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Platforma U/S Mentor VR

Cíle výuky
- Podrobná znalost anatomie.
- Podrobná znalost polohy a orientace při ultrazvukovém snímání pro efektivní zobrazení požado-

vaných pohledů.
- Výuka a získávání zkušeností v různých protokolech snímání.
- Rozvíjení odborné diagnostiky v různých klinických oblastech.

Hlavní vlastnosti
- Ultrasound VR LIGHT poskytuje samostatnou virtuální stanici s laptopem, brýlemi a sondou pro 

výuku a nácvik různých protokolů ultrazvukového snímání.
- První balíček by měl obsahovat 8 a více úloh a případů diagnostických snímacích protokolů v kli-

nických oblastech traumatické pohotovostní medicíny / ultrazvuku přímo na místě péče o pacienta 
/ porodnictví a gynekologie.

- Strukturované úlohy pro nácvik a hodnocení v protokolech eFAST, RUSH a porodnictví.
- Kompletní klinické případy pro snímání, interpretaci a diagnostiku normálních a abnormálních 

nálezů
- Rozšiřující konfigurace pro virtuální ultrazvukový nácvik bude brzy k dispozici, nyní je tato funkce 

ve vývoji

Inovativní virtuální řešení pro nácvik ultrazvuku - poskytuje pohlcující, zábav-
ný a dostupný nácvik jako nikdy předtím



Platforma U/S Mentor

Nácvik na tomto simulátoru poskytuje realistický prožitek díky napodobeninám ultrazvukových sond 
pro transtorakální, transabdominální, transesofageální a transvaginální postupy.

Platforma obsahuje výkonný počítač s velkou dotykovou obrazovkou s vysokým rozlišením. Obslu-
ha je snadná a pohodlná díky bezdrátové klávesnici, bezdrátové myši a pedálu.

Simulátor U/S MentorTM kombinuje realistickou ženskou a mužskou figurínu s 
vnějšími orientačními anatomickými body a realistické virtuální pacienty pro 
nácvik snímání a diagnózy různých anatomií a patologií

U/S Mentor poskytuje vzdělávací a klinické prostředí pro komplexní nácvik ultrazvukových zkouš-
kových protokolů:
- Elegantní modulární platforma umožňuje jak stolní tak samostatné uspořádání
- Realistické figuríny vhodné pro palpaci lze měnit pro nepřetržitý nácvik
- Realistické přepínání sondy pro okamžité střídání přístupu: TTE/TEE, TAS/TVS
- Realistický komplexní ultrazvukový obraz prezentující běžné ultrazvukové vlastnosti a pozorování
- Nástroje a kontrolní prvky pro vylepšení obrazu ze základního na pokročilý jsou volně dostupné
- Uživatel má k dispozici pokročilé diagnostické nástroje: Dopplerovo barevné značení, CW, PW, 

M-mód, měření a více
- Realistická anatomie a patologie nabízejí mnoho klasických i abnormálních scénářů
- Od nácviku po skutečné procedury v plném rozsahu: začněte se stížnostmi pacienta a testy, pokra-

čujte pozorováním a dokumentováním a skončete klinickou interpretací a záznamy nálezů
- Úlohy na dovednost a postupné procedurální úlohy poskytují možnost samostatného nácviku a 

šetří drahocenný čas
- Pokročilé vzdělávací prostředí optimalizuje individuální křivku osvojování znalostí a umožňuje 

vnější vizualizace, anatomická značení, instruktáže, okamžitou zpětnou vazbu k výkonu a další
- Unikátní vlastnost vážnosti případu umožňuje vytvoření více scénářů za použití jediného případu, 

a tím je možné vytvořit na míru složitost diagnózy podle úrovně zkušenosti studenta
- Nepřetržité měření přesnosti a výkonnosti, analýza obrazu, atd. umožňuje studentovi sledování 

svého pokroku a instruktorovi umožňuje vyhodnocení způsobilosti.
- Je možné nacvičovat, hodnotit a zaznamenávat technické dovednosti a diagnostickou interpretaci
- Unikátní systém správy nácviku - Mentor Learn poskytuje zlepšené možnosti studentů a správy 

nácviku včetně sledování pokroku, nastavení testu, vzdáleného přístupu a interface mnoha simu-
látorů.

Poskytuje realistický nácvik ultrazvuku a objektivní hodnocení
Vlastnosti a výhody



Platforma TEE Express
Tato moderní kompaktní a dostupná platforma je vylepšeným nástrojem pro samostatný nácvik 
transezofageální echokardiografie (TEE) pomocí realistické TEE sondy.
Simulátor obsahuje 12 úloh a případů zdravého pacienta i patologických nálezů pro realistické a 
komplexní TEE vyšetření.
Studenti si mohou zlepšovat své dovednosti v získávání standardních pohledů v didaktickém 
prostředí, používat rozšířené módy měření a zobrazování a diagnostikovat různé klinické nálezy.
Klinické případy obsahují valvulární patologie, vrozené poruchy a fibrilaci síní.

