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ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 
USİM 

 
1. Simülasyon Birimi 

 
 

a. Acil Servis 

b. Hasta Bakım Odası 

c. USG Odası 

d. Doğumhane 

e. Uygulama Öncesi ve Sonrası Eğitim Salonu 

f. Simüle Hasta Poliklinikleri-6 adet 

g. Henüz proje aşamasında olan İleri Simülasyon Birimi 
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2. Sedat Çağlar Öğrenme Kaynakları Birimi  

 

 

Bu birim öncelikli olarak öğrencilerin serbest çalışmaları için programlanmıştır. 

Ancak 10-12 kişilik küçük grup eğitimleri de verilebilir. 

a. Mikroskop Odası 

b. Siber Anatomi 

c. Siber Fizyoloji 

d. Bilgisayar Odası: Üniversite kütüphanesinin kaynakları dışında 

eğitimlerde istenildiğinde aşağıdaki programlardan da yararlanılabilir. 

 Muscle Premium for Windows 

 Human Anatomy Atlas for Windows 

 Anatomy & Physiology for Windows 

 Physiology Animations for Windows 

 Heart & Circulatory Premium for Windows 

 Skeleton Premium for Windows 

 Anatomy & Function for Windows 

 Critical Care ACLS Guide 

 Histology: An Interactive Virtual Microscope 
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e. Çok Amaçlı Oda-2 adet (Apple TV ile Eğitim Programları kullanımı). 

Planlanacak eğitimlerde istenildiğinde aşağıdaki programlardan da 

yararlanılabilir. 

 Muscle Premium - 3D Visual Guide for Bones, Joints & Muscles - Human 

Anatomy & Kinesiology 

 Brain and Nervous Anatomy Atlas: Essential Reference for Students and 

Healthcare Professionals 

 Reproductive and Urinary Anatomy Atlas: Essential Reference for Students 

and Healthcare Professionals 

 Radiology Assistant for iPad - Medical Imaging Reference & Education 

 RealWorld Radiology 

 OsiriX HD  

 Zygote 3D Anatomy Atlas & Dissection Lab 

 Clinical Skills - History, Symptoms & Physical Examination 

 Pediatric Black Book 

 Medical Microbiology 

 Neuro Toolkit 

 MedAbbreviations: Medical Abbreviations Reference 

 Ultrasound Protocols and Image Reference Handbook by Natalie 

Cauffman RDMS, RVT, RT(R) 

 ACLS Fast 

 Histology - A reference guide for Pathology, Biology, Pharmacology 

students 

 Evidence Based Primary Care iPad 

 Medical Terminology Flashcards 

 ECG Guide 

 Lab Values Medical Reference 

 Critical Care ACLS Guide 

 Netter's Anatomy Atlas 

 

3. Klinik Beceri Laboratuvarları-5 adet 

Her birinde 8-10 öğrenci ile klinik beceri uygulamalarının yapılabileceği uygulama 

alanları 

4. Eğitim Salonları-3 adet tam donanımlı (Eğitim Salonu 1: Kapasite 40, Eğitim 

Salonu 2: Kapasite 30, Eğitim Salonu 3: Kapasite 30) 
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Simülasyon Birimi Özellikleri:  

1. Medikal Simülasyon Merkezi Yönetim Yazılımı 

2. Travmalı Hasta Simülatörü 

3. Çocuk Hasta Simülatörü 

4. Erişkin/Gebe Simülatörü ve Yenidoğan Simülatörü 

5. Bebek simülatörü 

6. Ultrason/Renkli Doppler Simülatörü 

 
1. Medikal Simülasyon Merkezi İşletim Yazılımı şu özelliklere sahiptir:  

 İyi hekimlik uygulamaları merkezinde kullanılan yazılım simülasyon tabanlı ve tıp eğitimine 

özel yapıda olup, aşağıda tariflenen üst düzey simülatörlerin, el becerisi geliştirme 

simülatörlerinin/mankenlerinin (task trainers) ve standardize hastaların eğitim 

programında kullanılması esnasında elde edilen veri ve/veya görüntüyü kayıt altına almayı 

sağlamaktadır. Bu kayıtlar geriye dönük olarak saklanabilmekte ve istendiğinde sistemden 

çağrılabilmektedir. 

 Yazılım, iyi hekimlik uygulamaları merkezinde bulunan HD kamera kayıt ve ses sistemleri 

ile uyumludur. Merkezdeki kamera ve ses sistemleri sayesinde görsel-duysal kayıt 

yapılmakta ve farklı eğitim odalarındaki eğitimin tek bir bilgisayar ekranından farklı farklı 

pencereler açılarak aynı anda takibi sağlanmaktadır. 

 Yazılım, uygun windows veya OS tabanlı bilgisayarlardaki standart browser’larla uyumlu 

çalışmaktadır, eğitimci takip etmek istediği ekranı veya ekranları bilgisayarına 

çağırabilmekte, istediği kamera görüntüsünü bilgisayar ekranına getirebildiği gibi mouse 

kullanarak ekrandaki kamerayı PTZ fonksiyonları ile yönetebilmekte, kamera 

görüntüsünde zoom yapabilmektedir.  

 Yazılım, aşağıda tarifi yapılan simülasyon sistemlerindeki veriyi direkt olarak alabilecek ve 

bunu kendi ekranında gerçek zamanlı olarak gösterebilecek özelliktedir. Bu veriler sadece 

kayıt altına alınan görüntüler değil aynı zamanda simülasyon sisteminde gerçekleşen vital 

parametreler de olabilir.  

 Yazılım sayesinde herhangi bir eğitimin kaydı yapılırken kayıt üzerinde işaretlemeler 

yapılarak o işaretlere öğrencilerin performansı hakkında notlar alınabilmekte, daha sonra 

bu kayıtlar izlenirken ilgili yerlerdeki notlar okunarak öğrencilerin performansı hakkında 

detay bilgi alınabilmektedir. 
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 Yazılım sayesinde kayıt yapılabildiği gibi kayıt altına alınan videolar istendiğinde 

izlenebilmektedir. Sistemin bir raporlama formatı vardır ve bu raporlara ulaşılmaktadır, 

kullanıcı kayıtları bulunmakta, eğitimdeki vakalar ve olaylar hakkında detay kayıt özelliği 

bulunmaktadır. 

 Yazılım kullanılarak eğitim öncesi bilgi seviyesini ölçmeyi sağlayan anketler, eğitim sonrası 

değerlendirme sınavları ve bunlara ait formatlar oluşturulabilmektedir. Bunlar saklanabilir, 

istendiğinde çağrılabilir ve uzaktan erişimi sağlamak amacıyla sistem internet tabanlı 

olarak kullanılabilir niteliktedir. 

 Yazılımda geriye dönük olarak veri aramak için arama motoru özelliği vardır, bu sayede 

anahtar bir kelime yazarak bulunmak istenen veri veya kayıta kolaylıkla ulaşılabilir. 
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2. Travmalı Hasta Simülatörü alt maddelerde belirtilen özelliklere sahiptir. 
 

 
 

 Travma simülatörü tıp eğitimi amacıyla kullanılmaktadır. 

 Simülatör; bilgisayar, tam vücut mankeni ve kendi bilgisayarındaki yazılımdan 

oluşmaktadır. 

 Simülatör, tüm fonksiyonlarıyla kontrol bilgisayarı üzerinden kablosuz olarak 

çalışmaktadır. 

 Yetişkin insan boyutlarında ve ağırlığındadır; boyun, sırt, omuzlar, dirsekler, önkollar, 

bilekler, dizler ve ayak bilekleri eklemlere sahip olup, hareket etmektedir. Gerçekçi his 

veren bir cilt yapısına sahiptir. 

 Simülatör oturma pozunda kalabilmektedir. 

 Simulatör su birikintili ve çamurlu ortamlarda çalışabilmekte ve bu mekânlarda 

uygulanacak dış ortam senaryolarını desteklemektedir. Yüksek ısı ve nemli ortamlara, 

kire, toza, kuma dayanıklıdır. 

 Taktiksel Hasta Manevraları uygulanmaktadır. 

 Küçük LCD ekranlı gözlere sahiptir. Göz kırpmaları ve gözlerin anlık durumu senaryo ile 

senkronize bir şekilde çalışmaktadır. İstenildiğinde kullanıcı tarafından kendi yazılımı ile 

müdahale edilmektedir. 

 Havayolu gerçekçidir. (Orotracheal, Nasotracheal, ET tube, retrograt, fiber optik, right 

mainstem, kombi tüp, LMA gibi havayolu açma teknikleri simüle edilmektedir.) 

 “Bag-Valve-Mask” ile ventilasyon yapılmaktadır. 

 “Needle Cricothyrotomy” uygulanmaktadır. 

 Bilateral ve unilateral göğüs hareketleri izlenmektedir. Spontan solunum 

gerçekleşmektedir. 

