
Desenvolver e avaliar habilidades em atendimento ao paciente e auxílio de enfermagem, 
bem como auscultação habilidades com um manequim de treinamento completo! Nikki, o 
manequim de enfermagem com auscultação oferece 11 locais de auscultação anterior e 4 
posterior, com 42 sons de alta qualidade para melhorar a competência no cuidado avançado 
com o paciente. Fornecido com NursingScope, um estetoscópio powered by Cardionic 
de treinamento de simulação eletrônica, oferece um nível extra de realismo em qualquer 
treinamento de auscultação ou O.S.C.E. (Exame clínico objetivo estruturado). O manequim 
foi desenvolvido especifi camente para simulação baseada em cenário para melhorar a 
competência no cuidado com o paciente e habilidades de enfermagem avançadas.

NIKKI, O MANEQUIM DE ENFER-
MAGEM COM AUSCULTAÇÃO

NOVO: Extensa biblioteca premium de 42 sons cardíacos, 
pulmonares e intestinais
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11 LOCAIS DE AUSCULTAÇÃO ANTERIOR E 4 POSTERIOR››
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O sucesso no treinamento de auscultação com o estetoscópio de treinamento 
NursingScope:
 1. Treine a colocação correta do estetoscópio
2.  Treine o diagnóstico de sons cardiácos, pulmonares e intestinais normais e 

anormais
3. Treine a terminologia anatômica correta
4. Treine habilidades de comunicação essenciais com pacientes e equipe médica

Nikki, o manequim de enfermagem com auscultação conta 
agora com a biblioteca de de sons de qualidade Cardionics para 
treinamento de auscultação oferece 11 locais de auscultação 
anterior e 4 posterior.

Nikki, o manequim de enfermagem com auscultação
Este manequim de asuculta e atendimento ao paciente simula 
um paciente adulto e vem incluso o estetoscópio de treinamento 
NursingEscope. NursingScope é um Estetoscópio de simulação 
eletrônica criado para treinamento de ausculta para treinamento 
ou O.S.C.E. (Objetivo Estruturado Clínico Exame). Funciona sem 
fi o com o tablet de controle (incluso) e oferece acesso a uma 
grande biblioteca de sons da Cardionics para o professor. O 
professor pode selecionar e alterar os sons no local. O estudante 
ouvirá qualquer condição fi siológica ou patológica quando 
colocar o estetoscópio NursingScope no local de auscultação 
correto.
1022952  

Visão geral dos recursos do Estetoscópio de treinamento NursingScope:
•  NursingScope Wi-Fi permite que o instrutor selecione remotamente os sons para

o treinamento de auscultação 
•  Aprenda a distinguir entre sons respiratórios normais e anormais e como 

classifi cá-los
•  Software de fácil utilização para o usuário com máxima fl exibilidade: o sistema pode ser adaptado aos seus requisitos 

específi cos, permitindo seleções e cenários de som praticamente ilimitados
• Troca rápida da pilha AAA

•  21 sons cardíacos, incluindo estenose aórtica, o ducto 
patenteado Arteriose (PDA) e prolapso da válvula mitral

•  15 sons pulmonares, incluindo estridor, pectoriloquia e edema 
pulmonar

•  6 sons intestinais, incluindo borborigmo, intestino hipnoativo e 
Ruídos intestinais normais

SAIBA MAIS SOBRE O NIKKI O MANEQUIM DE ENFERMAGEM COM AUSCULTAÇÃO EM 
3BSCIENTIFIC.COM


