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Over ons

Skills Meducation is landelijk marktleider in educatieve modellen en materialen voor de medische 

sector. Overal waar mensen getraind moeten worden in medische vaardigheden, kan Skills Meducation 

een constructieve bijdrage leveren. Wij bieden een breed pakket aan hoogwaardige trainings- en 

simulatieproducten, zowel voor verpleegtechnische als medisch-technische vaardigheden. Oplossingen voor 

élke opleidingsbehoefte! Skills Meducation biedt producten van verschillende merken en van veel modellen 

kunnen wij u een demonstratie geven. 

U kunt ook bij ons terecht voor advies over de inrichting van skills labs en praktijkruimten. Op verzoek 

begeleiden we het volledige traject, vanaf de eerste ontwerpschetsen tot en met de uitvoering op de 

onderwijsplek. Ook zijn wij uw aanspreekpunt, indien het gaat om de levering van disposables en om de 

volledige implementatie van een videodebriefing- systeem. Zo bent u verzekerd van een perfect eindresultaat.

Service & Support

Voor het verrichten van periodiek en correctief onderhoud staat een team van drie technici voor u klaar. Ons 

team is een pro-actieve partner die met vakmanschap en bekwaamheid de continuïteit van uw leermiddelen en 

technologie waarborgt. Onze technici hebben jarenlange ervaring en zijn breed opgeleid om u een uitstekende 

service te kunnen bieden. Zo beschikken onze technici over de diploma’s Medische Technologie en product 

specifieke certificaten.

Customer Service

Voor het beantwoorden van vragen staat ons customer service team voor u klaar. Zij kunnen u informeren over 

openstaande orders en de levertijden van artikelen.
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Anatomie

SOMSO® Mannelijke torso met hoofd 
– 15- delig

Met het anatomische torsomodel  op ware grootte van 

SOMSO® kunt u de grondbeginselen van de menselijke 

anatomie snel en eenvoudig overdragen. Zo kunt u heel 

duidelijk individuele lichaamsfuncties, het samenspel van de 

organen en de anatomische opbouw uitleggen.

De volgende onderdelen van het model zijn demontabel: 

linker hersenhelft, oog met spieren en gezichtszenuw, 

longhelften, hart, lever, maag, dunne en dikke darm, blinde 

darm (kan geopend worden), rechter nierhelft, blaashelft en 

torso.

• De anatomische grondbeginselen overdragen 

• Analyse en beoordeling van het geleerde

• Lesgeven in lichaamsfuncties en het samenspel 

van individuele organen

Waar kan het anatomische 
model ‘Mannelijke torso met 
hoofd’ u bij helpen?

AS21 
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Dit is slechts een voorbeeld. Skills Meducation kan alle 

SOMSO® modellen leveren. We verwijzen u voor meer 

mogelijkheden naar onze website.



• Scholing in de juiste hantering bij het baden en 

vasthouden, ondersteund door de natuurgetrouwe 

beweeglijkheid van hoofd en gewrichten

• Trainen van lichaamsverzorging bij prematuren, 

incl. luier verschonen

• Navelstrengverzorging

• Hoofdomvang 25,5 cm/lengte 35,5 cm/gewicht 

690 g meisje, 670 g jongen.

SOMSO® – Prematuur oefenpop

De premature baby’s van SOMSO® ondersteunen u bij het 

trainen van de juiste omgang met te vroeggeboren baby’s 

vanaf 27 weken zwangerschap. Zo kunt u alle belangrijke 

verrichtingen, zoals baden, luier verschonen, vasthouden en 

lichaamsverzorging oefenen. 

De prematuur-oefenpoppen leverbaar als jongen of 

meisje in een donkere of lichte huidskleur. Ze zijn robuust 

en onderhoudsvriendelijk. Armen en benen kunnen 

natuurgetrouw worden bewogen.

Wat kunt u oefenen met de 
SOMSO® prematuur-oefenpoppen?

MS60 en MS61
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Verpleegkundige 

oefenpoppen

MS61

We verwijzen u voor alle mogelijkheden naar onze website.



SOMSO® – Baby-oefenpop 

De baby-oefenpoppen van SOMSO® kunnen u helpen om 

de verpleegkundige omgang met 6 weken oude baby’s 

op een realistische manier over te brengen. Zo kunt u 

alle belangrijke basiszorg zoals baden, luier verschonen, 

vasthouden en lichaamsverzorging gericht trainen. 

Deze oefenpoppen zijn in diverse configuraties leverbaar. 

Daarbij heeft u de keus uit een meisje of jongen en varianten 

met een lichte of donkere huidskleur of een Aziatisch uiterlijk 

en met of zonder navelstreng.

We verwijzen u voor alle mogelijkheden naar onze website.

