MegaCode Kid
Zapewnienie wysokiej jakości opieki nad pacjentem wymaga ciągłego szkolenia,
dzięki któremu zmniejszamy liczbę błędów i poprawiamy wyniki. MegaCode
Kid w połączeniu z systemem SimPad® PLUS pomaga instruktorom nauczać
szerokiej gamy umiejętności związanych z sytuacjami nagłymi, w tym RKO,
ACLS, postępowaniem w sytuacji urazu, pierwszą pomocą i zwiększyć
świadomości przemocy nad dzieckiem. Szkolenia mogą odbywać się
w dowolnych warunkach.
KARTA PRODUKTU

laerdal.com

MegaCode Kid
DROGI ODDECHOWE
• Naturalnej wielkości, realistyczny trenażer
do intubacji z elastycznym językiem, chrząstką
nalewkową, nagłośnią, dołkiem nagłośniowym,
strunami głosowymi, tchawicą, przełykiem
i symulowanymi płucami
• Głowa odchylana do przodu, tyłu i na boki
po 90 stopni w każdą stronę
• Umożliwia rozwój umiejętności:

WKŁUCIA DOŻYLNE I DOSZPIKOWE
• Ramię z ruchomym stawem barkowym,
wymienną skórą i systemem żył wypełnionych
sztuczną krwią, umożliwiające obwodowe
i miejscowe wkłucia dożylne
- Wenopunkcja żył dołu łokciowego
i grzbietowych ręki
- Dostęp dożylny obejmuje żyły: pośrodkową,
odłokciową i odpromieniową
• Możliwość wkłuć podskórnych
i domięśniowych w mięśnie naramienne
• Noga do wkłuć doszpikowych z zaznaczonym
guzem piszczelowym i kostką przyśrodkową
- Pozwalająca na wstrzykiwanie płynu
- Umożliwiająca realistyczną aspirację

- Intubacja przez usta
- Intubacja przez nos
- Intubacja palcowa
- Wprowadzanie rurki ustno-gardłowej
lub nosowo-gardłowej i odsysanie
- Wentylacja za pomocą worka
resuscytacyjnego

ODGŁOSY - SYSTEM SIMPAD® PLUS
• Tony serca zsynchronizowane z EKG
• Szmery płucne zsynchronizowane
z częstością oddechu 0 - 60/ min

KRĄŻENIE/TĘTNO
• Ręcznie generowane tętno szyjne

• Jedno- lub obustronne szmery w płucach

• Realistyczne uciskanie klatki piersiowej
• 3-4 odprowadzeniowe EKG

• Normalne i anormalne odgłosy perystaltyki
• Symulacja odgłosów pacjenta: odgłosy
wygenerowane przez komputer, nagrane
dźwięki lub bezprzewodowa symulacja
głosu pacjenta przez instruktora

• 12 - odprowadzeniowe EKG ( z opcjonalnym
Monitorem Pacjenta )
• Elektrostymulacja i defibrylacja (25-360 j)

FUNKCJE SYSTEMU SIMPAD® PLUS
• Ręczny, intuicyjny tablet z ekranem
dotykowym do zdalnego sterowania
• Mobilność – nauczaj w dowolnym miejscu
• Obsługa symulacji w czasie rzeczywistym
lub wykorzystanie scenariuszy i tematów,
aby szkolenie symulacyjne było spójne
• 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 motywów lub pobrania wstępnie
zaprogramowane scenariuszy
• Zintegrowane podsumowanie wideo
za pomocą SimView™, SimView™ Mobile
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.

INFORMACJE DO ZAMÓWIEŃ
231-05050 MegaCode Kid - skóra jasna

dożylnych, noga do wkłuć doszpikowych,

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

lubrykant, ubranie, miękką torbę

204-50150

transportową.

PLUS

231-05050T MegaCode Kid - skóra śniada
231-05050B MegaCode Kid - skóra ciemna
Zawiera: Pełnopostaciowy fantom
sześcioletniego dziecka, ramię IV do wkłuć

Licencja

LLEAP for SimPad

277-00001 Pediatryczne Moduły Urazowe
400-10233 Laptop Instruktora/Monitor Pacjenta
400-09233 Tablet Instruktora/Monitor Pacjenta
400-09533 Tablet Instruktora/Monitor Pacjenta
(wzmocniona..obudowa)
400-29333 Komputer All-In-One /Monitor
Pacjenta

Sterowanie

Dostępne akcesoria

Usługi

Fantom jest sterowany za pomocą systemu
SimPad PLUS i może być używany z symulowanym Monitorem Pacjenta (opcja).

MegaCode Kid w połączeniu z Pediatrycznym Modułem
Urazowym pozwala na symulację obrażeń urazowych oraz oznak
przemocy u dzieci. Zestaw zawiera 12 modułów,w tym:

Laerdal oferuje kompleksowe usługi
edukacyjne, które wzbogacą Państwa
program nauczania, a także usługi
techniczne, które zaspokoją Państwa
potrzeby w zakresie serwisowania
produktów, zapewniając sprawne
działanie sprzętu oraz jego maksymalną
wydajność.

** SimPad PLUS System i licencja LLEAP for SimPad
PLUS wymagana do działania systemu są sprzedawane
osobno.**

• Oparzenia, 1, 2 i 3 stopnia
• Oparzenia od papierosów
• Złamanie kości
j
piszczelowe
• Otarcia na skutek upadku
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