
Fantomy Symulatory medyczne
Modele anatomiczne 

Opatentowany, magnetyczny system uzyskiwania informacji zwrotnych z prowadzenia narzędzi, jest znacznie bardziej 
niezawodny w przeciwieństwie do innych mechanicznych systemów. Symulatory umożliwiają jeszcze bardziej 
realistyczne wrażenia prowadzenia narzędzi, chwytania i naciągania tkanek oraz stabilną, niezacinającą się wizualizację 

każdego ruchu instrumentów na ekranie.

NOWATORSKI MAGNETYCZNY SYSTEM UZYSKIWANIA INFORMACJI ZWROTNYCH
Z PROWADZENIA NARZĘDZI.



LapVision

Symulator LapVision Hybrid posiada wszystkie funkcje Lap Vision 

Standard. Jego dodatkowe zalety to realistyczne scenariusze 

symulacji sali operacyjnej, wspierające rozwój zespołów 

chirurgicznych w zakresie komunikacji, podejmowania decyzji i 

umiejętności technicznych. Łączy umiejętności laparoskopowe z 

różnymi dynamicznymi scenariuszami na sali operacyjnej, jak np. 

podawanie znieczulenia i zarządzanie powikłaniami, a także 

innymi awaryjnymi sytuacjami, które mogą wystąpić podczas 

zabiegów chirurgicznych.

LapVision Standard

CECHY
– Mobilna i wygodna podstawa z regulacją wysokości.

– Dwa monitory Full HD: jeden z ekranem dotykowym pełniący rolę pulpitu 

  sterowniczego, drugi pokazujący obraz z wirtualnej kamery endoskopowej.

– Uchwyt na przyrządy

– Pedały sterujące do koagulacji i dysekcji elektrochirurgicznej

– Bezprzewodowe instrumenty laparoskopowe, wzorowane na prawdziwych, łatwy wybór  

  i zmiana instrumentów, funkcja zatrzymania wszystkich instrumentów (zatrzymanie 

  obrazu), w przypadku chęci przejścia na trening tylko jedną ręką.

- Obszerna biblioteka modułów treningowych

Zaawansowany Symulator Laparoskopowy

Symulator LapVision został zaprojektowany dla Centrów Symulacji 

Medycznych, Chirurgów i szerokiego grona specjalistów medycznych, w 

celu umożliwienia bezpiecznej nauki, doskonalenia i utrwalenia 

umiejętności laparoskopowych. LapVision stanowi wszechstronną 

platformę edukacyjną, umożliwiającą weryfikację umiejętności 

laparoskopowych w różnych scenariuszach chirurgicznych, od 

podstawowego do zaawansowanego poziomu operacji. Dzięki obszernej 

bibliotece modułów treningowych dotyczących typowych procedur 

laparoskopowych, Symulator można łatwo zintegrować z dowolnym 

chirurgicznym programem szkoleniowym.

TRENNING PODSTAWOWYCH UMIEJĘTNOŚCI
Szycie, wiązanie węzłów, przemieszczanie obiektów oraz trening dokładnych i płynnych ruchów.  |  Sterowanie kamerą pod 

różnymi kątami widzenia, chwytanie i przecinanie naczyń.  |  Trening umiejętności z elektrokoagulacji.  |  Posługiwanie się 

nożyczkami laparoskopowymi.  |  Ważne umiejętności w laparoskopii.

LapVision HYBRID



SYMULACJA ZESPOŁU CHIRURGICZNEGO W WARUNKACH SALI OPERACYJNEJ
Zwiększenie wydajności zespołu anestezjologicznego i chirurgicznego w sytuacjach krytycznych  |  Pełna gama zaawansowanych 

scenariuszy wentylacji  |  Pełen zakres zabiegów resuscytacyjnych i znieczulających  |  Czynności chirurgiczne mogą być 

kontrolowane na monitorze pacjenta.  |  Realistyczny zakres ruchów trokarów i instrumentów laparoskopowych.  |  Możliwość 

podłączenie respiratora klinicznego i wirtualnego aparatu do znieczulania.

- Tułów manekina z głową (manekin całego ciała - opcjonalnie)

- Trokary laparoskopowe (4 szt.) oraz trokar z kamerą

- Magnetyczny system uzyskiwania informacji zwrotnych 

  z rzeczywistym oporem tkanek

- Imitacja laparoskopu

- Bezprzewodowe instrumenty laparoskopowe (4 szt.)

- Interaktywny statyw laparoskopowy

- Pedały do koagulacji i dysekcji elektrochirurgicznej

- Monitor pacjenta zsynchronizowany z działaniami chirurga

- Anatomicznie poprawne drogi oddechowe na podstawie   

  tomografii komputerowej

Symulator chirurgiczny służący do nabywania i 

utrwalania umiejętności dotyczących zabiegów 

wewnątrznaczyniowych. Wspiera rozwój w zakresie 

radiologii, kardiologii i neuroradiologii. Posiada 

realistyczne instrumenty wewnątrznaczyniowe 

oraz obszerną bibliotekę modułów.