 12 Kanal dinamik EKG görüntüsü vermektedir. 

 Dokunma aktivasyonlu bilateral carotid, radial ve femoral nabızları vardır.  
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 Sağlıklı bacak tarafında yine dokunma aktivasyonlu a. dorsalis pedis nabzı vardır. 

 Önkollarda IV kanülasyon yapılmaktadır. 

 Farmakolojik sistem modelleri en az 10 adet intravenöz ve inhalasyon ilacına ait 

farmakokinetik ve farmakodinamik hesaplamalar yapılmakta olup, hasta modeli bu 

değerlere, ilaç dozuna ve zamana göre tepkiler vermektedir. 

 Fizyoloji ile bağlantılı kanama ve sıvı drenaj senaryoları uygulanmaktadır. Üst vücut, 

abdomen, kollar ve bacaklar olmak üzere en az 4 kanama portu vardır. En az 1 litrelik 

kanamada kullanılacak kapasitede tekrar doldurulabilir dahili kanama rezervuarı 

bulunmaktadır. 

 Yüksek basınçlı dramatik kanamalar gerçekleşmektedir. 

 Kompres uygulanabilen ve uygulanamayan her tür yaralanma için hemoraji kontrol 

tedavisi uygulanmaktadır. 

 Mankenin standart olarak bir adet sağlıklı ve bir adet ampüte bacağı vardır.  

 Gözler ve vokal sesler mankenin senaryo ile senkronize olan bilinç ve medikal durumunu 

belirtecek şekilde hareket etmektedir ve oluşmaktadır. 

 Simülatörle beraber gelen kontrol yazılımında en az 2 farklı hasta tipi ve en az 8 adet 

hazır hasta senaryosu vardır. Aynı zamanda kullanıcı tarafından yeni senaryolar 

hazırlanabilmektedir. Senaryoların harici bilgisayarlarda da hazırlanabilmesi için (en az iki 

adet bilgisayar) yazılım lisansı vardır. Bu yazılım ile simülatör sanal ortamda 

çalıştırılmakta, oluşturulan senaryoların seyri takip ve kontrol edilmektedir. 

 Simülatörü kontrol eden yazılımda, yapılan müdahaleyi ve fizyolojik datayı işaretleyen 

elektronik kayıt defteri vardır. Bu defter kayıtları işletme yazılımı tarafından kayıt 

edilebilmekte ve daha sonra tekrar değerlendirme yapılabilmesi için Simulasyon Merkezi 

Yönetim Yazılımına bu veriler aktarılmaktadır. 
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3. Çocuk Hasta Simülatörü alt maddelerde belirtilen özelliklere sahiptir. 
 

 

 Çocuk hasta simülasyon sistemi; 6 (±2) yaş ile uyumlu, tam vücut çocuk hasta boyunda 

gelişmiş bir manken, dizüstü (notebook) bilgisayar ve gelişmiş bir yazılımdan 

oluşmaktadır.  

 Maket üzerinde gerçekci, hastaya zararı olmayan, tekrarlanabilir eğitim simülasyonları 

uygulanmaktadır. 

 Takım çalışmasına uygundur. 

 Kontrol yazılımında en az 2 farklı hasta tipi ve en az 4 adet hazır hasta senaryosu vardır. 

Aynı zamanda kullanıcı tarafından yeni senaryolar hazırlanabilmektedir. Senaryoların 

harici bilgisayarlarda da hazırlanabilmesi için (en az iki adet bilgisayar) yazılım lisansı 

vardır. Bu yazılım ile simülatör sanal ortamda çalıştırılabilip oluşturulan senaryoların seyri 

takip ve kontrol edilmektedir. 

 Simülatör doğrudan bilgisayara bağlı olarak çalışmaktadır, tüm kontroller, senaryo 

uygulamaları, sonuç raporları bu bilgisayar üzerinden görüntülü olarak analiz 

edilmektedir. Simülatör eğitim alan öğrencilerin geriye dönük görüntüleri izlemesine 

imkân vermektedir. Pupiller manuel olarak 3 farklı büyüklükte ayarlanabilir ve göz 

kapağında hareket özelliği vardır. 

 Tüm havayolu uygulamalarının yapıldığı, gerçekci bir havayolu sistemine sahiptir.  
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 Aşağıdaki solunum becerileri uygulanmaktadır: 

 Balon maske ventilasyonu 

 Kombi tüp yerleştirme 

 Orafrengeal ve nazofarengeal tüp yerleştirilmesi 

 Endotrakeal entübasyon 

 Larengeal maske yerleşimi 

 Sellick manevrası 

 Gastrik tüp yerleşimi 

 Solunum sisteminde spontan solunum belirtileri gözlenmektedir:  

 Solunumla göğüs hareketi 

 Nefes alıp verirken çıkan ses 

 Normal ve patolojik solunum sesleri 

 End tidal karbondioksit keşfi  

 Oksijen satürasyonu 

 Pnömotoraks 

 Tek taraflı göğüs hareketi 

 Tek taraflı solunum sesleri 

 Tek taraflı göğüs tüpü uygulaması vardır.  

 Simülatörün solunum yolunda aşağıdaki uygulamalar yapılabilmektedir: 

 Solunum sayısının değiştirilmesi 

 Laringospazm  

 Simülatörde dinleme sesleri aşağıdaki gibidir: 

 Ağlama, bağırma ve hıçkırık 

 Normal solunum sesi, ral ve ronküs duyulması 

 Normal kalp sesleri, diyastolik ve sistolik üfürüm duyulması 

 Simülatör üzerinde radiyal, brakiyal ve femoral nabız değerlendirmesi EKG ile eş zamanlı 

alınmaktadır.  

 İV ve İO (sternal veya tibial intraosseöz) uygulamaları yapılmaktadır.  

 Simulatörde ilaç uygulama özelliği vardır ve enjeksiyon yapılmaktadır. Uygulanan ilaca 

gerçek zamanlı farmakolojik yanıt alınmaktadır yani ilaç dozuna bağlı olarak bütün 
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parametreler eğitici müdahalesine gerek kalmadan gerçek zaman içerisinde reaksiyon 

göstermekte ve değişebilmektedir. 

 Kan basıncı uygulamaları aşağıdaki gibidir: 

 Kan basıncı ölçümü manuel yapılabilmektedir ve eş zamanlı Korotkof 

sesleri duyulmaktadır. 

 Kalp sesi dinlenmektedir.  

 3 lead EKG monitörizasyonu yapılmaktadır. 

 Kan basıncı simüle edilmiş monitörde izlenmektedir. 

 Supraventriküler taşikardi, ventriküler taşikardi, ventriküler fibrilasyon 

oluşturulmaktadır ve monitörden izlenmektedir. 

 Monitör simülatörden gelen verileri gerçek zamanlı göstermektedir, defibrilasyon ve 

kardiyoversiyon uygulanmaktadır.  

 Sanal hastabaşı monitörü en az 20 inç dokunmatik renkli ekranı vardır, EKG, NIBP, SpO2, 

ETCO2, CO, invazif arter basınç trasesi, solunum sayısı, kalp tepe atımı ve vücut ısısı 

görülmektedir.  
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4. Erişkin Kadın/Gebe Simülatörü ve Yenidoğan Simülatörü alt maddelerde belirtilen 
özelliklere sahiptir. 

 
 
 

 Simülatör; bilgisayar, tam vücut manken, fetüs ve yazılımdan oluşmaktadır. 

 Simülatör ve fetüs tüm fonksiyonlarıyla kontrol bilgisayarı üzerinden kablosuz olarak 

çalışmaktadır. 

 Simülatör, yetişkin insan boyutlarında ve ağırlığındadır, boyun, sırt, omuzlar, dirsekler, 

önkollar, bilekler, dizler ve ayak bilekleri eklemlere sahiptir ve hareket etmektedir. 

Gerçekçi his veren bir cilt yapısına sahiptir. Simulatörün gebe uterusu çıkarılarak düz 

karın seçeneği takılmaktadır, bu sayede normal erişkin manken olarak da 

kullanılmaktadır.  

 Fetüs gerçekçi yapıda ve ağırlıktadır ve kontrol yazılımıyla kablosuz iletişim 

sağlamaktadır. Fetüsün, vertex veya ters doğumun simülasyonunu engelleyen kraniyal ya 

da kaudal herhangi bir bağlantı noktası yoktur. 

 Hassas fetüs ilerleyişini ve rotasyonunu destekleyecek gerçekçi doğum kanalına ve 

vulva/perineum’a sahiptir. Fetüsün doğum kanalına ilerleyişi yazılım tarafından otomatik 

olarak kontrol edilmektedir. 

 Lithotomy, Sitting ve All-Fours doğum pozisyonları verilmektedir. 

 Cervix, Fetal İstasyon ve Pozisyonu gözlemlenerek vajinal muayene yapılmaktadır. 

