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SIMULATORER OG FANTOMER – OBSTETRIKK OG BARSEL

Simulerte genitalia laget av innovativt materiale som
utmerker seg i elastisitet, holdbarhet og motstandskraft, samtidig som det gir gjentatt praktisk opplæring i
bekkenundersøkelse og fødselshjelp.

Fostermodell i naturlig størrelse komplett med navlestreng, morkake, skjelett og indre organer for demonstrasjon og tredimensjonal visuell forståelse.

* Inkludert i ultralyd fantom US-7a (side 5).
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SIMULATORER OG FANTOMER – OBSTETRIKK OG BARSEL

Kvinnelig bekken ultralyd fantom
US-10

Tren både transvaginal og transabdominal ultralydprosedyrer i ett
Fantom for ultralydundersøkelse av kvinnelig bekken forenkler undervisning og trening på å praktisere både transvaginal og abdominal
ultralydprosedyrer. Typiske patologier i kvinnelig bekken er forberedt for en rekke treningsoppsett. Normal graviditetsmodell med patologisk og ektopisk svangerskapsmodell. Tre varianter av treningssett. Velg den som best imøtekommer dine krav.
Normal graviditet

Patologi enhet

Ektopisk graviditet enhet

Egenskaper

Treningselementer

• Realistisk patologi for transvaginal ultralyd opplæring samt transabdominal prosedyre.

 Håndtering og manipulering av transvaginale
og transabdominale transdusere

• Utmerket ultralyd bildekvalitet.

 Tolkning av sonogram

• Anatomisk korrekte og naturtro ultralydbilder.

 Visualisering og lokalisering av
anatomier og patologier

• Universelt kompatibel med en hvilken som helst
ultralydmaskin.
• Tre typer utskiftbare fantominnsatser med forskjellige patologier.
• Naturtro kvinnelig eksterne genitalia.

Anatomi og patologi

US-10A: Fullt sett

US-10: for Gynekologi

US-10B: for Obstetrikk
Normalt svangerskapsmodell (7 uker)

Ektopisk svangerskapsmodell

Fostersekk

Eggleder
Plommesekk

Rektum

Follikler

Fostersekk

Douglas Cavum

Ektopisk svangerskap

Urinblære

Livmor

Bekken

Urinblære

Bekken

Livmor

Vagina

Vagina

Embryo

Eggstokk

Rektum

(Bilde fra siden)

Eggleder
Rektum
Blødning

Eggstokk

Patologisk svangerskapsmodell
Douglas cavum
Uterinfibroid
Rektum
Blødning
Dermoid cyste

Eggstokk

Livmor

Livmor

Urinblære

Urinblære

Bekken

Bekken

Vagina

Anatomi
Patologier

Livmorkreft

Vagina

Anatomi
Patologier

Spesifikasjoner
Størrelse: B34 x D33 x H24cm, Vekt: 7,2 kg , Materialer: Myk harpiks, polyuretan elastomer, latexfri
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US-10

US-10A

US-10B

Reservedeler

1 nedre torso mannekeng
1 ultralyd patologi enhet
1 ultralyd ektopisk svangerskapsenhet
1 oppbevaringskoffert
1 brukermanual

1 nedre torso mannekeng
1 ultralyd patologi enhet
1 ultralyd første trimester svangerskapsenhet
1 ultralyd ektopisk svangerskap enhet
1 oppbevaringskoffert
1 brukermanual

1 nedre torso mannekeng
1 ultralyd første trimester svangerskapsenhet
1 ultralyd ektopisk svangerskap enhet
1 oppbevaringskoffert
1 brukermanua

41909-030 ultralyd patologi enhet
41909-040 ultralyd ektopisk svangerskap enhet
41909-050 ultralyd første trimester
svangerskapsenhet
41909-060 hud for US-10/10A/10B
* Ultralydsonde følger ikke med

svas svalland as tel 22 28 08 96 fax 22 28 91 96 firmapost@svas.no www.svas.no

SIMULATORER OG FANTOMER – OBSTETRIKK OG BARSEL

Foster ultralydundersøkelse fantom “SPACE FAN-ST”
US-7a

Ultralydfantom for praktisk trening i andre trimester

Product Supervision
Kiyoko Kabeyama RN, RM, PhD, Professor Midwifery
& Women's Health, School of Human Health, Science,
Graduate School of Medicine, Kyoto University.
Haruto Egawa, PhD, National Hospital Organization
Kyoto Medical Center, Department of Obstetrics, Head
Physician or Medical Director

Fantomet gir høykvalitets trening for andre trimester screening. Et 23-ukers foster er inkludert
med detaljerte anatomi som er avgjørende for bestemmelse av svangerskapsperiode.

Hjerte med fire kamre

UV

Bilder gjengitt med tillatelse fra Adventist University of Health Sciences

Treningselementer
 Bestemmelse av fosterets størrelse: BPD, AD, AC og FL
Demonstrasjonsmodell andre trimester foster

 Måling av fostervannvolum

Inkludert separat fostermodell i naturlig størrelse komplett med navlestreng, morkake, skjelett og indre organer for demonstrasjon og tredimensjonal visuell forståelse.

 Vurdering av foster presentasjon (cephalic eller seteleie)
 Vurdering av hver kroppsdel:
• Hode: hodeskalle og hjerne

Egenskaper

• Ryggrad og lemmer

• Den ovale fantommagen kan stilles inn i fire forskjellige posisjoner.
• Fosteret inkluderer komplett skjelettstrukturer og indre organer.

• Hjertekamre, blodårer og lunger
 Vurdering av navlestreng og placenta posisjon

• Inkluderer en pedagogisk DVD og demonstrasjonsmodell av
foster for omfattende læring

 Bestemmelse av kjønn (Dette fantom representerer et mannlig foster)

• Inkluderer et 23-ukers foster.

Anatomi
Livmor
• fostervann
• placenta
• navlestreng

Foster
•
•
•
•

skjelettstruktur
hjerne med septum lucidum
laterale ventrikler og cerebellum
hjerte med fire kamre

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

lunger
milt
blære
mage
lever
nyrer
aorta
umbikalvene (UV)
umbikalarterie (UA)
eksterne genitalia

Spesifikasjoner

Settet inneholder

Størrelse: B40 x D29 x H22 cm
Vekt: 6 kg
Materialer: Myk harpiks, polyuretan elastomer,
latexfri

1 svangerskapstorso
1 ultralyd gravid livmor fantom
1 foster demonstrasjonsmodell
1 oppbevaringskoffert
1 treningsmanual (DVD)

Den ovale fantommagen kan settes
i fire forskjellige posisjoner.