• Scholing in de juiste hantering bij het baden en 

vasthouden, ondersteund door de natuurlijke 

beweeglijkheid van hoofd en gewrichten

• Trainen van lichaamsverzorging bij baby’s, incl. 

oorverzorging en luiers verschonen

• Rectaal inbrengen van een thermometer

• Navelstrengverzorging (optioneel)

• Hoofdomvang ca. 36 cm/lengte 54 cm/gewicht 3,3 

kg meisje, 3,5 kg jongen

• 5 jaar garantie

Waar kunt u de SOMSO® 
baby-oefenpoppen voor 
gebruiken?

MS52
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Waarbij kunnen de baby-oefenpoppen u ondersteunen?

KOKEN – Baby-oefenpop  jongen/meisje

De baby oefenpopen kunnen een waardevolle toevoeging zijn aan uw training bij het uitvoeren van belangrijke verpleegkundige 

toepassingen bij een circa 4-5 weken oude baby. Zo kunt u alle belangrijke verrichtingen, zoals baden, luier verschonen, 

vasthouden en lichaamsverzorging gericht trainen. 

De mannelijke en vrouwelijke variant van de baby-oefenpoppen kunnen uw training een zinvolle uitbreiding geven. Wanneer u 

waarde hecht aan realistische modellen, dan zijn deze oefenpoppen extra aantrekkelijk vanwege hun bijzonder zachte huid van 

speciale siliconen. 

• Scholing in de juiste hantering bij het baden en vasthouden, ondersteund door de natuurlijke beweeglijkheid van 

hoofd en gewrichten

• Trainen van lichaamsverzorging bij baby’s, incl. oorverzorging en luiers verschonen

• Inbrengen van een rectale thermometer

• Navelstrengverzorging, navelverzorging

• Meten en controleren van belangrijke parameters over het hele lichaam, incl. clavicula en sternum

• Nasale afzuiging

• Voeden (alleen meisje)

• Plassen en omgaan met urineopvangzak (alleen meisjes)

• Hoofdomvang ca. 34 cm/lengte 48 cm/gewicht 3,0 kg

LM026M en LM026G
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• Algemene verpleegkundige verrichtingen – zoals 

lichaamsverzorging, bewegen, in bed leggen, 

positioneren, mond- en gebitsverzorging, oog-, 

neus- en oorverzorging

• Wond- en katheterverzorging, PEG-verzorging, 

stomaverzorging, suprapubische blaaspunctie, 

tracheostomaverzorging

• Speciale verrichtingen - zoals darmreiniging en 

klysma’s toedienen, darmbuis aanleggen

• Katheteriseren en sonderen – katheter 

aanbrengen, mannelijk en vrouwelijk, maagsonde 

aanleggen via neus of mond, sondevoeding 

toedienen

• Injecties – i.m. Injecties in bovenarm en 

bovenbeen, s.c. Injectie in de buik

• Spoelingen – ogen, oren, maag, darm, blaas

• Lengte 90 cm, gewicht 6 kg

• Tracheostomie zorg

• Uitzuigen via een tracheale tube

• PEG-verzorging

• Katheterisatie 

• Stomaverzorging

• Oraal uitzuigen

• Verzorging van PICC-katheters

Welke toepassingen kunt u 
trainen met de verpleegkundige 
oefenbaby

Wat kunt u oefenen met de 
medische baby-oefenpop 
Nickie®?
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CLA Verpleegkundige oefenbaby

Deze vier weken oude baby oefenpop is zowel een meisje als 

een jongen, vanwege de verwisselbare borst- en buikwand.

De volgende verpleegtechnische handelingen kunnen 

worden geoefend; sonderen, injecteren, puncteren van 

de Vena Temporalis, PEG en suprapubisch, navelstreng- 

en stoma verzorging, katheteriseren. Deze baby is ook 

verkrijgbaar met negroide en aziatisch uiterlijk.

Limbs & Things Nickie®  baby-oefenpop 
(jongen en meisje verkrijgbaar)

Met de baby-oefenpop Nickie® van Limbs & Things kunt u 

diverse geavanceerde zorgtoepassingen oefenen met een 

circa 6 weken oude baby. 

Naast de geavanceerde opties kunt u natuurlijk ook alle 

belangrijke standaardverrichtingen, zoals baden, luier 

verschonen, vasthouden en lichaamsverzorging trainen. 

De medische baby-oefenpop Nickie® kan een verrijking 

vormen voor uw training op het gebied van speciale 

verpleegtechnische uitdagingen. Bovendien geeft het zachte 

materiaal natuurgetrouwe feedback.

