
 ♦ Інтерактивна модель пацієнта

 ♦ Налаштування комплаєнса та опору

 ♦ Зазначення моделі спроб самостійного дихання

 ♦ Практика реальних клінічних ситуацій

 ♦ Налаштування параметрів активного пацієнта

 ♦ Графічний інтерфейс ідентичний апарату ШВЛ

 ♦ Значення моніторингу SpO2 і CO2, та механіки дихання

 ♦ Відображення симуляційних параметрів газів крові

СИМУЛЯТОР-ТРЕНАЖЕР ЮВЕНТ — 
практика прийняття вірних рішень, 
без загрози безпеці пацієнта



Практичний досвід 
роботи на апараті ШВЛ
Лікарі-анестезіологи стикаються з критичними ситуа-
ціями щодня. Щоб стати компетентними у прийнятті 
вірних рішень за таких умов їм можуть знадобитися 
роки практики1. При цьому вкрай складно уявити на-
вчання роботі на апараті ШВЛ при наданні допомоги 
реальним пацієнтам — навряд чи хтось хотів опинитися 
на такому «тренінгу».

Водночас доведено, що для здобуття практичних 
навичок лікарям корисно використовувати імітаційне 
навчання2. Саме таку можливість — навчатися на 
помилках, не загрожуючи безпеці пацієнта, дає 
симулятор-тренажер ЮВЕНТ.

Впевнені рішення, 
навіть в критичних ситуаціях
Для реконструкції типових клінічних ситуацій у симу-
ляторі-тренажері ЮВЕНТ можна вказати параметри 
механіки дихання віртуального пацієнта: комплаєнс ле-
гень, опір дихальних шляхів, модель самостійних спроб 
дихання, профіль м’язових зусиль пацієнта на ШВЛ. 

Як і на реальному апараті, у програмі можна налашту-
вати профіль пацієнта, вказати тип підключення та вста-
новити основні параметри вентиляції.

Ви зможете побачити вплив прийнятих вами рішень та 
налаштувань параметрів на модель пацієнта та його 
стан у режимі реального часу.

♦ Практика застосування різних режимів вентиляції на активному пацієнті.
♦ Можливість вказати стан пацієнта: норма, ХОЗЛ, ГРДС, астма або індивідуальний
♦ Підбір «оптимальних» параметрів для кращої синхронізації з пацієнтом.
♦ Робота з новітніми інтелектуальними режимами вентиляції. 
♦  Налаштування даних пацієнта: категорія, вага, зріст, вік, стать.
♦ Робота з параметром IBW (ідеальна маса тіла), що впливає на об’єм і частоту ШВЛ.
♦ Управління повним набором режимів вентиляції, маневрів, інструментів.
♦ Відображення симуляційних параметрів газів крові
♦ Робота з межами тривожної сигналізації для різних параметрів вентиляції і моніторингу.
♦ Можливість використання досвіду роботи з тренажером на реальному апараті.
♦ Використання різних типів підключення: неінвазивне (маска, канюля або шолом) 

та інвазивне (ендотрахеальна або трахеостомічна трубка).

Можливості симулятора-тренажера ЮВЕНТ
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