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Fantom Nursing Anne to skuteczne rozwiązanie służące do rozwoju kluczowych kompetencji klinicznych - od podstawowej 
opieki nad pacjentem po zaawansowane umiejętności pielęgniarskie. Nursing Anne w połączeniu z systemem SimPad PLUS 
zapewnia ekonomiczną i efektywną platformę, umożliwiającą szkolenie w zakresie specyficznych umiejętności klinicznych 
związanych ze zdrowiem kobiet, oceny ran i ogólnej opieki nad pacjentem. 
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Efektywne szkolenie umiejętności klinicznych

Nursing Anne

http://www.laerdal.com


Nursing Anne

INFORMACJE DOT. ZAMÓWIEŃ

325-05050    Nursing Anne (skóra jasna)  
325-05050T  Nursing Anne (skóra śniada) 
325-05050B  Nursing Anne (skóra ciemna)

 
Zawiera:  Fantom osoby dorosłej, koszula szpitalna, 
lubrykant do dróg oddechowych, narzędzia 
montażowe, instrukcja obsługi.

STEROWANIE I OPCJE MONITOROWANIA PACJENTA

204-30001 SimPad PLUS System
Zawiera: SimPad PLUS i futerał, SimPad PLUS Link Box,  akumulator,  
ładowarkę i zasilacz, kabel USB, kabel Ethernet,  opaska na nadgarstek,   
zestaw słuchawkowy,  mikrofon i instrukcję obsługi.

204-50150  Licencja LLEAP dla SimPad PLUS 
400-10201 Laptop - Monitor Pacjenta
400-09201 Tablet - Monitor Pacjenta
400-09501 Wzmocniony laptop - Monitor Pacjenta
400-29301  Komputer AIO - Monitor Pacjenta

AKCESORIA I MATERIAŁY ZUŻYWALNE

325-00450* Moduł do nauki oceny dna macicy
325-00550* Zestaw do pielęgniacji i oceny stanu ran
325-00650*  Moduł mastektomii
205-10150*  Noga z wkłuciem doszpikowym
325-0075 Moduł badania piersi

* Akcesoria dostępne również w śniadym i ciemnym  
kolorze skóry.  W celu zamówienia odpowiedniego  
koloru, należy dodać do podanego numeru katalogowego  
symbol  T (skóra śniada) lub B (skóra ciemna) 

Opieka nad pacjentem:
• Głowa z anatomicznymi punktami orientacyjnymi, 

tchawicą i przełykiem, wraz z symulowanymi płucami  
i żołądkiem, pozwala na ćwiczenie wielu procedur

• Irygacja oczu i uszu (symulowana)
• Wprowadzanie leków do oczu, uszu i nosa,  

w tym także tamponada nosa
• Procedury pielęgnacyjne w obrębie jamy ustnej  

i uzębienia
• Wprowadzanie ustno-gardłowych i nosowo-

gardłowych urządzeń do udrażniania dróg  
oddechowych i odsysanie

• Wprowadzanie, zabezpieczanie i pielęgnacja rurek  
tracheostomijnych

• Pielęgnacja tracheostomii i odsysanie treści z tchawicy
• Różne procedury podawania tlenu
• Wprowadzanie i pielęgnacja zgłębnika nosowo-

żołądkowego, podawanie leków i wyjmowanie zgłębnika
• Płukanie żołądka i żywienie dojelitowe
• Pełny zakres ruchu umożliwia realistyczne 

postępowanie z pacjentem
• Palce u rąk i stóp można rozdzielić, co umożliwia 

bandażowanie
• Płyta brzuszna z wymiennymi miejscami  

stomijnymi, odzwierciedlającymi kolostomię,  
ileostomię i cystostomię nadłonową

• Kolostomię można irygować i wprowadzić  
stały cewnik

Wymienne genitalia męskie i żeńskie:
• Pełne cewnikowanie moczowe
• Możliwość podłączenia zbiornika moczowego  

i jelitowego za pomocą zaworów łączących
• Genitalia żeńskie pozwalają na przeprowadzenie  

irygacji pochwy
• Można wprowadzić stały lub prosty cewnik
•  Można wykonywać lewatywę za pomocą płynu,  

aby uzyskać realistyczny wypływ
•  Elastyczna cewka moczowa odzwierciedla naturalny 

opór odczuwany podczas cewnikowania
• Elastyczny wewnętrzny zwieracz odbytu 

Podawanie leków
• Zginające się ramię do trenowania czynności 

związanych z dostępem dożylnym, z wymienną skórą 
oraz systemem żył nadającym się do wlewów, pozwala 
na prowadzenie terapii z wykorzystaniem naczyń 
obwodowych i pielęgnację miejsca wkłucia