 Statik Cervix’ler kullanarak farklı genişleme evreleri simüle edilmektedir. 

 Hissedilebilir fundus hareketleriyle rahim kasılmaları belirlenmektedir. 

 Eğitimci kasılmaların frekansını ve süresini ayarlamaktadır.  

 Simülatörde aşağıdaki manevralar uygulanmaktadır ve yazılım tarafından tespit 

edilmektedir: 
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 Leopold’s Manevrası 

 McRoberts Manevrası 

 Suprapubic Basınç Uygulama 

 İnternal Rotasyonlar 

 Omuz Distosisi esnasındaki Posterior Kol Manevrası 

 Zavanelli Manevrası 

 Trandelenburg Pozisyonlaması 

 Sol Lateral Tiltleme 

 Vertex ve Ters Doğum 

 Fetal kalp sesleri fetüsün pozisyonuna göre 4 farklı noktadan dinlenmektedir. 

 Forseps veya fetal başlıksız vakum ekstraktörü kullanılmaktadır. 

 Fetüs boyunda oluşan traksiyonu ölçerek veriyi yazılıma kablosuz olarak göndermektedir. 

 Fetüs aspire edilebilecek bir havayoluna sahiptir. 

 Fetüs doğum sonrası ağlamaktadır, anne-fetüs fizyolojisine bağlı tahmini 1 ve 5 dakikalık 

APGAR skorlarını vermektedir. 

 Class III dahil Postpartum Kanama simüle edilmektedir. 

 Rahim kuvvetsizliği gözlemlenmektedir. (Kasılmış – Boggy Rahim karşılaştırması) 

 Bimanuel Kompresyon ve rahim masajı tespit edilmektedir ve kan akışı buna göre 

otomatik ayarlanmaktadır. 

 Ters dönen rahim simüle edilmektedir. 

 Kesilebilir ve klemplenebilir kordon bağı vardır. 

 Rahim içi balonu uygulamasını desteklemektedir.  

 Episiotomi uygulanmaktadır. 

 Plasenta dokusu gerçekçi doku ve yapıdır. 

 Plasenta nazik bir şekilde çekilerek dışarı alınmaktadır. 

 Manken üzerinde infüzyon ve aspirasyon uygulanabilecek epidural port bulunmaktadır. 

 Havayolu girişimi ve ventilasyon uygulanmaktadır. 

 Mekanik ventilasyon desteklenmektedir. 

 Havayolu gerçekçidir, Orotracheal, Nasotracheal, ET tube, retrograde, fiber optik, right 

mainstem, kombi tüp, LMA gibi havayolu açma teknikleri simüle edilmektedir. 

 “Bag-Valve-Mask” ile ventilasyon yapılmaktadır. 
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 Akciğer ve kalp sesleri alınmaktadır. 

 “Needle Cricothyrotomy” uygulanmaktadır. 

 Göğüs hareketeleri izlenmektedir. Spontan solunumu gerçekleştirmektedir. 

 Gerçek 4 Lead EKG alınmaktadır. 

 12 Kanal dinamik EKG görüntüsü vermektedir. 

 Dokunma aktivasyonlu, şiddeti kontrol edilebilir bilateral carotid, radial ve a. dorsalis 

pedis nabzı vardır. 

 Gelişmiş CPR analizi vardır; doğru el pozisyonu, baskı derinliği, frekans tespit 

edilmektedir.  

 Bilateral NIBP alınmaktadır. 

 Defibrilatör uygulanmaktadır. 

 Önkollarda IV kanülasyon yapılmaktadır. 

 Reaktif pupilleri vardır. 

 Postpartum kanama senaryoları için en az 1,5 litrelik simüle kan rezervuarı 

bulunmaktadır. 

 Üriner kataterizasyon yapılmaktadır. 

 Kontrol yazılımında en az 2 farklı hasta tipi ve en az 4 adet hazır hasta senaryosu vardır. 

Aynı zamanda kullanıcı tarafından yeni senaryolar hazırlanmaktadır. Senaryoların harici 

bilgisayarlarda da hazırlanabilmesi için (en az iki adet bilgisayar) yazılım lisansı vardır. Bu 

yazılım ile simülatör sanal ortamda çalıştırılabilip oluşturulan senaryoların seyri takip ve 

kontrol edilmektedir. 

 Simülatörü kontrol eden yazılımda yapılan müdahaleyi ve fizyolojik datayı işaretleyen 

elektronik kayıt defteri vardır. Bu defter kayıtları işletme yazılımı tarafından kayıt 

edilmekte ve daha sonra tekrar değerlendirme yapılabilmesi için Simulasyon Merkezi 

Yönetim Yazılımına bu veriler aktarılmaktadır.  
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5. Bebek Hasta Simülatörü alt maddelerde belirtilen özellikleri sahiptir. 
 

 

 Sistem klinik müdahalelere ve ilaç uygulamalarına gerçeğe uygun, gerçek zamanlı ve 

otomatik olarak fizyolojik cevaplar verebilen bir adet yenidoğan (veya en fazla 6 aylık 

bebek) ve eğitim amaçlı son teknolojiye sahip update edilebilen simülasyon sisteminden 

oluşmaktadır. 

 Simülasyon sistemi bilgisayar tabanldır, bu sayede insan fizyolojisi ve farmakolojisini 

gerçek zamanlı olarak simüle etmektedir. 

 Vital bulguları gösteren bir monitörü vardır. 

 Monitörde aşağıdaki parametrelerin dinamik dalga şekilleri vardır. 

 3-lead EKG 

 İnvazif kan basıncı 

 Solunum 

 Aşağıdaki parametreler nümerik olarak monitörde görünmektedir, ayrıca monitörün sesli 

alarmı vardır.  

 Isı 

 NIBP 

 Solunum hızı 

 Kalp hızı 

 Oksijen saturasyonu  
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 Ağlama, gasping gibi çeşitli sesler çıkartmaktadır. 

 Ön fontanelde kabarabilme kapasitesi vardır. 

 Pupiller manuel olarak 3 farklı büyüklükte ayarlanmaktadır ve göz kapağında hareket 

özelliği vardır. 

 Gerçeğe uygun hava yolu vardır. 

 Direkt laringoskopla nazal ve oral trakeal entübasyon yapılmaktadır. 

 Özefagial entübasyonda gerçeğe uygun fiziksel ve metabolik değişimler otomatik olarak 

oluşmaktadır. 

 Ana bronşlardan birinin entübe edilmesi sonucu oluşan asimetrik entübasyonun yol açtığı 

fiziksel ve metabolik değişimler oluşmaktadır. 

 Değişik solunum sesleri çıkartmaktadır. 

 Steteskopla normal-anormal solunum sesleri oskülte edilmektedir. 

 Spontan solunum hızı, derinliği, tidal volüm, FRC de değişiklikler oluşturmaktadır. 

 Hava kaçağı (pnömotoraks) atelektazi oluşturmaktadır. 

 Spontan ve mekanik ventilasyona bağlı otomatik gerçeğe uygun olarak alveoler, arteriel 

karbondioksit, oksijen ve EtCO2 değişimleri oluşmaktadır. 

 Pulmoner mekaniklerinde senaryo gereği değişiklik yapılmaktadır. Yapılan değişiklere 

bağlı olarak gerçeğe uygun gerçek zamanlı değişimler oluşmaktadır. 

 Kalp sesleri, ritmi, şiddeti, ek sesler, stetoskopla dinlenmektedir. Bu parametrelerde 

değişiklik yapılabilmektedir. Parametre değişikliklerine bağlı hemodinamik farklılıklar 

gerçeğe uygun ve gerçek zamanlı olarak oluşmaktadır. EKG’de değerlendirmeleri 

yapılmaktadır. 

 3 lead EKG monitörde gözlenmeli ve normal-anormal simülasyon oluşturmaktadır. 

 EKG ile senkronize olarak nabızlar palpe edilmektedir. 

 NIBP palpasyon veya oskültasyonla Korotkoff seslerine göre ölçülmekte ve senaryo 

gereği değiştirilmektedir. Nabız ile NIBP gerçeğe uygun olarak uyumludur. 

 Hiper-hipo volemi, sağ-sol kalp yetmezliği durumlarında kardiovasküler sistemde gerçeğe 

uygun değişimler oluşmaktadır.  

 İlaç tedavilerinde kardiovasküler, nörolojik sistem ve pulmoner sistemde ilacın dozu ve 

farmakokinetik, farmakodinamik etkilerine bağlı olarak gerçeğe uygun, gerçek zamanlı 

değişimler olmaktadır. 
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 Bağırsak sesleri vardır. 

 Cinsiyeti değiştirilebilir özelliktedir. 

 Kontrol yazılımında en az 2 farklı hasta tipi ve en az 4 adet hazır hasta senaryosu vardır. 

