.

290-00150 Premature Anne Task Trainer Twin Pack

295-50150 Premature Anne - licencja do oprogramowania

Zawartość (x2): Fantom, czapka i kocyk, pępowina (3 szt.), lubrykant porodowy,
lubrykant do dróg oddechowych, plaster, maska 42mm, strzykawka 10ml, symulowana krew
pępowinowa, taca do przechowywania, Ważne Informacje o Produkcie i Instrukcja Obsługi.

208-30033 Premature Anne - SimPad PLUS (IE)

Sterowanie

Optymalizacja inwestycji

Laerdal Scenario Cloud

Premature Anne Standard można sterować bezprzewodowo
za pomocą SimPad® PLUS i podłączyć do symulowanego
Monitora Pacjenta i SimCapture, by korzystać z kompletnego
rozwiązania do szkoleń symulacyjnych i debriefingu.

Laerdal oferuje kompleksowe usługi edukacyjne
i techniczne wspierające pracowników ochrony
zdrowia w skutecznym wdrażaniu
i przeprowadzaniu szkoleń symulacyjnych.
Nasz zespół posiada wieloletnie doświadczenie
i zapewnia różnorodne możliwości współpracy,
pomagając utrzymać sprzęt symulacyjny
w doskonałym stanie, zdobyć kluczowe
umiejętności niezbędnych do optymalizacji
wydajności i poprawy wyników nauki.

Laerdal Scenario Cloud to platforma
zawierająca setki wysokiej jakości scenariuszy
przygotowanych i zatwierdzonych przez
ekspertów.

SimPad
PLUS

Monitor Pacjenta
SimCapture

Więcej informacji na Laerdal.com/PrematureAnne
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Rozbuduj szkolenie swojego zespołu, łącząc
Premature Anne z ośmioma scenariuszami
stworzonymi przez American Academy of
Pediatrics wspierających 8. edycję Programu
Resuscytacji Noworodków®.

