
Rozwiązania dla szpitali, SOR, PRM, uczelni i szkół medycznych

 

Symulacja medyczna

w walce z COVID-19

https://simedu.pl/


Drodzy lekarze, pielęgniarki, instruktorzy i personel szpitali,

 

Razem z naszymi producentami chcemy wspierać Państwa 

w walce z COVID-19.

Simedu od kilku lat wspiera polską kadrę medyczną rozwiązaniami

na najlepszym, światowym poziomie. W tej trudnej i szczególnej

sytuacji chcielibyśmy Państwu pomóc z jednej strony w nauce

diagnozowania COVID-19, obsługi respiratorów, opiece nad

pacjentem z COVID-19 oraz w treningu intubacji. Z drugiej strony

chcemy wesprzeć w zachowaniu ciągłości nauki w szkołach i na

uczelniach medycznych poprzez dostęp do zdalnej nauki anatomii

czy zdobywaniu umiejętności ultrasonograficznych oraz

auskultacyjnych poprzez e-learning. 

 

Jesteśmy zawsze do Państwa dyspozycji,

Zespół Simedu

https://simedu.pl/


Doświadczenia włoskich i chińskich lekarzy w leczeniu pacjentów z COVID-19

wskazują na zalety ultrasonografii płuc w ocenie stanu pacjenta i monitorowania

rozwoju choroby. Ultrasonografia jest doskonałą alternatywą dla badań RTG i TK. 

 

Nowy moduł COVID-19 dla symu la tora 3D Systems Sim bio nix U/S Men tor zapew nia

prak tyczny tre ning nie zbęd nych umie jęt no ści ultra so no gra ficz nych w trak cie tria ge’u,

oceny stanu zdro wia i moni to ro wa nia cho rych na COVID-19 w miej scu opieki nad

pacjen tem. 

Moduł  COVID-19 umoż li wia ćwi cze nie wyko ny wa nia bada nia ultra so no gra ficz nego na

uni kal nych przy pad kach przed sta wia ją cych pacjen tów z podej rze niem zaka że nia lub

zdia gno zo wa nym COVID-19. Każdy z przy pad ków zapew nia inną cha rak te ry stykę

ultra so no gra ficzną cha rak te ry styczną dla pacjen tów z COVID-19 z obja wami takimi:

linie B, pogru bie nie opłuc nej czy kon so li da cja tkanki płuc nej wsku tek nacieku.

 

Moduł zawiera rów nież mate riały edu ka cyjne takie jak filmy, kon trolę infek cji czy pro -

to koły badań. Pozwala na rozwi ja nie umie jęt no ści w zakresie rozpoznawania zmian 

spo wo do wa nych COVID-19.

Moduł jest dostępny za darmo do 31 maja 2020 r. dla

wszystkich posiadaczy symulatora U/S Mentor.

Oferujemy również możliwość wynajmu symulatora

U/S Mentor z modułem COVID-19 do samodzielnego

treningu.

Szko le nie leka rzy pierw szej linii, w celu szyb kiego zdo by cia umie jęt no ści

w zakre sie ultra so no gra fii płuc, może mieć klu czowe zna cze nie 

dla powo dze nia lecze nia COVID-19.

Moduł jest dedy ko wany

dla leka rzy pra cu ją cych na 

oddzia łach: inten sywna tera pia,

pul mo no lo gia, OIOM, SOR,

oddział cho rób wew nętrz nych

oraz radio lo gia.

Moduł COVID-19

DLA KOGO

DIAGNOSTYKA

DOSTĘPNOŚĆ

PRODUCENT

https://simedu.pl/produkty/u-s-mentor/
https://simedu.pl/produkty/modul-covid-19/
https://simbionix.com/
https://simedu.pl/kategoria-produktu/covid-19/covid-19-2/


Zaawansowany symulator osoby dorosłej Hal S3201 oferuje bogaty wachlarz

dostępnych opcji takich jak: możliwość zmiany podatności płuc (10 poziomów),

oporności dróg oddechowych (10 poziomów) oraz możliwość wprowadzania tych

zmian podczas trwania scenariusza.

 

Symulator respiratora LungSim jest oprogramowaniem sterowanym modelem

matematycznym, który umożliwia pracę w trybie samodzielnym gdzie użytkownik

indywidualnie szkoli się w zakresie mechanizmów oddechowych, jak również w trybie

symulacji gdy oprogramowanie jest bezprzewodowo połączone z symulatorem

pacjenta umożliwiając tworzenie zaawansowanych scenariuszy symulacji u różnych

pacjentów z chorobami płuc lub ostrymi niewydolnościami oddechowymi.