Aynı zamanda kullanıcı tarafından yeni senaryolar hazırlanabilmektedir. Senaryoların 

harici bilgisayarlarda da hazırlanabilmesi için (en az iki adet bilgisayar) yazılım lisansı 

vardır. Bu yazılım ile simülatör sanal ortamda çalıştırılabilip oluşturulan senaryoların seyri 

takip ve kontrol edilmektedir. Umbilikal ve perkütan santral kateterizasyon yapılması ve 

tibial intraosseöz ilaç uygulama olanağı vardır. 
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6. Ultrason ve Renkli Doppler Simülatörü (Wi-Medix) alt maddelerde belirtilen 
özelliklere haizdir. 

 

 
 

 Ultrason simülatörü medikal eğitim amacıyla kullanılmaktadır. 

 Simülatör; bilgisayar, klavye, monitor, ultrason probu, bir adet erkek ve bir adet kadın 

manken (yetişkin torso) ve yazılımdan oluşmaktadır. 

 Sistemin bilgisayar ekranı ikiye bölünmektedir, bir yarısında ultrasonografik imge 

izlenirken ekranın diğer yarısında ilgili organa ait anatomik görüntü izlenmektedir.  

 Mankenin abdomeni bası uygulamasına uygundur, kaburgaları ve sternum bölgesi 

parmakla hissedilmektedir. 

 Simülatör, TTE, TEE, ekokardiyografi ve abdominal pelvik ultrasonuna ek olarak FAST 

eğitim uygulamaları için kullanmaktadır. 

 Simülatör, TTE, TEE ve FAST uygulamalarını tek bir platformda desteklemektedir. 

 Simülatördeki TTE ve TEE modülleri en az üç farklı patolojiden oluşmaktadır; “Dilated 

Cardiomyopathy – severe Biventricular Systolic Dysfunction, Hyperdynamic Left 

Ventricular Systolic Function + Recent Anterior Myocardial Infarction with Pericardial 

Effusion”. 

 Simülatördeki FAST modülü en az üç farklı patolojiden oluşmaktadır: “Free Fluid – 

Hepato-Renal Reflection (Morrison’s Pouch – Small), Retro-Vesical Reflection (Large) + 

Splenal-Renal Reflection (Medium)”. 

 Simülatördeki temel abdominal modül en az üç patolojiden oluşmaktadır; “Hydatid Cyst 

of the Liver, Multilocular Intra-Abdominal Abscess + Liver Hepatocellular Carcinoma 

Hypoechoic”. 

 Sistemin bölünebilen ekranı 2D eko görüntüsü ve 3D augmented reality görüntüsü 

vermektedir. 
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 İlgili organın anime edilmiş görüntüsü, hareketli ve 360°de gösterilmektedir. Simülatör 

2D görüntüleme, M-Mode görüntüleme ve renkli dopler görüntüleme özelliğine sahiptir. 

 Akciğer ve kaburga artefakları devreye alınıp iptal edilmektedir. 

 Karaciğer, akciğer, inferior vena cava, superior vena cava, vertebra cisimleri, aort vs 

etrafındaki anatomik yapılar görülmektedir. 

 Simülatör, 100’den fazla kardiyak, abdominal ve plevral patalojileri desteklemektedir. 

Simülatör, eğitim alanlardan patoloji adını gizleyerek stealth modda patoloji yüklemeye 

elverişlidir. 

 Simülatörün kendi yazılımı bulunmaktadır. Bu yazılım kullanıcıların augmented reality 

ekranında anatomik yapıları tanımlamalarına yardımcı olacak özelliktedir. Yazılım, 

patolojileri destekleyecek içeriğe sahiptir. 

 Kullanım esnasında kalp atımı modifiye edilmektedir ve tek lead EKG trasesi alınmaktadır.  

 Raporlar, imgeler ve video görüntüleri USB depolama aletine alınmaktadır. 
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Sedat Çağlar Öğrenme kaynakları Biriminde yer alan İnteraktif 3-D Sanal İnsan Anatomisi 

ve Sanal İnsan Fizyolojisi Sisteminde alt maddelerde belirtilen özellikleri vardır.  

 Sistem insan anatomisinin ve fizyolojisinin interaktif bir şekilde öğrenimini destekleyecek 

yazılım ve donanımdan oluşmaktadır.  

 Sistemin her istasyonunda 5’er adet kullanıcı lisansı vardır. 

 Sistem 3 ana istasyondan oluşmaktadır: 

 İnteraktif 3-D Sanal İnsan Anatomisi İstasyonu (5 Kullanıcılı) 

 İnteraktif 3-D Sanal Holografik İnsan Anatomisi İstasyonu (5 Kullanıcılı) 

 İnteraktif Sanal İnsan Fizyolojisi İstasyonu (5 Kullanıcılı) 

 
İnteraktif 3-D Sanal Holografik İnsan Anatomisi İstasyonu (5 Kullanıcılı) 

 İstasyon 5 kullanıcının aynı anda 3-D gözlüklerle interaktif bir şekilde sanal insan 

anatomisini (Kadın ve Erkek) holografik olarak inceleyebilmesi amaçlı kullanılmaktadır. 

 Sistemde aşağıda listesi bulunan anatomi modülleri bulunmaktadır: 

 The Skeleton 

 Joints 

 Ligaments 

 Muscular System / Tissue 

 Nervous System / Tissue 

 The Brain 

 Endocrine System 

 Cardiovascular System 

 Lymphatic System 

 Respiratory System 

 Digestive System 

 Urinary System 

 Reproductive Systems (Kadın / Erkek) 

 Anatomical Landmarks 

 Muscle orgins and insertions 
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 Sistem 3-D modelleri gösterebilmeli ve veritabanında en az 4000 adet 3-D model 

bulunmaktadır. 

 Veritabanında en az 13.000 adet anatomic bölge etiketlendirmesi bulunmaktadır. 

 Sistem en az 25.000 “cryogenic cross-sectional” imaj göstermektedir. 

 Veritabanında en az 750 CT-MR imajı bulunmaktadır. 

 Sistem ile uyumlu 5 adet şarj edilebilir 3-D Gözlük ücretsiz olarak verilmiştir. 

 Sistem aşağıdaki donanımlardan oluşan 5 adet kullanıcı istasyonundan oluşmaktadır: 

 Yazılım yüklü bilgisayar 

 İzleme sensörlü HD LCD holografik platform 

 İnteraktif uygulamalar için akselerometreli ve titreşim özellikli 3 düğmeli 

stylus kalem 

 İzleme markörlü polarize pasif gözlük 

Sistemde yer alan kullanıcı istasyonlarından bir tanesi 20 kişilik sınıf düzeninde 

kullanılmak üzere ayrı bir ünite oluşturmak üzere ayrılmıştır. Bu ünite 20 adet 3-D 

Gözlük ve bir adet 3-D görüntü aktaran projeksiyon cihazı ile tamamlanmıştır. 

İnteraktif Sanal İnsan Fizyolojisi İstasyonu (5 Kullanıcılı) 

 İstasyon 5 kullanıcının aynı anda interaktif bir şekilde sanal insan fizyolojisini 

inceleyebilmesi amaçlı kullanılmaktadır. 

 Yazılımda bulunan Sanal Merkezi Sinir Sistemi tarafından koordine edilen ve aşağıda 

listesi bulunan fizyoloji modülleri bulunmaktadır: 

 Cardiovascular system 

 Respiratory system 

 Renal system 

 Circulatory system 

 Coupled to vascular system 

 Coupled to peripheral organs 

 Fizyolojik Model en az 200 farklı diferansiyel koşulu tüm fizyolojik etkileriyle 

oluşturmaktadır. 

 Fizyolojik Modelde en az 1000 adet fizyolojik parametre gözlemlenmektedir. 
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 Yazılım içeriği aşağıda listelenen alıştırma başlıklarına sahiptir: 

Chapter 1:  
Membrane 
Physiology 

Ex. 1: Diffusion in a 
Free Fluid 

Ex. 2: Diffusion 
across a membrane 

 

Chapter 2:  
Cellular Excitability 

Ex. 1: Nernst 
Equation 

Ex. 2: Determinants 
Rst. memb. pot. 

