PRO SET

PRO ÉS BASIC
KATÉTEREZÉSI SZIMULÁTOR P93

Férfi és női hólyag katéterezés élethű bemutatásához:
• Valósághű ellenállás az élethű gyakorlás érdekében
• 3 fokozatú húgycsőszűkület
• Puha és mozgatható szeméremajkak és fityma
• Folyadék távozik, ha a katéterezés sikeres volt
• A PRO verzió az alhas lemásolásával lehetővé teszi a
szuprapubikus katéterek (SPK) cseréjét és karbantartását

A katéterezési tréner segítségével férfi és női katéterezést is lehet bemutatni, gyakorolni és értékelni. A cserélhető nemi szervek anatómiailag korrektet és élethű anyagból készültek. A fityma és a szeméremajkak puhák és mobilak, ezáltal az összes
szükséges kézmozgás gyakorolható.

+

+

Valósághű anatómiai jegyek és ellenállás A PRO verzió használható a szuprapubia hatékony tréning érdekében.
kus katéter cseréjéhez és annak gyakorlására.

DIREKT TANULÁS:

• Az átlátszó hólyag lehetővé teszi annak ellenőrzését, hogy a katétert helyesen helyezték-e fel.
• Sikeres katéterezés esetén folyadék távozik.
• A PRO változat anatómiailag valósághű alsó testtel
rendelkezik, amely eltávolítható hasfalat és (már
szúrt) punkciós helyet tartalmaz.

› A PRO készlet tartalma:

• Valósághű modell egy hasról, amelynek kivehető
hasfala és (már szúrt) punkciós helye van
• Férfi és női katéterezési készlet átlátszó hólyaggal
• Üveg és cső összekötő elemek
• Hord táska
PRO Set (férfi & női)
1023010

› PRO női
› PRO férfi
KÜLÖNLEGESSÉGEK:

• Puha és mozgatható fityma és szeméremajkak
• Könnyen tisztítható, részei szétszedhetők
• Férfi verzió: húgycsőszűkület – 3 fokozat

1023008
1023009

› A BASIC készlet tartalma:

• Állvány mágneses rögzítőkkel a nemi szervekhez
• Férfi és női katéterezési készlet átlátszó hólyaggal
• Üveg és cső összekötő elemek
BASIC Set (férfi & női)
1020842

› BASIC női
› BASIC férfi
›

Alkatrészek
Csak katéterezési betét, női
Csak katéterezési betét, férfi

1020231
1020232

1020233
1020234
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A prosztata megnagyobbodás okozta
húgycsőszűkület három különböző
fokozatát manuálisan lehet beállítani.