* Ultralydsonde følger ikke med
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Ultralyd neonatal hodefantom (normal type)
US-14a

Verdens første ultralyd neonatale hodefantom med grunnleggende anatomier
Egenskaper
• Kranie- eller hodeultralyd er en av de vanskeligste skanningferdigheter,
og kandidatene har få muligheter for trening. Denne hodemodellen har
en nøyaktig gjengivelse av en neonatal cerebral anatomi, og muliggjør en
realistisk brukeropplevelse med sitt naturtro myke materiele.

Treningselementer
 Skanning av hjerneanatomi i sagittalt (vinklet parasagittal), koronal
og transversalt plan via hvilken som helst fontanelle
 Palpasjon av anterior, posterior og mastoid fontaneller

Anatomi
Product Supervision
Charlotte Henningsen,
MS, RT(R), RDMS, RVT, FSDMS, FAIUM,
Chair & Professor, Sonography Department,
Adventist University of Health Sciences

•
•
•
•

hodeskalle
anterior fontanelle
posterior fontanelle
mastoid fontaneller

Spesifikasjoner

Settet inneholder

Størrelse: B13 x D13 x H20 cm
Vekt: 1,5 kg
Materialer: Polyuretan elastomer, latexfri

1 ultralyd fantom
1 pute
1 oppbevaringskoffert
1 brukermanual

•
•
•
•

cerebrum
cerebellum
hjernestamme
lateral ventrikkel

• tredje ventrikkel
• fjerde ventrikkel
• septum lucidum

* Ultralydsonde følger ikke med

Ultralyd neonatal hodefantom (abnormal type)
US-14b

Verdens første ultralyd neonatale hodefantom med hydrocephalus
Egenskaper
• Dette hodet fantom er designet for å demonstrere hydrocephalus. Formen
på kraniet er endret på grunn av intrakranielt trykk.

Treningselementer
 Skanning av hjerneanatomi i sagittalt (vinklet parasagittal), koronal
og transversalt plan via hvilken som helst fontanelle
 Palpasjon av fontaneller

Anatomi
• hodeskalle
• anterior fontanelle
• posterior fontanelle

Product Supervision

• hypertrofisk lateral ventrikkel

Charlotte Henningsen,
MS, RT(R), RDMS, RVT, FSDMS, FAIUM,
Chair & Professor, Sonography Department,
Adventist University of Health Sciences
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Spesifikasjoner

Settet inneholder

Størrelse: B13 x D14 x H20 cm
Vekt: 1,5 kg
Materialer: Polyuretan elastomer, latexfri

1 ultralyd fantom
1 pute
1 oppbevaringskoffert
1 brukermanual

* Ultralydsonde følger ikke med
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Pediatrisk FAST/akutt abdomen fantom
US-8

Ultralyd trening for pediatriske FAST prosedyrer
Dette er verdens første pediatriske ultralyd torso fantom som gir muligheter for praktisk
trening i ultralydsundersøkelse av 2 år gammel pasient.

Product Supervision
Shunsuke Nosaka, MD, PhD
Director of Radiology
National Medical Center for Children and Mothers

Innebygde patologier
Pleural
blødning

Perisplenic
blødning

Urinledersten

Hydronefrose

Perikardial
blødning

Galledilatasjon

galleblærebetennelse
Perihepatic
blødning

Blindtarm- Blødning ved
betennelse rektovesikal
Tarmområde
invaginasjon

Perikardial
blødning
Perikardial blødning
Pleural blødning
Intraabdominal blødning

Egenskaper

Patologier
Typiske pediatriske tilstander
* Tynntarmen er også innebygd

Treningselementer

• Fantomet av en 2-åring i naturlig størrelse inneholder torakoakro-  FAST prosedyrer:
Intern blødning ved perihepatisk, milten, bekken, og perimial organer, beinstruktur, fri væske for å lære FAST prosedyrer og
cardium område
patologi som er vanlig å observert i pediatri.
 Sonografi for akutt pediatrisk pasient:
• Med dette fantomet, kan kandidatene tilegne seg ferdigheter i
Tarminvaginasjon, blindtarmbetennelse og galledilatasjon
grunnleggende pediatrisk abdominal ultralyd samt FAST/akutt
sonografi.

Plural blødning

Hydronefrose

Spesifikasjoner

Settet inneholder

Størrelse: B41 x D15 x H15 cm
Vekt: 6,5 kg
Materialer: Polyuretan elastomer, latexfri

1 ultralyd fantom
1 oppbevaringskoffert
1 treningsmanual (DVD)
1 brukermanual

Blindtarmbetennelse

* Ultralydsonde følger ikke med

svas svalland as tel 22 28 08 96 fax 22 28 91 96 firmapost@svas.no www.svas.no
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Spedbarn hoftesonografi treningsfantom
Product Supervision

US-13

Univ. Prof., h.c., Reinhard Graf, M.D.

Det beste verktøyet for å lære Graf-metoden
Treningsfantom for ultralydanatomi av et 6 uker gammelt spedbarn, og det gir nye treningsmuligheter for barneleger, radiologer og ortopeder. Før trening på virkelige spedbarn, kan kandidatene øve på dette fantomet gjentatte ganger til de blir kjent med undersøkelsesprosedyrene og for å tilegne seg viktige ferdigheter. Med virkelige ultralydenheter, kan kandidatene lære viktige ultralydlandemerker for å identifisere standard plan for Grafs klassifisering. Fantomet gir grunnlag for å tilegne seg ferdigheter i håndtering og posisjonering av barnet, samt
riktig plassering av lydhodene. Denne helkropps mannequinen i naturlig størrelse har bevegelige armer som gjør det mulig med realistisk
trening i støtte og plassering av barnet i samspill med barnets foresatte.

Egenskaper

Anatomi

• Eksklusiv opplæringsmodell for hoftesonografi på en helkropps
mannequin av et 6 uker gammelt spedbarn
• Bilaterale hofter for undersøkelser
• Viktige landemerker som kan gjenkjennes med ultralyd er:
• Chondro-osseous ledd (ben i lårhalsen), lårbenshodet, synovial
fold, leddkaspel, labrum, hyaline brusk prefabrikkerte acetabulær
tak, bendel av acetabulær tak, benkant (sjekkliste I), lavere lem av
os ilium, korrekt plan, labrum (sjekkliste II).

ilium
brusk acetabulum tak

benete kant

labrum

store trochanter

(plan)

underekstremitet
lårbenshodet

• Tilrettelegging for anatomisk forståelse
• Denne helkropps mannequinen med bevegelige armer tillater
• trening i støtte og posisjonering av spedbarnet.