Ex. 3: Action 
potentials 

Chapter 3:  
Cell Signaling 

Ex. 1: Dose 
Response Curves 

Ex. 2: Competitive 
and 
Noncompetitive 
Antagonists 

Ex. 3: Epinephrine 
and Propranolol 

Chapter 4:  
Muscle Contraction 

Ex. 1: The Length-
Tension 
Relationship 

  

Chapter 5:  
Pressure and Flow 

Ex. 1: Systemic 
Vascular Resistance 

Ex. 2: Pulmonary 
Vascular Resistance 

 

Chapter 6:  
Cardiac Excitation 

Ex. 1: AV Nodal 
Conduction 

Ex. 2: Automaticity Exercise 3: Rhythms 

Chapter 7:  
The Cardiac Cycle 

Ex. 1: Ventricular 
Ejection 

Ex. 2: Ventricular 
Filling 

Ex. 3: Aortic 
Stenosis 

Ex. 4: Aortic 
Regurgitation 

  

Chapter 8:  
Cardiac Pressure  
Volume 
Relationships 

Ex. 1: Diastolic PV 
Relationships 

Ex. 2: Cardiac 
Preload 

Ex. 3: Cardiac 
Afterload 
 

Ex. 4: Systolic PV 
Relationships 

Ex. 5: Measuring 
Contractility 

Ex. 6: Heart Rate 

Chapter 9:  
Control of 
Circulation 

Ex. 1: Circulatory 
Pause 

Ex. 2: Hemorrhage 
 

Ex. 3: Tamponade 
 

Ex. 4: Dobutamine 
 

  

Chapter 10:  
Autonomic Control 

Ex.1: 
Parasympathetic 
Tone 

Ex. 2: Sympathetic 
Tone 

Ex. 3: Hemorrhage 
 

Ex. 4: Ganglionic 
Blockade 

  

Chapter 11:  
Blood Gas Exchange 

Ex. 1: Altitude Ex. 2: Respiratory 
Quotient 

Ex. 3: Hemoglobin 
Oxygen 
Dissociation 

Ex. 4: CO2 Content 
 

Ex. 5: Arterial and 
Venous Blood 

 

Chapter 12:  
Systemic Oxygen 
Transport 

Ex. 1: Hypoxic 
Hypoxia 
 

Ex. 2: Stagnant 
Hypoxia 
 

Ex. 3: Anemic 
Hypoxia 

Ex. 4: Supply 
Dependency 
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Chapter 13:  
Lung Gas Exchange 

Ex. 1: Carbon 
Dioxide and 
Ventilation 

Ex. 2: Hemoglobin 
and Oxygen 

 

Chapter 14:  
Shunt and Dead 
Space 

Ex. 1: Dead Space 
 

Ex. 2: VE and CO2 Ex. 3: Shunt 
 

Ex. 4: VA/Q 
Matching 

  

Chapter 15:  
Respiratory Statics 

Ex. 1: Spirometry 
Tracing 

Ex. 2: Predicted 
Normal Lung Values 

Ex. 3: Collagene 
and Lung 
Mechanics 

Ex. 4: Elastin and 
Lung Mechanics 

Ex. 5: Water 
Surface Tension 
and 
Lung Mechanics 

Ex. 6: Chest Wall 
Mechanics 
 

Ex. 7: Integrated 
Mechanics 

  

Chapter 16:  
Respiratory 
Dynamics 

Ex. 1: Respiratory 
Muscle Function 

Ex. 2: Pressure, 
Flow and Volume 

Ex. 3: Airflow in the 
Upper Airways 

Ex. 4: Forced 
Expiratory Flow 

Ex. 5: The Flow 
Volume Loop 

 

Chapter 17:  
Fluid 
Compartments 

Ex. 1: Fluid Volumes 
 

  

Chapter 18:  
Kidneys and 
Filtration 

Ex. 1: Glomerular 
Filtration 

  

Chapter 19:  
Acid-Base 
Physiology 

Ex. 1: CO2 Effects Ex. 2: Relationship 
of [H+-] and pH to 
SID 

Ex. 3: Gamblegrams 
 

Ex. 4: Strong Ion 
Difference 

  

 
 
Yazılım en az 75 farklı ilaç ve sıvıyı, mekanik ventilasyonu, defibrilasyonu, pacemaker 
özelliğini, kataterizasyonu, entübasyonu seçip uygulatabilecek araç menüsüne sahiptir. 
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Klinik Beceri Laboratuvarlarında bulunan Maketler ve Özellikleri  

A. 2015-2016 Yıllarında Eklenenler 

1. Çocuk damar yolu açma maketi (IV Arm) 

2. Endotrakeal tüp maketi (Airsim Junior Pediatric Airway Model) 

3. Trans-uretral sonda takılması maketi (İnfant male and female Catheterization Model) 

4. Anal irigasyon maketi (Faces removal anda enema Training Model)  

5. Santral kateterizasyon maketi  

6. Trakeostomi bakımı uygulama mankeni (Patient Education tracheostomy Care Set)  

7. Bebek simülatörü  

8. Minör deri girişimi eğitim Kiti (Minor Skin Procedures) 

9. Jinekoloji eğitim modeli (Gynaecology Training Model) 

10. Enjeksiyon kolu 

11. Üretral kateter – Kadın (Female Catheterisation Model)  

12. Üretral kateter – Erkek (Male Catheterisation Model)  

13. Rektal muayene modeli (Rectal Examination Model) 

14. Oskültasyon maketi 

 

1. ÇOCUK DAMAR YOLU AÇMA MAKETİ (IV ARM) 

Maket omuzdan kola kadar el ve parmaklar 

dahil tüm kolu göstermektedir. Gerçek hissi 

veren son derece ince bir deri yapısındadır. 

Sentetik deri, gerçekçi bir damar yolu açma 

eğitimine uygun olması için lastik tüp ve 

küçük lümenlerle eşleştirilmiştir. Maket 

sefalik ve bazilik damarlara erişilebilir 

olmanın yanı sıra dorsal venöz kemer 

özelliğini de sahiptir. Maket yüzeyini 

kaplayan deri ve içinde bulunan damar kiti 

değiştirilebilmektedir. 
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2. ENDOTRAKEAL TÜP MAKETİ (AIRSIM JUNIOR PEDIATRIC AIRWAY MODEL) 

 

Gerçekçi anatomi, temel ve ileri pediatrik hava yolu yönetimini sağlayan klinik işlevselliğe 

sahiptir. Maket havayolu yönetimi prosedürleri sırasında gerçekçi geribildirim sağlamakta 

ve gerçek, anatomik ve görsel olarak doğru özelliktedir. Makette balon ve maske 

ventilasyonu yapılmaktadır. Supraglottik cihazların tümünün prosedürleri maket üzerinde 

kullanılmaktadır. Makette nazal ve orotrakeal ventilasyon yapılmaktadır. Makette 

bebekle ilgili tüm video laringoskop uygulamaları yapılmaktadır. Makette laringeal maske 

yerleştirmesi yapılmaktadır. Maket gerçekçi hava yolu dâhil bebek için tüm havayolu 

uygulamalarına izin verir yapıdadır: 

Pozitif basınç ventilasyonu 

Laringeal maske yerleştirilmesi 

Endotrakeal intübasyon (nazal ve oral) 

3. TRANS-URETRAL SONDA TAKILMASI MAKETİ (INFANT MALE AND FEMALE 

CATHETERIZATION MODEL) 

Yenidoğan hastada trans-uteral sonda takılma 

prosedürlerini kapsayacak yapıdadır. Makette, 

trans-uteral sonda takılma işleminde ekleme, 

pozisyon, kateter balon şişirme ve söndürme 

uygulamaları yapılmaktadır. Maket üzerinde 

çalışılırken gerçek bir hastada olduğu gibi direnç 

ve basınç hissedilmektedir. Makette kateter 
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doğru konumda olduğunda idrar akışı gözlenmektedir. Makette genital organ 

değiştirilerek kız ve erkek bebeke kateterizasyon işlemi yapılmaktadır. Maketle birlikte 

her iki cinsiyete ait genital organ teslim alınmıştır. Makette genital bölge yumuşakve 

gerçeğe uygun yapıda bir malzemeden yapılmıştır. Maket gerçek bir bebeğin alt yarısı 

(karından bacak başlangıcına kadar) yapısındadır. 

 

4. ANAL IRIGASYON MAKETİ (FAECES REMOVAL AND ENEMA TRAINING MODEL)  

 

Maket yaşlı ya da yatalak hastalarda anal irigasyon uygulamalarını yapmak için 

tasarlanmıştır. Makette dışkı kaldırma pratiği, simüle dışkı kullanılarak yapılmaktadır. 

Makette simüle dışkı çıkarılması pratiği digital yerleştirme ile yapılmaktadır. Makette 

gliserin ile lavman uygulaması yapılmaktadır. Makette karın boşluğunda bir boru 

bulunmalı ve buradan istenilen materyal enjekte edilebilmektedir. Karın bölgesi konum 

alanı doğrulamak ve şeffaf bağırsağı görüntülemek için açılabilir yapıdadır. 

5. SANTRAL KATETERİZASYON MAKETİ 

Maket insan gövdesinin gerçeğe yakın, taşınabilir 

yarım modeli ile sağ kolu içermektedir. Teklif 

edilen maket en yaygın damar türlerini öğrenmek 

ve yetkinliğini göstermek amacı ile kullanıma 

uygundur: 

İmplante portları 

Sentral venöz kateterler 
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Periferik olarak yerleştirilen sentral kateterler 

Makette zorluk derecesi yüksek olan aşağıdaki uygulamalar yapılmaktadır: 

Derinden yerleştirilen port 

Yatırma veya devrilme portu 

Dolaşan veya kayan port 

Makette bulunan sol göğüs alanı aşağıdaki yapılardan oluşmaktadır: 

İnsan dokusu hissini veren özel olarak imal edilmiş göğüs dokusu flepi vardır.  

