وحدة المعامل واألجهزة العلمية

جامعة بنها
أولا :البيانات األساسية للمعمل
الكلية

التمريض

القسم
اسم املعمل

تمريض اطفال
تمربض األطفال () Children’s Nursing

صورة املعمل

مكان املعمل

الدور الرابع بمبنى الكلية

ثانيا ا :المكونات المادية للمعمل
م

1

2

3

الصنف

Module Training Baby in First Year
)(Hospital Training Baby Dissected

Kim Infant CPR Manikin

Child weight Scale

العدد

التوثيق الفوتوجرافي

االستخدامات والتجارب

1

مود يل لطفل كامل صالح لتطبيق
التدريبات العملية مثل الحقن في
العضل والوريد،إدخال األنبوبة
المعدية،إدخال القسطرة،فتحة
التفحيم ،حقنه الشرجية،إدخال
األنبوبة الحنجرية.

1

نموذج لطفل كامل صالح للتدريب
على إنعاش القلب والرئتين،رضاعة
الطفل.

7

ميزان لقياس وزن األطفال
من سن( يوم –12شهر)

م

الصنف

العدد

4

Five Year Old Pediatric Care
Simulator

1

مود يل لطفل كامل صالح لتطبيق التدريبات
العملية :مثل إعطاء األدوية بجميع أنواعها
،إدخال األنبوبة المعدية ،فتحه التفميم.

1

نموذج لطفل بأجزاء تشرحيه للقلب والرئتين،
المعدة،األجزاء التناسلية (ذكر وأنثى)للتدريب
على تركيب القسطرة واألنبوبة المعدية،الحقن
في العضل،قياس نمو الطفل،إطعام الطفل

3

حضانة تستخدم في إعطاء الطفل األوكسجين
والحفاظ على حرارة الطفل وتقليل حدوث
العدوى

5

6

7

8

Module Training Baby in one
Year

Incubator

Phototherapy

Neonatal simulator
with smart skin technology

4

التوثيق الفوتوجرافي

االستخدامات والتجارب

جهاز عالج ضوئي تستخدم في عالج الصفراء
*عند األطفال حديثي الوالدة.

Measure effectiveness of airway
ventilation and chest compression
5

Include injection arm and
practice on CPR

االستخدامات والتجارب

التوثيق الفوتوجرافي

العدد

نموذج لذراع طفل للحقن الشرياني

4

Neonatal radial artery
puncture technique

1

الصنف

Baby vein arm

Infant arm for meanatal
radial artery training

م

9

10

*Airway management skills
*Cardiac related skills
*IV drug administration

1

Mega Code kid

11

*Multi sounds auscultation and
recognition skills

Intubation and CPR
*Integrated skills as
intramuscular

1

Infant CPR manikin

12

*General patient care
EGC monitor
Airway management
IV procedure for both leg
and arm

Infant Crisis Manikin
1

13

