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Zestawy pozoracyjne Techline Trauma
Zestawy pozoracyjne zostały stworzone przez byłych medyków wojsk amerykańskich służących
w Iraku i Afganistanie. Są dokładnym odwzorowaniem autentycznych ran i urazów, z jakimi zetknęli się w czasie swojej służby. Dokumentacja fotograficzna pozwoliła na komputerowe odwzorowanie urazów, co zaowocowało stworzeniem najbardziej realistycznych fantomów urazowych

na rynku. Niemal wszystkie fantomy posiadają system do imitacji krwawienia i pasy / taśmy mocowane do ciała osoby symulującej poszkodowanego. W ranach widoczne są tkanki tłuszczowe,
naczynia krwionośne, kości, mięśnie, ścięgna. Dodatkowo charakteryzują się realistyczną wagą.

Amputacje
WW3-071
Całkowita amputacja ramienia.
WW3-051
Częściowa amputacja prawego ramienia.

WW3-052
Częściowa amputacja prawej nogi.

WW3-072
Całkowita amputacja nogi.
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WW3-905
Częściowa amputacja prawego ramienia
z wystającą kością ramieniową.

WW3-751
Częściowa amputacja lewego ramienia.

Urazy ciśnieniowe / odłamkowe

WW3-752
Częściowa amputacja lewej nogi.
WW3-906
Częściowa amputacja prawej nogi z wystającą kością.

WW3-054
Odłamki w prawym ramieniu.
WW3-754
Odłamki w lewym ramieniu.

WW3-903
Pełna maska twarzowa z oparzeniem
3 stopnia i obrzękiem.

WW3-904
Amputacja nogi na wysokości uda z wystającą
kością udową.

WW3-907
Rana odłamkowa dołu
pachowego prawego.
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Oparzenia

WW3-004
Oparzenie 3 stopnia prawego przedramienia.
WW3-704
Oparzenie 3 stopnia lewego przedramienia.

WW3-011
Oparzenie 3 stopnia twarzy. Pełna maska.

Złamania

WW3-006
Złamanie szczęki z otarciami. Pół-maska.

WW3-053
Złamanie zamknięte ręki prawej.
WW3-753
Złamanie zamknięte ręki lewej.

WW3-008
Złamanie otwarte ręki
z przemieszczeniem.
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Rany postrzałowe
WW3-002
Rana postrzałowa dłoni prawej. Wlotowa i wylotowa.
WW3-702
Rana postrzałowa lewej dłoni.

WW3-901
Kilka ran postrzałowych brzucha,
wlotowych i wylotowych.

WW3-010
Rana postrzałowa nogi. Wlotowa i wylotowa.
WW3-908
Rana postrzałowa bicepsu. Krwawienie
z kilku punktów jednocześnie.

WW3-055
Rana postrzałowa
krocza.
WW3-909
Rana postrzałowa prawego obojczyka.
Rana wlotowa i wylotowa.
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Różne

WW3-001
Głębokie otarcie uda.

WW3-007
Otwarta rana czepca głowy
z otarciem z odkrytą czaszką.

WW3-003
Ciało obce.

WW3-009
Wyrwanie kawałka ciała.
WW3-005
Wytrzewienie.
WW3-902
Wytrzewienie z możliwością
upchnięcia jelit w ranie.

BP 1,2L
Puder do rozrabiania sztucznej krwi. Łatwo zmywalny wodą z mydłem. Nie niszczy
ubrań i powierzchni. Opakowanie 1200 g (42 Oz).
WW3-000
Zestaw składający się z pozycji od WW3-001 do WW3-010 wraz z systemem krwawiącym, sztuczną krwią 250 ml, wymiennymi przewodami i sztywną walizką na całość.
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Manekin T.O.M.
Zaawansowany manekin urazowy posiadający stalowy szkielet i stawy oraz realistyczną miękką tkankę skóry. Zaprojektowany wyłącznie pod
kątem treningu standardów TCCC. Umożliwia bezprzewodowe sterowanie komputerowe z odległości maks. 45 m oraz posiada pamięć 4 GB
dla własnej ścieżki dźwiękowej (okrzyki, przekleństwa, etc. zwiększające realizm działań w stresie).
Najważniejsze cechy manekina:
• System krwawienia i symulator oddechu
• Intubacja rurkami nosowymi i krtaniowymi
• Konikopunkcja i dekompresja klatki piersiowej (odbarczanie odmy)
• Reakcja na uciski punktowe, wypełnienia ran i zakładanie opasek zaciskowych
• Symulacja trzeszczenia kości
• Symulacja zasysania rany otwartej klatki piersiowej
• Ocena tętna na tętnicy szyjnej i promieniowej
• Wkłucia doszpikowe domostkowe i ramienne
• Ramię do wkłuć dożylnych
• Możliwość współdziałania ze wszystkimi innymi fantomami ran serii Techline Trauma
Dostępne wersje manekinów T.O.M.
• TOM4-0000 Wersja podstawowa, zawiera manekina TOM, zestaw ran i rozszerzony zestaw operacyjny.
• TOM4-0001 Wersja GSW z ranami postrzałowymi, zawiera manekina TOM, zestaw rani rozszerzony zestaw operacyjny.
• TOM4-0002 Wersja BLAST z ranami po wybuchu, zawiera manekina TOM, zestaw ran i rozszerzony zestaw operacyjny.
W skład Rozszerzonego Zestawu Operacyjnego wchodzą:
• plastikowa walizka
• 2 baterie
• 1 ładowarka
• 2 x 1300 g zbiornik
• 10 O-ringów do zbiornika
• zbiornik ciśnieniowy
• zawór P/X do butli powietrznej z przewodem
• 125 g puder do rozrobienia sztucznej krwi
• łączniki
• instrukcja obsługi
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