Göğüs dokusu flepi altında gerçek uygulanabilir port mevcuttur. 

Sert yatay yüzey ile kaplı kaburga ve değiştirilebilir uçlar için gömme alanı 

bulunmaktadır. 

Makette mevcut olan sağ göğüs alanı; 9.6FR santral kateter tünelli ve klavikulaya kadar 

görünür alana sahiptir. Bu alanda subklavian kateter takılmasına müsade etmektedir.  Bu 

bölgeden hafifçe yükseltilmiş eksternal juguler vene ulaşmak ve kateter takmak 

mümkündür. Temizleme, pansuman, sabitleme, sıvı çekilmesi ve infüzyon uygulamaları 

mevcuttur. Maket dik ve yatay konumda kullanılmaktadır. 

Makette yer alan gelişmiş kol aşağıdaki özelliklere sahiptir: 

Çift lümenli 5FR periferal girişim 

Santral kateter (biceps iç tarafından v. basilica) 

Kolay tanımlama için v. basilica yükseltilmiş yapıda 

Posterior santral kateter alanında isteğe bağlı periferik port yerleştirilmesi için bir 

alan 

Girintili ve yumuşak bir malzemeden imal edilen taban alanı vardır. Bu alan flep gibi 

çıkarılabilir doku ile kaplıdır, port üzerinden konulduğunda gerçekçi palpasyon ve 

erişim hissedilmektedir. 

Büyük dönme ve uzatma derecesine sahiptir. 

Maket üzerinde temizleme, pansuman ve sabitleme uygulamaları tüm bölgelerde 

gösterilmektedir. Maket üzerindeki aşağıdaki parçalar değiştirilebilmektedir: 

Çift lümen kateter 5FR 

Zor Erişim Uçlar: Normal/Dolaşan port 

Tünellenmiş tek lümen santral venöz kateter 
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Göğüs doku flebi 

Gerçek göğüs portu 

Kol için kan torbası deposu 

Zor Erişim Uçlar: Eğilebilir/Yana Yatmalı port 

Gövde için kan torbası deposu 

Zor Erişim Uçlar: Derin Yerleşimli port 

6. TRAKEOSTOMİ BAKIMI UYGULAMA MANKENİ (PATIENT EDUCATION TRACHEOSTOMY 

CARE SET) 

Sistem bir adet yetişkin ve bir adet yenidoğan 

mankenden oluşmaktadır. Sistemde yer alan 

her iki mankende de trakeostomi bakımı 

uygulamaları simüle edilmektedir. Her iki 

mankende de uygulanabilir teknikler aşağıdaki 

gibidir: 

Aspirasyon 

Uygun basınc 

Pansuman değişimi 

Gerçek hasta üzerinde temizlik ve trakeal bölgenin bakımı 

Yetişkin mankende ağız ve burun geçitleri, yutak, epiglot, trakea, özofagus trakeostomi 

alanı, krikoid kıkırdak yapıları mevcuttur. Ayrıca oral aspirasyon için ağız ve çene esnek 

yapıdadır. Trakea dalları dışında sol ve sağ bronşiyal yapılar yer almaktadır. 

7. BEBEK SİMÜLATÖRÜ 
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Maket üzerinde yenidoğan bebekler için bakım teknikleri uygulamalı olarak 

gösterilebilmekte ve gerekli eğitimler verilebilmektedir. Manken ağız yoluyla ventile 

edilebilmekte ve bu sırada göğüs iniş kalkışları simüle edilmektedir. Makette bulunan 

göbek oyuğu kateter aracılığı ile çekilen kan için rezervuar ya da tahliye edilecek akışkanları 

almak için kullanılmakta,  trakea ve yutak, endotrakeal tüp uygulamalarını gösterebilir 

yapıdadır. Makette bulunan bir burun deliği ile NG tüp işlevselliğine ve sıvıların tahliye 

edilmesine izin vermektedir. Mankende stoma vücut üzerinde kalıcı bir yere takılmaktadır. 

Çeşitli monitörler, elektrotlar ve sensörler mankene takılabilmekte ve fiziksel olarak ne 

şekilde uygulanacağı manken üzerinden gösterilebilmektedir. Manken üzerinde en az bir 

adet fonsiyonel IV kateteri uygulamaları yapılabilecek damar simüle edilmiştir. Mankende 

sıvıların resüstasyonu drene edilmektedir. Çıkarılabilir nöral tüp defekti mankenin arkasına 

koyulabilir yapıdadır. Manken, ven ve iki arter ile yumuşak gerçekçi göbek yapısına 

sahiptir. Mankende 5FR NG tüp ve 5mm ET tüp kullanılmaktadır.  

8. MİNÖR DERİ GİRİŞİMİ EĞİTİM KİTİ (MINOR SKIN PROCEDURES TRAINEE KIT) 

Kit, cilt üzerinde ya da hemen altındaki lezyonlara 

minör cerrahi işlemleri gerçekleştirmek amacıyla 

gerekli olan temel becerileri ve teknikleri geliştirmek 

için tasarlanmıştır. Aşağıdaki temel beceriler 

yapılabilmektedir: 

Enstrüman yönetimi 

Snip and shave execution küretaj 

Küretaj 

Hemostaz 

Doğrusal bir eksizyon yapma 

Elips açılış ve kapanış 

Epidermal kist çıkarılması 

Diseksiyon 

Lipom kaldırma 

Subkutiküler dikiş 

Düğüm bağlama 



30 

Kit kompakt ve çanta içerisinde taşınabilir yapıdadır. Klinik video içeriği, gerçek bir hasta 

ortamında kullanılan teknikleri göstermektedir. Uygulamalı beceri eğitimi ve donatı için 

gerekli tüm ilgili araçları, cerrahi sarf malzemeleri ve yumuşak doku modelleri 

içermektedir. Aşağıdaki parçalardan oluşmaktadır: 

Küçük Cilt Prosedürleri Stajyer Programı CD-ROM 

Küçük Deri İşlemleri Pad 

Tampon Jig Mk 3 Skin 

Künt diseksiyon makası 

1/2 dişli forseps 

Küret iğne tutucusu 

Sütür makası 

Kavisli arter forseps 

Sütür 

Bistüri kolu ve bıçakları 

9. JİNEKOLOJİ EĞİTİM MODELİ (GYNAECOLOGY TRAINING MODEL) 

Model aşağıdaki parçalardan 

oluşmaktadır: 

Ana gövde 

Normal rahim ve erken gebelik rahim 

Kistler (2) 

Fibroidler (2), 

Hidrosalpinks 

Hava pompaları (3) 

Modeldeki epidermis, anüs ve vajina 

hem görünüm hem his olarak insan vücudunu andıran özel bir silikondan yapılmıştır. 

Eğitim sırasında model üzerinde uygulama yapılırken kist ve ödem boyutları hava 

pompaları ile ayarlanabilir yapıdadır. 

 



31 

10. ENJEKSİYON KOLU 

 Model ile hem enjeksiyon hem de kan numunesi 

alma işlemleri simüle edilmektedir. Model insan 

derisine benzer silikondan yapılmış deri ile 

kaplıdır. Dayanıklıdır ve yapılan enjeksiyondan 

sonra iğne izini belli etmemektedir. Model 

enjeksiyon sırasında deri ve damara giriş hissini 

vermektedir. Yapay kan ile çalışan bir 

modellemedir. Modeldeki deri ve damar kolay 

değiştirilebilir yapıdadır. 

Model aşağıdaki parçaları içermektedir: 

Kol kası ve cilt 

Damarlar 

Modelin üzerine koyulacağı stand 

Dirsek dinlenme 

Sıvı şişeler (2) 

Yapay kan (500ml) 

Taşıma çantası 

11. ÜRETRAL KATETER - KADIN (URETRAL CATHETERISATION MODEL) 

 Model, yüzüstü pozisyonda bir 

kadının alt beden özelliklerine ve 

gerçekçi kadın kateterizasyon 

uygulaması için anatomik olarak 

doğru vulva ve üretral açıklıklara 

sahiptir. Model slikondan yapılmış 

gerçekçi bir deriye ve en az 500ml 

mesane hacmine sahiptir. Model 

yetişkin kadınlarda üretral 

kateterizasyon eğitimi için özel tasarlanmıştır ve sadece bu amaç için kullanılmaktadır. 
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Model üzerinde kateter üretra yoluyla takıldığında, gerçek hastada olduğu gibi idrar çıkışı 

kateter üzerindedir. Model üzerinde kalan idrar mesaneye basarak kontrol 

edilebilmektedir. 