Výhody:
- Zabaleno v dobře přenosném kufříku na kolečkách
- Kompaktní
- Dostupný
- Snadné uvedení do provozu

Vlastnosti:
- Upravená skutečná TEE sonda
- Realistická manipulace se sondou
- Samostatná výuka
- 3D anatomická mapa
- Plné klinické prostředí
- Integrované protokoly snímání
- M-mód
- Spektrální dopplerovské zobrazení + PW/CW vyšetření



Tento unikátní modul je navržen pro rozvíjení ultrasonografických psychomotorických dovedností a 
schopnosti pořizovat ultrazvukový obraz. Tento modul obsahuje 3 různé úlohy zaměřené na zlepše-
ní koordinace očí a rukou a schopnost získávání ultrazvukového obrazu. Úkolem tohoto inovativní-
ho modulu je pomoci v osvojování si klíčových ultrasonografických dovedností, které jsou důležitým 
základem pro různá ultrazvuková vyšetření a techniky.

Modul pro nácvik základních sonografických dovedností
Knihovna modulů

Tento modul obsahuje komplexní nácvik srdečních vyšetření prováděných v místě péče o pacienta 
specialisty na krizovou péči, plicními a chirurgickými specialisty.

Tento modul se skládá z 10 různých úloh a klinických případů pro nauku a nácvik získávání stan-
dardního pohledu, dokumentace a klinického protokolu v plně klinickém prostředí s různými virtuál-
ními pacienty.

Navíc model poskytuje didaktické materiály včetně instruktážních videí ze skutečného ultrazvukové-
ho vyšetření s různými patologickými nálezy.

Modul pro nácvik lůžkové echokardiografie



Modul poskytuje procedurální úlohy a kompletní klinické případy pro nauku a nácvik důkladného a 
komplexního vyšetření transtorakální echokardiografií (TTE), které se provádí k posouzení kardio-
vaskulárních anomálií a poruch.

Tento modul podporuje detailní nácvik pro používání pokročilých diagnostických nástrojů včetně 
kontinuálního dopplerovského zařízení (CW), pulzního dopplerovského zařízení (PW), M-módu a 
mnoha měření a výpočtů.

Klinické případy umožňují volbu dospělého nebo pediatrického virtuálního pacienta v různých úrov-
ních diagnostické obtížnosti. Každý případ poskytuje neomezené nácvikové prostředí pro snímání, 
dokumentaci a diagnostiku systolických a diastolických funkcí, hemodynamické vyšetření, struktu-
rální abnormality a vyšetření chlopní.

Hodnocení výkonu poskytuje odezvu na provádění protokolu, přesnost různých měření a adekvát-
nost diagnostikovaných klinických nálezů.

Modul pro nácvik pokročilého echo vyšetření

Tento modul je navržen pro zlepšený samostatný nácvik s použitím reálné upravené TEE sondy.

Modul obsahuje 12 různých úloh a případů pro nauku a nacvičování získávání standardního pohle-
du a klinického protokolu v plně klinickém prostředí. Tři z těchto úloh obsahují instrukce založené na 
protokolech vydaných pro kardiology, specialisty na krizové stavy a lékaře pohotovostních služeb. 
Tyto procedurální úlohy s instruktáží pomáhají při seznámení studentů se záznamy snímání, aby 
byli schopni správně získávat požadované standardní pohledy a rozpoznávat příslušnou anatomii.
Klinické případy obsahují patologické případy chlopně, vrozené poruchy a fibrilaci síní.

Modul obsahuje pokročilá měření a zobrazovací módy, jako je M-mód, kontinuální a pulzní spektrál-
ní dopplerovské zobrazení pro kvantitativní hemodynamické vyšetření.

Modul pro nácvik transesofageální echokardiografie (TEE)



Modul pro nácvik eFAST (důkladné traumatické ultrazvukové vyšetření zaměřující se na oblast 
břicha) a RUSH (rychlý ultrazvuk při šoku a hypotenzi) obsahuje praktické úlohy a případy doprová-
zené komplexními výukovými pomůckami. Nácvikové prostředí poskytuje vysoce realistické uspo-
řádání pro simulaci kompletních eFAST a RUSH protokolů.

Modul umožňuje neomezené snímání všech hrudních a břišních orgánů a poskytuje možnost zvolit 
vážnost znázorňovaných patologií u každého případu.

Modul se skládá z 11 různých úloh a klinických případů (s dětským i dospělým pacientem) pro nau-
ku a nácvik získávání standardního pohledu, dokumentace a klinického protokolu v plně klinickém 
prostředí.

Modul pro nácvik eFAST a RUSH

Tento modul poskytuje nácvik kompletního vyšetření všech vnitřních břišních orgánů. Pacientské 
případy obsahují nejběžnější scénáře, se kterými se setkávají lékaři vnitřní medicíny, radiologové, 
lékaři pohotovostních služeb a specialisté na krizové stavy.

Modul obsahuje 8 klinických případů dospělých i pediatrických pacientů a umožňuje zvolit vážnost 
patologií u každého z případů.