• Możliwe jest wykonanie nakłucia żyły w dole łokciowym 
i na grzbiecie dłoni

• Dostępne żyły: żyła pośrodkowa, odłokciowa,  
odpromieniowa

• Dojścia dla cewnika podobojczykowego i Hickmana 
(tylko wprowadzanie)

• Miejsca iniekcji: mięsień naramienny, udo po obu  
stronach, pośladek i mięsień pośladkowy średni

Ciśnienie krwi / tętna:
• Ramię do pomiaru symulowanego ciśnienia krwi   

(metoda osłuchowa i palpacyjna)
• Odgłosy Korotkowa zsynchronizowane z EKG
• Regulacja głośności odgłosów Korotkowa  

w 10 krokach, 0–9
• Ciśnienie skurczowe i rozkurczowe można ustawiać 

indywidualnie, w krokach po 1 mmHg
• Skurczowe 0–300 mmHg, rozkurczowe 0–200 mmHg
• Przerwa osłuchowa, z możliwością włączenia/wyłączenia
• Dokładność pomiaru ciśnienia +/- 4 mmHG
• Funkcja kalibracji, aby dostosować czujnik ciśnienia  

i miernik w mankiecie
• Symulator tętna do badań palpacyjnych steruje  

tętnami ramiennym i promieniowym
• Tętna są aktywne tylko podczas badania palpacyjnego
• Tętna zsynchronizowane z programowalnym EKG
• Siła tętna zależna od ciśnienia krwi
• Ręcznie generowany puls na tętnicy szyjnej
 

Odgłosy - SimPad PLUS System:
• Tony serca zsynchronizowane z EKG
• Szmery płuc słyszalne podczas osłuchiwania  

synchronizowane z częstością oddechu 0–60 
oddechów na minutę

• Wybór szmerów dla każdego płuca osobno 
• Prawidłowe lub anomalne odgłosy perystaltyki jelit
• Dźwięki z głośni – dźwięki generowane przez 

komputer, nagrany dźwięk głosu i informacje głosowe 
przekazywane w czasie rzeczywistym przez zestaw 
słuchawkowy

• Dźwięki generowane przez użytkownika

Funkcje SimPad PLUS System:
• Wszystkie aktywności, parametry życiowe  

i komentarze są opatrzone stemplem czasowym  
i zapisane w dzienniku

•  Pliki dziennika można wyświetlić na SimPad PLUS  
lub na komputerze w celu omówienia i podsumowania 
symulacji

•  Możliwość wgrania własnych scenariuszy i tematów  
lub pobrania wstępnie zaprogramowanych scenariuszy

•  Ręczny, intuicyjny tablet z ekranem dotykowym  
do zdalnego sterowania

• Mobilny – możliwość nauczania w dowolnym miejscu
•  Obsługa symulacji w czasie rzeczywistym  

lub wykorzystanie scenariuszy i tematów,  
aby szkolenie symulacyjne było spójne

Monitor Pacjenta (Opcja):
• Symulowany Monitor Pacjenta z ekranem dotykowym 

zapewnia zwięzłe informacje kliniczne dotyczące 
parametrów życiowych

• Kolorowy, konfigurowalny ekran monitora  
przedstawia wiele symulowanych parametrów  
z wielopoziomowymi alarmami

• Symulowane parametry obejmują HR, EKG,  
SpO2, BP, RR, Temperaturę i etCO2.

Sterowanie 
Fantomem Nursing Anne można sterować za pomocą  tabletu 
SimPad/SimPad PLUS. Można także korzystać z symulowanego 
Monitora Pacjenta. Włącz SimCapture, aby uzyskać kompletne 
rozwiązanie do podsumowania.

Optymalizacja inwestycji
Laerdal oferuje kompleksowe usługi edukacyjne i techniczne wspierające pracowników 
ochrony zdrowia w skutecznym wdrażaniu i utrzymywaniu programów szkoleniowych 
opartych na symulacji. Nasz zespół posiada wieloletnie doświadczenie i z chęcią przedstawi 
szeroką gamę opcji, które pomogą w zapewnieniu optymalnego działania sprzętu 
symulacyjnego i zdobyciu kluczowych umiejętności niezbędnych do osiągnięcia efektywnej  

i skutecznej nauki.
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