12. ÜRETRAL KATETER - Erkek (MALE CATHETERISATION MODEL)  

 Model, gerçekçi erkek 

kateterizasyon uygulaması için 

anatomik olarak tasarlanmıştır. 

Model silikondan yapılmış 

gerçekçi bir deriye sahiptir. 

Modelde üretra ve mesane 

transparan yapı sayesinde arka 

ve yandan görülebilir 

konumdadır.  Böylece kateter 

uygulamaları sırasında mesane içindeki balon kateterin bu transparan yapı sayesinde 

görülebilmesi ve eğitimin yönlendirilebilmesi sağlanmaktadır. Model üzerinde balon 

kateter yerleştirmede gerçek bir insanda hissedilen direnç sağlanmaktadır. 

13. REKTAL MUAYENE MODELİ (RECTAL EXAMINATION MODEL) 

 Model rektumda dışkı miktarını ve 

tutarlılığını değerlendirmek için rektal 

muayene gerçekleştiren kişilerin 

eğitiminde kullanılmak üzere 

geliştirilmiştir. Model sol lateral 

pozisyonda muayene için uygun 

yapıdadır. Model üzerinde katı rektal 

ilaç tatbiki yapılmaktadır.Model 

üzerinde değiştirilebilir dışkı kolayca 

rektuma yerleştirilmektedir. Yumuşaktan serte doğru dokuz farklı türde dışkı simüle 

edilmektedir. Modelleme ile birlikte farklı bağırsak koşullarını içeren 13 görsel de 

verilmektedir.  Aşağıdaki görseller referans içindir: 
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Hemoroid 1 

Hemoroid 2 

Ano 1 fistül 

Ano 2 fistül 

AIDS - anal siğiller 

Rektal prolapsus 1 

Rektal prolapsus 2 

Hemoroidler - Dış 

Yassı hücreli karsinom 

Crohn hastalığı - Anal etiketi 1 

Crohn hastalığı - Anal etiketi 2 

Pilonidal abse 

Prolapse vajina 

14. OSKÜLTASYON (DİNLEME) MAKETİ 

 Manken gerçek hastada duyulabilen oskültasyon 

noktaları işaretlenmemiş yapıdadır. 30 metreye yakın 

uzaktan erişim özelliği ile grup eğitimine uygun 

yapıdadır.  

Öğrenciler manken üzerinde doğru oskültasyon 

noktalarını bularak farklı kalp, akciğer seslerini 

mankenin farklı lokasyonlarında akıllı bir steteskopla 

duyabilmektedir. Dinlenen seslerdeki varyasyonların 

kıyaslanması ile eğitimci tarafından seçilen koşulun 

diagnozu sağlanmaktadır. Arka taraftaki akciğer sesleri 

algılanabilmekte ve öğrenciler yedi ön kalp sesi 

dinleyebilmektedirler. Model üzerinde, öğrenciler bir taraftan diğer tarafa geçerken her 

bir koşul için kalp sesi değiştirme imkânı da vardır. 
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15. GENİŞLETİLMİŞ SÜTÜR BAŞLANGIÇ PAKETİ (BASIC OPEN SURGICAL SKILLS) 

 

 

 

 

1 başlangıç paketi; bir platform, 6 adet doku modeli, sütür enstrüman kiti, ayarlanabilir 

doku tepsisi, 1 adet kullanma kılavuzu DVD’ si içermektedir. Temel ve gelişmiş sütür pratiği, 

derin yara kapatma, deri üzerine dikiş atma, subkutikülar sütür, barsak anastomozu ve 

enjeksiyon uygulamaları için uygundur. İçerdiği öğrenci kiti temel sütür becerilerinin 

uygulanması ile ilgili çeşitli örnekler içermektedir.  

 

16. CERRAHİ EL YIKAMA ÜNİTESİ (3 MUSLUKLU) 
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2015 yılı öncesinde var olanlar 

1. Yenidoğan CPR (S105) 

 

 

http://www.medicalexpo.de/prod/gaumard/

product-74992-653195.html 

2.  Little Anne 20060 

 
 
http://www.laerdal.com/de/doc/60/Little-
Anne 

3. Resusci Anne Skillguide 

 

http://www.laerdal.com/de/doc/2380/Resus
ci-Anne-SkillGuide 

4. Resusci Anne, Basic 

 

 
 
 
http://www.laerdal.com/de/doc/2379/Resus
ci-Anne-Basic 

5. 5 Yaş Çocuk CPR-One Year Pedi SİM 

(S155) 

 

 

http://www.gaumard.com/s155 

6. Airway Management Trainer 

(LF03601U) 

 

http://www.aedsuperstore.com/lifef

orm-adult-airway-management-

trainer-head-with-stand.html 

 

http://www.medicalexpo.de/prod/gaumard/product-74992-653195.html
http://www.medicalexpo.de/prod/gaumard/product-74992-653195.html
http://www.laerdal.com/de/doc/60/Little-Anne
http://www.laerdal.com/de/doc/60/Little-Anne
http://www.laerdal.com/de/doc/2380/Resusci-Anne-SkillGuide
http://www.laerdal.com/de/doc/2380/Resusci-Anne-SkillGuide
http://www.laerdal.com/de/doc/2379/Resusci-Anne-Basic
http://www.laerdal.com/de/doc/2379/Resusci-Anne-Basic
http://www.gaumard.com/s155
http://www.aedsuperstore.com/lifeform-adult-airway-management-trainer-head-with-stand.html
http://www.aedsuperstore.com/lifeform-adult-airway-management-trainer-head-with-stand.html
http://www.aedsuperstore.com/lifeform-adult-airway-management-trainer-head-with-stand.html
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7. AED (940050) 

 

http://www.laerdal.com/de/item/94005010 

8. Adult Manikin Deluxe (LF03955U) 

https://www.enasco.com/product/LF03955

U/ 

9. Kulak Muayene Eğitim Maketi 

(SB38845U/AR302) 

http://www.ayes-ay.com/productdetails-

id=55&catid=24_tr.htm 

https://www.youtube.com/watch?v=LrjbbyV_i9A 

10. Retinopati Maketi (SB38895U) 

 

 
 
http://www.adam-
rouilly.co.uk/products.aspx?cid=383  
http://www.nordicsimulators.fi/Nasco_tuote

luettelo.pdf  (Sayfa 85) 

11. Krikotiroidotomi (LF1082UA) 

 

12. TA Ölçme (LF1095UA) 

 

http://www.laerdal.com/de/item/94005010
https://www.enasco.com/product/LF03955U/
https://www.enasco.com/product/LF03955U/
http://www.ayes-ay.com/productdetails-id=55&catid=24_tr.htm
http://www.ayes-ay.com/productdetails-id=55&catid=24_tr.htm
https://www.youtube.com/watch?v=LrjbbyV_i9A
http://www.adam-rouilly.co.uk/products.aspx?cid=383
http://www.adam-rouilly.co.uk/products.aspx?cid=383
http://www.nordicsimulators.fi/Nasco_tuoteluettelo.pdf
http://www.nordicsimulators.fi/Nasco_tuoteluettelo.pdf
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13. Kan Basıncı Ölçüm Maketi 

(PP00600U) 

 

http://exmed.co.uk/product/simulaids-

blood-pressure-arm-simulator-pp00600u/ 

14. Yenidoğan Enjeksiyon Kolu (S408) 

 

http://www.gaumard.com/s408 

15. Pediadrik Kranial Enj. (LF00999U) 

 

http://www.cpr-savers.com/Pediatric-

Injection-Head_p_5345.html 

16. Doğumsal Kalça Çıkığı (375.35001) 

 

http://www.laerdal.com/us/doc/139/Baby-

Hippy 

17. Çocuk Enjeksiyon Kolu (S406) 

 

 

http://www.cpr-savers.com/One-Year-

Injection-Arm_p_6866.html 

 

18. IV Enjeksiyon Kolu (S402) 

 

http://www.medikal-saglik.com/iv-kol-

enjeksiyon-maketi.html 

http://exmed.co.uk/product/simulaids-blood-pressure-arm-simulator-pp00600u/
http://exmed.co.uk/product/simulaids-blood-pressure-arm-simulator-pp00600u/
http://www.gaumard.com/s408
http://www.cpr-savers.com/Pediatric-Injection-Head_p_5345.html
http://www.cpr-savers.com/Pediatric-Injection-Head_p_5345.html
http://www.laerdal.com/us/doc/139/Baby-Hippy
http://www.laerdal.com/us/doc/139/Baby-Hippy
http://www.cpr-savers.com/One-Year-Injection-Arm_p_6866.html
http://www.cpr-savers.com/One-Year-Injection-Arm_p_6866.html
http://www.medikal-saglik.com/iv-kol-enjeksiyon-maketi.html
http://www.medikal-saglik.com/iv-kol-enjeksiyon-maketi.html
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19. IV Enjeksiyon Kolu (LF01131U) 

