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Yara bakımı ve bandaj teknikleri için simülatör
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Giriş
Yara bakımı ve bandaj tekniği için usulüne uygun yara bakımı ve bandaj tekniklerini gösterebileceği-
niz ve alıştırma yapabileceğiniz simülatör satın aldınız. Simülatörde uygun şekilde ele alınabilecek ve 
bakım yapılabilecek 13 yara yeri vardır. Bununla hasta bakıcılığı eğitiminde ve günlük klinik uygula-
malarında usulüne uygun yara yönetimi kapsamındaki standartlar (ör. hijyen) hususunda alıştırma 
yapılabilir ve böylelikle bunlar iyileştirilebilir.

Teslimat kapsamı
13 yara yerine sahip gövde
Taşıma çantası

Fonksiyonlar
Yara bakımı ve bandaj teknikleri için simülatör aşağıdaki cerrahi müdahaleleri ve fiziki tahribatları 
gösterir:

Tiroidektomi yarası
Sternotomi yarası (drenajlı)
Mastektomi yarası (drenajlı)
Torakotomi yarası (pnömonektomi)
Splenektomi yarası (drenajlı)
Medyan laparatomi yarası (ör. sistektomi)

Apendektomi yarası
Kolostomi
Pfannenstiel kesisi yarası (ör. sezaryen  
ya da abdominal histerektomi)
Nefrektomi yarası (böbrek ameliyatı)
Laminektomi yarası
Dekübitus (2. derece)
Ampütasyon yarası (bacağı kesme)

Gösterilen yaralar ve drenaj sistemleri usulüne uygun değerlendirilebilir ve uygun şekilde bakımı 
yapılabilir. Yara bakımı piyasada bulunan malzemelerle yapılabilir ve böylelikle gerçeğe yakın alıştır-
ma yapılabilir. Kullanılan malzemenin esnek yapısı sayesinde yara bantlarının takılması ve değiştiril-
mesi hususunda gerçeğe uygun koşullarda alıştırma yapılabilir.

Temizlik ve kullanıcı bakımı
Simülatörün yüzeyleri nemli bir bezle temizlenebilir. Yara bantlarının olası kalıntıları mutat yara bandı 
çıkarıcı ile çıkarılabilir. Lütfen mankenin parçalarını depolamadan önce tamamen kurutmaya dikkat 
edin.

Teknik veriler
Ölçüler:
Simülatör (YxGxD): 23 x 46 x 77 cm
Ağırlık: Yakl. 4,3 kg
İşletim koşulları:
İşletim sıcaklığı: -10°C ila +40°C
Depolama sıcaklığı: -20°C ila +40°C
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