
TREINAMENTO DE ALGORITMO DE SAV/ALS COM ATLAS E REALITi 360
Atlas, o simulador de SAV/ALS da 3B Scientific, auxilia em várias categorias de treinamento de suporte avançado de 
vida. O Atlas inclui uma cabeça de intubação, peito preparado para RCP, braços IV/IO e pernas de espuma. A via aérea é 
anatomicamente realista, incluindo língua, nasofaringe, orofaringe, epiglote, valécula, cordas vocais, esôfago, traqueia e 
pulmão. Você pode realizar intubação oral e nasal usando dispositivos de gestão das vias aéreas básicos e avançados. 
O design único do tórax permite movimentos reais de compressão durante a RCP.   
 
O Atlas funciona sem fio e é totalmente integrado ao REALITi 360. A combinação do Atlas com o REALITi 360 oferece 
uma solução completa para treinamentos de SAV/ALS conforme AHA/ERC. O sistema inteiro pode ser usado direto da 
caixa e não necessita de manutenção técnica sofisticada. O REALITi 360 imita uma seleção de diferentes monitores de 
pacientes, desfibriladores e ventiladores usados em ambulâncias e hospitais. Você pode escolher exatamente aqueles 
monitores com os quais está trabalhando todos os dias e precisa treinar sem sacrifício do realismo. 

ATLAS – O DESENVOLVIMENTO MAIS RECENTE DA 3B SCIENTIFIC



Oximetria de pulso*

RCP de alta qualidade

Retorno de RCP de qualidade*

Posicionamento de 12 vias  
de ECG 

ECG de 12 vias* Almofadas de desfibrilação Acesso IO umeral Oclusão de via aérea Pulso automatizado, sincronizado 
com o ritmo cardíaco*

*somente disponível quando usado em conjunto com o REALITi 

Acesso IV Pratique a intubação usando 
dispositivos básicos e avança-
dos de gestão das vias aéreas

Intubação oral  
(OPA, iGel, LMA, LT, ETT)

Intubação nasal  
(NPA, ETT)

Feedback*

UMA SOLUÇÃO COMPLETA PARA TREINAMENTO DE ALGORITMO DE SAV/ALS



+

LEIA O QR CODE PARA SABER MAIS SOBRE O ATLAS

TREINAMENTO DE SAV/ALS TRANSFORMADOR COM ATLAS & REALITi 360

•  Leve, sem fio e totalmente móveis, o Atlas e REALITi 360 possibilitam treinamento no local sem esforço.

•  Não são necessários desfibriladores reais nem conectores adicionais, o que poupa dinheiro e seus preciosos recursos 
internos de dispositivos reais sem sacrifício do realismo

•  Devido ao seu design intuitivo, o Atlas pode ser usado direto da caixa.

•  O design funcional e robusto do Atlas necessita de manutenção mínima ou nenhuma. 

TREINAMENTO DE SUPORTE AVANÇADO 
DE VIDA COM AUXÍLIO DO ATLAS
• Nº Item 1023796 
•  Combine o Atlas com qualquer produto 

REALITi 360 para alcançar resultados de 
simulação mais realistas.

CONTATE NOSSO SETOR DE VENDAS HOJE 
• Para agendar uma demonstração.
•  Para saber mais sobre a solução de 

treinamento de SAV/ALS da 3B Scientific.
•  Para descobrir como você pode atualizar 

com o Atlas se já estiver treinando com o 
REALITi 360.
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