
Nowy PatSim200 od Rigel Medical został stworzony by uczynić testy 

szybszymi. Inaczej niż inne symulatory pacjenta posiada unikalny 

przycisk ‘dom’ oraz przycisk przywołania najczęściej używanych 

symulacji. Koniec z mozolnym klikaniem czy poszukiwaniem właściwej 

funkcji w skomplikowanym menu by wykonać test. 

Jedną z bardziej unikalnych funkcji jest możliwość zapisania w pamięci do 5 
najczęściej stosowanych symulacji i szybkiego ich wywołania przy pomocy tylko 3 
kliknięć.

Symulator sam w sobie jest kompaktowy, lekki i wyposażony w kolorowy wyświetlacz 
o wysokim kontraście i niskiej luminancji co powoduje doskonały odczyt nawet przy 
słabym oświetleniu.

Do tych wszystkich zalet dodamy jeszcze standardowe adaptery EKG dołączone 
do symulatora i złącza DIN, dzięki czemu zamiana Twojego starego symulatora na 
Rigel PatSim200 nie pociągnie za sobą dodatkowych kosztów. Nasz symulator jest 
zgodny z większością przewodów do symulacji IBP i temperatury, które już masz.

To tylko kilka z najważniejszych cech naszego nowego symulatora pacjenta Rigel 
PatSim200, które powinny Cię zainteresować. Chcesz wiedzieć więcej skontaktuj się 
z nami.

PatSim200

Dlaczego wybrać 
PatSim200?
>  Zaprogramuj swój PatSim200 

tak by przywołać najczęściej 
stosowane sekwencje za 
naciśnięciem klawisza  – 

zwiększasz efektywność w miejscu 
pracy.

>  Niezwłoczna i szybka wymiana 
starego symulatora pacjenta  
– PatSim200 jest kompatybilny 
z większością istniejących 
przewodów do symulacji 
temperatury oraz IBP.

>  Prosta, szybka nawigacja dzięki 
klawiszom ‘dom’ i przywołania 
testu  – mniej klikania więcej testów.

>  Lekki i kompaktowy z 
akumulatorem Li-Ion  – oferuje 

do 6 godzin pracy na jednym 

ładowaniu.

Niedrogi i łatwy w obsłudze Symulator Pacjenta.

Jeśli chcesz poznać PatSim200 jeszcze lepiej skontaktuj sie z 
nami na www.rigelmedical.pl



Najważniejsze zalety:

>  duży, kolorowy wyświetlacz z 
intuicyjną nawigacją.

>  zapis i wywołanie 5 najczęściej 
używanych symulacji. 

>  dedykowany klawisz ‘DOM’.

> Li-Ion akumulator z czasem pracy do  
 6 godzin.

> wyświetlacz o wysokim kontraście i  
 niskiej luminancji.

>  uniwersalne adaptery EKG dla 
wygody podłączania przewodów.

>  kompatybilny z istniejącymi 
przewodami IBP i temperatury.

>  podgląd symulowanego przebiegu 
dla łatwej identyfikacji.

> samodzielna aktualizacja firmware.

>  wytrzymała obudowa.

> POLSKIE MENU ekranowe dla  
 Twojego komfortu.

Simulation Functions: 

> 12 odprowadzeniowy prawidłowy  
 rytm zatokowy EKG.

>  ponad 40 wybieranych arytmii.

>  przebiegi testowe.

>  symulacja oddechu na 
odprowadzeniach I i II.

>  uniwersalna symulacja temperatury.

>  dwukanałowa symulacja inwazyjnego 
ciśnienia krwi IBP.

>  symulacja płodu.

T: +48 94 342 06 40

E: info@rigelmedical.pl
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Niedrogi i łatwy w obsłudze Symulator Pacjenta. 

Jeśli chcesz poznać PatSim200 jeszcze lepiej skontaktuj sie z 
nami na www.rigelmedical.pl
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