
SIMULADOR AUSCULTAÇÃO 
HÍBRIDO BIÔNICO (BHS™)
A solução tudo em um para cenários padronizados de pacientes, bem como para 
cenários baseados em prática com manequins. O Simulador Auscultação Híbrido 
Biônico™ e o Simulador de pressão arterial SimBP™ podem ser usados para simular 
as condições fi siológicas para testar as habilidades de diagnóstico e procedimento.
Eles são controlados sem fi o com um software fácil de usar e da  ao instrutor acesso 
à uma grande biblioteca de sons pela Cardionics.

Agora com o som do COVID-19!
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Simulador Auscultação Híbrido Biônico (BHS™)
Quando usado pelo paciente padronizado, a camiseta simula
as condições fi siológicas para testar o diagnóstico e as habilidades 
de procedimentos médicos. O simulador responde em tempo real 
ao diagnóstico e tratamento com feedback direto. Os casos 
pré-gravados são ativados remotamente a partir do software 
SimScope™ e enviado para os fones do ouvido. BHS™ também 
pode ser utilizado em manequins para maior realismo.

Características adicionais:
• Inclui SimBP™, conexões de eletrocardiograma 

5 derivações, pulsos carotídeo e radial, bem como o 
ausculta através do estetoscópio SimScope™

• 36 sons de ausculta disponíveis na biblioteca de SimScope™: 
13 sons cardíacos, 11 sons pulmonares, 4 intestino e 8 de 
outros sons

• Os instrutores podem ajustar cenários para se adequarem a 
eles para muitas condições

• Capaz de recriar muitas situações médicas simuladas para 
complementar qualquer plano de estudo

• Melhore o desempenho do exame respondendo em tempo real 
para o diagnóstico e o tratamento

• Reutilizável e lavável (30 ° C), disponível em vários tamanhos
• Entregue com uma maleta de transporte rígida fácil de usar 

transporte

Habilidades de auscultação

Fones para receber 
instruções do professor

Pulso carotídeo e radial

SAIBA MAIS SOBRE O BHS™ EM 3BSCIENTIFIC.COM

 Simulador para 
Pressão Arterial SimBP™

Conexão de 
ECG de 5 fi os

SimScope™ completo 
com tablet

Simulador para Pressão Arterial SimBP™
SimBP™ está incluso com o BHS™ e simula um esfi gmomanômetro manual, um confi ável
instrumento para medir a pressão arterial para fornecer as leituras mais precisas das 
pressões mais altas e das mais baixas. Ao utilizar o estetoscópio SimScope® (incluído), 
os estudantes podem ouvir as 5 Fases de Korotko�  e aprender como identifi car cada 
uma delas.

Características:
•  Simulador de pressão arterial de alta 

qualidade e uma lâmpada para simular 
a medição da pressão arterial em um 
paciente padronizado ou em um 
manequim para maior realismo

•  Manipulação individual das pressões 
sistólica e diastólica, assim como o 
ritmo cardíaco

•  Braçadeira macia e fácil de colocar, com 
uma bexiga fl exível de insufl ação.

•  As medidas variam entre 20 e 
300 mmHg

•  Redução da pressão da braçadeira 
para uma maior sensação de conforto 
do paciente padronizado

•  Volume ajustável
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DESENVOLVIDO EM CONJUNTO COM 
O CENTRO DE SIMULAÇÃO 
MULTIDISCIPLINAR DA CLINICA MAYO!
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N° do artigo Tamanho Largura do peito Comprimento

1022275 GG 50 cm / 19.7 in 60 cm / 23.6 in
1022278 XGG 51 cm / 20.1 in 61 cm / 24 in
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