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Introdução
Você acaba de adquirir um treinador de cuidados com ferimentos e de técnicas de bandagem com 
que poderá demonstrar cuidados profissionais com ferimentos e com o qual os estudantes poderão 
praticar. O treinador possui 13 locais de ferimentos que podem ser discutidos e cuidados. Padrões 
(p.ex. higiene), como parte da gestão de ferimentos em enfermagem e medicina podem ser prati-
cados e melhorados.

Conteúdo do Fornecimento
Tronco com 13 locais de ferimentos
Bolsa para transporte

Funções
O treinador para cuidados com ferimentos e técnicas de bandagem é destinado para os procedi-
mentos cirúrgicos e ferimentos físicos a seguir:

Ferimento após tireoidectomia
Ferimento após esternotomia (com dreno)
Ferimento após mastectomia (com dreno)
Ferimento após toracotomia (pneumonectomia)
Ferimento após esplenectomia (com dreno)
Ferimento após laparotomia média (p.ex. cistectomia)

Ferimento após apendicectomia
Colostomia
Ferimento após incisão Pfannenstiel  
(p.ex. cesárea ou histerectomia abdominal)
Ferimento após nefrectomia (incisão lateral)
Ferimento após laminectomia
Decúbito (grau 2)
Ferimento após amputação (perna amputada)

Os ferimentos e sistemas de drenagem mostrados podem ser avaliados profissionalmente e receber 
cuidados. Os cuidados com os ferimentos podem ser realizados usando as formas usuais, proporci-
onando situações de treinamento que são tão realistas quanto possível. Dada a estrutura flexível do 
material usado, os estudantes podem praticar colocar e trocar bandagens e curativos em condições 
realistas.

Limpeza e cuidados
As superfícies do simulador podem ser limpas com pano úmido. Quaisquer resíduos de gesso po-
dem ser removidos com removedor de gesso normal. Assegure-se de que o treinador está comple-
tamente seco antes de armazená-lo.

Dados técnicos
Dimensões:
Simulador (A x L x P): 23 x 46 x 77 cm
Peso: aprox. 4,3 kg
Condições de operação
Temperatura operacional: -10°C a +40°C
Temperatura de armazenagem: -20 °C a +40 °C
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