Treningselementer
 Innstilling og forberedelse til hoftesonografi
 Posisjonering av spedbarnet
 Kommunikasjon og samhandling med barnets foresatte
 Riktig plassering og bruk av lydhode
 Gjenkjenning av ultralyd landemerker for hoftesonografi
 Visualisering av standard, anterior og posterior plan
 Tolkning og morfologisk klassifisering av sonogram
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Spesifikasjoner

Settet inneholder

Valgfritt

Størrelse: B55 x D25 x H13 cm
Vekt: 3 kg
Materialer: Polyuretan elastomer, latexfri

1 ultralyd spedbarnfantom
1 oppbevaringskoffert
1 brukermanual

41914-010
Undersøkelseskrybbe ”Pecora”
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Bryst ultralydundersøkelse fantom ”BREASTFAN”
US-6
BREASTFAN er et unikt fantom for opplæring i grunnleggende ultralydundersøkelse av brystene.

Product Supervision

Simulerte mål med forskjellig ekkogenisitet er innebygd i melkekjertlene.

Tokiko Endo, MD, PhD
Director of Department of Advanced Diagnosis,
Clinical Research Center,
National Hospital Organization Nagoya Medical Center,
Director of Department of Radiology,
National Hospital Organization, Nagoya Medical Center

Innebygde patologier
Utvidelse av
melkegangene
Godartet
svulst

Lymfe
knuter

Cyste

Ondartet
svulst

Egenskaper

Treningselementer

• State-of-the-art brystfantom med ultralyd anatomi

 Visualisering av typiske patologier

• Ferdigheter som kreves for ultralyd bryst screening kan forbedres
betydelig med praksis.

 Lokalisering og måling av cyster og svulster

• Utmerket ultralyd bildekvalitet.

Anatomi
Subkutan adipøs vev, melkekjertler, melkeganger, Coopers ligament,
retromammary adipøs vev, ribben, krageben, brystben, lunge og
lymfeknuter i armhulen.

Bilder

Cyste

Utvidelse av melkegangene

Ondartet svulst

Spesifikasjoner

Settet inneholder

Størrelse: B33 x D48 x H12 cm
Vekt: 7 kg
Materialer: Polyuretan elastomer, latexfri

1 brystfantom
1 oppbevaringskoffert
1 treningsmanual (DVD)
1 brukermanual

Godartet svulst

Lymfeknuter

* Ultralydsonde følger ikke med

svas svalland as tel 22 28 08 96 fax 22 28 91 96 firmapost@svas.no www.svas.no
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Ultralydveiledet brystbiopsi fantom

Product Supervision
Tsuneaki Senoh, Prof.,
Kurashiki Medical Center

US-9
Tren på å utføre sikre og nøyaktige brystbiopsier. En kombinasjon av to typer brystfantomer tilrettelegger for et logisk trinn-for-trinn treningsprogram for opparbeidelse av gode ferdigheter innen nålebiopsi.

Egenskaper

Treningselementer

• Punksjonscytologi eller finnåls aspirasjonsbiopsi (FNAB), kjernenåls  Hånd-øye-koordinasjon i ultralyd biopsi
biopsi (CNB) og Mammotome biopsi kan utføres under ultralydvei-  Lokalisering av målene med ultralyd
ledning.
 Prøvetaking av målet
• Vevet i brystfantomet har naturlige egenskaper i mykhet og motstand i melkekjertlene.
• Utmerket bildekvalitet.
• Målene er farget for å bekrefte vellykket prøvetaking.
• Målene er innebygd i tre nivåer for å tillate trening i punksjon med
forskjellige vinkler og dybde.
• Transparente og ugjennomsiktige fantomer gir ulike nivåer for
opplæringen.
• Et prisgunstig fantom som kan deponeres etter bruk, og som samtidig gir mange antall forsøk.

Gjennomsiktig

Hånd-øye-koordinasjon
C

Grunnleggende

B
A

A

B

C

Størrelse på mål: Ø 6 mm og Ø 10 mm
Type mål: Hyperekkogen (blå)
Antall mål: 12 stk

Hyperekkogen mål

Ugjennomsiktig

Avansert

Opparbeidelse av ferdigheter i sikker og pålitelig nålebiopsi

C
B
A

Hypoekkogen mål

A

B

C

Størrelse på mål: Ø 6 mm og Ø 10 mm
Type mål: Hyperekkogen (blå),
Hypoekkogen (rød)
Antall mål: 12 stk

Hyperekkogen mål
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Spesifikasjoner

Sett variasjoner

Størrelse: Ø16 x H8 cm
Vekt: 700 g
Materialer: Hydrogel, latexfri

Duo sett:
11387-000
Gjennomsiktig sett: 11387-100
Ugjennomsiktig sett: 11387-200

gjennomsiktig + ugjennomsiktig type
1 par gjennomsiktig type
1 par ugjennomsiktig type

svas svalland as tel 22 28 08 96 fax 22 28 91 96 firmapost@svas.no www.svas.no
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Product Supervision
Tsuneaki Senoh, Prof.,
Kurashiki Medical Center

Simulator for visuell-taktil brystundersøkelse
M44

En utmerket trenings- og demonstrasjonsmodell for palpasjon av klumper i brystet – både for trening
i undervisningsøyemed og for kliniske undersøkelser.
krageben
ribben

Egenskaper

Patologier
• (A) Svulst med fordyningstegn:
Hard. Ujevn overflate. Delvis uklar avgrensning.
• (B) Svulst med huddepresjon (pitting tumor):
Hard. Ujevn overflate. Delvis uklar avgrensning.
• (C) Fibroadenom:
Sfærisk. Glatt overflate. Bevegelig. Klart
avgrenset.
• (D) Mastopati:
Elastisk. Glatt overflate. Uklart avgrensening

Treningselementer

• Fire brystklumper (svulst med fordypning,  Taktil brystundersøkelse og
selvundersøkelse av brystene
svulst med huddepresjon, fibroadenom og
mastopati).
• Benstrukturer for palpasjon: krageben og
ribben.
.

• Myk og naturtro tekstur.

Spesifikasjoner

Settet inneholder

Reservedeler

Størrelse: B20 x D28 x H15 cm
Materialer: Myk harpiks, latexfri

1 brystmodell (festet til boksen)
1 talkumpulver
1 oppbevaringskoffert
1 brukermanual

–

Strap-on modell for selvundersøkelse av brystene
Product Supervision

M71

Tsuneaki Senoh, Prof.,
Kurashiki Medical Center

Praksis i å finne og identifisere 6 forskjellige klumper gjennom visuell-taktil undersøkelse.

Egenskaper
• Diagnostisering av seks tegn på brystsvulster:
hud fordypninger, cyster, cystoma, fibroadenom, svulster.
• Eksakt modell for utdanning i selvundersøkelse av brystene.
Kan festet på kroppen

• Utseende og tekstur av denne modellen i naturlig størrelse
er naturtro nok for tilrettelegging av klinisk trening.

