NOELLE® S550

Prosedur
:
Jangan mencoba untuk melakukan praktek intubasi tanpa pelumas jalan napas atau dengan
pelumas silikon (disediakan). Karena akan membuat intubasi sangat sulit dan mungkin
mengakibatkan kerusakan.
Ketika simulasi pemberian obat melalui selang endotrakeal, penyedia harus menggunakan jarum
suntik kosong.
Cairan yang masuk ke dalam trakea atau kerongkongan dapat menyebabkan
kerusakan internal
Mulut ke mulut resusitasi tanpa perangkat penghalang adalah
tidak dianjurkan, karena akan mengotori jalan napas.
Perlakukan NOELLE dengan tindakan yang sama yang akan sebagaimana terhadap pasien nyata.
Selalu pastikan bahwa mekanisme persalinan telah betul-betul siap ketika akan menyalakan /
meng “ON” kan sistem.
Jangan mengoperasikan mekanisme kelahiran tanpa perut penutup di tempatnya.
Penyimpanan
Simpan NOELLE di tempat yang sejuk dan kering. Penyimpanan simulator dalam jangka
panjang pada tempat bertemperatur di atas 85 derajat Fahrenheit (29 derajat celcius) akan
menyebabkan simulator melunak dan perlahan-lahan meleleh. Mengoperasikan NOELLE pada
lingkungan bertemperatur 95 derajat Fahrenheit (35 Celsius) adalah diperbolehkan.

BABY ANNE

Pendahuluan
Bayi Anne telah dikembangkan untuk menyediakan alternatif efektif biaya untuk program
pelatihan CPR bayi.
Manikin ini dapat digunakan di dalam kelas, sehingga mampu meningkatkan kemampuan praktik
dan partisipasi aktif bagi para siswa. Semua kebutuhan pembelajaran telah tersedia untuk
menjamin pelatihan yang berkualitas.
Bayi Anne ini juga cocok sebagai pelatihan untuk orang yang ingin menyegarkan ingatan tentang
keterampilan CPR, baik dalam kursus atau pelatihan di rumah.
Bayi Anne mensimulasikan bayi usia tiga bulan, dengan Standar fisiologi dan anatomi, dan
dirancang untuk pelatihan realistis dasar pendukung kehidupan/ basic life support (BLS)
terutama resusitasi kardiopulmoner/ cardiopulmonary resuscitation (CPR) dan menghilangkan
sumbatan jalan napas karena benda asing.
Beberapa fitur yang bermanfaat juga disertakan dalam manikin Bayi Anne untuk pelatihan yang
efektif, diantaranya:
Sumbatan jalan nafas
Wajah yang menyerupai nyata dengan rahang yang bisa bergerak
Mirip dengan manusia aslinya, dilengkapi ventilasi dan kompresi
Dada muncul dengan ventilasi
Permukaan yang realistis untuk lokasi titik kompresi
Simulasi tersedak / hambatan nafas oleh benda asing.
Penyimpanan
Jangan simpan manikin dengan saluran napas, karena penutupan pipa saluran napas dalam waktu
lama dapat menyebabkan kondisinya tidak bagus.
Ketika kemasan 4-pack, posisi boneka manekin sebagai ilustrasi.

PHANTOM MATERNITAS TIPE I

Phantom dengan ukuran yang sesuai kenyataan ini dapat digunakan untuk pelatihan " 4
langkah leopold manuver, memantau detak jantung janin dan pengukuran perut. dengan
menggembungkan udara diperut (bukan dari cairan ketuban/ air), akan menghasilkan rasa yang
sangat realistik. terdapat sebuah synthesizer (audio sound) internal yang memproduksi suara
detak jantung janin yang realistis. volume dan kecepatannya dapat diatur.

