
PRO

ASL 5000™ Breathing Simulator

RespiSim® Software

15” Laptop

23” Touch Screen

24” Learner Display

RespiPatient® Mobile Cart

RespiScope™ Auscultation Option

RespiPatient® Manikin

Cycle Dysynchrony in PC - AC Scenario

Trigger Dysynchrony in VC - AC Scenario

COVID-19 NIV Scenario

Virtual Training - Basic Software Use

Virtual Training - Scenario Building I

Virtual Training - Scenario Building II

ESSENTIAL

Vše v jednom
Simulace dýchání a ventilace

RespiSim® BalíčkyASL 5000™ Simulátor dýchání

PŘEHLED SYSTÉMU RESPISIM®

• Odpojení z ventilátoru • Recruitment plic
• Protektivní ventilace • Rozpoznání nadměrného rozpětí
• Zahájení mechanické ventilace • Nalezení optimálního PEEP

• Synchronie pacienta s ventilátorem... a spousta dalšího

Systém RespiSim je modulární. Díky tomu
je možné jej snadno rozšířit o další 
komponenty,
pokud se zvýší potřeby či zdroje uživatele.

Školení
Abyste se rychle naučili používat veškeré funkce, které 
systém nabízí, oba balíčky zahrnují podporu při nastavení 
a důkladné zaškolení. Zeptejte se na získání CRCE 
kreditů Americké asociace pro respirační péči.

V balíčkách jsou zahrnuty následující 
scénáře:
• Dyssynchronie cyklu u PC-AC
• Dyssynchronie trigerování u VC-AC
• COVID-19 NIV
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Vlastnosti:
Spontánní dýchání:  
Frekvence dýchání od pasivního 
dýchání po 100 dechů za minutu 
a úsilí pacienta (tlak svalů) 0 až 
50 cmH2O

Udržuje PEEP na jakékoli úrovni,
dokonce > 20 cmH2O

Dechový objem 2 ml až 2,1 litrů

Novorozenci až dospělí pacienti

Možné použít s kterýmkoli 
ventilátorem či přístroji BiPAP či CPAP

Poddajnost plic od 0,5 ml/cmH2O 
do 250 ml/cmH2O

Odpor dýchacích cest od
3 do 360 cmH2O/L/s

Hodnoty inspiračního a exspiračního 
odporu je možné nastavit samostatně

Modelování mechaniky plic 
- 1 nebo 2 kompartment

Simulace komplexních onemocnění, mezi něž 
patří ARDS, CHOPN, apnoe, emfyzém, 
pneumothorax, bronchospasmus, cystická 
fibróza, chronická bronchitida, odeznívání 
účinků paralytik, probouzení z anestezie a další.

Jedním z hlavních nedostatků většiny simulátorů 
jsou jejich relativně jednoduché funkce v oblasti 
dýchání. K dispozici je omezené množství 
nastavení a možnosti spontánního dýchání 
simulátoru nejsou dostačující. Systém RespiSim 
je však jiný, neboť jeho základ tvoří vysoce kvalitní 
ASL 5000 Simulátor dýchání. Jedinečný design 
simulátoru ASL 5000 umožňuje velmi přesně 
vytvářet realistické profily dýchání.  

Vzorce dýchání simulátoru ASL 5000 jsou 
vytvářeny pohybem pístu ve válci. Pohyb je 
možné kontrolovat tak přesně, že se simulátor 
ASL 5000 používá při vývoji a zkoušení ventilátorů 
pro novorozence. Mnoho ventilátorů, které jsou 
v současné době v nemocnicích, bylo pomocí 
simulátoru ASL 5000 vyvinuto.

 Je vyrobený tak, aby umožnil efektivní školení k obsluze ventilátorů skrze praktické   
zkušenosti. Díky tomu budou moci účastníci školení poskytovat pacientům optimální 

péči. Školení k obsluze ventilátorů systému RespiSim je postaveno na nejrealističtějším 
simulátoru dýchání na světě, simulátoru ASL 5000™. Realistické chování simulátoru ASL 

5000 umožňuje jeho použití při vývoji a testování plicních ventilátorů, které musí splňovat 
přísné normy. Díky systému RespiSim můžete provádět školení k obsluze ventilátorů pro 

anesteziologii, intenzivní péči, urgentní medicínu, pneumologii 
a respirační péči o vysoké kvalitě.

Efektivní školení ve všech oblastech – od základních po pokročiléDistribuce v ČR
S& T Plus s.r.o.
email: 
medika@sntplus.cz
www.sntplus.cz

POTŘEBUJETE VÍCE 
INFORMACÍ?

ASL 5000™ Simulátor dechu
RespiSim® Software
Notebook s úhlopříčkou 15’’
Dotyková obrazovka s úhlopříčkou 23’’
Displej pro účastníka školení s úhlopříčkou 24’’

RespiPatient® Mobilní vozík
RespiScope™Auskultace
RespiPatient® Figurína
Dyssynchronie cyklu ve scénáři PC-AC
Dyssynchronie trigerování ve scénáři VC-AC
Covid-19 NIV scénář
Virtuální školení – základní používání softwaru
Virtuální školení – sestavení scénářů I
Virtuální školení – sestavení scénářů II



RespiSim® Software RespiSim® ScénářeRespiPatient® Figurína

RespiSim® Scénáře

Vlastnosti figuríny:

Vizí společnosti IngMar Medical 
pro systém RespiSim je vyvinout 
platformu umožňující spolupráci 
v komunitě pro respirační péči. Cílem 
bude úspora času instruktorů, zvýšení 
konzistence ve školení, vyšší úroveň 
dovedností a následně i lepší výsledky 
léčby pacientů. Simulace klinického 
stavu je obtížný úkol, zejména pokud 
studenti v rámci simulace mohou 
v několika krocích získávat informace 
či rozhodovat o léčbě. Scénáře 
RespiSim simulaci usnadňují a šetří 
čas. Jedná se o rozsáhlé výukové 
moduly, které kombinují několik 
stavů pacienta, vyšetření, poznámek 
instruktora a studentovi poskytují informace o stavu pacienta. Scénáře RespiSim vyvinul náš tým pro 
klinické vzdělávání ve spolupráci s odborníky z nejrůznějších oblastí. Uživatelům systému RespiSim 
doporučujeme přizpůsobit si všechny aspekty scénáře, aby byly naplněny dané cíle. Budete-li při úpravě 
nebo vývoji scénářů v systému RespiSim potřebovat pomoc, neváhejte si vyžádat naše konzultační 
služby.

Ventilator Interface Kit 
(VIK)

V průběhu reálných simulací a při 
debriefingu umožňuje prohlížení 
parametrů ventilátoru (módy, limity 
alarmů, alarmy) v softwaru. Rozhraní 
VIK je kompatibilní s většinou 
používaných plicních ventilátorů na 
odd. JIP a ARO

• Zajištění dýchacích cest (orotracheální,
nazotracheální, kombirourka, zavedení LMA,
pravý hlavní bronchus)

• Úplný záklon hlavy, zvednutí brady
a předsazení čelisti

• Nafukovací jazyk v životní velikosti a
s reálným povrchem

• „Vyražení“ zubů simuluje následky špatného
postupu při přímé laryngoskopii

• Tenzní pneumothorax

• Rozpoznání deviace trachey

• Buď pravý nebo levý tenzní pneumothorax

• Dekompresní manévr pomocí jehly se
známým zvukem unikajícího vzduchu

• Zavedení hrudního katétru

• Tracheotomie

• Koniotomie (Cricothyroidotomie)

• Poslech plic a srdečních ozev

Anatomicky věrné dýchací cesty 
a struktura hrudníku, jedna vrstva 
tkáně, pocitově realistická kůže

Jednostranné i oboustranné 
pohyby hrudníku

Náhradní sady tkáně

Kompaktní formát hrudníku 
umožňuje snadné uchovávání 
a přepravu 

RespiSim® Software

RespiSim Software umožňuje pedagogům 
ve zdravotnictví díky simulátoru ASL 5000 při 
školení používat realistické a přesné simulace, 
neboť uživatelské rozhraní simulátoru je 
navrženo přesně pro tyto potřeby. RespiSim 
Software umožňuje praktické, rozsáhlé školení 
díky strukturovaným, vícefázovým simulovaným 
scénářům, které studentům přináší i klinické 
pozadí případu. Instruktor může zvýraznit 
účinky, účastníkům školení připravit nečekané 
situace nebo zasáhnout tak, aby se simulace 
vydala správným směrem a byly splněny cíle 
úkolu. 

S potěšením oznamujeme, že  
vyšla zcela nová verze softwaru 
RespiSim – verze 4.0! 

Tuto novou verzi vytvořili pedagogičtí pracovníci 
pro pedagogické pracovníky. Byla vybudována 
zcela od základů a díky vysoce kvalitní, praktické 
simulaci je efektivní školení 
k obsluze ventilátorů neuvěřitelně jednoduché. 
Předem připravené scénáře a kontrolní 
parametry, které lze měnit za chodu simulace, 
poskytují téměř neomezené množství stavů 
pacienta, které máte nepřetržitě k dispozici.

Nový, vylepšený pacientský  
monitor
Studenti mají reálný pacientský monitor, díky 
němuž je možné v průběhu simulace využívat 
knihovnu EKG nebo křivky CO2, srdeční 
frekvenci, krevní tlak, dechovou frekvenci, 
saturaci kyslíkem, CO2 na konci výdechu, 
rentgenové snímky hrudníku a laboratorní 
výsledky.

RespiPatient® Figurína

Díky tomu, že základ tvoří ASL 5000 
Simulátor dýchání, figurína RespiPatient 
umožňuje rozsáhlé školení k obsluze 
ventilátorů. Od úvodní KPR se můžete 
přesunout k ventilaci ambuvakem 
a intubaci, až ke komplexním 
dovednostem při obsluze ventilátorů.

RespiScope™ Pokročilá auskultace 
Vytváří plicní, srdeční a střevní ozvy 
podle laloku plic a srdečního oddílu. 
Výjimečnou kvalitu zvuku zajišťuje 
SimScope™ WiFi společnosti Cardionics.

Nácvik následujících 
dovedností:

ASL monitor - Parametry Údaje v  
reálném čase

Základní  
životní funkce

Přístroj Nastavené FiO2 Nastavený trigger průtok Mez vysokého tlaku

0,5

3,3 1,0 0,56

67,0

9,75

Mez vysoké frekvence (f) E z I:E (nastavené) I z I:E (nastavené) Doba inspirace nastavená

Vrcholový průtok nastavený PEEP nastavený Frekvence (f) nastavená Terapeut

Dechový objem nastavený Minutová ventilace předp.