Treningselementer
svulst
svulst

 Taktil brystundersøkelse og
selvundersøkelse av brystene

svulst med
fordypningstegn
mastopati

svulst med huddepresjon
fibroadenom

Spesifikasjoner

Settet inneholder

Reservedeler

Størrelse: B28 x D21 x H8 cm
Materialer: Myk harpiks, latexfri

1 brystmodell med med kroppsbelte
1 oppbevaringskoffert

–

svas svalland as tel 22 28 08 96 fax 22 28 91 96 firmapost@svas.no www.svas.no
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Komplett perinatal sykepleie simulator – ”Hanna”
MW48

Bli en del av Hannas reise som ny mor. Treningssimulator som
dekker alle perioder fra svangerskap til post-natal. La oss
hjelpe deg med å ta ditt første skritt i perinatal sykepleie og
diagnostikk.

Egenskaper
Utskiftbar underliv for å simulere perinatal undersøkelse, ultralydundersøkelse
med 23 ukers foster, livmorhalsundersøkelse, forløsning, perinealruptur og
post partum.

One-touch utskiftbare deler

Kompatibel med fødestol/seng

Ferdighetstrening

•
•
•
•

Oralpleie, gebiss
Oksygenmask
Magepumping
Sug

• Normal bryst og brystvorte evaluering
• Brystkompresjon

12

Anatomisk korrekt

• Intravenøs injeksjon og kanyleinnsetting (venstre median vene)
• Kanylepleie (venstre dorsal vene)
• Luftveiskonteoll, intubasjonsassistanse

• nasogastrisk
sondenæring

Mykt, naturtro og elastisk vevsmateriale med lang holdbarhet

• Urinalkateterisering
• Genitalia pleie
• Kontroller prosedyrer ved amniorrhexis, blødning og lochia

Valgfritt
• IM injeksjon (øvre arm)
• SC injeksjon (øvre arm)

• Epidural plassering
• IV pleie (dorsal vene på venstre hånd)
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Perinatale undersøkelser
Under svangerskapet
 Perinatale undersøkelser
• Palpasjon (for eksempel ved bruk av Leopolds manøvrer, cephalopelvic misforhold evaluering)
• Ulike fosterstillinger
• Auskultasjon av fosterlyder, med justerbare hjertefrekvenser fra
60 til 180
• Målbar abdominal omkrets, fundushøyde og ekstern pelvimetri
 Ultralyd undersøkelse
• Screening av 23 ukers foster
• Fosterets størrelse vurdering ved hjelp BPD, AC, FL, og så
videre
• Måling av fostervannvolum
• Bestemmelse av fosterpresentasjon

Under fødselen
 Cervixundersøkelser
• 5 typer cervix dilatasjonsmodeller
• Bestemmelse av bishop score (cervixmodning)
• Kontroller fosterhodeposisjon
 Forløsning
• Ulike stillinger: tilbakelente/liggende, lateral, kne-albuestilling
• Perineal beskyttelse
• Cephalica og seteleie presentasjoner
• Obstetrisk tang forløsning og vakuum forløsning
• Knyting og klipp av navlestrengen
• Forløsning av morkaken
• Inspeksjon av fostervesken
• Innføring av urinkateter
 Perinealruptur
• Perineotomi:
- Enkelt avbrutt sutur
- Vertikal madrassutur
• Gjentatt trening på sutur for første grad perinealruptur

Post partum
 Puerperal vurdering
• Evaluering uterus involusjon i tidlig post partum:
4 typer variasjoner
• Måling og palpasjon av uterus fundus
• Perineal rengjøring og vurdering
• Post partum massasje
• Vurdering av anal prolaps

Spesifikasjoner

Settet inneholder

Størrelse: 164 cm
Vekt: 20 kg
Materialer: Myk harpiks, latexfri

1 manikin
1 parykk
1 ansiktsmaske Hana
1 gebiss
1 kvinnelige genitalia for Hana
1 mammaklær
1 Håndkle
1 injeksjonspute (median vene)
1 skyllepose
1 dreneringspumpe/dreneringsslange

1 smøremiddel
1 talkum
1 brukermanual

Reservedeler
11229-050 	smøremiddel
11251-030 	erstatningsskulder
IM pads
11416-040 	5 fostervannssekker
11416-030 	10 navlestrenger for
omfalotomi

11417-010 	2 genitalia innsatser
11415-020
3 smøremiddel (150 ml)
11406-040 	parykk
11415-030 	genitalia enhet
11415-010 	1 sett cervix dilatasjonsinnsatser (5
varianter)
11416-020 	placenta
11406-050 	skriver

svas svalland as tel 22 28 08 96 fax 22 28 91 96 firmapost@svas.no www.svas.no
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Obstetrisk undersøkelsessimulator
MW34
ZZ99
Obstetrisk undersøkelsessimulator i naturlig størrelse representasjon av en 39-40 ukers svangerskapstorso, som
tillater trening i grunnleggende undersøkelsesferdigheter i prenatal kontroll, inkludert palpasjon, føtal hjerteauskultasjon og abdominal måling.

Egenskaper
• Mykt og elastisk vevsmateriale som gir naturtro følelse ved
palpasjon
• Anatomisk korrekt bekken og foster
• En rekke fosterposisjoner, orientering og leier med én føtal
enhet
• Autentiske føtale hjertelyder med opptak fra ekte fostre

Treningselementer
 Palpasjon
• Leopolds håndgrep
• CPD vurdering (Seltz metode)

 Auskultasjon*
• Lyder innspilt med et Doppler-stetoskop
- Umbilical blodstrøm
- Umbilical blodstrøm og fosterets hjertelyder
(Posterior og anterior)
- Føtale hjertelyder

Settet inneholder

Modellstørrelse

1 svangerskapstorso
Myk harpiks, hard plast
1 strømadapter
(AC100-240V, Strømforbruk: 1W)
1 fjernkontroll
1 talkumpulver
1 brukermanual

B30 x D60 x H30 cm
Vekt: 11,2 kg

Reservedeler
(11414-010) Huddeksel for MW34

• Lyder innspilt gjennom et konvensjonelt stetoskop

 Målinger
• Abdominal omkrets
• Symfyse-fundusmål
• Ekstern pelvimetri
*Auskultasjon ved hjelp av et Doppler-stetoskop er ikke mulig

Ferdighetstrening

Lyder registrert med en Doppler-monitor og et konvensjonelt
stetoskop er forberedt for opplæring. Lydene styres trådløst
med fjernkontrollen, inkludert valg av lyder, volum og hjertefrekvensinnstilling, samt bytte mellom interne og eksterne
høyttalere.

