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The CSSC present for Anesthesia & Intensive Care
Unit models and manikins such as Airway management trainers and Intubation trainers for adult, pediatrics and neonate, where the difficult airway intubation simulators trainers are done by assisted devices
such as Fiberoptic, Glidoscope, Videoscope, King
Visionscope, Airway Scope,….ect. One used in life
threatening situations.
In addition, The Regional Anesthesia nerve Block under the guidance of US models such as:
•
•

For More Information Please Contact CSSC:
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: (012) 640 1000 Ext : 14611 – 14604 – 14600
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•
•

TAP block US training
model
The Sciatic Nerve models
and central venous
Access training models,
The lumber puncture simulator of adult and pediatrics, allows training for
both CSF collection and pressure measurement.

The High fidelity technology with simulated scenarios that can be recorded for debriefing and training in
realistic setting.

SKILLS OF

ANESTHESIA &
INTENSIVE CARE UNIT

إدارة المركز:

د .عبدالعزيز بوكر
المشرف العام على مركز المهارات والمحاكاة السريرية
يقــدم المركــز لمتدربــي طــب التخديــر والعنايــة المركــزة مجموعة
متنوعــة مــن المجســمات واألجهــزة والتي تشــمل :

المهارات في

التخدير
و

العناية المركزة

د .عبير عرب
نائب المشرف العام على مركز المهارات والمحاكاة السريرية

أجهزة تخدير وتنفس اصطناعي لربطها بأجهزة المحاكاة البشرية
عالية الدقة للتدريب على تدبير الطريق الهوائي حيث يسمح
بإجراء التنفس الفموي واألنفي وإدخال القناع الحنجري لمجرى
التنفس (.)LMA
جهــاز المحــاكاة للتنظيــر الرغامــي القصبــي إلجــراء التنفــس ومجرى
الهــواء بالمنظــار الليفــي البصــري المــرن أو الصلب .
أجهزة متنوعة لتدبير الطريق الهوائي والتنبيب الرغامي ومنها :
جهاز Fiberoptic, Glidoscope, Videoscope, King Visionscope,
.Airway Scope, .etc

مجســمات متنوعــة للتخديــر الناحــي باألشــعة فــوق الصوتيــة
للتدريــب علــى تخديــر أعصــاب الطــرف العلــوي والســفلي ومنهــا :
• تخدير أعصاب الضفيرة العضدية .
• العصب الفخذي .
• العصب المأبضي .
• العصب الوركي .
• التخدير القطني وفوق األم الجافية .
كمــا يقــوم المركــز بتدريــب الفــرق الصحيــة
المتخصصــة علــى اســتخدام هــذه األجهــزة
مــع إمكانيــة التصويــر المرئــي لجميــع مراحــل التدريــب الســريري
واســتخدام التســجيالت الدقيقــة لتحليــل ومراجعــة األداء وتقيمــه
(التغذيــة الراجعــة )ألعضــاء الفريــق.

للمزيد من المعلومات الرجاء االتصال على مركز المهارات و المحاكاة السريرية:
 )012(6401000تحويله14600 - 14604 - 14611 :

تلفون :
البريد اإللكترونيcsc.kau.edu@gmail.com - med.csc@kau.edu.sa :
الموقع اإللكترونيhttp://csc.kau.edu.sa :