 

Możliwość połączenia oprogramowania do sterowania symulatorem – UNI 

z oprogramowaniem LungSim, umożliwia automatyczną synchronizację parametrów

między UNI a LungSim. Umożliwia to szybsze reagowanie instruktora oraz łatwiejsze

wprowadzanie zmian w czasie trwania scenariuszy.

DLA KOGO

Zestaw można zamówić na naszej STRONIE

INTERNETOWEJ

TERAPIA ODDECHOWA W COVID-19

Zestaw symulatorów: 

wysokiej wierności i respiratora

DOSTĘPNOŚĆ

PRODUCENCI

Zestaw jest dedy ko wany

dla leka rzy pra cu ją cych na 

oddzia łach: inten sywna tera pia,

pul mo no lo gia, OIOM, SOR,

oddział cho rób wew nętrz nych. 

https://simedu.pl/produkty/zaawansowany-symulator-osoby-doroslej-hal-s3201/
https://simedu.pl/produkty/lungsim-symulator-respiratora-licencja-na-jeden-komputer/
https://www.accuratesolutions.it/
https://www.gaumard.com/
https://simedu.pl/produkty/zestaw-skladajacy-sie-z-symulatora-wysokiej-wiernosci-hal-s3201-oraz-symulatora-respiratora-lungsim/
https://simedu.pl/kategoria-produktu/covid-19/covid/


Fantom posiada wbudowane czujniki oraz dedykowane  oprogramowanie, które

umożliwiają monitorowanie w czasie rzeczywistym prowadzonego ćwiczenia oraz

obiektywną ocenę ćwiczących.

Praca czujników obejmuje: mierzenie siły nacisku urządzeń (np. laryngoskopu) na zęby,

detekcję odchylenia głowy, wysunięcia żuchwy i pozycji węszącej,

głębokości położenia rurki intubacyjnej (zbyt głęboko/prawidłowo) oraz

powietrza/gazu w żołądku, monitorowanie głębokości położenia rurki intubacyjnej

(zbyt głęboka/prawidłowa) na tablecie w czasie rzeczywistym, monitorowanie

intubacji do przełyku oraz wykrywanie i monitorowanie na ekranie tabletu objętości

oddechowej, czasu wentylacji, interwałów czasowych, powietrza/gazu w żołądku

Oprogramowanie współpracuje z tabletem z systemem Android, dostępne jest 

w języku polskim, bezprzewodowe połączenie Bluetooth między fantomem a tabletem.

DLA KOGO

Fantom można zamówić na naszej STRONIE

INTERNETOWEJ

TERAPIA ODDECHOWA W COVID-19

Zaawansowany fantom do nauki

intubacji z ewaluacją

DOSTĘPNOŚĆ

PRODUCENT

Fantom jest dedy ko wany

dla leka rzy pra cu ją cych na 

oddzia łach: inten sywna tera pia,

pul mo no lo gia, OIOM, SOR,

oddział cho rób wew nętrz nych.

Pacjent z COVID-19 po zaintubowaniu i rozpoczęciu

mechanicznej wentylacji stanowi mniejsze niebezpieczeństwo zakażenia dla

innych niż pacjent leczony drogą nieinwazyjną. Zaawansowany fantom 

w postaci torsu osoby dorosłej umożliwia naukę intubacji przez usta lub nos

oraz z zastosowaniem rurki dotchawicznej (ETT), maski krtaniowej (LMA) 

i rurki przełykowo-tchawicznej (Combi-Tube).

https://simedu.pl/produkty/zaawansowany-fantom-do-intubacji-2/
http://www.btinc.co.kr/
https://simedu.pl/produkty/zaawansowany-fantom-do-intubacji-2/
https://simedu.pl/kategoria-produktu/covid-19/covid/


Reali styczny ana to micz nie fan tom TruMan Trauma x posiada realistycznie

odwzorowany tułów oraz głowę do intubacji AirSim, przeznaczony jest do treningu

zabiegów: tra che oto mii, koni ko to mii igło wej i chi rur gicz nej, drenażu klatki piersiowej,

dekom pre sji igło wej w przy padku odmy opłuc no wej oraz innych procedur.