Auskultasjon
Føtale hjertelyder

Fjernkontroll
• Fem varianter av lyder
 Lyder innspilt med et konvensjonelt stetoskop
			- Føtale hjertelyder
 Lyder innspilt med et Doppler-stetoskop*
			- Føtale hjertelyder
			- Umbilical blodstrøm

Auskultasjon med pinard-stetoskop

			

- Umbilical blodstrøm med fosterets hjertelyd
(posterior og anterior)

• Volumkontroll
Fjernkontroll

• Kontroll av føtal hjertefrekvens (60-180)
• Bytte mellom interne og eksterne høyttalere
*Auskultasjon ved hjelp av et Doppler-stetoskop er ikke mulig

Auskultasjon med konvensjonelt stetoskop
14
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Ferdighetstrening

Anatomisk korrekte landemerker i bekkenet og fosteret. Det innovative
vevsmaterialet gir en virkelighetsnær følelse. Den føtale enheten tillater ulike
fosterstillinger, presentasjoner og posisjoner og tilbyr treningsmulighet for
CPD-vurdering med Seitz-metoden.

Palpasjon
Leopold's manøvre, CPD vurdering

 Leopolds håndgrep

 CPD vurdering (Seitz metode)

Palpere deler av fosteret som hode, rumpe og kropp gjennom trinnene fra første til fjerde manøver for å vurdere
fosterleie, presentasjon og posisjon samt hodets nedstigning i fødselskanalen.

Nivå på fosterhodet mot symfysen (symphysis pubica) kan endres ved
å rotere fosterenheten for å forberede forskjellig scenarier for CPDvurdering (Seitz metode). (CPD, Cephalo Pelvic Disproportion)

Første manøver

CPD vurdering (Seitz metode)

symphysis pubica
Fjerde manøver

Ferdighetstrening
Målinger
Maternell abdomen omkrets, fundus-høyde, ytre
pelvimetri

 Abdominal omkrets

Maternell kroppsmåling for å estimere fosterets vekt, utvikling samt endring i
volumet av fostervann kan utføres på modellen. Anatomisk korrekte landemerker inkluderer symphysis pubica, navle, xiphoid prosess, hoftebenskam og
store trochanter.

 fundus-høyde

 Flere varianter av ytre pelvimetri

* Måleinstrumenter er ikke inkludert.

Distantia spinarum
(spinabredden)

Distantia cristarum
(cristabredden, avstanden måles mellom de
fremtredende punktene i
hoftebenskammen)

Distantia trochanterica
(avstand mellom de
fremtredende delene av
trochanter major)

Ekstern skrådiameter
(skråvidden)

svas svalland as tel 22 28 08 96 fax 22 28 91 96 firmapost@svas.no www.svas.no
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Obstetrisk treningssimulator –komplett sett–
MW40
Obstetrisk treningssimulator sett i naturlig størrelse for ferdighetstrening i vaginal undersøkelse før og under
fødsel.

Egenskaper

Treningselementer

Eksterne genitalia er laget av naturtro innovative materialer som
utmerker seg i elastisitet, holdbarhet og spenst for effektiv og repeterende trening.

 Cervix undersøkelse
 Fødselshjelp
 Perineotomi

Eksterne genitalia materiale

Palpasjon landemerker

Eksterne genitalia er laget av naturtro innovativt
materiale som utmerker seg i elastisitet holdbarhet
og spenst for effektiv og repeterende trening.

• Palpasjon landemerker
velamen (amniotic sac)
• Vaginal kanal

symfysen
(symphysis pubica

• spina ischiadica
• Symfysen
(symphysis pubica

spina ischiadica

spina ischiadica

• Halebenet
• Anterior fontanelle

Haleben

Bekken

Spesifikasjoner

Settet inneholder

Størrelse: B74 x D44 x H33,5 cm
Vekt: 11,2 kg
Materialer: Myk harpiks, latexfri

1 svangerskapsmodell
1 genitaliaenhet (for bekkenundersøkelse og fødselshjelp)
1 talkumpulver
3 smøremiddel (150 ml)
1 brukermanual

Deler for cervix undersø-

Deler for fødselshjelp:

kelse:

1 foster
1 placenta
3 navlestrenger for omfalektomi
1 brett
5 fostervannssekker

1 vaginaenhet
1 sett med cervix dilatasjonsinnsatser
(5 varianter)
1 holder for cervix dilatasjonsinnsatser

Deler til perineotomi
1 vaginalenhet (for perineotomi)

16
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 Cervix undersøkelse
Fem typer cervix dilatasjonsmodeller og fosterets nedstigningsposisjoner kan byttes ut med et enkelt grep.
• Cervix score i første fase av fødsel
- Palpasjon av landemerker i spina ischiadica og symfysen for å
vurdere nedstigningen av fosteret - spina nivå
-Vurdering av cervix dilatasjon
• Spekulumundersøkelse
• Observasjon og cervix cytologi
• Urinalkateterisering

 Fødselshjelp
Realistisk og naturtro fødsel
• Fødselshjelp for ulike fødestillinger (dorsal, knestående)
• Perineal beskyttelse
• Forløsning (tang, vakuum)
• Klemming, binding og klipp av navlestrengen
• Forløsning av placenta
• Innføring av urinkateter

 Perineotomi (suturering av perinealruptur)
Gjentatt trening på suturtrening for perinealrifter grad 1.
Grad 1 perinealruptur suturering:
• Enkle avbrutte suturer
• Vertikal madrassutur

svas svalland as tel 22 28 08 96 fax 22 28 91 96 firmapost@svas.no www.svas.no
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Cervix evalueringssimulator
MW35
Naturtro og holdbart materiale for repeterende trening på cervix evaluering.
symfysen
(symphysis pubica

spina ischiadica

Bekken

spina ischiadica

Haleben

Linjen som forbinder spina ischiadica på begge
sider kan gjenkjennes.

Egenskaper

Treningselementer

• Eksterne genitalia er laget av innovativt naturtro materiale som
utmerker seg i elastisitet, holdbarhet, spenst og motstandskraft,
muliggjør effektiv og repeterende trening.

 Cervix score i de første stadier av fødsel

• Fem typer cervix dilatasjonsmodeller og fosterets nedstigningsposisjoner kan byttes ut med et enkelt grep.
• Anterior/posterior fontaneller for å bestemme fosterstillingen

 Kontroller føtal hodeposisjon
 Bestemmelse av bishop score (cervix score)
 Spekulumundersøkelse (dvs. Pap smear test)
 Urinkateterisering
 Cervix cytologi

Cervix dilatasjonsinnsats kan festes med et
enkelt grep.