- Wirtualny aparat do znieczulenia

- Źrenice reagujące na światło, oczy otwarte, półotwarte,    

  zamknięte

- Regulowane tętno: obustronne szyjne, udowe, ramienne, 

  promieniowe

- RKO ze szczegółowymi informacjami zwrotnymi

- Obustronne i jednostronne unoszenie i opadanie klatki  

  piersiowej

- Dźwięki serca, płuc i jelit

- Rozpoznawanie leków

CECHY SYMULATORA

AngioVision

SYMULACJA URZĄDZENIA
- Ponad 30 wirtualnych instrumentów wewnątrznaczyniowych

- Imitacja prawdziwego panelu sterowania aparatu RTG    

  ramienia C

- Śledzenie ruchu i obrotu w czasie rzeczywistym

CECHY OGÓLNE
- Jednoelementowy, ergonomiczny, mobilny stojak z  

  regulowaną wysokością

- Dwa monitory Full HD do zdjęć RTG i trybu CINE.

- Śledzenie cewnika w czasie rzeczywistym

- Intuicyjne i proste sterowanie za pomocą ekranu 

  dotykowego

WIRTUALNA SALA OPERACYJNA
- Szkolenie z zakresu radiologii, kardiologii i neuroradiologii 

- DSA (angiografia cyfrowa subtrakcyjna) 

- Obrazowanie rentgenowskie w pozytywie i negatywie 

  w trybie 3D 

- Zestaw wirtualnych wskazówek i instrukcji krok po kroku

FUNKCJE EDUKACYJNE
- Indywidualne profile użytkowników

- Szczegółowy dziennik wszystkich wykonanych czynności

- Trening podstawowych umiejętności

- Szkolenie z obsługi ramienia C

- Realistyczne instrumenty wewnątrznaczyniowe

- Szeroka gama instrumentów wirtualnych

- Obszerne treści edukacyjne



EndoVision

HystVision

Symulator umożliwia praktyczne szkolenia w zakresie procedur endoskopowych. Zapewnia użytkownikom realistyczne i 

bezpieczne doświadczenia kliniczne, oferuje dostęp do obszernej biblioteki modułów i  różnych przypadków pacjentów. 

Wspomaga trening umiejętności diagnostycznych i psychomotorycznym, przygotowując się do pracy z prawdziwymi 

pacjentami. Realistyczne instrumenty do zabiegów bronchoskopii, gastroskopii i kolonoskopii, wraz z interaktywnym atlasem 

anatomii 3D, filmami, tekstami i automatycznym rejestrowaniem danych w celu uzyskania wysokiej jakości podsumowania.

CECHY
- Zarządzanie komplikacjami spowodowanymi przez użtkownika

- Dwa monitory Full HD: jeden z ekranem dotykowym pełniący rolę pulpitu 

  sterowniczego, drugi pokazujący obraz z wirtualnej kamery endoskopowej.

- Haptyczny system uzyskiwania informacji zwrotnych z rzeczywistym oporem tkanek

- Interaktywny atlas anatomii 3D ze śledzeniem instrumentu w czasie rzeczywistym 

- Przypadki rzeczywistych pacjentów 

- Szczegółowe automatyczne nagrywanie wszystkich działań 

- Zestaw wirtualnych wskazówek z filmami, tekstami i wskazówkami wizualnymi 

- Mobilna podstawa na kółkach

INSTRUMENTY ENDOSKOPOWE
- Realistycznie dostosowany gastroskop, bronchoskop, kolonoskop

- Precyzyjny system śledzenia instrumentu bez opóźnień zapewnia dokładną, 

  płynną reakcję na wszystkie działania użytkownika

Kompleksowe rozwiązanie szkoleniowe dla badań histeroskopowych, które obejmuje: tryby szkoleniowe i egzaminacyjne, 

szczegółowe dane dotyczące wydajności w każdym module treningowym, grafikę wysokiej rozdzielczości, filmy, materiały 

tekstowe i atlas anatomii 3D. Realistyczne wrażenia dotykowe sprawiają, że HystVision jest niezbędnym narzędziem symulacyjnym 

umożliwiającym budowanie pewności siebie i podnoszenie kompetencji podczas wykonywania tego typu zabiegów.

CECHY
- Mobilny i wygodny: solidny podstawa jezdna z regulacją wysokości.

– Dwa monitory Full HD: jeden z ekranem dotykowym pełniący rolę pulpitu sterowniczego,   

  drugi pokazujący obraz z wirtualnej kamery endoskopowej.

– Pedały sterujące do koagulacji i dysekcji elektrochirurgicznej