 

DLA KOGO

Fantom można zamówić na naszej STRONIE

INTERNETOWEJ

TERAPIA ODDECHOWA W COVID-19

Fantom do ćwiczenia 

chirurgicznego udrażniania dróg 

oddechowych i resuscytacji

DOSTĘPNOŚĆ

PRODUCENT

Fantom jest dedy ko wany

dla leka rzy pra cu ją cych na 

oddzia łach: inten sywna tera pia,

pul mo no lo gia, OIOM, SOR,

oddział cho rób wew nętrz nych. 

COVID-19 jest nową, wysoce zakaźną chorobą

atakującą przede wszystkim pęcherzyki płucne, która pierwotnie uszkadza płuca

krytycznie chorych pacjentów i prowadzi do ciężkiej niewydolności oddechowej.

Fantom  do ćwiczenia chirurgicznego udrażniania dróg oddechowych i resuscytacji

zapewnia bardzo realistyczne szko le nie w zakre sie zaawan so wa nych umie jęt no ści

udra ż nia nia dróg odde cho wych, intu ba cji, wen ty la cji, resu scy ta cji

i innych awa ryj nych pro ce dur chi rur gicz nych, w sytu acjach dozna nia

przez pacjenta urazu, który zagraża życiu.

https://www.trucorp.com/
https://simedu.pl/produkty/fantom-do-cwiczenia-chirurgicznego-udrazniania-drog-oddechowych-i-resuscytacji-truman-trauma-x/
https://simedu.pl/kategoria-produktu/covid-19/covid/


Trenażer umiejscowiony w walizce zawiera dokładnie odwzorowane oskrzela,

stworzony jest do nauki wykonywania bronchoskopii tradycyjnej oraz peryferyjnej.

Oskrzela zostały wykonane z gumy silikonowej, która umożliwia realistyczne

odwzorowanie tekstury i koloru oskrzeli człowieka. Trenażer jest łatwy w utrzymaniu

w czystości, dzięki możliwości odłączenia obwodowych oskrzeli.

 

Rozwija umiejętności z:

·  bronchoskopii tradycyjnej

·  bronchoskopii oskrzeli obwodowych.

DLA KOGO

Trenażer można zamówić na naszej STRONIE

INTERNETOWEJ

TERAPIA ODDECHOWA W COVID-19

Trenażer do bronchoskopii

DOSTĘPNOŚĆ

PRODUCENT

Trenażer jest dedy ko wany

dla leka rzy pra cu ją cych na 

oddzia łach: inten sywna tera pia,

pul mo no lo gia, OIOM, SOR,

oddział cho rób wew nętrz nych.

Bronchofiberoskopia jest wszechstronnym, łatwym w użyciu 

i dobrze tolerowanym badaniem diagnostycznym u chorych 

z COVID-19 wentylowanych mechanicznie. Trenażer umożliwia 

naukę bronchoskopii z użyciem cienkiego i tradycyjnego bronchoskopu.

https://www.kokenmpc.co.jp/
https://simedu.pl/produkty/trenazer-do-bronchoskopii/
https://simedu.pl/produkty/trenazer-do-bronchoskopii/
https://simedu.pl/kategoria-produktu/covid-19/covid/


Fantom przeznaczony do przeprowadzenia szkolenia z karmienia przez sondę,

zgłębnikowania, czynności odsysania, pielęgnacji tracheotomii i karmienia przez PEG.

Dzięki przezroczystemu tyłowi ćwiczący i instruktor mogą sprawdzić położenie

cewnika a zintegrowana podstawka umożliwia umieszczenie fantomu w dogodnej

pozycji.

Rozwija umiejętności z:

· umieszczania zgłębnika przez nos i usta,

· odsysanie z dróg oddechowych i żołądka,

· pielęgnacji tracheotomii, 

· karmienia przez PEG.

Fantom można zamówić na naszej STRONIE

INTERNETOWEJ

OPIEKA NAD PACJENTEM

Fantom do nauki zakładania

i karmienia przez sondę, 

odsysania,pielęgnacji 

tracheotomii oraz gastrostomii

Fantom jest dedykowany dla

personelu medycznego

zajmującego się opieką nad

pacjentami.

Pacjent z COVID-19 leczony w szpitalu wymaga stałego monitoringu

 parametrów życiowych i zachowania. W ciężkich przypadkach chory 

może wymagać karmienia sondą i pielęgnacji tracheotomii.

Fantom umożliwia naukę karmienia przez sondę, zgłębnikowania, czynności

odsysania, pielęgnacji tracheotomii i karmienia przez PEG.

