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Modelos Anatómicos

Esqueleto do lado direito,
com excepção do crânio
(com cúpula do crânio e
mandíbula removível), a
mão e o pé, todos os outros
ossos encontram-se
desarticulados.
Constituído por:
Crânio
Coluna vertebral, sacro e
cóccix
Úmero
Esqueleto desarticulado, lado direito (1 unid.)

Rádio
Cúbito
Clavícula
Omoplata
Mão
Costelas direitas
Esterno
Ilíaco
Fémur
Rótula
Tíbia
Perónio
Pé

Modelo de tamanho
natural com apresentação
da inervação e várias
condições patológicas da
coluna lombar e pélvis,
incluindo:
Fracturas por compressão
vertebral
Mutações tumorais
Metástases vertebrais
Coluna lombar com sacro e ilíaco (2 unid.)

Espondilólise e
espondilartrose
Hérnia do disco
Osteófitos de
espondilartrite

Modelo feito a partir de
exemplar natural com
apresentação da medula
espinal, terminações
nervosas e com as
seguintes condições
patológicas:
Hérnia do disco
intervertebral dorsolateral (prolápso do núcleo
pulposo)
Espondilolistese
Coluna lombar com espondilolistese (2 unid.)

Modelo de tamanho
natural apresentando a
anatomia normal e as
seguintes patologias:
Anel fibroso do disco
intervertebral
Deslocamento do disco
dorsolateral
Hérnia do disco medial

Discos intervertebrais com diferentes patologias (1 unid.)

Estenose espinhal
mostrando alterações
ósseas
Espondilólise vertebral

Modelo flexível de
tamanho natural com:
Osso occipital
Medula espinal com bolbo
espinal e terminações
nervosas
Apresentação da artéria
vertebral com
laminectomia da C4

Coluna cervical flexível (1 unid.)

Modelo de tamanho
natural.
Separa-se em 14 partes:
Esfenóide, osso occipital e
dois ossos temporais
formam a base do crânio
Os dois ossos parietal e
frontal conectam-se ao
esfenóide

Crânio (4 unid.)

A parte facial do crânio
encontra-se conectada à
maxila direita e esquerda,
cada uma inclui os ossos
lacrimais, nasais e
palatinos
Os ossos cranianos e
faciais conectam-se
através dos ossos
zigomáticos
Os ossos zigomáticos
podem ser removidos
individualmente
A mandíbula encontra-se
fixa em cavidades em cada
lado do crânio por
conectores

Modelo de tamanho
natural de um esqueleto
masculino com todos os
detalhes anatómicos da
estrutura óssea. Todas as
articulações são móveis. A
cúpula do crânio,
mandíbula e extremidades
superiores e inferiores são
amovíveis. Modelo
montado num suporte.

Esqueleto masculino (6 unid.)

Modelo de tamanho
natural, com 15 partes
separáveis:
Metade esquerda do
cérebro
Olho com os músculos e
nervos ópticos
Metade dos 2 pulmões
Coração (2)
Fígado
Estômago
Torso masculino com cabeça (1 unid.)

Intestino grosso e delgado
(3)
Abertura no apêndice
Metade do rim direito
Metade da bexiga
Torso

Modelo com 3/4 do
tamanho natural, com 36
partes separáveis:
Corpo
Cabeça
Cúpula do crânio
Cérebro (3)
Parede torácica e
abdominal
Pulmão direito (2)
Pulmão esquerdo (2)
Corpo masculino (1 unid.)

Coração (2)
Diafragma
Fígado
Estômago (2)
Intestino delgado e grosso
Duodeno com pâncreas
Válvula íleo-cecal
Metade do rim direito
Braço direito
Braço esquerdo (6
músculos)
Músculos da perna
esquerda (8)

Modelo em tamanho
natural com
representação funcional
da articulação do ombro
com ligamentos.
Os seguintes movimentos
são possíveis:
Elevação frontal do braço
(abdução)
Elevação lateral do braço
(anteversão)
Articulação do ombro c/ ligamentos (1 unid.)

Elevação posterior do
braço (retroversão)
Rotação interna e externa

Modelo em uma única
peça, com ligamentos e
cápsula sinovial.

Articulação do ombro (1 unid.)

