
TERi™ 
Doelstelling Overzicht van productconfiguratiemogelijkheden voor opleidingscurricula over ouderenzorg. 

Product Verhaal De evolutie van onze succesvolle GERi ouderenzorg simulatieproducten met verbeterd realisme tegen een betaalbare prijs. Een uitgebreide set mogelijkheden op maat g emaakt om tegemoet te komen aan de veranderende trainingsbehoeften van verpleegkundigen en EMS-
aanbieders. Een sterke waardepropositie voor simulatieprogramma's wereldwijd. Androgyn 

Geriatrische 

Doelgebruikers Home Health Aids (HHA), Certified Nursing Assistants (CNA), Licensed Practical Nurses (LPN), Registered Nurses (RN), Emergency Medical Technicians (EMT) en Paramedics. 

Trainer 

Opleidingscurricula Algemene vaardigheden zorgvuldig geselecteerd ter ondersteuning van de praktijk op het gebied van de verzorging van oudere pa tiënten, basis/gevorderde verpleegkundige vaardigheden en cardiovasculaire/respiratoire noodgevallen. 

Modellen 
Geriatrische 
Patiënt 
Zorg Trainer 

Geriatrische 
Patiënt 
Vaardigheids
trainer 

Geriatrische 
Patiënt 

Simulator 

Opmerkingen (productmogelijkheden en -configuratie zijn aan verandering onderhevig) 

Feature Set Mogelijkheden     
 Superieur bewegingsbereik ✓ ✓ 

✓ 

✓ 
✓ 
✓ 
✓ 

✓ 

✓ 

✓ 
✓ 
✓ 
✓ 

Alle belangrijke gewrichten hebben een natuurlijke beweging om het hanteren van de patiënt realistisch te oefenen. 

 
Algemeen 

Verbeterde esthetiek van het volledige lichaam 

Lichtgewicht: 50 lbs. 

✓ 

✓ 

 

 Leerlingen ✓ Afgesloten, normaal, uitgezet - onderling verwisselbaar. 
 Mannelijk en vrouwelijk ✓ Genitaliën, vrouwelijke pruik. 
 Zachte mannelijke en vrouwelijke 

geslachtsorganen 
✓ Mannelijke genitaliën: besneden en onbesneden. 

 
Huidverzorging 

Normale en kankerachtige moedervlekken ✓ ✓ ✓ In de huid van de romp gegoten en geschilderd. 
Stadium 1 heiligbeen ulcus ✓ ✓ ✓ Geschilderd in de huid van de romp. 
Rood geworden huidplooien ✓ ✓ ✓ Geschilderd in de huid van de romp. 

Verbanden en wondverband ✓ ✓ ✓ 
Curad siliconen kleefpleisters. Er is een primer die gebruikt kan worden om 
aanbrengen van ander soort/stijl verband. 

Bewegingshulp, 
Valpreventie en 
verzorging 

Positionering van de patiënt ✓ ✓ ✓ 
Zitten, liggen, armen en benen volledig gearticuleerd, hoofd/nek rotatie en flexie, vinger- en teenmanipulatie. Gewrichten met gewichten maken simulatie mogelijk van het verplaatsen van een patiënt in en uit een 
rolstoel. 

Badderen 
Kleding veranderingen ✓ ✓ ✓  

Bedden ✓ ✓ ✓  

Verzorging en 
hulp bij het 
dagelijks 
leven 

Oogspoeling en oogdruppels ✓ ✓ ✓  

Tandverzorging ✓ ✓ ✓ Mogelijkheid om kunstgebitten te plaatsen en te verwijderen. 
Oorkanaal irrigatie ✓ ✓ ✓  

Hoortoestel ✓ ✓ ✓ Verwisselbaar tussen rechter- en linkeroren. 
Haarverzorging ✓ ✓ ✓ Wassen, kammen. 

