
Nové trenažéry očkování
Nacvičujte správnou techniku očkování injekční stříkačkou.

Trenažér očkování intramuskulární injekcí obj. kód 4104.SPEC162

Tento trenažér očkování umožňuje rychlý a efektivní nácvik podání vakcíny intramuskulární cestou.
Je dodáván jako sada po 10 a umožňuje hromadný nácvik v jakémkoliv nácvikovém prostředí.
Trenažér se vyznačuje realistickými a snadno rozpoznatelnými tkáňovými vrstvami, které znázorňují 
kožní, tukovou a svalovou vrstvu.
Díky citelným anatomickým vrstvám je tento trenažér ideální pomůckou pro výuku správného zave-
dení jehly a to jak pro začátečníky, tak pro osoby s většími klinickými dovednostmi.

Přehled vlastností
Umožňuje nácvik intramuskulární injekce
Schopný pojmout vstříknutí tekutiny
Realistické anatomické vrstvy jsou snadno rozpoznatelné
Odolný materiál s dlouhou životností

Všestrannost
Jemná kůže na dotek
Realistické tkáňové vrstvy umožňují pocítit realistický odpor při zavádění jehly
Receptivní svalová vrstva umožňuje studentům rozpoznat, zda jehla nepronikla příliš daleko

Hygiena
Možné čištění jakýmikoliv standardně klinicky používanými produkty
Při čištění doporučujeme použít malé množství tekuté dezinfekce Milton

Bezpečnost
Když nacvičujete zavedení injekce, používejte pouze vodu
Po použití a před uskladněním produktu se ujistěte, že je řádně vysušený
Bez latexu

Anatomie
Kožní, tuková a svalová vrstva
Realistická elasticita kůže

Přehled získaných dovedností
Technika intramuskulární injekce a očkování
Správná práce s tkání
Umožňuje rozvést diskuzi ohledně velikosti jehly a sklonu při zavedení injekce
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Nové trenažéry očkování
Nacvičujte správnou techniku očkování injekční stříkačkou.

Trenažér očkování intramuskulární 
a intradermální injekcí

obj. kód 4003.7130

Tento trenažér umožňuje procvičovat intramuskulární injekci do ramene 
standardním postupem jako při provádění očkování. Model lze použít jako 
trenažér očkování, ale také jako normální trenažér intramuskulární nebo 
subkutánní injekce. Trenažér lze připevnit na horní část paže.

Pro punkci slouží simulovaná a snadno hmatatelná anatomie ramene. Zadní část trenažéru je odolná proti propíchnu-
tí, takže nehrozí nebezpečí poranění.
Injekci lze provést běžnými jehlami a stříkačkami, je možná i aplikace tekutiny do trenažéru.
Model lze demontovat, aby bylo možné po cvičení snadno odstranit kapalinu.
Díky novému realistickému materiálu nejsou vpichy viditelné, takže je možné provést mnoho stovek vpichů, než bude 
nutné trenažér vyměnit.

Vlastnosti produktu:
- Intramuskulární injekce
- Subkutánní injekce
- Aplikace kapaliny
- Anatomické orientační body
- Vysoce kvalitní materiál

Rozměry: 17,5 × 8,5 × 5,0 cm
Hmotnost: 300 g