Modelo em tamanho
natural com
representação funcional
das articulações da mão
com ligamentos
Os seguintes movimentos
são possíveis:
Flexão e extensão
Abdução e adução
Oposição e reposição do
polegar
Flexão dorsal e palmar
Articulações da mão c/ ligamentos (1 unid.)

Abdução radial e ulnar da
mão

Este modelo é composto
por 6 partes removíveis,
com representação dos
músculos, tendões e
vasoso sanguíneos como
encontrados numa
cirurgia.

Modelo cirúrgico da mão (1 unid.)

Peças intercambiáveis
incluem as patologias
encontradas no síndrome
do túnel do carpo,
tenossinovite estenosante
(dedo em gatilho) e
contratura de Dupuytren.

Modelo em tamanho
natural com
representação funcional
da articulação da anca
com ligamentos.
Os seguintes movimentos
são possíveis:
Elevação da coxa
(anteversão)
Articulação da anca c/ ligamentos (1 unid.)

Retracção da coxa
(retroversão)
Elevação lateral da coxa
(abducção)
Rotação interna e externa

Modelo em tamanho
natural com
representação funcional
da articulação do joelho.
Os seguintes movimentos
são possíveis:
Flexão
Extensão
Articulação do joelho c/ ligamentos (1 unid.)

Rotação interna e externa

Modelo em tamanho
natural com
representação funcional
das articulações do pé
com ligamentos.
Os seguintes movimentos
são possíveis:
Movimento para cima e
para baixo (flexão e
extensão)
Articulações do pé c/ ligamentos (1 unid.)

Rotações para dentro e
para fora

Pé em tamanho natural,
mostrando a rede de
nervos e vasos, com as
camadas musculares
removíveis.

Músculos do pé (1 unid.)

Modelo da perna
esquerda constituído por
10 partes removíveis,
mostrando os nervos e
vasos sanguíneos mais
importantes.
Os seguintes músculos são
removíveis:
Glúteo máximo
Músculo tensor da fáscia
lata
Músculo sartório
Músculo recto femoral
Músculos da perna (1 unid.)

Músculo
semimembranoso
Músculo semitendinoso
Músculo biceps femoral
Músculo extensor longo
dos dedos
Músculo triceps sural

Modelo do cérebro com
15 partes separáveis:
Hemisfério cerebral (2)
Lóbulo occipital e
temporal com o sistema
límbico
Cerebelo
Lóbulo frontal
Corpo caloso
Tronco cerebral (2)
Cérebro (3 unid.)

Corpo estriado
Ínsula (2)
Núcleo lentiforme
Cápsula interna
Ventrículos do cérebro
Base do crânio (base do
próprio modelo
anatómico)

Modelo do ouvido com
6 partes separáveis:
A porção petrosa do
osso temporal
Porção do canal auditivo

O labirinto pode ser
removido e aberto
A membrana do
tímpano com martelo e
bigorna
Ouvido (2 unid.)

Modelo da órbita ocular
em que o processo orbital
do osso frontal e a
pequena asa do osso
esfenóide foram
removidos de modo a
permitir a exibição da
órbita óssea. Neste
modelo os vasos
sanguíneos e nervos mais
importantes encontram-se
representados, assim
como os 6 músculos do
olho. Separável em 9
partes:
Topografia da órbita ocular (3 unid.)

Músculo lateral e superior
do globo ocular
Secção média do olho
Lente fixa na metade
esquerda
Humor vítreo
Metade direita da
membrana esclerótica e
membrana coróide com
retina

Modelo do coração
seccionado para que
ambos os ventrículos e
aurículas abram e
exponham as válvulas.
Encontram-se também
representados os grandes
vasos sanguíneos.

Coração (5 unid.)

Modelo de tamanho
natural, montado numa
base, onde se encontram
representados os rins,
uréter, glândulas suprarenais, bexiga com
próstata e os principais
vasos sanguíneos.
Separável em 4 partes
individuais:
Secção do rim direito
Orgãos Urinários (1 unid.)

Bexiga com próstata pode
ser removida e aberta.

Orgãos genitais femininos
com bexiga e recto
expostos e
completamente
removíveis. Separável em
duas partes

Secção da pélvis feminina (1 unid.)