 

 

 
Verpleegkundige zorg 

Pericare ✓ ✓ ✓ Zachte en plooibare verwisselbare genitaliën met optie voor besneden of onbesneden man. 
Stomaverzorging ✓ ✓ ✓ Ileostomie en colostomie zorg. 

Urinekatheter verzorging ✓ ✓ ✓ 
Genitaliën gemeenschappelijk voor alle modellen. De Geriatric Patient Care Trainer heeft geen ondersteunende blaas en/of andere hulpuitrusting die nodig is voor volledige ondersteuning van 
urinekatheterizatie. 

Stomas ✓ ✓ ✓ Twee plaatsen in de onderbuik: colostomie, ileostomie. 
Standaard armen met injectieplaatsen ✓ ✓ ✓ Standaardarmen zijn uitgerust met een steun voor IM-injecties. 

Ondersteuning voor zuurstoftoediening ✓ ✓ ✓ 
O2 toediening via plaatsing van een neuscanule. Niet-ademend masker, vernevelend masker/tx, BVM. 

 Linker bloeddruk arm 
(met radiale puls) Optie* ✓ ✓ De linker bloeddrukarm kan een optionele accessoire zijn bij de Geriatric Patient Care Trainer. 

 Injectieplaatsen Optie* ✓ ✓ 
Armen, dij, rechter bil ondersteunende IM en subcutane injecties. 
*Geriatrische Patiëntenzorg Trainer wordt geleverd met standaard Arm IM Injectie Pads. 

Gastrostomie procedures  ✓ ✓ Lavage, gavage, tube plaatsing. 
 Nasogastrische sonde procedures  ✓ ✓ Plaatsen, lavage, gavage, voeden, uitzuigen. 

Ademhalingsondersteuning: tracheostomiezorg, 
luchtweg/trach afzuigen 

 ✓ ✓ Lavage, afzuigen. 

 Urine katheterisatie  ✓ ✓ 
Ondersteuning voor urinekatheterisatie bij zowel mannen als vrouwen; omvat ondersteuning voor suprapubische urinekatheterisatie. 

Klysma toediening (vrouwelijk)  ✓ ✓  

 Uitstrijkjes (vrouwen)  ✓ ✓  

Bekkenonderzoek (vrouwelijk)  ✓ ✓ 3 baarmoederhals presentaties (normaal, pre-kankerachtig, kankerachtig). 
 Prostaatonderzoek (man)  ✓ ✓ 5 prostaatpresentaties (1 normaal, 4 in verschillende maten). 

Rechter IV arm trainer Optie* ✓ ✓ De rechter IV-armtrainer kan een optioneel accessoire zijn bij de Geriatric Patient Care Trainer. 
 IV-arm circulatiepomp Optie* Optie* Optie*  

Voet wondverzorging  ✓ ✓ Optionele en inbegrepen moulage. 

 

 
ACLS/BLS 

 
Reanimatie met kwaliteitsprestatiemetingen 

  

✓ 
 

✓ 
 

Compressie- en beademingssnelheid en -diepte, hoorbare en visuele feedback. 

Carotis polsslag  ✓ ✓ Manueel bediend 
Scharnierende kaak ✓ ✓ ✓  

Intubatie  ✓ ✓  

Ventilatie  ✓ ✓ Mond op mond, mond op neus, zakmasker, BVM, mechanisch. 

Advanced Nursing ACLS/BLS Auscultatie (hart- en longgeluiden)   ✓ 
Zes anterior hart sites met 12 hartaandoeningen. Vijf anterior, zes upper posterior, 
vier lagere posterieure, twee mid-axillaire longplaatsen met 12 longaandoeningen. 

Monitoring & 
Therapeutica 

Vitale tekenen van de patiënt en 
gecontroleerde signalen Optie1 Optie 2,3 ✓3 

1Patiënt Vitaal Monitoring Suite 2Pre-Hospital Patiënt Monitoring Suite 
3In-Hospital Patient Monitoring Suite 

 