DLA KOGO

DOSTĘPNOŚĆ

PRODUCENT

http://www.btinc.co.kr/
https://simedu.pl/produkty/trenazer-do-nauki-wykonywania-iniekcji-oraz-infuzji-dozylnych/
https://simedu.pl/produkty/trenazer-do-nauki-wykonywania-iniekcji-oraz-infuzji-dozylnych/
https://simedu.pl/produkty/trenazer-do-nauki-wykonywania-iniekcji-oraz-infuzji-dozylnych/
https://simedu.pl/produkty/trenazer-do-nauki-wykonywania-iniekcji-oraz-infuzji-dozylnych/
https://simedu.pl/produkty/trenazer-do-nauki-wykonywania-iniekcji-oraz-infuzji-dozylnych/
https://simedu.pl/produkty/trenazer-do-nauki-wykonywania-iniekcji-oraz-infuzji-dozylnych/
https://simedu.pl/produkty/trenazer-do-nauki-wykonywania-iniekcji-oraz-infuzji-dozylnych/
https://simedu.pl/produkty/trenazer-do-nauki-wykonywania-iniekcji-oraz-infuzji-dozylnych/
https://simedu.pl/produkty/trenazer-do-nauki-wykonywania-iniekcji-oraz-infuzji-dozylnych/
https://simedu.pl/produkty/trenazer-do-nauki-wykonywania-iniekcji-oraz-infuzji-dozylnych/
https://simedu.pl/produkty/fantom-do-nauki-karmienia-przez-sonde-odsysania-pielegnacji-tracheotomii-oraz-gastrostomii-2/
https://simedu.pl/kategoria-produktu/covid-19/covid-2/


Trenażer w postaci ramienia osoby dorosłej. Opracowany specjalnie dla armii

szwajcarskiej oferuje możliwość praktykowania pobierania próbek krwi, wykonywania

iniekcji oraz infuzji. 

 

Trenażer posiada możliwość wykonania iniekcji w obszarze dołu łokciowego, grzbietu

dłoni i przedramienia.  Skóra umożliwia palpację żyły pod skórą i na tej podstawie

wykonania iniekcji. Miejsca iniekcji, żyła i skóra są wymienne. Wysoce ekonomiczny

model, szczególnie nadaje się do treningu grupowego. Wszystkie poszczególne

elementy są dostępne oddzielnie. Rozwijanie umiejętność wykonywania iniekcji oraz

infuzji dożylnych.

DLA KOGO

Trenażer można zamówić na naszej STRONIE

INTERNETOWEJ

OPIEKA NAD PACJENTEM

Trenażer do nauki 

wykonywania iniekcji 

oraz infuzji dożylnych

DOSTĘPNOŚĆ

PRODUCENT

Trenażer jest dedykowany dla

personelu medycznego

zajmującego się opieką nad

pacjentami.

Trenażer w postaci ramienia osoby dorosłej przeznaczony

jest do ćwiczeń i demonstracji wykonywania iniekcji dożylnych.

https://www.erler-zimmer.de/
https://simedu.pl/produkty/fantom-do-nauki-karmienia-przez-sonde-odsysania-pielegnacji-tracheotomii-oraz-gastrostomii-2/
https://simedu.pl/produkty/fantom-do-nauki-karmienia-przez-sonde-odsysania-pielegnacji-tracheotomii-oraz-gastrostomii-2/
https://simedu.pl/produkty/fantom-do-nauki-karmienia-przez-sonde-odsysania-pielegnacji-tracheotomii-oraz-gastrostomii-2/
https://simedu.pl/produkty/trenazer-do-nauki-wykonywania-iniekcji-oraz-infuzji-dozylnych/
https://simedu.pl/kategoria-produktu/covid-19/covid-2/


Trenażer posiada również ruchomą głowę, która zapewnia dodatkowe punkty

orientacyjne, zwiększa realizm przeprowadzanych ćwiczeń oraz utrudnia

przeprowadzenie procedury. Głowę można obracać i przechylać, aby uzyskać

wymaganą pozycję w zależności od dostępu. Dzięki tym cechom trenażer umożliwia

rozwijanie umiejętności psychomotorycznych u ćwiczących, które są niezbędne

podczas wprowadzania cewnika.

 

Rozwija umiejętności z: wyznaczania punktów orientacyjnych palpacyjnie oraz przy

użyciu USG, wprowadzenia cewnika do żyły podobojczykowej, nadobojczykowej i

szyjnej wewnętrznej, rozwijania umiejętności psychomotorycznych u ćwiczących,

które są niezbędne podczas wprowadzania cewnika. 