Orgão genital, recto,
bexiga, próstata e duto
testicular totalmente
expostos e
completamente
removíveis. Separável em
4 partes

Secção da pélvis masculina (1 unid.)

Representação dos orgãos
genitais externos e
internos, músculos
pélvicos, bem como a rede
de nervos e vasos
sanguíneos. Modelo
separável em 4 partes.

Pélvis feminina (1 unid.)

Série de 8 modelos que
representam o útero com
o embrião e feto desde o
primeiro ao sétimo mês de
gestação. Cada modelo é
montado individualmente:
Útero com embrião 1º
mês
Útero com embrião 2º
mês
Útero com embrião 3º
mês
Série de 8 representações do feto na gravidez (1 unid.)

Útero com feto 4-5 mês
Útero com feto 5º mês,
posição pélvica
Útero com feto 5º mês,
posição transversa
Útero com gémeos no 5º
mês
Útero com feto 7º mês

Posters Anatómicos

Poster 66cm x 51cm sobre
o cérebro,
nomeadamente:
Artérias
Nervos e vasos da base do
cérebro
Lóbulos
Sistema límbico
Ventrículos
Meninges
O Cérebro (4 unid.)

Círculo de Willis
Secção coronal
Circulação do fluido
cérebroespinal
Organização
somatotópica

Poster 66cm x 51cm sobre
anatomia do cérebro,
nomeadamente:
Artérias
Seios venosos
Hemisférios cerebrais
Lóbulos
Meninges e seios venosos
Circulação do fluido
cérebroespinal
Anatomia do cérebro (4 unid.)

Células nervosas
Células gliais

Poster 66cm x 51cm sobre
o sistema nervoso
autónomo

Sistema Nervoso Autónomo (4 unid.)

Poster 66cm x 51cm sobre
os dermátomos,
nomeadamente:
Áreas cutâneas de
inervação periférica
O que é um dermátomo
Desenvolvimento dos
dermátomos
Desenvolvimento nas
extremidades
Dermátomos (4 unid.)

Poster 66cm x 51cm sobre
o sistema vascular e
vísceras do corpo humano,
com algum destaque para:
Coração
Cérebro
Pélvis Feminina
Vísceras

Sistema Vascular e Vísceras (4 unid.)

Poster 66cm x 51cm sobre
o sistema digestivo e
algumas patologias
gastroesofágicas:
Úlceras gástricas
Refluxo gastroesofágico
Hérnia hiatal
Bactéria H. pylori

Doenças Gastroesofágicas e anatomia digestiva (4 unid.)

Poster 66cm x 51cm sobre
o sistema digestivo e em
particular:
A cavidade oral, glândulas
salivares e estômago
Parede do estômago
O fígado, pâncreas e
duodeno
Os intestinos delgado e
grosso
Parede do jejuno
Sistema Digestivo (4 unid.)

Parede do cólon
Suplemento arterial

Poster 66cm x 51cm sobre
o tracto urinário:
Sistema genito-urinário
masculino e feminino
Tracto urinário e rins
Rotas de infecção do
tracto urinário
Infecção da bexiga
(cistites)
Obstrução e estase
urinária
Tracto Urinário (4 unid.)

Pielonefrite aguda
Cálculos urinários

Poster 66cm x 51cm sobre
a anatomia do rim, em
particular:
Secção do rim
Parênquima do rim
Corpúsculo renal
Estrutura do corpúsculo
renal
Nefrónio

O rim (4 unid.)

Histologia do complexo
justaglomerular

Poster 66cm x 51cm sobre
o olho e em particular:
Campo visual
Vista lateral do olho
Câmara anterior do olho
Lente
Retina
O fundo
A mácula lútea
O olho (4 unid.)

Poster 66cm x 51cm sobre
a anatomia do ouvido e
em particular:
Ouvido externo
Membrana timpânica
Ossículos auditivos
Osso temporal e
estruturas do ouvido
Cóclea
Crista ampular
Anatomia do ouvido (4 unid.)

Labirinto membranoso
Máculas otolíticas
Orgão de Corti

Simuladores para Treino de Aptidões Clínicas

Um simulador para
ensinar e praticar o uso de
um oftalmoscópio, o
exame do fundo ocular e
de aprendizagem e
identificação de doenças e
condições do olho.
Competências:
O uso de um
oftalmoscópio.
Exame do olho (3 unid.)