CLA20 HOL-WF



CLA Verpleegkundige oefenpop kind

Met de verpleegkundige oefenpop kind kunt u uw training op het gebied van pediatrische verpleegkunde uitbreiden met een 

belangrijke bouwsteen. De verpleegkundige oefenpop kind komt overeen met een kind van ongeveer 3 jaar oud en is robuust en 

belastbaar. 

Dankzij de goede universele uitrusting van deze oefenpop kunnen uw verpleegkundigen gebruik maken van allerlei 

oefenmogelijkheden en verpleegfuncties. Als optie kunt u kiezen uit een lichte of donkere huidskleur of een Aziatisch uiterlijk, om 

uw training nog veelzijdiger te maken.
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CLA23 CLA23-B

• Algemene verpleegkundige verrichtingen – zoals lichaamsverzorging, bewegen, in bed leggen, positioneren, mond- en 

gebitsverzorging, oog-, neus- en oorverzorging

• Wond- en katheterverzorging, PEG-verzorging, stomaverzorging, suprapubische blaaspunctie, tracheostomaverzorging

• Speciale verrichtingen - zoals darmreiniging en klysma’s toedienen, darmbuis aanleggen

• Katheteriseren en sonderen – katheter aanbrengen,  jongen en meisje, maagsonde aanleggen via neus of mond, 

sondevoeding toedienen

• Injecties – I.M. injecties in bovenarm en bovenbeen, S.C. injecties in de buik

• Spoelingen – ogen, oren, maag, darm, blaas

• Lengte 90 cm, gewicht 6 kg

Welke toepassingen kunt u trainen met de verpleegkundige oefenpop 
kind?



CLA Verpleegkundige oefenpop 

Op deze speciaal voor Nederland ontwikkelde verpleegpop 

kunt u tal van verpleegtechnische handelingen oefenen. De 

verpleegkundige oefenpoppen van CLA zijn zeer robuust en 

belastbaar. Dit model is ontwikkeld in samenwerking met het  

Federaal Centrum voor gezondheidseducatie in Keulen. 

De verpleegkundige oefenpop is uit te breiden met een 

losse stoma buik met 5 verschillende stoma’s die makkelijk 

gewisseld kunnen worden en een apart rechter onderbeen 

met verschillende ulcus cruris inzetstukken. De oefenpop 

heeft zowel een mannelijk als vrouwelijk inzet stuk voor 

het katheteriseren , de armen en benen kunnen makkelijk 

bewegen door de schroefverbinding. Op de stuit en de hiel 

zijn een decubitus wond standaard aanwezig

Om het gebruik te vergemakkelijken raden we aan om de 

bijgeleverde siliconenolie te  gebruiken bij handelingen zoals 

het inbrengen van een maagsonde of een katheter.

• Algemene verpleegkundige verrichtingen – 

zoals lichaamsverzorging, bed/beddengoed 

verschonen, omgaan met verwonde 

extremiteiten, oog-, neus- en oorverzorging

• Wond- en katheterverzorging, PEG-verzorging, 

stomaverzorging, suprapubische blaaspunctie, 

tracheostomaverzorging en decubitusverzorging

• Speciale verrichtingen - zoals darmreiniging, 

klysma’s toedienen en diabetesinjecties

• Katheteriseren en sonderen – verblijfskatheter 

aanbrengen, mannelijk en vrouwelijk, maagsonde 

aanleggen via neus of mond, sondevoeding 

toedienen

• Fysische maatregelen – zoals inhalatie, 

zuurstoftoediening en kunstmatige beademing 

(via tube en beademingsballon)

• Injecties – i.m. injecties in bovenarm, zitvlak en 

bovenbeen

• Spoelingen – ogen, oren, maag, darm, blaas

• Lengte 178 cm, gewicht 23 kg

Welke toepassingen kunt u 
trainen met de CLA1/NL-T 
versie?

• Stoma-uitbreidingsset, ovale vorm, 

geretraheerde vorm, prolaps, erytheem en 

dubbelloops stoma

• Wondkussen met wondnaad en redondrain 

(bovenbeen)

• Ulcus cruris-onderbeen met 4 verschillende stadia

• Decubitus en malum perforans (wond) voet

• Onderbeenstomp met rode huid

• Ook verkrijgbaar met bruine huidskleur

Uw uitbreidingsmogelijkheden 
voor de CLA1/ NL-T versie:

 CLA1/NL-T
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• Correct omgaan met de mannelijke en vrouwelijk 

anatomie

• Aanleren van het steriel werken bij het 

katheteriseren

• Juiste katheterplaatsing (14-16 CH)

• Gebruik van lubrikant

• Scholen van zelf katheterisatie (optionele 

standaard nodig)

• Gebruik van een suprapubis katheter

Limbs & Things Katheterisatietrainer man 
en vrouw

Met de katheterisatietrainer kunt u een zeer realistische 

blaaskatheterisatie trainen. 

