
ALS ALGORITMUS OKTATÁSA AZ ATLAS ÉS A REALITi 360 SEGÍTSÉGÉVEL
Az Atlas, a 3B Scientific ALS szimulátora lehetővé teszi a korszerű, életmentést szolgáló képzések különböző kategóriáit. 
Az Atlas intubációs fejjel, CPR mellkassal, IV/IO karokkal és hablábakkal rendelkezik. A légutak anatómiailag valósághűek, 
beleértve a nyelvet, az orrgaratot, a szájgaratot, a gégefedőt, a vallekulát, a hangszálakat, a nyelőcsövet, a légcsövet és a 
tüdőt. Szájon át és orron át végezhet intubációt az alapvető és a korszerű légútkezelő eszközök segítségével. A bordaív 
egyedi kialakítása valódi kompressziós mozgásokat tesz lehetővé újraélesztés közben. 

Az Atlas vezeték nélküli eszköz, amely teljes integrációban van a REALITi 360 termékkel. Az Atlas és a REALITi 360 kom-
binációja teljes megoldást kínál az AHA/ERC-vel kompatibilis ALS oktatásokhoz. Az egész rendszer a dobozból kivéve 
azonnal használható, és nem igényel kifinomult műszaki karbantartást. A REALITi 360 a mentőkben és kórházakban használt 
különféle betegmonitorok, defibrillátorok és lélegeztetőgépek választékát utánozza. Pontosan azokat a monitorokat választ-
hatja ki, amelyekkel minden nap dolgozik, és anélkül oktathat, hogy feláldozná az életszerűséget. 

ATLAS – A 3B SCIENTIFIC LEGÚJABB FEJLESZTÉSE
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OLVASSA BE A QR-KÓDOT, HA TÖBBET SZERETNE MEGTUDNI AZ ATLAS-RÓL 

AZ ALS OKTATÁS ÁTALAKÍTÁSA AZ ATLAS ÉS A REALITi 360 SEGÍTSÉGÉVEL

•  A könnyű, vezeték nélküli és teljes mértékben hordozható Atlas és REALITi 360 támogatja a megerőltetés nélküli in situ 
edzést

•  Nincs szükség valós defibrillátorokra és további csatlakozókra, így pénzt és valódi eszközök értékes belső erőforrásait 
takaríthatja meg anélkül, hogy fel kellene áldozni az életszerűséget

•  Az Atlas intuitív tulajdonságának köszönhetően a dobozból kivéve azonnal használható

•  Az Atlas funkcionális és robusztus kialakítása egyáltalán nem vagy minimális karbantartást igényel 

ATLAS ÉLETMENTÉST SZOLGÁLÓ OKTATÓ ESZKÖZ
•  Tétel száma: 1023796 
•  Kombinálhatja az Atlast bármely REALITi 360 termékkel, 

hogy élethűbb szimulációs eredményeket érjen el

LÉPJEN KAPCSOLATBA ÉRTÉKESÍTÉSI  
IRODÁNKKAL MÉG MA 
•  a demo lefoglalásáról
•  hogy többet megtudjon a 3B Scientific ALS 

oktatási megoldásáról
•  hogy megismerje, hogyan frissíthet az Atlas 

révén, ha már oktat a REALITi 360 termékkel
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