Técnica de exame.
Identificação de até 10
casos patológicos.
Habilidades de
comunicação

Um modelo em tamanho
real para treino do exame
do ouvido directamente
com um otoscópio,
incluindo meato acústico
externo e membrana
timpânica. Permite a
remoção de corpos
estranhos.
Competências:
Uso e manuseio de um
otoscópio.
Exame do ouvido(4 unid.)

Exame do meato acústico
e membrana timpânica.
Habilidades de
comunicação e técnica de
exame.
Diagnóstico de até 11
casos.
Remoção de cera e corpos
estranhos.

Molde original de um
tórax feminino com
mamas de tamanho
médio, com aspectos
físicos muito realistas para
aprender e praticar o
exame das mamas.

Exame da mama strap-on (3 unid.)

• representa
detalhadamente mesmo
as estruturas mais
delicadas da pele
• apresenta uma textura
muito realista
• possibilita o exame e
auto-exame das mamas
em posição ereta e
deitada
• alterações
provavelmente benignas e
malignas de diferentes
formas e estágios

Moldes originais muito
realistas de três mamas
femininas diferentes (de
tamanho médio e grande)
para aprender e praticar a
palpação das mamas a fim
de detectar possíveis
alterações:
Representa
detalhadamente mesmo
as estruturas mais
delicadas da pele.
Conjunto de 3 mamas (2 unid.)

Apresenta uma textura
muito realista.
Duas mamas com
alterações provavelmente
benignas e malignas de
diferentes formas e
estágios.
Para fins de comparação,
uma das mamas é o molde
de uma mama saudável.

Este modelo simula um
paciente real onde se
pode auscultar sons
cardíacos e pulmonares
seleccionados a partir de
um controlo remoto sem
fios. O modelo não
apresenta locais visíveis
de auscultação obrigando
o estudante a uma
apalpação para identificar
os locais correctos de
auscultação.
Torso masculino para auscultação cardíaca e pulmonar
(1 unid.)

Sons pulmonares
disponíveis:
Broncovesicular,
Bronquial, Cavernoso,
Egofonia, Estalidos fortes,
Estalidos fracos, Atrito,
Infantil, Sibilo
monofónico, Normal,
Pectorilóquia, Edema
pulmonar, Ronco, Estridor,
Vesicular e Sibilo.
Sons cardíacos
disponíveis:
Regurgitação aórtica,
Defeito do septo interauricular, Holossistólico,
Mesossistólico, Estenose
mitral, Normal, Ducto
arterioso persistente
(PDA), Pulmonar,
Estenose, Galope S3,
Galope S4, Click sistólico e
Defeito septal interventricular.

Paciente de cardiologia
simulado para treino
clínico. Facilita a formação
das aptidões clinicas de
examinação e auscultação
de sons cardíacos e
murmúrios.
Os sons foram gravados a
partir de pacientes reais e
reproduzidos com um
sistema de alta qualidade.
Pode ser usado um
estetoscópio real.
Simulador para treino de auscultação
cardiovascular (1 unid.)

Os locais de auscultação
das válvulas cardíacas
estão localizadas
correctamente no
manequim de tamanhon
real.
Este simulador contêm 88
casos clínicos, dos quais
12 com sons cardíacos
normais, 14 de sons
patológicos, 10 de
simulações de arritmias e
55 casos de simulação de
arritmias com ECG.

Este simulador é
orientado para a
auscultação pulmonar.
Características:
Casos clínicos e sons
registados pertencem a
pacientes reais
Possui 15 altifalantes
localizados no tronco do
manequim (7 anteriores e
8 posteriores), cada um
deles reproduzindo sons
independentes
Simulador para treino de auscultação pulmonar
(1 unid.)

Casos clínicos foram
escolhidos para fins
educacionais com base em
padrões da American
Thoracic Society

O exame ginecológico é
um procedimento
importante que precisa
ser ensinado em primeira
instância sem um paciente
real. O simulador para
exame pélvico feminino
apresenta uma correcta
representação anatómica
e táctil da pélvis feminina
para análise e diagnóstico
de patologias e alterações.
Competências:
Exame pélvico feminino (1 unid.)