Tevens kunt u met dit model ook zelfkatheterisatie scholen, 

met een optionele standaard. 

Het geeft een realistisch gevoel van de katheter die van de 

urethra in de blaas gaat.

Daardoor kunnen alle belangrijke procedurestappen volgens 

uw instructies getraind en gecontroleerd worden.

N.b. de onderdelen van het oude model zijn tot eind 2022 

leverbaar.

Wat kunt u oefenen met de 
katheterisatietrainer?

LT60853

Katheriseren, 

sonderen en uitzuigen
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• Aanleren van de juiste hantering van voedings-, 

spoel- en uitzuigsondes

• Oefenen van het oraal en nasaal inbrengen van 

de sonde

• Trainen van de juiste omgang met sondevoeding

• Oefenen in het juiste gebruik van sondes en 

hoofdpositionering

• Trainen van het oraal en nasaal inbrengen van de 

sonde

• PEG-sondes op de juiste manier leren hanteren

• De anatomische structuren overdragen

• De positie van de sonde controleren

• De juiste omgang met sondevoeding oefenen

Waar kunt u de sondeertrainer 
voor gebruiken?

Waar kunt u de simulator voor 
sonderen voor gebruiken?
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CLA Torso voor sonderen 
en tracheostomie

Met de CLA torso voor sonderen en tracheostomie kunt u 

het correct inbrengen van uitzuig-, spoel- en voedingssondes 

oefenen. Het model is zeer robuust en belastbaar. 

Dankzij de eenvoudig afneembare buikplaat kunt u op 

elk moment de juiste positie van de ingebrachte sonde 

controleren en de praktische toepassing gemakkelijker 

uitleggen aan de gebruikers. De maag kan eenvoudig gevuld 

en geleegd worden.

Kyoto Kagaku simulator voor sonderen

De Kyoto Kagaku simulator voor sonderen helpt u om 

uw vaardigheden op het gebied van het inbrengen van 

maagsondes en PEG-verzorging te verbeteren. Om 

realistisch te trainen, kunt u bij dit model echte voeding 

gebruiken. 

U kunt de simulator voor sonderen niet alleen liggend, maar 

ook in Fowler-houding gebruiken. In beide houdingen kunt u 

kiezen voor orale of nasale toegang en de juiste positie van 

de sonde controleren met de stethoscoop.

 CLA8/100/ZS KK/MW8 



KOKEN Hoofd/nekmodel voor het oefenen 
van uitzuigen 

Dit model kan gebruikt worden voor het oefenen van 

het inbrengen van zuigkatheters in de neusholte en in de 

mondholte. 

LM097
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• De zuigbuis kan in de luchtpijp worden geplaatst 

voor uit voeren van de handeling

• De maagsonde kan via de neusholte en mondholte 

in de slokdarm worden ingebracht

• Dwars doorsnede van het hoofd  mogelijk (door 

middel van klittenband) ter verduidelijking van de 

anatomie van de bovenste luchtwegen

• Gesimuleerd sputum aanwezig voor realistische 

afzuiging

Wat kunt u oefenen met het 
hoofd/nekmodel?

• Meten, plaatsen en fixeren van de neus-

maagsonde

• Inbrengen van de gastrostomiesonde

• Aspiratie van het maagsap, zodat de juiste 

plaatsing kan worden gecontroleerd

• Meten van de pH waarde van het maagsap

• Enterale voeding via neus-maagsonde of de 

gastrostomie sonde

• Administreren van de medicatie

Waar kunt u het Hungry Manikin 
kind model voor gebruiken?

The Hungry Manikin, kind model voor 
het inbrengen van maagsondes 

De Hungry Manikin is ontwikkeld voor het demonstreren 

en aanleren van de techniek voor het inbrengen van een 

neus-maagsonde en een G-tube of PEG sonde bij een 

gastrostomie. Door de transparante (kinder) torso, is het 

goed zichtbaar waar de sondes zich bevinden. Het model 

heeft een beweegbare epiglottis om het slikken te simuleren.

De Hungry Man wordt geleverd met: Nasogastric tube Size 6 

Fr, 56 cm lengte Instructie manual Koffer.    

AR331
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Nasco Chester Chest verzorgingstrainer 
voor vasculaire toegang 

Met het model Chester Chest van Nasco kunt u de 

verzorging van poortsystemen en perifere centraal veneuze 

katheters oefenen. Bovendien biedt hij verschillende 

moeilijkheidsgraden en kan hij zowel staand als in rugligging 

worden gebruikt. 

Voor de poortverzorging kunt u gebruik maken van een 

poort die onder de linkerborst is aangebracht en deze met 

behulp van diverse weefselflappen op verschillende manieren 

vormgeven. 