Modul pro vyšetření břicha



Praktičtí lékaři a lékaři pracující s ultrazvukem mají možnost nacvičovat různé běžné scénáře rutinní 
a krizové gynekologické sonografie s transvaginálním a transabdominálním přístupem.

Díky 3D virtuálním případům a zaměřeným klinickým scénářům modul poskytuje kompletní vzdělá-
vací a diagnostické prostředí.

Model obsahuje normální anatomické změny, rané nitroděložní těhotenství, ektopické těhotenství, 
benigní tumory, zhoubné nádory na vaječníku, hydrosalpinx (nahromadění serózní tekutiny ve vej-
covodu), posunutí nitroděložního tělíska a další případy.

Procedurální úlohy poskytují samostatnou nauku standardních pozic, které mají být zobrazeny ve 
snímacích protokolech.

Modul pro nácvik základních gynekologických postupů

Tento nácvikový modul poskytuje transabdominální / transvaginální snímání normálních plodů a 
také různých anomálií.

Modul zlepšuje strukturované vyšetření pro potvrzení životaschopnosti, přesné určení gestačního 
věku, určení těhotenství s více plody a chorionicity/amniocity, posouzení chromozomální anomálie 
a vyšetření topografické anatomie.

Obsahuje následující relevantní měření: střední průměr gestačního váčku (MSD), délka od temene 
ke kostrči (CRL), biparietální průměr (BPD), průměr hlavičky (HC) a šíjové projasnění (NT).

Ustanovené procedurální úlohy, různé vzdělávací pomůcky a metrika výkonu usnadní studentovi 
cestu k diagnostické způsobilosti.

Modul prvního trimestru těhotenství



U/S Mentor poskytuje nejrealističtější a komplexní nácvikové prostředí pro ultrazvukové vyšetření. 
Modul druhého trimestru těhotenství obsahuje pohyblivý plod a poskytuje kompletní vyšetření 20tý-
denního plodu s normální a deformovanou anatomií.

Studentem vykonávané snímání uprostřed druhého trimestru obsahuje určení gestačního věku, 
vyhodnocení srdeční aktivity, základního anatomického snímku, vzhledu a umístění placenty, atd. 
Výkon je po dokončení vyhodnocen.

Modul obsahuje procedurální úlohy a kompletní klinické případy včetně biometrických měření plodu 
a automatických výpočtů. Student může během případu střídat transabdominální a transvaginální 
sondu pro optimální ukázku požadovaných pohledů.

Modul druhého trimestru těhotenství

Toto je první modul platformy U/S Mentor se zaměřenými klinickými scénáři.

Studenti mohou použít transvaginální a transabdominální přístup pro snímání pomocí reálných ul-
trazvukových obrazů, získávat smysluplné pohledy, provádět relevantní měření a zaznamenávat 
klinické nálezy. Nácviková relace je zakončena zaměřeným vyhodnocením výkonu, které umožňuje 
zlepšení sebe sama a také vyhodnocení způsobilosti instruktorem.

Modul pro neurosonografii plodu obsahuje normální a abnormální snímky mozku a páteře plodu v 
různém gestačním věku se scénáři, jako jsou defekty neurální trubice, CMV infekce, heterotopie a 
infikování virem Zika.

Modul pro neurosonografii plodu



Tento modul obsahuje případy ve 3D virtuálním prostředí a případy s klinicky zaměřenými scénáři.
Klinické případy umožňují studentům vyhodnotit pozici, osu, struktury a rytmus srdce zdravých plo-
dů a vyšetření vrozených srdečních chorob. Případy vyžadují diagnostiku v různém gestačním věku 
a kompletní vyšetření srdce plodu o gestačním věku 20 týdnů.

Díky změnám v poloze a pohybech plodu a vylepšeným diagnostickým nástrojům, jako je barevné 
dopplerovské zobrazení, M-mód, PW, měření srdeční biometrie a automatické výpočty, poskytuje 
tento modul vysoce realistické nácvikové prostředí.

Modul pro echo vyšetření plodu

Modul obsahuje procedurální úlohy a klinické případy pro nácvik vyšetření plic. Modul zahrnuje 
praktické úlohy a případy doprovázené komplexními vzdělávacími pomůckami. Procedurální úlohy 
jsou krok po kroku vedené provádění vyšetřovacích protokolů (BLUE a F-LUS).

Klinické případy jsou zaměřeny na nácvik technických i klinických aspektů vyšetření. Případy před-
stavují realistické scénáře s různými diagnostickými obtíženi, které pomáhají při rozeznávání růz-
ných patologií, jako je pneumotorax, pleurální efuze, zápal plic, otok plic a plicních artefaktů, jako 
jsou A linie, B linie, Z linie, „lung sliding“, „lung point“, atd. Modul umožňuje nácvik plného rozsahu 
vyšetření a obsahuje seznámení se s různými plicními zónami a nácvik dokumentace a klinického 
protokolu v kompletním klinickém prostředí.

Modul pro vyšetření plic