Reconhecimento da
anatomia e pontos de
referência.
Exame vaginal através de
um procedimento digital
Exame Bi-manual
Procedimento do
esfregaço cervical
(incluindo o uso do
espéculo)
Exame rectal

Exame pélvico feminino MK3 (2 unid.)

O exame ginecológico é
um procedimento
importante que precisa
ser ensinado em primeira
instância sem um paciente
real. O simulador para
exame pélvico feminino
MK3 apresenta uma
correcta representação
anatómica e táctil da
pélvis feminina para
análise e diagnóstico de
patologias e alterações.
Possui algumas melhorias
relativamente ao modelo
mais antigo,
nomeadamente:
- Maior durabilidade de
materiais
- Maior facilidade de
mudar os diferentes
módulos uterinos
- O colo do útero é mais
pronunciado, como nos
casos reais
- Os lábios vaginais podem
ser afastados com mais
realismo
Competências:
Reconhecimento da
anatomia e pontos de
referência.
Exame vaginal através de
um procedimento digital
Exame Bi-manual
Procedimento do
esfregaço cervical
(incluindo o uso do
espéculo)
Exame rectal

Uma representação
realista das nádegas, ânus
e recto, que permitem a
prática de habilidades de
diagnóstico associado ao
exame rectal. Um períneo
adicional é incluído,
contendo duas patologias
rectais.
Competências:
O exame digital da
próstata
O toque rectal
Exame rectal (3 unid.)

Inserção e uso de
anuscópio e proctoscópio

O simulador de algaliação
masculina permite que o
aluno possa aprender
algaliação, bem como
demonstrar a autoalgaliação para os
pacientes. Possui uma
anatomia precisa da
uretra masculina. A
sensação da passagem do
catéter urinário ao longo
da uretra até à bexiga
corresponde à realidade.
Competências:
Algaliação M/F (2/1 unid.)

O correcto manuseamento
da anatomia mascullina e
feminina
Técnica asséptica de
algaliação
Aceita cateter urinário 1416 Ch
Gestão de fluidos
Remoção do catéter
urinário

Este produto
proporciona a
plataforma ideal para
todos os alunos da área
da saúde praticarem as
habilidades relacionadas
com a punção venosa e
cateterização
intravenosa.
Competências:
Punção venosa
Braço para injecção e punção venosa (4 unid.)

Cateterização venosa

Este produto
proporciona a
plataforma ideal para
todos os alunos da área
da saúde praticarem as
habilidades relacionadas
com a punção venosa, e
cateterização
intravenosa.
Competências:
Punção venosa
ACF-Pad. Punção venosa (12 unid.)

Cateterização venosa

Este simulador oferece
treino no procedimento
de punção da artéria
radial
Competências:
Palpação da artéria radial
Inserção da agulha
Colheita de sangue

Pulso para punção arterial (1 unid.)

Suporte multi-camadas
para a práctica de
injecção subcutânea,
intradérmica e
intramuscular
Competências:
Comunicação MédicoPaciente
Preparação da zona a
aplicar a injecção
Suporte de treino de injecção intramuscular,
subcutânea e intradérmica (10 unid.)

Técnica de injecção

Um bloco com
características
semelhantes aos tecidos
humanos, ideal para a
práctica de aptidões
básicas associadas à
sutura de ferimentos
Competências:
Efectuar incisões
Aplicação de adesivos
na pele
Suporte de treino de Incisões e Suturas (3 unid.)

Agrafamento
Suturação

Este simulador
especializado é utilizado
para treino da técnica
de aspiração de líquido
sinovial.
Competências:
Gestão e postura do
paciente
Técnicas de palpação
Aspiração de líquido do joelho (1 unid.)

Identificação de
referências anatómicas
Aspiração do líquido
sinovial do joelho pela
face lateral e medial

Injecção do cotovelo (1 unid.)