Diverse perifere centrale katheterpoorten bieden u 

bovendien de mogelijkheid de juiste verzorging van 

verschillende kathetertypen te trainen.

• Oefenen van poortpalpatie met verschillende 

moeilijkheidsgraden (normaal, schuin, zwervend, 

diep gelegen)

• Goed aanprikken van de poort (echte poort 

aanwezig, IVAD)

• Spoelen en verzorgen van de poort

• Hygiënisch en verpleegkundig juiste omgang met 

centrale katheters (PICC, CVC, veneus)

• Oefenen van bloedafname, medicatietoediening 

en vloeistofinfusie 

Wat kan de Chester Chest u 
bieden?

AV2400



Waar kunt u de injectie 
en infuusarm voor gebruiken?

• De siliconehuid is flexibel, waardoor de 

prikgaatjes minder duidelijk zichtbaar zijn

• Gemakkelijk op te zetten en te gebruiken

• Een realistisch gevoel van aanprikken door huid 

en vat

• Palpatie van de vaten is mogelijk en heeft tevens 

“lege vaten”

Injectie/Infusie Trainingsarm

De infuus en venapunctie arm van Adam Rouilly is een 

mannelijke linkerarm, met palpeer bare vaten in de 

elleboogholte en aan de bovenzijde van de hand.

De AR251, heeft een gesloten systeem met 2 flessen die 

naast de arm staan met een pompje waarmee je bloed door 

de arm heen pompt. De huid is ietwat flexibel waardoor 

je prikgaatjes minder goed ziet, die kan soms wat mee 

opstropen bij het aanprikken. Infuus pleisters plakken matig 

op de huid. Geschikt voor infuus inbrengen en venapunctie.

Infuus-en venapunctie 

en injecteren

AR251
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• Injectie van vloeistof (gedestilleerd water) met 

gangbare insulinenaalden

• Juiste omgang met naalden (veiligheid van de 

patiënt en uzelf)

• Patiëntcommunicatie (ook te gebruiken met 

acteurs die een patiënt spelen)

• OSCE-scenario’s

• Training van mensen met diabetes voor eigen 

gebruik

• Herkennen van het verloop van de venen door 

middel van palpatie

• Correct gebruik van naalden en canules (veiligheid 

van de patiënt en uzelf)

• Punctie van de venen

• Management van de bloedstroom

• Patiëntcommunicatie (ook te gebruiken met 

acteurs die een patiënt spelen)

Welke toepassings-
mogelijkheden biedt de 
diabetes injectie pad?

Waar kan de ACF-pad voor vena-
punctie u bij ondersteunen?
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Life/form® Diabetes Injectie Pad, 
ombindmodel

Met de diabetes injectie pad van Life/form®  kunt u de juiste 

handeling en toediening van injecties bij diabetespatiënten 

trainen en tegelijk de juiste patiëntcommunicatie oefenen. 

Hiertoe kunt u de pad gebruiken aan het bovenbeen, de buik 

of bovenarm en eenvoudig met de bevestigingsriem aan een 

zogenaamde patiënt bevestigen. 

De diabetes injectie pad van Life/form®   kan voorzien 

worden van een veiligheidsachterplaat, om prikaccidenten te 

voorkomen. 

 Limb & Things Intraveneus 
injectiekussen, elleboog, ACF Pad

De ACF-pad voor venapunctie helpt u de praktische 

toepassing van perifere venapunctie optimaal te combineren 

met de bijbehorende communicatie met de patiënt. U kunt 

de pad gebruiken in het ellebooggebied en eenvoudig met de 

bevestigingsriem aan de arm van een zogenaamde patiënt 

bevestigen.

De ACF-pad voor venapunctie kan voorzien worden van een 

veiligheidsachterplaat, om prikaccidenten te voorkomen. De 

aders beschikken over een ‘zelfgenezend’ vermogen en zijn 

geschikt voor herhaaldelijk gebruik (aanbevolen naalddikte is 

blauw 23G en roze 18G).

NA-WA18238 LT00140



Limb & Things Injectietrainer – 
ombindmodel voor IC/SC/IM injecteren

Met het ombindmodel injectietrainer kunt u intracutane, 

subcutane en intramusculaire injecties trainen. U kunt het 

model op tafel of met een zogenaamde patiënt gebruiken, 

om bijv. tegelijkertijd de patiëntcommunicatie te oefenen.

De injectietrainer heeft een meerlaagse opbouw en beschikt 

over epidermis-, dermis-, vet- en spierweefsel. 

• Subcutane injectie

• Interdermale en intramusculaire injectie

• Weefselmanagement

• Juiste omgang met naalden (veiligheid van de 

patiënt en uzelf)

• Patiëntcommunicatie (ook te gebruiken met 

acteurs die een patiënt spelen)

• OSCE-scenario’s

Welke oefenmogelijkheden 
biedt de injectietrainer?