18

Nedstigning av fosteret kan stilles inn med
spaken på holderen. (fra -3 til +3)

Ytre genitalia som utmerker seg i elastisitet,
holdbarhet og elastisitet

Spesifikasjoner

Settet inneholder

Reservedeler

Størrelse: B74 x D44 x H33,5 cm
Vekt: 10,3 kg
Materialer: Myk harpiks, hard plast, latexfri

1 svangerskapsmodell
1g
 enitaliaenhet
1 v aginaenhet
1 sett med cervix dilatasjonsinnsatser (5 varianter)
1 holder for cervix dilatasjonsinnsatser
3 smøremiddel (150 ml)
1 talkumpulver
1 brukermanual

11415-010 1 sett med cervix dilatasjonsinnsatser
(5 varianter)
11415-020 3 smøremiddel (150 ml)
11415-030 1 genitaliaenhet (for bekkenundersøkelse og fødselshjelp)
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Simulator for vaginal fødselshjelp
MW36
Simulerer fødsel, fra perineal beskyttelse til forløsning av placenta

Perineal beskyttelse, analsfinkter beskyttelse

Fødselskjelp

Egenskaper

Treningselementer

• Eksterne genitalia er laget av naturtro innovativt materiale som utmerker seg i elastisitet
holdbarhet og spenst for effektiv og repeterende trening

 Fødselshjelp ved forskjellige fødestillinger (dorsal, kne-albuestilling)

• Anatomisk korrekt vaginalkanal, spina og
symfyse (symphysis pubica) legger tilrette for
trening i anatomisk forståelse
• Elastisk ytre genitalia, naturtro form på
vaginalkanal, samt plassering og utforming
av maternell abdomen simulerer en realistisk
fødsel

Jevn føtal forløsning

 Perineal/analsfinkter beskyttelse
 Føtal forløsning (tang, vakuum)
 Klemming, binding og klipp av navlestrengen
 Forløsning av placenta

Klemming, binding og klipp av navlestrengen

 Innføring av urinkateter
 Inspeksjon av morkake

• Ferdighetstrening i kombinasjon med
tilegning av fundamental anatomisk
forståelse

Forløsning av placenta

• Fosterets posisjon mot bekkenet kan
observeres direkte under forløsning.
• To mulige fødestillinger
• Dorsal stilling
• Kne-albuestilling

Spesifikasjoner

Settet inneholder

Størrelse: B74 x D44 x H33,5 cm
Vekt: 10,3 kg
Materialer: Myk harpiks, hard plast,
latexfri

1 svangerskapsmodell
1 genitaliaenhet (for bekkenundersøkelse og fødselshjelp)
1 foster
1 placenta
3 navlestrenger for omfalotomi
1 talkumpulver
5 fostervannssekker
3 smøremiddel (150 ml)

Inspeksjon av placenta og fostervannssekk

Reservedeler
1 brett
1 brukermanual

Valgfritt
11417-020	genitaliaenhet
(ramme, hud)

11415-030	1 genitaliaenhet (for
bekkenundersøkelse
og fødselshjelp)
11416-020
1 placenta
11416-040
5 fostervannssekker
11416-030	10 navlestrenger for
omfalotomi
11415-020
3 smøremiddel (150
ml)

svas svalland as tel 22 28 08 96 fax 22 28 91 96 firmapost@svas.no www.svas.no
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Simulator for perineotomi
MW37
Repeterende trening på suturtrening for perinealrifter av første grad

Perinealrift grad 1

Egenskaper

Treningselementer

• Suturtrening på første grads perinealrupturer

 Perineotomi (perinealruptur)

• Genitalområde som utmerker seg i elastisitet, holdbarhet og elastisitet for mange opplæringsmuligheter

 Enkle avbrutte suturer

• Valgfri genitalia enhet for trening med svangerskapsmodell

 Vertikal madrassutur

Genitalia hud kan monteres på genitaliaenhet
(valgfri del) for realistisk trening med svangerskapsmodell.

20

Spesifikasjoner

Settet inneholder

Reservedeler

Valgfrie deler

Størrelse: B16 x D23 x H20.5 cm
Vekt: 1,5 kg
Materialer: Myk harpiks, latexfri

1 genitalia innsats
1 støtteholder
1 talkumpulver
1 brukermanual

11417-010 	2 genitalia innsats
(for perineotomi)

11417-020 g
 enitaliaenhet
(ramme, hud)
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Uterus involusjon evalueringssimulator
MW38
Trening på realistiske uterus involusjon evaluering på en myk,
holdbar og elastisk post partum underlivstorso

Palpering av
uterus fundus

Måling av
symfyse/fundushøyde

Egenskaper

Treningselementer

• Myk og elastisk bukvegg som tillater svært realistisk palpasjon for
å vurdere graden av uterus involusjon og for å måle høyden på
fundus

 Evaluering av uterus i tidlig post partum

• Fire utskiftbare uterus innlegg

 måling av fundushøyde
 Palpasjon av uterus fundus
 Perineal rensing og evaluering
 Postpartummassasje
 Evaluering av anal prolaps

4 variasjoner av uterusinnsatser

første dag

første dag

tredje dag

femte dag

NORMAL
fN

UNORMAL
fN

NORMAL
fN

NORMAL
fN

NORMAL
UNORMAL

xiphoid
prosess
ribben

Grensen mellom bukvegg og uterus er hard og klar
Uterus er myk eller uklar

Landemerker
uterus (første dag)

 symphysis pubica

(tredje dag)

 umbilikus

(femte dag)

 uterus

symphysis pubica

Spesifikasjoner

Settet inneholder

Reservedeler

Størrelse: B28 x D42 x H26 cm
Vekt: 7,4 kg
Materialer: Myk harpiks, latexfri

1 postpartum nedre torso
1 sett med uterusinnsatser
(4 varianter)
1 talkumpulver
1 brukermanual

11417-010 	2 genitalia innsats
(for perineotomi)
11418-010 	1 hud (for uterus
involusjon evaluering)
11418-020 	1 sett med uterus
innsatser
(4 varianter)
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NCPR Simulator
		
– Neonatal hjerte-lungeredning
MW32
NCPR Simulator forenkler opplæring i en rekke kliniske ferdigheter som kreves i en
neonatal intensivavdeling. Den neonatale
simulatoren muliggjør trening i neonatal hjerte-lungeredning.

Palpasjon av anterior fontanelle

Navlestrengpleie
(én vene og to arterier)
navlestreng kateterisering og blodprøvetaking

Sondeernæring (nasalt og oralt)
(sondeplassering bekreftelse med boblelyder)

Egenskaper

Treningselementer

• Trening på luftveishåndtering med observerbar bilateral/unilateral ventilasjon

Grunnleggende neonatal pleie:

• Myk og realistisk navlestreng som muliggjør
venøs og arteriell kateriserplassering og blod
prøvetaking

 Hygiene

• Sondenæring – sondeplassering bekreftes
gjennom magevæskeaspirasjon
• Brystkompresjon

 Endre kroppsstilling
 Palpasjon av den anterior fontanelle
 Navlekateterisering
 Navlestrengpleie

Anatomi

 Sondeernæring (nasalt og oralt) og
magevæskeaspirasjon

• Ribben
• Bronkier

 Klemming, binding og klipp av
navlestrengen

• Lunger

 Luftveissug (nasal og oral)

• Mage
• Spiserør
• Navlestreng

Luftveissug (nasalt og oralt)

Brystkompresjon

Endotracheal intubasjon
(bekreftelse på ensidig/bilateral ventilasjon)

Nødsimulering:
 Brystkompresjon
 Endotrakeal intubasjon
 BVM ventilasjon
* Produktet er ikke beregnet for bading.