Simulador para a
práctica de injecção dos
tecidos moles das
articulações, usado no
tratamento de
ferimentos e artrites.
Este modelo do cotovelo
é posicionado de acordo
com o indicado para
tratamento do “cotovelo
de tenista” e “cotovelo
de golfista”. Existem
dois locais diferentes de
injecção incorporados
neste modelo.
Competências:
Gestão e postura do
paciente
Técnicas de palpação
Identificação de
referências anatómicas
e áreas dolorosas

Injecções para: Cotovelo
de tenista (epicondilite
lateral) e Cotovelo de
golfista (epicondilite
medial)
Treino de diferentes
técnicas de infiltração

O manequim Truman foi
desenhado e construído
de modo a adicionar
realismo ao treino de
Ressuscitação CardioPulmonar (RCP) e
simulação da técnica de
desfibrilação recorrendo
a um desfibrilador
automático externo.
Competências:
Intubação oral.
Truman-Suporte Básico de Vida c/ desfibrilador
(1 unid.)

Intubação nasal.

Ressuscitação CardioPulmonar.
Treino com desfibrilador
automático externo.

Este manequim
providencia treino de
Ressuscitação CardioPulmonar de alta
qualidade com feedback
através de um repórter de
ventilações e
compressões.
Competências:
Ressuscitação CardioPulmonar.
Identificação de
referências anatómicas
relevantes para RCP.
Resusci Anne - Suporte Básico de Vida (1 unid.)

Cabeça, braços e pernas
articuladas permitem um
manuseamento realista do
paciente durante as
manobras de RCP.
Módulo repórter permite
uma informação imediata
do desempenho ou um
relatório final impresso.

Este modelo da parte
superior do torso simula
as complicações mais
comuns quando se efectua
intubações, ventilações e
sucções.
Competências:
Uso do Laringoscópio.
Intubação oral e nasal.
Uso de máscara laríngea e
Combitube®.

Simulador de gestão das vias aéreas (1 unid.)

Características anatómicas
permitem demonstração
da manobra de Sellick
(pressão cricóide) e
laringoespasmo.
Ventilação Máscara-SacoVálvula (Máscara
reanimação tipo Ambu).
Desobstrução das vias
aéreas e sucção de
líquidos.
Inspecção visual da
expansão pulmonar.

Simulador de Alta Fidelidade
SimMan 3G

Simulador de Alta Fidelidade SimMan 3G (1 unid.)

SimMan 3G é um
simulador de paciente
adulto projetado para
oferecer o treino mais
realista possível,
mantendo-se fácil de
configurar e simples de
operar.
SimMan 3G vem com uma
longa lista de recursos que
irão otimizar cenários de
treino de simulação,
incluindo o
reconhecimento
automático de
medicamentos, os olhos
sensíveis à luz, a excreção
de fluido corporal e
portabilidade Wi-Fi.

O SimMan 3G é um simulador de um paciente adulto de alta fidelidade que pode
apresentar sintomas neurológicos e fisiológicos, permitindo um treino avançado e
muito realista, seja em modo automático ou manual (www.laerdal.com)

Especificações

A RCP é monitorizada em tempo real e a sua qualidade avaliada.

Capacidade de produção de secreções (testa, olhos, nariz, boca e ouvidos).

Sistema de reconhecimento de fármacos (RFID). Ele registra automaticamente a
quantidade, velocidade e tipo de droga e aplica as respostas fisiológicas apropriadas.

Inclui respostas das pupilas à luz, piscadas em ritmos lento, normal e rápido, piscar e
abrir, e reações parcialmente abertas e fechadas.

Além do acesso vascular padrão no braço direito, pode ser criado acesso intraósseo por meio
da tíbia.

Pode ser realizada uma punção pleural por agulha e inserir um dreno no tórax em ambos os
lados.

Gestão das Vias Aéreas




















Vias aéreas abertas / fechadas; controladas de modo automático ou manual
Inclinação da cabeça / inclinação do queixo
Compressão da mandíbula articulada
Sucção (oral e nasofaríngea)
Ventilação por máscara de bolsa
Intubação orotraqueal
Intubação nasotraqueal
Combitube, LMA e outras posições das vias aéreas
Intubação endotraqueal
Intubação retrograda
Intubação por fibra ótica
Ventilação por jato transtraqueal
Coniotomia por agulha
Coniotomia cirúrgica
Complacência variável dos pulmões – 4 ajustes
Resistência variável dos pulmões – 4 ajustes
Intubação da haste principal direita
Distensão do estomago
Conectividade com simulações respiratórias de terceiros