LT00310
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• Meten en beoordelen van wonden van 

uiteenlopende ernst

• Trainen van wondreinigingstechnieken

• Trainen van wondverbandtechnieken

• Verbeteren van het hygiënisch werken

• Ontwikkelen van scenario’s en OSCE-concepten

• Patiëntcommunicatie (als u gebruik maakt van 

acteurs)

Medical Effects - wondmodellen om 
op te plakken

Met de wondmodellen van Medical Effects kunnen 

verpleegkundige oefenpoppen en acteurs die patiënten 

spelen individueel van wonden worden voorzien, op basis 

van uw behoeften. 

De wondmodellen van Medical Effects zijn zeer 

natuurgetrouw. Alle modellen zijn met de hand gemaakt en 

verkrijgbaar in de meest uiteenlopende uitvoeringen. 

Waar kunt u de wondmodellen 
van Medical Effects voor 
gebruiken?

Wondverzorging

Medical Effects wondmodellen 

Medical Effects wondmodellen 

18
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‘Vinnie’ Been met veneuze insufficiëntie, 
wondverzorgingsmodel 

Het wondverzorgingsmodel ‘Vinnie’ van Nasco kunt u 

gebruiken voor een juiste beoordeling van een been met 

veneuze insufficiëntie. Naast wondverzorging kunt u het 

model ook gebruiken om het aanleggen van drukverbanden 

te oefenen.

Met het wondverzorgingsmodel ‘Vinnie’ kunt u de volgende 

aandoeningen verzorgen: veneus ulcus, stuwingsdermatitis, 

spataderen, hemosiderine pigmentatie, vasculitis, 

lipodermatosclerose, calcifylaxie, pyoderma gangrenosum, 

genezen voetulcus, verdikte kalknagel, maceratie, diabetisch 

ulcus, witte atrofische gebieden, pitting-oedeem, reticulaire 

venen en teleangiëctastieën.

Als optie is een tafelstandaard verkrijgbaar voor het 

wondverzorgingsmodel ‘Vinnie’.

• Meten en beoordelen van wonden van 

uiteenlopende ernst

• Optimaliseren van wondreinigingstechnieken

• Trainen van wondverbandtechnieken

• Hygiënisch werken

Waar kunt u het 
wondverzorgingsmodel ‘Vinnie’ 
voor gebruiken?

NA-SB50123



• Meten en beoordelen van wonden van 

uiteenlopende gradatie

• Optimaliseren van wondreinigingstechnieken

• Trainen van wondverbandtechnieken

• Verbeteren van het hygiënisch werken

Waar kunt u het ‘Wilma’ ver-
zorgingsmodel voetwond voor 
gebruiken?

20

Voetmodel met decubitus 

U kunt het voetmodel  met decubitus ‘Wilma’ van Nasco 

gebruiken voor het trainen van de meest uiteenlopende 

verzorgingstechnieken. De voet is geïnspireerd op die van 

een 80-jarige patiënte en biedt u allerlei oefenmogelijkheden. 

Met het voetwond-verzorgingsmodel ‘Wilma’ van Nasco kunt 

u de juiste verzorging van de volgende wonden oefenen: 

drukzweer, stadium I aan de mediale malleolus, stadium II 

aan de zijkant van de voet (achter de 5e teen), stadium III aan 

de hiel met infectie, stadium IV aan de laterale malleolus met 

blootliggende pees en bot, stadium IV aan de mediale voet 

(achter de grote teen) met blootliggende pees en abrasie; 

neuropathische zweer; 

hoornhuid; gangreen; maceratie; amputatie; likdoorns; 

verdikte kalknagel; blaren; hamertenen, gekramde wond; 

ingegroeide teennagel; korst aan de zijkant van de voet;

wond van partiële dikte tussen de tenen

Optioneel is er een draagtas bij te bestellen.

• Meten en beoordelen van wonden van 

uiteenlopende gradaties

• Optimaliseren van wondreinigingstechnieken

• Trainen van wondverbandtechnieken

• Juiste omgang met apparatuur voor 

vacuümtherapie/ negatieve druk therapie

• Verbeteren van het hygiënisch werken

Waar kunt u het ‘Seymour II’ 
wondverzorgingsmodel voor 
gebruiken?

Nasco ‘Seymour II’ wondverzorgingsmodel 

Met het ‘Seymour II’ wondverzorgingsmodel van Nasco kunt 

u juiste verzorging van moeilijke wonden bij een oudere 

patiënt op de billen oefenen. U kunt het omgaan met wond 

therapieën en wondverzorging net zo vormgeven als  uw 

curriculum.

