Newborn Anne
Nauka umiejętności klinicznych
w zakresie resuscytacji noworodków
Newborn Anne dokładnie odzwierciedla donoszonego (40 tydzień ciąży) noworodka
płci żeńskiej na 50. centylu. Dzięki dokładnej budowie anatomicznej i funkcjom
skupiającym się na rozwoju najważniejszych umiejętności resuscytacyjnych wykonywanych
w ciągu pierwszych 10 minut życia noworodka, Newborn Anne wypełnia kluczowe
założenia Neonatal Resuscitation Program® i większość innych klinicznych programów
nauczania związanych z noworodkami. Lekka, przenośna budowa sprawia, że można
z niego korzystać w różnych otoczeniach klinicznych.

KARTA PRODUKTU

www.laerdal.com

Funkcje
Drogi oddechowe

Oddychanie

• Anatomicznie poprawne i realistyczne drogi oddechowe

• Obustronne i jednostronne (przy intubacji oskrzela) unoszenie
i opadanie klatki piersiowej podczas wentylacji mechanicznej

• Ułożenie noworodka tak, aby symulować otwarcie dróg oddechowych
przez odchylenie głowy, uniesienie podbródka lub wysunięcie żuchwy
• Wentylacja za pomocą worka samorozprężalnego
• Intubacja rurką dotchawiczą

• Odma opłucnowa – torakocenteza igłowa w lewej linii środkowej
pachowej
Układ krążenia

• Intubacja maską krtaniową LMA

• Anatomiczne punkty orientacyjne

• Wprowadzanie zgłębnika ustno-żołądkowego

• Ręczne uciskanie klatki piersiowej

• Prawidłowa intubacja pnia głównego

• Ręczne tętno na pępowinie

• Manewr Sellicka
• Rozdęcie żołądka (przy nieprawidłowym wprowadzeniu rurki
dotchawiczej)

Dostęp naczyniowy

• Odsysanie (Nie wprowadzać płynów do dróg oddechowych)

• Realistyczny wypływ krwi

• Moduł aspiracji smółki

• Dojście doszpikowe w lewym i prawym podudziu

• Żyła pępowinowa / dostęp tętniczy przez drożną pępowinę

Pozostałe funkcje
• Pełna ruchomość stawów

INFORMACJE DO ZAMÓWIEŃ
220-25050 fantom Newborn Anne
Pełnopostaciowy fantom noworodka, moduł aspiracji smółki, pępowina, zacisk, lubrykant
do dróg oddechowych, sztuczna krew, mydło w płynie, puder, złącze do worka na płyny,
gruszka do generowania tętna, spodenki, torba transportowa, instrukcja obsługi, gwarancja.

AKCESORIA (OPCJONALNIE)
200-03050

Zestaw wymiennych źrenic (normalne, rozszerzone, zwężone)

220-00350

Zestaw nóg do wkłuć doszpikowych

220-00150

Pępowina (4)

240-00250

Sztuczna krew

220-00250

Worek na płyny z przewodami

Optymalizacja inwestycji

Niezbędne narzędzia

Nasz zespół edukatorów i techników

Pracuj wydajniej i osiągaj trwałe

posiada wieloletnie doświadczenie

rezultaty dzięki aplikacjom

w skutecznym wdrażaniu i prowadzeniu

i dodatkowym usług firmy Laerdal.

programów symulacyjnych. Jesteśmy tutaj,

Oferujemy wszystko czego

by Ci pomóc i zapewnić wsparcie,

potrzebujesz, aby planować,

w zakresie i czasie, gdy go potrzebujesz -

przeprowadzić i skalować symulację

od kompleksowej i długoterminowej obsługi

za pomocą rozwiązań, które możesz

po pełną gamę indywidualnych rozwiązań

dostosować do własnych potrzeb

dostosowanych do indywidualnych potrzeb.

szkoleniowych.

Więcej informacji oraz spis części, akcesoriów oraz materiałów
eksploatacyjnych znajdziesz na Laerdal.com
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