BVM ventilasjon (heving av bryst)

Spesifikasjoner

Settet inneholder

Reservedeler

Anbefalt tilbehør

Størrelse: 50 cm
Vekt: 2 kg
Materialer: Myk harpiks, latexfri

1 neonatal mannikin
1 smøremiddel
1 brukermanual

11400-010 1 ansiktsmaske
for MW21, MW32
11400-020 1 hud mage
for MW21, MW32
11400-030 4 navlestrenger
for MW21, MW32
11229-050 1 smøremiddel

Næringssonde: 5Fr.
Sugekateter: 5Fr.
Endotracheal tube: 3.0 mm ID
Umbilical kateter: 5Fr., 30 cm
Laryngoskope: #0
BVM: neonatal
* Instrumenter ikke inkludert.
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NCPR Simulator Plus
– Neonatal hjerte-lungeredning
MW21
Plus tilleggsfunksjonen til MW32 – PICC- og IV-kanyleinnsetting

Egenskaper

Tilgjengelige årer:

• Transilluminering av høyre hånd
og fot for IVC innsetting

• høyre arm vena basilica

• Tilgjengelige vener på høyre arm
og ben for PICC-innsetting

• høyre ben saphenøs vene

• høyre dorsal vene
• høyre ben popliteal vene

Treningselementer
Intravenøs kanyleinnsetting
(Venelokalisering via gjennom
lysning er mulig)

 Samme som NCPR Simulator (MW32)
med tillegg av IV tilgang med venelokalisering via gjennomlysning

Spesifikasjoner

Settet inneholder

Størrelse: 50 cm
Vekt: 2 kg
Materialer: Myk harpiks, latexfri

1 neonatal mannikin
1 smøremiddel
1 brukermanual

Reservedeler
11400-010
11400-020
11400-030
11400-040

11400-050
11400-060
11400-070
11388-400

1 hud høyre ben
4 venetuber høyre arm
4 venetuber høyre ben
10 simulert blodpinner
(swab type)
11229-050 1 smøremiddel

1 ansiktsmaske
1 hud mage
4 navlestrenger
1 hud høyre arm

Anbefalt tilbehør
Næringssonde: 5Fr.
Sugekateter: 5Fr.
Endotracheal tube: 3.0 mm ID
Perifer venekateter: 28 G x 30 cm
Umbilical kateter: 5Fr., 30 cm
Laryngoskope: #0
BVM: neonatal
* Instrumenter ikke inkludert.

Prematur neonatal simulator
MW33
Prematur neonatal simulator med ekstremt lav fødselsvekt gir muligheter til å praktisere grunnleggende ferdigheter ved neonatal intensivavdeling

Egenskaper

Treningselementer

• 26-29 ukers prematur foster, vekt 900 g

 Endre kroppsposisjon, hygiene og pleie i inkubator

• Opplæringstrening inkludert bryst
kompresjon og endotracheal intubasjon

 Helkropps vurdering og måling

• Naturtro myke materialer

 Oral gastrisk og nasogastrisk sondeplassering
 Innføring av urinkateter

• Ledd hode og nakke

 BVM gjenoppliving

Anatomi

 Brystkompresjon

• bronkier

 Endotracheal intubasjon

• spiserør

 Nasalt kontinuerlig positivt luftveistrykk (nCPAP)

• mage
• ledd hodet og nakke

Spesifikasjoner

Settet inneholder

Reservedeler

Anbefalt tilbehør

Størrelse: 35 cm
Vekt: 0,9 kg
Materialer: Myk harpiks, latexfri

1 ELBW manikin
1 smøremiddel
1 brukermanual

11413-010 1 maske for MW33
11229-050 1 smøremiddel

Næringssonde: 3Fr.
Sugekateter: 3Fr.
Endotracheal tube: 2,0-2,5 mm ID
Laryngoskope: #00
Urinkateter: 6Fr
BVM: neonatal (liten)
* Instrumenter ikke inkludert.
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Neonatal sykepleie simulator
M59

Gutt

M63

Jente

Product Supervision
Medical Association of Osaka Prefecture Pediatric Medical
Care Exploratory Committee

Denne treningssimulatoren er en naturtro mannekeng i naturlig størrelse med
sømløse deler av et 0-4 ukers gammelt spedbarn, som har vekt og balanse som en
nyfødt samt palperbare anterior og posterior fontaneller.

Egenskaper

Treningselementer

• Fleksibilel nakke med naturlig
bevegelighet

 bading

• Palperbare anterior og posterior fontanelle

 Navlestrengpleie
 Mating med flaske

• Lemmene kan bøyes og strekkes

 Øre- og nesepleie

• Sømløs, vanntett struktur i ett
stykke

 Fysisk måling

 Skifte av bleier og klær

• Avtagbar navlestreng

Spesifikasjoner

Settet inneholder

Størrelse: 50 cm
Hodeomkrets: 33 cm
Vekt: 3 kg
Materialer: Myk harpiks, latexfri

1 nyfødt mannekeng
1 navlestreng
1 tåteflaske
1 babyklær

Reservedeler
1 overtrekk
1 brukermanual

11258-080 Navlestreng

Anbefalt tilbehør
–

Neonatal simulator for undersøkelse av vitale tegn
Product Supervision

M58

Keiko Takahashi, professor College of Nursing Science, Fukui
Prefecture University

Nyfødt simulator for undersøkelse av vitale tegn er et effektivt
verktøy for sykepleiere for å lære å ta vitale tegn på en nyfødt
baby.
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Egenskaper

Treningselementer

• Arteriell puls i håndledd, nakke og tinningene

 Undersøkelse av vitale tegn

• Rektal temperatur kan kontrolleres

• Hjertelyder

• Hjertelydene er registrert fra reelle pasienter og synkronisert med
puls i arterier

• Respirasjon

• Alle vitale tegn kan styres med kontrollboksen

• Kroppstemperatur (rektal termometri)

Spesifikasjoner

Settet inneholder

Størrelse: 50 cm
Vekt: 1,1 kg
Spenning: AC100-240V
Strømforbruk: 30W
Materialer: Myk harpiks, latexfri