Het ‘Seymour II’ wondverzorgingsmodel biedt u wonden met 

verschillende gradaties. Zo kunt u de juiste verzorging van de 

volgende wonden oefenen: 

graad I  niet wegdrukbare roodheid

graad II  blaar of open blaar 

graad III  oppervlakkige decubitus; 

graad IV  diepe decubitus

AV950

AV910



• De App is te gebruiken op een apparaat als monitor 

of met een tweede apparaat als aansturing.

• Het is eenvoudig om complexe medische scenario’s 

te trainen.

• Lab uitslagen zijn te gebruiken.

• Vitale waarden van de patiënt zijn direct aan te 

passen.

• Geluidseffecten bibliotheek omvat 

luchtwegobstructie, secreties, stridor, 

laryngospasme en meer.

• ECG,  röntgenfoto’s en CT-beelden kunnen direct 

worden doorgestuurd.

• Gevarieerde scenario-opties voor een breed scala 

aan toepassingen.

• 40+ ECG’s om uit te kiezen

• Defibrillatie en CPR

• Arteriële lijn

• Capnografie (obstructieve luchtwegen, plotseling 

verlies van output, maligne hyperpyrexie en meer)

• etCO2

• Sp02

• Ademhalingsfrequentie (schakelt over naar 

capnografie  wanneer de patiënt is geïntubeerd) 

Temperatuur

• Bloeddrukmeting met instelbare intervalmeting

• Bloedsuikerwaarde

Wat zijn de voordelen van 
de TruMonitor App?

Scenario / simulatie 

onderwijs

21

TruMonitor App 

Met de TruMonitor App kunt u uw training nog effectiever 

en realistischer maken. Met de veelzijdig instelbare 

patiënt monitoring-app, (geschikt voor iPad en Android) 

kunt u vele scenario’s maken en trainen.

Verbetering van casuïstiekvaardigheden kunnen worden 

getraind.



22

Gaumard  Susie scenariotrainer
Susie S1001 is een geavanceerde simulator voor 

scenariotraining, die is ontworpen om een effectief en 

realistisch te kunnen trainen.

De Susie S1001 kan worden ingezet bij simulatieonderwijs 

van studenten van alle niveaus.

Door de feedback van de Susie S1001, zoals zichtbare 

ademhaling, een voelbare uitademing en voelbare pols, 

wordt de student snel meegenomen in het scenario.

Het klinische rederneren kan hierdoor beter worden 

ontwikkeld, doordat de student zelf de gegevens kan 

interpreteren en combineren, die dmv observeren, vragen, 

en meten worden verkregen.

Door de draadloze communicatie via een bluetooth-set is het 

mogelijk voor een docent om te communiceren via Susie en 

kan de student de zorgvraag ontdekken door de antwoorden 

op de gestelde vragen.

Hiermee kunnen theorie en praktijk worden geïntegreerd 

in een veilige leeromgeving, waardoor de leercurve van 

de student zal stijgen en ze beter zijn voorbereid op de 

praktijksituatie.

Kenmerken:

GM-S1001

• Volwassen patiënt

• Patiënten monitor voor de vitale functies

• Eenvoudige bediening via een laptop

• Instelbare zichtbare en voelbare ademhaling

• Voelbaar pulsen

• Sensor voor saturatiemeting

• Realistische manuele bloeddrukmeting

• Vitale waarden kunnen worden aangepast naar 

gelang het ziektebeeld
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• Injecteren

• Katheriseren

• Blaas spoelen

• Stoma verzorigng

• Condoom katheter aanbrengen

• Wondverzorging

• Suprapubisch katheter aanbrengen

• PEG-katheter en Mic-key buttton

• Klysma toedienen

• Darmspoelen

• Rectiole toedienen

• Flatus canule inbrengen

De verpleegkundige 
vaardigheden die getraind 
kunnen worden zijn:

B-Overall compleet in koffer 

De B-Overall is een belevingsoveral die uitermate geschikt 

is om de kloof tussen theorie en praktijk te verkleinen. 

Verpleegkundige vaardigheden kunnen hiermee worden 

getraind en getoetst, waarbij de communicatie met de 

patiënt en ervarend leren centraal staat.

De B-overall bestaat uit de volgende onderdelen:

• 1 x overall in de maat M

• 1 x overall in de maat L

• 1 x applicatie buik

• 1  x applicatie bovenbeen

• 1 x applicatie bil

• 1  x applicatie rug

• 1 x vrouwelijk geslachtsdeel

• 1 x mannelijk geslachtsdeel

CA-1001653-1
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• Trainen in de verzorging van bariatrische patiënten

• Patiëntcommunicatie 

• Presentatie van scenario’s en OSCE-concepten

• De juiste mobilisatie van zware patiënten oefenen

Waar kunt u het obesitaspak 
van Nasco voor gebruiken?

