
 

 

 

 .ية ودوبلر الملونتحتوي هذه الغرفة على أجهزة محاكاة التصوير بالموجات فوق الصوت  •
يتكون جهاز المحاكاة من لوحة مفاتيح، شاشة، مسبار أمريكي، مجسم كامل لرجل وآخر المرأة )لفحص الصدر   •

 .والبطن( وبرامج متعددة الخوارزميات
عند المحاكاة تنقسم الشاشة إلى قسمين. يمكن مشاهدة الصورة الصادرة عن الموجات فوق الصوتية في   •

 .ما في الواقع(، ويمكن مشاهدة صور توضيحية كرتونية لتشريح األعضاء في النصف الثانيالنصف األول )ك 
كما تعرض الشاشة األعضاء التي يتم تصويرها بشكل صور ثنائية األبعاد وكذلك صور ثالثية األبعاد الستخدامها   •

 .في محاكي الواقع المعزز
درجة. كما يحتوي جهاز المحاكاة على نمط التصوير   o 360 يمكن التحكم برؤية صور األعضاء ثالثية األبعاد من  •

 .وتصوير دوبلر ملون (M-Mode) ثنائي األبعاد ونمط تصوير وضع الحركة
 .USB يمكن أخذ التقارير والصور والفيديو ونقلها إلى جهاز تخزين  •

 :األنشطة التي يمكن القيام بها باستخدام هذه المحاكي 
، وتصوير تخطيط صدى القلب  (TTE)  اكي لمحاكاة تصوير تخطيط صدى القلب عبر الصدريمكن استخدام هذا المح  •

، وتصوير تخطيط صدى القلب، وتصوير تخطيط صدى حوض البطن، باإلضافة إلى التصوير  (TEE) عبر المريء
 (. التقييم المرّكز مع التصوير فوق الصوتي للصدمات) FASTق بالموجات فوق الصوتية عن طري

حص الهياكل التشريحية حول الكبد والرئتين والوريد األجوف السفلي والوريد األجوف العلوي وأجسام  يمكن ف  •
 .الفقرات والشريان األبهر 

 .مرض من أمراض القلب وأمراض الجنب والبطن 100يدعم المحاكي تصوير أكثر من   •
في جهاز المحاكاة، على ثالثة   TEE ووحدات التصوير عبر المريء TTE وحدات التصوير عبر الصدرتدعم  •

 :كيأمراض مختلفة على األقل باإلضافة إلى إمكانية سماع أصوات القلب والرئة الطبيعية من خالل المحا
 .اختالل وظيفي حاد في انقباض البطينين  - تمدد عضلة القلب  .1
 .فرط حركة ووظيفة االنقباض في البطين األيسر  .2
 .احتشاء عضلة القلب األمامي المفاجئ بسبب االنصباب التأموري .3

على ثالثة   )التقييم المرّكز مع التصوير فوق الصوتي للصدمات( في جهاز المحاكاة FAST وحدة تصويرتدعم  •
 :أمراض مختلفة على األقل

 .الردب الكبدي الكلوي أو ما يسمى بـ )كيس موريسون( .1
 .انعكاس البول الرجعي .2
 .انعكاس الطحال الكلوي .3

 :في جهاز المحاكاة على ثالثة أمراض على األقل وحدة تصوير البطن األساسيةتدعم  •
 .حوصلة مائية )كيس هيداتي( في الكبد .1
 .اجات داخل البطنخر  .2
 سرطان الخاليا الكبدية ناقصة الصدى. .3
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