 

http://www.worldpoint.com/en/Products/Si

mulation/Vascular/Lifeform-Venipunture-

Injection-Arm-lght_-

_LF01131U/#.Vn0yxPmLTIU 

20. Sutur Practice/Stapling Arm 

(LF01028U) 

 

http://www.medikal-saglik.com/partik-kol-

dikis-egitim-maketisutur-uygulama-

mankeni.html 

21. Spinal Enjeksiyon (LF1036UA) 

 

https://www.3bscientific.com.tr/spinal-

enjeksiyon-simuelatoerue,p_34_4909.html 

22. Akciğer ve Kalp sesleri dinleme 

(S.220.100) 

 

http://www.comt-usa.com/p-6237-lifeform-

auscultation-trainer-and-smartscope-nasco-

lf01142u.aspx 

23. Meme Maketi (S230.4) (L50, L51) 

 

https://www.3bscientific.com.tr/asmak-icin-

hissedilebilir-goegues-modeli-

l50,p_896_366.html 

https://www.3bscientific.com.tr/asmak-icin-

hissedilebilir-goegues-modeli-l51,p_896_367.html 

24. IM Enjeksiyon (LF009614) (S403) 

 

https://www.3bscientific.com.tr/imsit-

intramuskuler-ve-enjeksiyon-kalcasi-

w45295,p_34_26249.html 

http://www.worldpoint.com/en/Products/Simulation/Vascular/Lifeform-Venipunture-Injection-Arm-lght_-_LF01131U/%23.Vn0yxPmLTIU
http://www.worldpoint.com/en/Products/Simulation/Vascular/Lifeform-Venipunture-Injection-Arm-lght_-_LF01131U/%23.Vn0yxPmLTIU
http://www.worldpoint.com/en/Products/Simulation/Vascular/Lifeform-Venipunture-Injection-Arm-lght_-_LF01131U/%23.Vn0yxPmLTIU
http://www.worldpoint.com/en/Products/Simulation/Vascular/Lifeform-Venipunture-Injection-Arm-lght_-_LF01131U/%23.Vn0yxPmLTIU
http://www.medikal-saglik.com/partik-kol-dikis-egitim-maketisutur-uygulama-mankeni.html
http://www.medikal-saglik.com/partik-kol-dikis-egitim-maketisutur-uygulama-mankeni.html
http://www.medikal-saglik.com/partik-kol-dikis-egitim-maketisutur-uygulama-mankeni.html
https://www.3bscientific.com.tr/spinal-enjeksiyon-simuelatoerue,p_34_4909.html
https://www.3bscientific.com.tr/spinal-enjeksiyon-simuelatoerue,p_34_4909.html
http://www.comt-usa.com/p-6237-lifeform-auscultation-trainer-and-smartscope-nasco-lf01142u.aspx
http://www.comt-usa.com/p-6237-lifeform-auscultation-trainer-and-smartscope-nasco-lf01142u.aspx
http://www.comt-usa.com/p-6237-lifeform-auscultation-trainer-and-smartscope-nasco-lf01142u.aspx
https://www.3bscientific.com.tr/asmak-icin-hissedilebilir-goegues-modeli-l50,p_896_366.html
https://www.3bscientific.com.tr/asmak-icin-hissedilebilir-goegues-modeli-l50,p_896_366.html
https://www.3bscientific.com.tr/asmak-icin-hissedilebilir-goegues-modeli-l50,p_896_366.html
https://www.3bscientific.com.tr/asmak-icin-hissedilebilir-goegues-modeli-l51,p_896_367.html
https://www.3bscientific.com.tr/asmak-icin-hissedilebilir-goegues-modeli-l51,p_896_367.html
https://www.3bscientific.com.tr/imsit-intramueskueler-ve-enjesiyon-kalcasi-w45295,p_34_26249.html
https://www.3bscientific.com.tr/imsit-intramueskueler-ve-enjesiyon-kalcasi-w45295,p_34_26249.html
https://www.3bscientific.com.tr/imsit-intramueskueler-ve-enjesiyon-kalcasi-w45295,p_34_26249.html
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25. Erkek Üretral Kateter (Kesit) 

(LF01150U) 

https://www.enasco.com/product/LF01150U 

26. Erkek Üretral Kateter (renkli) 

LF01025U 

 

https://www.enasco.com/product/LF01025U 

27. Erkek Üretral Kateter (SB38754U) 

 

http://www.gtsimulators.com/Transparent-

Male-Catheter-Model-p/sb38754u.htm 

28. Erkek Üretral Kateter (LF00855U) 

 

https://www.enasco.com/product/LF00855U 

29. Kadın Üretral (Kesit) (LF01151U) 

 

https://www.enasco.com/product/LF01151U/ 

30. Kadın Üretral Kateter (SB32745U) 

 

https://www.enasco.com/product/SB32745U 

https://www.enasco.com/product/LF01150U
https://www.enasco.com/product/LF01025U
http://www.gtsimulators.com/Transparent-Male-Catheter-Model-p/sb38754u.htm
http://www.gtsimulators.com/Transparent-Male-Catheter-Model-p/sb38754u.htm
https://www.enasco.com/product/LF00855U
https://www.enasco.com/product/LF01151U/
https://www.enasco.com/product/SB32745U
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31. Kadın Üretral Kateter (renkli) 

(LF01026U) 

 

http://www.medicalequipmentcore.com/nasco-

life-form-female-cath-ed-2-simulator-nsc-

lf01026u.html 

32. Kadın Üretral Kateter (LF00856U) 

 
https://www.enasco.com/product/LF00856

U 

33. Jinekolojik Muayene (Palp.Opt.) 

(S504.1) 

 

 

 

http://www.gtsimulators.com/ZOE-

Gynecologic-Simulator-p/s504.100.htm 

34. Leopold Manevra (S500.3) ve Doğum 

Maketi (S500.4) 

 

 

 

http://www.gtsimulators.com/Palpation-

Module-for-Leopold-Maneuvers-

p/s500.3.htm 

http://www.medicalequipmentcore.com/nasco-life-form-female-cath-ed-2-simulator-nsc-lf01026u.html
http://www.medicalequipmentcore.com/nasco-life-form-female-cath-ed-2-simulator-nsc-lf01026u.html
http://www.medicalequipmentcore.com/nasco-life-form-female-cath-ed-2-simulator-nsc-lf01026u.html
https://www.enasco.com/product/LF00856U
https://www.enasco.com/product/LF00856U
http://www.gtsimulators.com/ZOE-Gynecologic-Simulator-p/s504.100.htm
http://www.gtsimulators.com/ZOE-Gynecologic-Simulator-p/s504.100.htm
http://www.gtsimulators.com/Palpation-Module-for-Leopold-Maneuvers-p/s500.3.htm
http://www.gtsimulators.com/Palpation-Module-for-Leopold-Maneuvers-p/s500.3.htm
http://www.gtsimulators.com/Palpation-Module-for-Leopold-Maneuvers-p/s500.3.htm
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https://www.gtsimulators.com/Labor-

Delivery-Module-p/s500.4.htm 

 

35. Bebek Plasenta, Bebek CRP S500 

 

https://www.youtube.com/watch?v=0Jd5svPIGkM , http://www.gaumard.com/s500  

 

36. Epizyotomi Seti (LF01030U, 

LF01032U, LF01033U) 

 

http://www.candent.ca/en/?pg=2&l=produc

t_list&c=34 

 

 

37.  IU Gelişim 

 

http://www.gaumard.com/s516 

https://www.gtsimulators.com/Labor-Delivery-Module-p/s500.4.htm
https://www.gtsimulators.com/Labor-Delivery-Module-p/s500.4.htm
https://www.youtube.com/watch?v=0Jd5svPIGkM
http://www.gaumard.com/s500
http://www.candent.ca/en/?pg=2&l=product_list&c=34
http://www.candent.ca/en/?pg=2&l=product_list&c=34
http://www.gaumard.com/s516
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38. Kadın Genital Organları (Kesit) (S511) 

 

 

 

39. Çocuk Sonda Takma Simülatörü 

(LF01035U) 

 

http://www.comt-usa.com/p-6453-

lifeform-infant-male-and-female-

catheterization-trainer-nasco-

lf01035u.aspx 

 

http://www.comt-usa.com/p-6453-lifeform-infant-male-and-female-catheterization-trainer-nasco-lf01035u.aspx
http://www.comt-usa.com/p-6453-lifeform-infant-male-and-female-catheterization-trainer-nasco-lf01035u.aspx
http://www.comt-usa.com/p-6453-lifeform-infant-male-and-female-catheterization-trainer-nasco-lf01035u.aspx
http://www.comt-usa.com/p-6453-lifeform-infant-male-and-female-catheterization-trainer-nasco-lf01035u.aspx