Nasco Obesitaspak voor simulatietraining

Met het obesitaspak van Nasco kunt u de begeleiding van 

patiënten met ernstig overgewicht levensecht simuleren. 

Hiermee kunt u uw scenario’s uitbreiden en steeds hogere 

eisen stellen aan uw studenten. 

Met het obesitaspak van Nasco kunt u de emotionele en 

lichamelijke uitdagingen die de verzorging van bariatrische 

patiënten met zich meebrengt uitgebreid simuleren. 

Bovendien kunt u gerichter ingaan op bijzondere vereisten 

(huidbeoordeling, bloeddrukmeting, auscultatie) van dit type 

patiënten.

NA-SB50971

Er is ook een obesitaspak van Nasco verkrijgbaar voor 

pediatrische toepassingen.

Koken ouderdomsimulatieset, groot

Deze uitgebreide simulatieset geeft je een kijkje in de 

dagelijkse bewegingen van ouder wordende-, of mensen met 

een bewegingsbeperking. Zo kunnen ze de behoeften en 

problematiek van oudere patiënten begrijpen en zich beter in 

hun situatie inleven.

De ouderdomsimulatieset is ook in de maat Standaard

 (155-170 cm) verkrijgbaar.

LM102

• Lichamelijke beperkingen van oudere mensen

• Patiëntcommunicatie 

• Presentatie van scenario’s en OSCE-concepten

• De juiste mobilisatie van oudere patiënten 

oefenen

Wat kunt u overdragen met 
de ouderdomsimulatieset?
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• Aanleren van praktische basisvaardigheden bij 

beademing en hartmassage

• Verfijning van uw reanimatiekennis en gerichte 

verbetering van zwakke punten met behulp van 

het QCPR-systeem (de juiste compressiediepte 

en -frequentie, volledig loslaten van de borstkas, 

continuïteit en onderbrekingen, de juiste 

beademing)

• Trainen van luchtwegmanagement met 

de endotracheale tube en supraglottische 

luchtwegen

• Toepassing van defibrillatie en gesynchroniseerd 

ECG

• Oefenen in het aanbrengen van een infuus

• Training in auscultatie van de bloeddruk en 

polsbewaking

• Onderzoek van hart- en longgeluiden

• QCPR-race – reanimatiewedstrijd voor groepen

Op welke gebieden kunt u 
uw trainingen en nascholing 
ondersteunen met het Little 
Anne QCPR-systeem?

Little Anne QCPR reanimatie-
trainingssimulator

Met het Little Anne QCPR-systeem kunt u de meest 

uiteenlopende noodsituaties trainen en oefenen. Het 

systeem beschikt over de belangrijkste uitrustingskenmerken 

die u nodig heeft voor basisreanimatie door hulpdiensten of 

ziekenhuispersoneel.

Dankzij de gedetailleerde registratie van de resultaten kunt u 

met het Little Anne QCPR-systeem snel een beeld krijgen van 

het actuele trainingsniveau van uw studenten en dit gericht 

verbeteren. 

Reanimatie BLS

123-01050
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• Het omgaan met de functies en werking van een 

echte AED

• Diverse scenario’s mogelijk

• Compressies

• Beadmeningen

• Intuberen van  supraglottische instrumenten

Wat kunt u oefenen met de 
AED trainer?

Wat kunt oefenen met de resusci 
baby QCPR met Airway?

AED trainer

Een Automatische Externe Defibrillator Trainer wordt 

gebruikt om studenten te laten omgaan met de functies 

en werking van een echte AED. Door middel van speciaal 

geprogrammeerde trainingssoftware kunnen diverse 

reanimatiescenario’s worden geoefend. 

Een AED trainer lijkt op een echte AED maar zal geen 

schokken geven om de patiënt te defibrilleren.

Resusci baby QCPR met Airway

Resusci Baby QCPR is ontworpen voor training in 

kwaliteitsreanimatie (Q-CPR). Om realtime feedback en 

nabesprekingen in te schakelen, sluit u de oefenpop aan 

op de SkillGuide, SimPad PLUS SkillReporter en de Laerdal 

QCPR-apps voor Android- of iOS-apparaten.

Gebruik de Resusci Baby QCPR voor compressies en 

beademingen. Met de Airway Head-versie kunnen 

supraglottische instrumenten geïntubeerd worden.

LA-162-01260
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Disposables zijn wegwerpartikelen voor éénmalig gebruik. In onze webshop staat een uitgebreid 
assortiment disposables.
Als het artikel wat u zoekt niet in onze webshop staat dan kunt u een mailtje sturen naar 
customerservice@skills-meducation.nl  en dan gaan we op zoek voor u.

Disposables
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