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 موالژهامانکن و 
 
 
 
 

 :تهیه و تنظیم
 سیده سوسن نوری کرمبنشبهی

 مسئول واحد پراتیک

2 



 هاًکي توام تٌَ پزستاری بشرگسال

:قابلیتها  

جهت آموزش و برقراری ارتباط پرستار با بیمار -1  

پلک هایی با قابلیت باز و بسته شدن-2  

آموزش حمام کردن در تخت -3    

آموزش گذاشتن دندان مصنوعی و شستشوی دهان  -4    

IVوIM دست و پاروی  پدهای قابل جا گذاری جهت  -5  

 NGTآموزش انجام  -6

مراقبت از تراکستومی -7  

آموزش سونداژ زن -8  

آموزش انما  -9  

 شستشوی واژن -10
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Patient Simulators 

 

A realistic, full-body adult, wireless patient 
simulator, SimMan Essential offers 
comprehensive clinical functionality to teach 
the core skills of airway, breathing, cardiac and 
circulation management 
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 هاًکي توام تٌَ پزستاری بشرگسال

 :قابلیتها

 بانداژ انگشتان دست و پا -1

 آموزش تعویض لباس بیمار -2

 شستشوی چشم -3

 الواژ و گاواژ -4

 آموزش انما  -5

 روی بازو ،ران وباتکسIMسایت تزریق  -6

 (ایلئوستومی و کلوستومی) مراقبتهای استومی  -7

 مدل آموزش انجام پاپ اسمیر -8

 دادن پوزیشن های مختلف به بیمار -9

 مراقبت های تراکستومی -10

 (زن و مرد) آموزش سونداژ -11

 و برداشتن دندان های مصنوعی آموزش گذاشتن دندان آموزش -12

 باال و پایین
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 هذل آهىسش پاًسواى اًذام فىقاًی

 :قابلیت 

 .این مانکن امکان آموزش صحیح پانسمان اندام فوقانی را فراهم می سازد
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 بشرگسال با کٌسىل باکس الکتزوًیک   CPRهاًکي ًین تٌَ آهىسش 

 :قابلیتها 

   CPRانجام  -1

جهت باز کردن راه   Chin liftو   Head tiltانجام مانور -2

 هوایی هنگام ونتیالسیون

قابلیت اتصال به یک کنسول باکس الکترونیکی را دارد که  -3

جای دست ،فشار کافی بر روی )میتواند صحت عملیات احیاء 

را به وسیله چراغ ( قفسه سینه و حجم کافی هوای داخل ریه 
 .های تعبیه شده نمایش دهد 
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 ًىساد با کٌسىل باکس الکتزوًیکی CPRهاًکي توام تٌَ 

 : قابلیت

 .باشد می مناسب احیاء مراحل صحیح آموزش جهت مانکن این

 . داراست را نوزاد بدن صحیح آناتومی 

 .باشد می بینی و دهان یدکی قطعه دارای

 مانکن به اتصال قابل که دارد الکترونیکی باکس کنسول یک

 مکفی فشار دست، صحیح جای ، احیاء عملیات صحت و است

 های چراغ وسیله به ،را هوا کافی حجم ، سینه قفسه روی بر
   .میدهد نمایش شده تعبیه
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 هاًکي ایٌتىباسیىى بشرگسال

:قابلیت   

.این مانکن جهت آموزش صحیح لوله گذاری استفاده میشود   
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 هاًکي چىکیٌگ

 

 

 :قابلیت

 این مانکن جهت آموزش خارج کردن 

 .استفاده می شود( مانور هاملیخ)جسم خارجی  
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 هذل آهىسش اًذاسٍ گیزی فطار خىى

 :قابلیت

 وسیله به راحتی به و بوده طبیعی و آمد کار بسیار مدل این

 و کرده ایجاد را دیاستول و سیستول توان می الکترونیکی جعبه

 راحتی به.داد آموزش دانشجو به را فشارخون گیری اندازه

 حال عین در و آسان بسیار آن از استفاده و شود می کالیبره
   .باشد می علمی بسیار
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 دستگاٍ پالس اکسی هتزی

 :قابلیت  

و نبض (  (sao2آموزش ثبت اشباع اکسیژن خون شریانی  

 بدون انجام هیچگونه روش تهاجمی جهت بیمار
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 دستگاٍ وًتیالتىر پزتابل

 :قابلیت 

ونتیالتور قابل حمل است که مانیتورینگ این دستگاه یک 

گازهای تنفسی را به عهده دارد و به صورت پیوسته فعال 

 .می باشد
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 هاًکي آهىسش سوع قلب و ریَ بشرگسال

 

 :قابلیت

 

 .دارد را قلبی صدای 12 و ریوی صدای 16 سمع قابلیت مانکن این

 Smart scope عدد یک و کنترل ریموت عدد یک مانکن این همراه

 به کنترل ریموت این توسط سمع جهت صداها کلیه که.دارد وجود
 شده مشخص های ناحیه در Smart scope توسط و القاء مانکن

   Smart scope میتوان عمومی آموزش جهت همچنین .میشود شنیده

   .کرد متصل گو بلند به را
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 هاًکي هعایٌات چطن

 

 :قابلیت

 .میباشد افتالموسکوپی معاینات آموزش جهت نمونه بهترین مانکن این

 قرار اختیار در چشم بیماریهای انواع معاینات جهت اسالید 10

 معاینه حین گیری پوزیشن جهت سر و نرم بسیار مانکن جنس.میگیرد

 .میباشد منعطف بسیار
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 هاًکي هعایٌات گىش