1 nyfødt mannekeng
1 kontrollboks
1 termometer
1 babyklær

• Puls: Overfladisk temporal, carotis og radial arterier (bilateral)

Reservedeler
1 oppbevaringskoffert
1 brukermanual

–
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Pediatrisk sykepleie simulator
– Grunnleggende 5-6 år jentebarn –
ZZ99
M86
Egenskaper
• Høyde: 105 cm høy
• Myk plastisk hud som dekker en metallramme
• Bevegelige ledd (skuldre, albuer, knær, håndledd,
ankler og fingre) gjør det mulig realistisk håndtering og transport

Treningselementer
 Pasienthåndtering
 Tørrbading
 Transport
 Påkledning og avkledning

Pediatrisk sykepleie simulator
– Grunnleggende 7-10 måneder jentebaby –
M73
Egenskaper
• Høyde: 70 cm høy
• Myk plastisk hud som dekker en metallramme
• Bevegelige ledd (skuldre, albuer, knær, håndledd,
ankler og fingre) gjør det mulig realistisk håndtering og transport

Treningselementer
 Pasienthåndtering
 Tørrbading
 Transport
 Påkledning og avkledning
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SIMULATORER OG FANTOMER – OBSTETRIKK OG BARSEL
Product Supervision

Pediatrisk pasientpleie simulator
		
– Omfattende simulator, barn på 6 år
M56B

Medical Association of Osaka Prefecture Pediatric Medical
Care Exploratory Committee

En omfattende dag-til-dag, langtids pediatrisk pasientpleiesimulator. Gir en rekke funksjoner for å praktisere
grunnleggende ferdigheter og simulerer pediatrisk pasientbehandling ved ulike scenarier for sykepleiere, helsepersonell og omsorgspersoner.

Egenskaper

Treningselementer

• Naturtro mannekeng av en 6-åring.

 Posisjonering

• Simulatoren er i stand til å sitte i oppreist stilling uten støtte.

 Pasienthåndtering

• Oral, nasal og endotrakeal luftveissug.

 Luftveissug: oral, nasal eller gjennom en trakeostomi åpning

• Både kvinnelig og mannlig genitalia er inkludert for kateteriseringstrening.

 Perkutan endoskopisk Gastrostomi (PEG) pleie
 Administrasjon av næringsintubasjon
 Kvinnelig og mannlig kateterisering
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Luftveissug (oral)

Luftveissug (nasal)

Luftveissug (trakeostomi)

Administrasjon av næringsintubasjon

PEG pleie

Posisjonering, pasienthåndtering

Mannlig og kvinnelig kateterisering

Anatomisk forståelse

Spesifikasjoner

Settet inneholder

Reservedeler

Størrelse: 125 cm
Vekt: 13 kg
Materialer: Myk harpiks, hard harpiks, latexfri

1 pediatrisk mannekeng
1 forklaringsplansje for hode- og
nakkeseksjon
1 mannlig og kvinnelig genitalia
1 sprøyte
1 vannpose for kateter
1 strap-on IV venepunksjonstrener
1 pyjamas
1 sett med kateter (prøve)

11355-020 forklaringsplansje for
hode og maske
11355-030 1 ventil for kateterisering
11355-040 erstatning munn / nesedel
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Simulator pediatrisk IV hånd
M95

Sett med pediatriske hender for å praktisere IV Bli fortrolig med sikkerhet innsetting av intravenøse kanyler på små spedbarn hender med
tynne og myke årer

Egenskaper

Treningselementer

• Fingrene og baksiden av hånden er fleksible nok til å gripes eller
trekkes som i virkelige prosedyrer.

 Pediatrisk dorsal hånd veneinjeksjon

• To punksjonssteder på baksiden av hånden er tilgjengelige.
• Prosedyre for fiksering av nålen kan praktiseres.

 Blodprøvetaking
 Intravenøs infusjon

Spesifikasjoner

Settet inneholder

Reservedeler

Størrelse: B23 x D6 x H5 cm (1-åring)
B30 x D8 x H6 cm (3-åring)
Elektrisk spenning: AC100-240V
Strømforbruk: 5W
Materialer: Myk harpiks, hard harpiks, latexfri

2 injeksjon arm-hånd (ett år)
2 injeksjon arm-hånd (tre år)
2 støtteblokker
1 sirkulasjonspumpe
1 beholder med fargepulver (rød)
1 skje
1 plastbeholder
1 plastbeger
1 oppbevaringskoffert
1 brukermanual

11350-010
1 injeksjon arm-hånd (ett år)
11350-020
1 injeksjon arm-hånd (tre år)

svas svalland as tel 22 28 08 96 fax 22 28 91 96 firmapost@svas.no www.svas.no

27

SIMULATORER OG FANTOMER – OBSTETRIKK OG BARSEL

Pediatrisk lumbalpunksjon simulator II
		
M43D
Simulator for å erverve trygge og pålitelige ferdigheter i pediatrisk lumbalpunksjon. Å holde pasientens kropp trygt i riktig stilling er avgjørende for å få vellykket lumbalpunksjon. Denne myke og bøybare babymannekengen gjør det mulig med virkelighetsnær trening.

Product Supervision
Takahiro Amano, M.D. Vice President, Senior ViceDean, Postgraduate School, Professor and Director,
Center of Postgraduate Medical Education International University of Health and Welfare, Honorary
Director, Sanno Medical Center
Gregory A. Plotnikoff , M.D., M.T.S., F.A.C.P. Medical Director, Abbott Northwestern Hospital

Nivå på bakre og øvre bekkenkam

Egenskaper

Treningselementer

• Myk, sømløs babymannekeng forenkler trening i sikker pasientpo-  Pasientposisjonering og holdassistanse
sisjonering og holdassistanse
 Palpasjon av landemerker
• To typer punksjonsputer med ulik ryggmargsdybde
 Spinalpunksjon og CSF prøvetaking
• Realistisk motstand mot nålespiss
 CSF trykkmåling
• Anatomisk riktige landemerker gir god praktisk erfaring

Palpasjon av landemerker
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Spinalpunksjon og CSF prøvetaking

CSF trykkmåling

Spesifikasjoner

Settet inneholder

Reservedeler

Størrelse: B43 x D34 x H20 cm
Vekt: 1,5 kg
Materialer: Myk harpiks, latexfri

1 babymannekeng (7-10 måneder)
2 pediatriske LP blokker (grunne)
2 pediatriske LP blokker (dype)
1 skyllepose
1 stativ for skyllepose
1 sprøyte (50 ml)
1 brukermanual

11348-100-04
stativ for skyllepose
11348-100-05
skyllepose
1348-410
	2 pediatriske LP blokker (grunne) ryggmarg på
12 mm dybde
11348-420
	2 pediatriske LP blokker (dype) ryggmarg på
17 mm dybde
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NOTATER
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