DLA KOGO

Trenażer można zamówić na naszej STRONIE

INTERNETOWEJ

OPIEKA NAD PACJENTEM

Trenażer do wykonywania 

iniekcji centralnych (z głową)

DOSTĘPNOŚĆ

PRODUCENT

Trenażer jest dedykowany dla

personelu medycznego

zajmującego się opieką nad

pacjentami.

CentraLineMan® jest obecnie najczęściej stosowanym na 

rynku rozwiązaniem szkoleniowym przeznaczonym do cewnikowania żył (CVC). 

Ten elastyczny system posiada dużą wartość edukacyjną dzięki klinicznie 

poprawnej anatomii, tkankom kompatybilnym z USG z ostrym obrazem 

oraz odpornością tkanek na przeprowadzane iniekcje.

https://www.simulab.com/
https://simedu.pl/produkty/4670/
https://simedu.pl/kategoria-produktu/covid-19/covid-2/


3B Smart Anatomy dostępna jest w aplikacji Complete Anatomy. Producent dostarcza

ją bezpłatne wraz ze wszystkimi oryginalnymi modelami anatomicznymi.

 

Prosta, szybka i bezpieczna rejestracja

Rejestracja jest dostępna dla każdego, kto posiada jeden z modeli anatomicznych lub

dla tych, którzy taki model kupią. W naszym portfolio jest wiele ciekawych modeli

(MODELE ANATOMICZNE).

 

Po zakupie modelu nauczyciele mogą przekazać kod uczniom, którzy po rejestracji

również dostaną roczny darmowy dostęp do 3B Smart Anatomy.

Roczny dostęp do 23 wykładów anatomicznych, 117 wirtualnych

interaktywnych modeli oraz 39 quizów. Dzięki 3B Smart Anatomy studenci 

mogą łatwo i przyjemnie uczyć się anatomii człowieka w domu. Aplikacji 

można używać na smartfonach, tabletach, laptopach i komputerach stacjonarnych. 

3B Scientific dostarcza ją bezpłatnie wraz ze wszystkimi 

modelami anatomicznymi producenta.

DLA KOGO

Modele anatomiczne można zamówić na naszej

STRONIE INTERNETOWEJ

E-LEARNING

Zdalny kurs anatomii

DOSTĘPNOŚĆ

PRODUCENT

Kurs jest dedykowany

nauczycielom, wykładowcom

akademickim, instruktorom

symulacji medycznej,

studentom i uczniom szkół

medycznych.

https://www.3bscientific.com/
https://simedu.pl/produkty/fantom-do-nauki-karmienia-przez-sonde-odsysania-pielegnacji-tracheotomii-oraz-gastrostomii-2/
https://simedu.pl/produkty/fantom-do-nauki-karmienia-przez-sonde-odsysania-pielegnacji-tracheotomii-oraz-gastrostomii-2/
https://simedu.pl/produkty/fantom-do-nauki-karmienia-przez-sonde-odsysania-pielegnacji-tracheotomii-oraz-gastrostomii-2/
https://simedu.pl/produkty/fantom-do-nauki-karmienia-przez-sonde-odsysania-pielegnacji-tracheotomii-oraz-gastrostomii-2/
https://simedu.pl/produkty/fantom-do-nauki-karmienia-przez-sonde-odsysania-pielegnacji-tracheotomii-oraz-gastrostomii-2/
https://simedu.pl/kategoria-produktu/anatomia/modele-anatomiczne/
https://simedu.pl/produkty/fantom-do-nauki-karmienia-przez-sonde-odsysania-pielegnacji-tracheotomii-oraz-gastrostomii-2/
https://simedu.pl/produkty/fantom-do-nauki-karmienia-przez-sonde-odsysania-pielegnacji-tracheotomii-oraz-gastrostomii-2/
https://simedu.pl/kategoria-produktu/anatomia/modele-anatomiczne/


SAM Online zawiera dodatkowy program do nauki arytmii. Dzięki prawie 

30 najczęstszym zaburzeniom rytmu, program ten oferuje dogłębne objaśnienia

przebiegów EKG oraz opisy znaczenia klinicznego i planu leczenia każdego stanu.

Monitorowanie postępów swojej nauki jest dostępne poprzez wbudowane quizy dla

początkujących lub zaawansowanych.