 : قابلیت

 .میباشد اتوسکوپی معاینات آموزش جهت نمونه بهترین مانکن این

 خارجی جسم و واکس بیماریها، انواع نمایش قابلیت با گوش الله جفت 11

 .میگیردقرار اختیار در خارجی جسم خروج آموزش جهت

 منعطف بسیار معاینه حین گیری پوزیشن جهت سر و نرم بسیار مانکن جنس

 .میباشد
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 هاًکي هذل آهىسضی تشریقات کاهل ًىساد

 :قابلیت 

 بکار وریدی و عضالنی تزریقات آموزش جهت مانکن این

 .میرود

 و دارد جریان نوزاد های رگ در خون ساز شبیه مدل این در
 .داد آموزش را نوزاد گیری IV توان می راحتی به
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 هاًکي تشریقات عضالًی

 

 :قابلیت

 .ساخته شده است  IMاین مانکن جهت آموزش تزریقات 
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 هاًکي تشریقات عضالًی

 :قابلیت 

 ساخته شده ، در یک سمت  IMمانکن جهت آموزش تزریقات این 

 مانکن عضله برداشته شده و قابلیت نمایش عصب سیاتیک را دارد

 بر روی  IMو به این طریق دانشجو میتواند محل صحیح تزریق  

 .باتکس و همچنین روی رانها را آموزش ببیند
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 IVهاًکي دست تشریقات 

 : قابلیت

   انعطاف وقابل ،نرم بزرگسال دست طبیعی اندازه با مانکن این

 .باشد می IV تزریقات آموزش جهت ،مناسب بوده

  و کند می پیدا جریان ها رگ تمام در راحتی به خون ساز شبیه

 .دارد وجود ورید هشت از IV گیری نمونه امکان
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 پوپ تشریق

 : قابلیت

 سرنگ از استفاده با دارو تزریق دستگاه، این کار اساس

 و استاندارد سرنگ داخلی قطر عموما که آنجا از .باشد می

 پیستون حرکت خطی سرعت تنظیم با توان می است، ثابت

 این معمول طور به .نمود کنترل را تزریق سرعت سرنگ،

 می استفاده کم های حجم در داروها تزریق برای ها دستگاه

 سی 50 تا سی سی 5 های سرنگ از عموما چراکه شوند،

   .کنند می استفاده سی
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 پذآًژیىکت -3جلذیسیز پذ -2جلذی هاًکي آهىسش تشریقات داخل  -1

 :قابلیت 

این مانکن جهت آموزش تزریقات داخل جلدی ساخته شده و -1

پس از تزریق به وضوح بر جستگی عدسی شکل قابل رویت 

 .است

 

این پد جهت آموزش تزریقات زیر جلدی  مورد استفاده قرار  -2

 .می گیرد 

 

 رگ پر از خون می باشد که بهترین نمونه  3این پد دارای -3

 .جهت آموزش آنژیوکت زدن است 
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 هذل پا جهت آهىسش بخیَ سدى

 :قابلیت 

این پا کامال مشابه یک پای طبیعی بوده و به طور پیش فرض 

برش روی مدل وجود دارد که قابل بخیه کردن است و بیش  3

از صد برش دیگر میتوان روی پا ایجاد کرد وبارها وبارها 
 .بخیه کرد
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 ًوایص جٌیي در رحن

 این مانکن طرز قرارگرفتن  جنین را در رحم  نشان می دهد
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 هاًکي ًین تٌَ سایواى

 : قابلیت

 زایمان آموزش امکان لگن نمایش صحیح ساختار با مانکن این

 .کند می پذیر امکان کاربر برای را طبیعی

 لئوپولد انجام جهت و باشد می جفت و جنین یک دارای مانکن
 .دارد تغییر قابلیت جنین وزن و بوده استفاده قابل
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 هذل آهىسش طزس قزارگیزی جٌیي در رحن

این مدل جهت آموزش معاینه سر جنین طراحی شده و طرز 

 .قرار گیری جنین در رحم  به دانشجو آموزش داده می شود 

 .جهت انجام لئوپولد نیز قابل استفاده می باشد
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 اًىاع لگي –اًىاع رحن 

 .آموزش انواع رحم ولگن برای دانشجورا فراهم می کند 
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 .....گىضی و -اکارتىر–پٌس  –اًىاع اسپکلىم 

 

 .از این وسایل جهت آموزش به  دانشجویان مامایی استفاده می شود
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 هذل آهىسش اپیشیاتىهی پیطزفتَ 

 .این مدل جهت آموزش انجام اپیزیاتومی مناسب می باشد

 در این نمونه سوچورهای سر جنین مشخص است ودر هنگام 

 .اپی کردن مراقبتهای مربوط به سر جنین قابل آموزش می باشد
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 گذاری IUD -3هعایٌَ پستاى ، -2هاًکي آهىسش اپیشیاتىهی، -1

 .این مدل جهت آموزش انجام اپیزیاتومی مناسب می باشد -1

 

این مدل با نمایش انواع  توده های سرطانی روی هر دو  -2

 .سینه ، برای آموزش معاینه بیمار مورد استفاده قرار می گیرد

 

گذاری برای دانشجو  IUDاین مانکن امکان آموزش صحیح  -3

 .را فراهم میکند
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