Complicações das Vias Aéreas









Detecção da posição apropriada da cabeça
Não pode intubar / pode ventilar
Não pode intubar / não pode ventilar
Edema lingual
Inchaço da faringe
Laringospasmo
Faixa de movimento cervical diminuída
Trismo

Características da Respiração






Respiração espontânea simulada
Aumento e diminuição do tórax de modo bilateral e unilateral
Exalação de CO2
Sons normais e anormais da respiração: 5 lados de auscultação anterior, 6 lados
de auscultação posterior
Saturação de oxigênio e forma de onda

Complicações Respiratórias






Cianose
Punção pleural por agulha – bilateral
Movimento do tórax unilateral e bilateral
Sons de respiração unilateral, bilateral e lobular
Inserção de tubo no tórax – bilateral

Características Cardíacas







Coleção ampla de ECG
Sons cardíacos – quatro locais anteriores
Monitoração do ritmo de ECG (4 fios)
Exibição de 12 vias de ECG
Desfibrilação e cardioversão
Marcapasso

Características de Circulação





Pressão sanguínea medida manualmente por auscultação de sons Korotkoff
Pulsos carotídeo, femoral, braquial, radial, pedis dorsal, tibiase popliteal e
posterior sincronizados com ECG
Intensidade do pulso variável com a pressão sanguínea
Palpitação do pulso é detectada e registrada

Acesso Vascular




Acesso intravenoso (braço direito)
Acesso intra-ósseo (tíbia e esterno)
Sistema automático de reconhecimento de droga

RCP






Conformidade com as Diretrizes de 2005
Compressões por RCP geram pulsos palpáveis, forma de onda da pressão
sanguínea e artefatos de ECG
Profundidade e resistência real de compressão
Detecção de profundidade, liberação e freqüência de compressões
Retorno em tempo real sobre a qualidade da RCP

Olhos




Piscada – lenta, normal, rápida e piscadela
Abertos, fechados e parcialmente abertos
Acomodação das pupilas: Sincronia / assincronia, Velocidade de resposta
normal e morosa

Outras Funções








Ataque / fasciculação
Hemorragia: Simulação de hemorragia em múltiplos locais, Arterial e venosa,
Sinais vitais respondem automaticamente à perda de sangue e terapia, Atua com
vários módulos de ferimento e kits de moldagem
Saída de urina (variável)
Cateterismo da bexiga
Secreções: Olhos, ouvidos, nariz, boca, Sangue, mucosa, CSF, etc.
Diaforese





Sons do intestino – quatro quadrantes
Voz do paciente: Sons registrados previamente, Sons personalizados, Instrutor
pode simular a voz do paciente
Comunicação do instrutor: Múltiplos instrutores se comunicam utilizam a voz
integrada através de IP

Farmacologia




Sistema automático de reconhecimento de droga identifica o medicamento e a
dosagem
Amplo formulário de droga
Respostas fisiológicas automáticas ou programáveis

Características do Sistema















Computador com tela sensível ao toque sem fio controla remotamente o
simulador
Controla múltiplos manequins a partir de uma interface
Controla simulações a partir de qualquer lugar em sua rede
Múltiplas interfaces podem controlar / observar uma simples simulação
Modo do instrutor: Controle preciso e rápido, Cenários personalizados em
design e programa, Cria eventos personalizados, Executa cenários pré-montados
Modo automático: Modos fisiológicos e farmacológicos executam simulações
pré-montadas; Controle único e simples com aumento e diminuição da
dificuldade e marcapasso
Controles de simulação: Avanço rápido, Pausa, Retorno, Salvar / Recuperar
Editor de perfil
Previsão futura e exibição do resultado do paciente
Debriefing de vídeo integrado
Registro de dados
Observações do instrutor
Atua com cenários existentes do SimMan

Monitor do Paciente







Sem fio
Altamente configurável
Inclui: ECG (2 traçados), SpO2, CO2, ABP, CVP, PAP, PCWP, NIBP, TOF,
débito cardíaco, temperatura (central e periférica), parâmetros adicionais e
programáveis.
Exibição de raio X
Exibição de ECG em 12 derivações

