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Advanced Chloe Patient Care Simulator

Conhecimento: todos os departamentos

Manequim de corpo inteiro,
simulador sofisticado para treino de
procedimentos de enfermagem clínica.
Uma variedade de exercícios pode ser
realizada, desde aplicação de ligaduras e
cuidados gerais do paciente à palpação da
mama, cateterismo, manejo de ostomia,
treino de injeção e exame cervical.
As características incluem:
-Articulação da cabeça, mandíbula,
cotovelos, pulsos, tornozelos e joelhos
-Atividades de banho e colocação de
ligaduras
-Dobra e destaca na cintura para o
armazenamento fácil
-Capacidade da palpação da mama
(uma das mamas anómala)
-Depósitos internos amovíveis
-Capacidade de administração de
enema
-Manual de instruções
-Inserções masculinas e femininas
permutáveis do peito
-Órgãos intercambiáveis masculinos
e femininos
-Sítios de injeção intramuscular no
braço, coxas e nádega
-Selagem segura entre ostomias e
tanques internos
-Colocação de tubo oro e
nasofaríngeo
-Olhos realistas para exame
oftálmico. Abrem e fecham e uma das
pupilas em midríase
-Uretra e bexiga para colocação de
cateteres
-Canal auditivo para irrigação e
medicação
-Pele da face mãos e pés realista
-Cabelo realista para simulação de
cobertura ou cuidados capilares
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-Local de traqueostomia com
traqueia de substituição
-Colostomia transversa, ileostomia e
estomas
suprapúbicos,
permitindo
irrigação
-Entubação oro e nasogástrica e
aspiração
-Pulsos palpáveis
-Pé ulcerado
-Dentaduras superiores e inferiores
para higiene bucal
-Vagina realista e colo do útero para
simulação de ‘douching’ vaginal e
Papanicolau
-RCP com boca máscara ou Ambú e
possibilidade de abordagem avançada de
vias aéreas e entubação oro e
nasofaríngea; OMNI Code Blue Monitor
incluído para monitorização do SBV
-Locais de injeção IM ou IV (braço e
mão)
-Peso: 37,3 quilogramas
Ref. IMPR17650
3.450,00 €
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Importado da Alemanha
PVC, polipropileno, silicone,
parafusos e suportes metálicos.
Unitária em mala ou saco de
transporte
NA
Notas importantes:
Não expor a temperaturas extremas;
Higienizar com produtos não corrosivos;
Necessárias S
Tratando-se de um produto importado por encomenda, os manuais de
Fornecidas
instruções poderão não estar disponíveis em língua portuguesa.
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