
Építse fel és értékelje betegápolási és ápolói segítségnyújtási kompetenciáit és 
hallgatózási készségeit egy „mindent az egyben” tartalmazó képzési tanbábu 
segítségével! Nikki, a hallgatózás gyakorlására szolgáló betegápolási tanbábu 11 elülső 
és 4 hátulsó hallgatózási helyet kínál, összesen 42 kitűnő minőségű hallgatózási 
hanggal a fejlett betegápolási készségek javítására. A NursingScope nevű elektronikus 
szimulációs oktatási sztetoszkóppal együtt kapható tanbábu a valósághűség extra 
szintjét biztosítja minden hallgatózási képzéshez vagy objektív strukturált klinikai 
vizsgálathoz (O.S.C.E.). A tanbábut kifejezetten forgatókönyv-alapú szimulációs célokra 
fejlesztették ki a betegápolási kompetenciák és a fejlett ápolói készségek javításához.

NIKKI, A HALLGATÓZÁS (AUSZKULTÁCIÓ) GYAKOR-
LÁSÁRA SZOLGÁLÓ BETEGÁPOLÁSI TANBÁBU

ÚJ: Összesen 42 prémium minőségű szív-, tüdő- és bélhangot 
tartalmazó gazdag könyvtár
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11 ELÜLSŐ ÉS 4 HÁTULSÓ HALLGATÓZÁSI HELY››
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Sikeres auszkultációs képzés a NursingScope oktatási sztetoszkóppal:
 1. A sztetoszkóp helyes elhelyezésének oktatása
2. A normál és a rendellenes szív-, tüdő- és bélhangok felismerésének megtanítása
3. A megfelelő anatómiai terminológia oktatása
4.  A betegekkel és az orvosi személyzettel való alapvető kommunikációs készségek 

megtanítása

A Nikki, a hallgatózás gyakorlására szolgáló betegápolási 
tanbábu az auszkultációs képzést segítő Cardionics 
hangkönyvtárral 11 elülső és 4 hátulsó auszkultációs helyet 
kínál, kitűnő minőségű hangokkal.

Nikki, a hallgatózás (auszkultáció) gyakorlására szolgáló 
betegápolási tanbábu
Ez az auszkultációs és betegápolási képzést segítő tanbábu egy 
felnőtt, életnagyságú beteget utánoz, és a NursingScope nevű 
oktatási sztetoszkóppal együtt kapható. A NursingScope egy 
elektronikus szimulációs oktatási sztetoszkóp, melyet hallgatózási 
képzési célokra vagy objektív strukturált klinikai vizsgálathoz 
(O.S.C.E.) fejlesztettek ki. Vezeték nélkül működik együtt a 
vezérlő táblagéppel (amely a készlet része), és hozzáférést 
biztosít az oktató számára a Cardionics nagy hangkönyvtárához. 
Az oktató a képzés helyszínén ki tudja választani és meg tudja 
változtatni a hangokat. A NursingScope sztetoszkópot a 
megfelelő auszkultációs helyre téve a képzésben részesülő 
személy meghallgathatja a fi ziológiás vagy kóros állapotokra 
jellemző hangok bármelyikét.
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A NursingScope auszkultációs oktatási sztetoszkóp jellemzőinek áttekintése:
•  A NursingScope wifi  lehetővé teszi az oktató számára, hogy a távolból kiválassza az 

auszkultációs képzéshez használni kívánt hangokat 
• A hangok csak a megfelelő auszkultációs helyeken hallgathatók meg
•   Felhasználóbarát szoftver maximális rugalmassággal: a rendszer a konkrét egyéni 

igényekhez adaptálható, és a hangok és forgatókönyvek gyakorlatilag korlátlan 
választékát nyújtja

• Gyorsan cserélhető AAA elem

•  21 szívhang, többek között az aortastenosis, a perzisztáló 
Botallo-vezeték (ductus arteriosus) és a szisztolés szívzörej 
hangjai

•  15 tüdőhang, többek között a stridoros légzés, a pectoriloquy 
(mellkasi beszéd) és a tüdőödéma hangjai

•  6 bélhang, többek között a haskorgás (borborygmus), a 
hiper- és hipoaktív bélműködés, valamint a normál bélműködés 
hangjai

TUDJON MEG TÖBBET NIKKIRŐL, A HALLGATÓZÁS GYAKORLÁSÁRA SZOLGÁLÓ 
BETEGÁPOLÁSI TANBÁBURÓL A 3BSCIENTIFIC.COM CÍMEN!


