
Simulador de cuidados táticos de ferimentos

SIMULADOR DE CUIDADOS TÁTICOS DE FERIMENTOS

Melhor assistência ao  
paciente durante o combate.
O simulador de cuidados táticos de ferimentos (TCCS) é um simulador 

resistente para amplo treinamento em TCCC com padrões de ferimentos 

que simulam lesões traumáticas causadas por explosão e armas 

de fogo. Simples de operar, o TCCS foi projetado para treinamento em 

assistência a pacientes em ambiente pré-hospitalar, tratamento de lesões, 

estabilização das vias aéreas e controle de hemorragias. 

O TCCS proporciona comunicação bidirecional em casos de hemorragia 

arterial e venosa, intraóssea umeral e esternal e descompressão por 

agulha nas regiões hemiclavicular e axilar. O TCCS é altamente resistente, 

à prova d’água, totalmente móvel e ideal para cenários de treinamento 

desafiadores do mundo real em qualquer ambiente interno ou externo.

Lesão 
Padrão 1 
1021380

Ferimento a bala no rosto com afogamento hemorrágico

Ferimento a bala na parte superior do braço esquerdo

Ferimentos por fragmentos no lado esquerdo do tórax

Lesão 
Padrão 2
1021381

Ferimentos por estilhaços no pescoço com grandes 
lesões vasculares

Ferimento a bala oblíquo e penetrante no lado direito da 
virilha acima da linha do torniquete

Ferimento a bala na coxa esquerda 
Fratura tibial/fibular exposta

Lesão 
Padrão 3
1021382

Amputações traumáticas: 
- Cotovelo esquerdo 
- Acima do joelho esquerdo 
- Parte superior da coxa direita acima da linha do 
torniquete

Ferimentos por queimaduras, explosões e fragmentos no 

lado esquerdo do corpo

Lesão 
Padrão 4
1021383

Amputações traumáticas: 
- Cotovelo esquerdo 
- Acima do joelho esquerdo 

Pneumotórax aberto

Queimaduras no lado esquerdo do rosto
Lesões por fragmentos no lado esquerdo do corpo

Lesão 
Padrão 5 
1021384

Lesão abdominal aberta com evisceração

Amputação traumática acima do punho direito

Avulsão profunda do músculo da coxa direita posterior 

proximal

Disponível em cinco configurações 
padrão de ferimentos:

Especificações técnicas:

Manequim masculino com corpo integral, sem fio
À prova d'água
192 x 70 x 30 cm (76”A x 28”L x 12”P)
84 kg (185 lb)
Membros totalmente articulados

Baterias internas - conjunto com duas unidades
18 V, 12 A, íons de lítio, recarregáveis
Tempo de operação: mais de 45 horas 
Parte elétrica: alimentação 110v

Comunicação bidirecional
Fone de ouvido para comunicação bidirecional na linha de visão
Alcance de até 91 metros (100 jardas)

Tablet com interface de controle do instrutor 
Software e licença para interface de controle 
do instrutor
Estojo resistente

113,5 litros (30 galões) de sangue artificial concentrado 
antimicrobiano, antifúngico, anticongelante

Itens opcionais
Número de peça 220001: Sangue artificial
Número de peça 500076: Conjunto de bateria adicional
Configurações personalizadas de ferimentos

Entre em contato com o representante da 3B Scientific para obter mais informações sobre todos os nossos 
produtos para treinamentos.

Tecidos realistas  
e alta fidelidade 

anatômica

Ativado  
remotamente para 
situações realistas  

e desafiadoras 
em campo 

Simula lesões  
causadas por explosão 

e armas de fogo
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Simulador de cuidados 
táticos de ferimentos

Controle de hemorragias
•  Hemorragia pulsátil e hemorragia arterial controladas 

remotamente
•  Controle de hemorragias por pressão, elevação e 

pontos de pressão 
•  Torniquetes CAT, juncionais e aórticos
•  Aplicação de torniquetes para controlar a hemorragia
•  Aplicação de torniquetes juncionais para controlar 

hemorragias grandes
•  Avaliação e tratamento de amputações dos membros 

superiores e inferiores
•  Tamponamento de ferimentos 
• Vários locais de hemorragia independentes
• Lesões penetrantes
• Reservatório de sangue de 11 litros (3 galões)

Vias aéreas
• Avaliação de áreas orais e nasais
• Inserção nas vias aéreas naso e orofaríngeas
• Controle de vias aéreas difíceis
• Remoção avançada de corpos estranhos das vias aéreas
• Aspiração da via aérea naso e orofaríngea
• Entubação - King LT
• Entubação - I-Gel
• Cricotireoidostomia

Respiração
• Frequência respiratória controlada remotamente
• Excursão torácica bilateral e independente
•  Correção do pneumotórax por tensão por inserção 

de agulha hemiclavicular e hemiaxilar
• Suporte à ventilação externa

Circulação
• Frequência cardíaca controlada remotamente
•  Pulsos controlados remotamente - carótida e 

membros não lesados
• Intraósseo umeral e esternal

Manequim e software
• Simulador de corpo integral, sem fio e sem amarrações
•  Reforçado e resistente a água para ambientes internos e 

externos
• Peso realista e natural de 84 kg (185 lb)
• Membros totalmente articulados
•  Tablet e software para instrutores, fácil de usar  

(iOS, Android e Mac/PC)
• Sistema de comunicação bidirecional com fone de ouvido 
• Registros de simulação
•  Status de integridade do sistema com autodiagnóstico completo 

e em tempo real

Preparação tática  
abrangente para  
ferimentos de combate