 

Możliwość zakupu dowolnej liczby haseł dostępu dla studentów pozwala na

wykorzystanie platformy internetowej w uczelnianych salach komputerowych.

Korzystając z tej formy zajęć instruktorzy i nauczyciele za pomocą platformy

mogą wysyłać studentom zadania i testy dostosowane do ich programu nauczania, 

a uczący się mogą monitorować swoje postępy w nauce dzięki wbudowanej

bibliotece quizów.

 

 

SAM Online to platforma internetowa do zdalnej nauki umiejętności

osłuchiwania klinicznego. Oferuje studentom, nauczycielom i instruktorom 

dostęp do obszernej biblioteki zawierającej ponad 80 doskonałej 

jakości symulowanych dźwięków serca, płuc, perystaltyki jelit oraz szmerów.

Platforma do nauki 

umiejętności auskultacyjnych

DLA KOGO

Do 30 kwietnia SAM Online jest dostępny za DARMO

dla każdego przez 60 dni lub przez rok dla

posiadaczy SAM, PAT  i Bionic Hybrid. Wystarczy

zarejestrować się na STRONIE, na której otrzymamy

indywidualne dane dostępowe na wskazany  e-mail.

E-LEARNING

DOSTĘPNOŚĆ

PRODUCENT

Platforma edukacyjna jest

dedykowana nauczycielom,

wykładowcom akademickim,

instruktorom symulacji

medycznej,

studentom i uczniom szkół

medycznych.

https://www.3bscientific.com/
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https://app.smartsheet.com/b/form/fcbc179a83934fdeb314e81d59892e0f


Stół do nauki anatomii posiada możliwość bezpośredniego dzielenia się przypadkami

klinicznymi z innymi stołami za pomocą wbudowanej usługi „chmurowej” za

pośrednictwem internetu. Pozwala na edytowanie, obrabianie, opisywanie oraz

wyświetlanie przypadków fizycznie znajdujących się w serwerach „chmurowych”

producenta stołu. Umożliwia generowania i wysyłanie pocztą e-mail linków 

z dostępem do struktur anatomicznych udostępnionego badania wraz z zapisanymi

komentarzami i opisami.

 

Oprogramowanie stołu posiada w standardowym wyposażeniu oprogramowanie

będące radiologiczną stacją opisową, zawierającą typowy zestaw standardowych

narzędzi używanych przez radiologów, w tym obsługę mechanizmów listy roboczej

(Worklist), identyfikatorów Patient ID oraz narzędzi przepływu pracy (Workflow) dla

obrazów DICOM. 

Stół do nauki anatomii stanowi idealną platformę szkoleniową 

dla studentów medycyny, weterynarii i kadry medycznej.

DLA KOGO

Stół anatomiczny można zamówić na naszej STRONIE

INTERNETOWEJ

E-LEARNING

Stół do nauki anatomii

DOSTĘPNOŚĆ

PRODUCENT

Stół jest dedykowany

nauczycielom, wykładowcom

akademickim, instruktorom

symulacji medycznej,

studentom i uczniom szkół

medycznych.
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tel.: +48 68 400 00 02

e-mail: biuro@simedu.pl

 

+48 696 385 995

s.kuszczak@simedu.pl

Regiony:

dolnośląskie, lubuskie,

łódzkie, mazowieckie

+48 781 600 868

m.laskowska@simedu.pl

Regiony:

zachodnio-pomorskie,

kujawsko-pomorskie,

pomorskie, 

wielkopolskie

+48 781 600 863

k.jaklik@simedu.pl

Regiony: 

opolskie,śląskie,

małopolskie,

podkarpackie, 

świętokrzyskie

+48 781 600 869

w.ossolinski@simedu.pl

Regiony:

warmińsko-mazurskie,

podlaskie, lubelskie,

mazowieckie

SIMEDU dostarcza symulatory niskiej, średniej i wysokiej wierności,

trenażery i fantomy dla Centrów Symulacji Medycznej,Uniwersytetów

Medycznych, Państwowych Wyższych Szkół Zawodowych, służb

ratownictwa medycznego i do szpitali.Nie tylko gwarantują jakość, ale 

i zapewniają największy wybór w Polsce sprzętu do symulacji medycznej. 

Misją SIMEDU jest wspieranie polskiej kadry medycznej rozwiązaniami na

najlepszym, światowym poziomie.

SIMEDU

ul. Lubuska 15B

66-016 Płoty

www.simedu.pl
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