
ATLAS VE REALITI 360 İLE ALS ALGORİTMA EĞİTİMİ
3B Scientific ALS simülatörü Atlas, farklı kategorilerdeki gelişmiş yaşam desteği eğitimlerini destekler. Atlas’ta bir 
entübasyon başı, CPR yapılabilecek bir göğüs, IV/IO kollar ve köpük bacaklar bulunmaktadır. Dil, nazofarenks, orofarenks, 
epiglot, valleküler, ses telleri, özofagus, trakea ve akciğer içeren solunum yolu anatomik olarak gerçekçidir. Temel ve 
gelişmiş solunum yolu yönetim cihazlarını kullanarak hem ağızdan hem de burundan entübasyon yapabilirsiniz. Göğüs 
kafesinin benzersiz tasarımı, CPR sırasında gerçek kompresyon hareketlerine izin verir. 

Atlas kablosuzdur ve REALITi 360 ile tamamen entegredir. Atlas ve REALITi 360 kombinasyonu, AHA/ERC uyumlu ALS 
eğitimleri için eksiksiz bir çözüm sunar. Sistem kutudan çıkar çıkmaz bir bütün olarak kullanılabilir ve karmaşık teknik 
bakım gerektirmez. REALITi 360, ambulanslarda ve hastanelerde kullanılan farklı hasta monitörlerinin, defibrilatörlerin ve 
ventilatörlerin işlevlerini sunar. Gerçekçilikten ödün vermeden tam olarak her gün çalıştığınız ve üzerinde eğitim almanız 
gereken monitörleri seçebilirsiniz. 
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ATLAS HAKKINDA DAHA FAZLA BİLGİ EDİNMEK İÇİN QR KODUNU TARAYIN

ATLAS VE REALITi 360 İLE ALS EĞİTİMİNDE BÜYÜK DEĞİŞİM

•  Hafif, kablosuz ve tamamen mobil olan Atlas ve REALITi 360, zahmetsiz yerinde eğitim için destek verir

•  Gerçek defibrilatörlere ve ek konnektörlere ihtiyaç duyulmaması, gerçeklikten ödün vermeksizin paradan ve gerçek 
cihazlardan oluşan değerli kurum içi kaynaklarınızdan tasarruf etmenizi sağlar

•  Atlas, sezgisel tasarımı sayesinde kutusundan çıkarılır çıkarılmaz kullanılabilir

•  Atlas'ın işlevsel ve sağlam tasarımı minimum düzeyde bakım gerektirir veya hiç gerektirmez 

ATLAS GELİŞMİŞ YAŞAM DESTEĞİ EĞİTİMİNİ DESTEKLER
•  Parça No. 1023796 
•  Daha gerçekçi simülasyon sonuçları elde etmek için Atlas'ı 

herhangi bir REALITi 360 ürünüyle birlikte kullanın

HEMEN SATIŞ OFİSİMİZE BAŞVURUN 
•  demo rezervasyonu için
•  3B Scientific ALS eğitim çözümü hakkında  

daha fazla bilgi edinmek için
•  REALITi 360 ile eğitim alıyorsanız, Atlas ile  

nasıl yükseltme yapabileceğinizi öğrenmek için
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