
 

 

 نگهداری مانکن ها وموالژهای آموزشیدستورالعمل 

 کاتی که باید در حفظ ونگهداری مانکن ها و موالژهای آموزشی در مراکز مهارتهای بالینی رعایت شود به شرح زیر می باشد:ن

 درجه سانتیگراد وبه دور از تابش مستقیم نور آفتاب30درجه سانتی گراد تا 50دمای نگداری متوسط از 1.

 یکبار مصرف در هنگام شروع تمرین تا پایانبرای استاد و دانشجو الزامی است.پوشیدن دستکش 2

 .از به کار بردن خودکار .الکل.بتادین در هنگام شروع تمرین ودر زمان تمرین اکیدا خودداری گردد.3

ی که آب ولرم یا دستمال .جهت تمیز کردن مانکن ها وموالژها فقط از پودر صابونلباسشویی بچه استفاده گردد)کمی پودر صابون با4

پرز ندهداغشتتتته نموده وتمتم ستتتژ  موالژ مورد نتر را تمیز نموده ودر ادامه کر  آن را با دستتتتماا مرروب پار کرده ودر انتها 

 خشک نمایید.(از استفاده هر نوع ماده شوینده دیگر اکیدا خودداری نمایید.

 باشد سژ  پراتیک و موالژها باید کامال عاری از گردو غبار5

ضرورت 6 صورت  شوند ودر  شند در یک جای ثابت نگهداری  شابه می با ستگاههای الکتریکی یا م صل به د .مانکنهای بزرگی که مت

.مانکن 7برای جابجایی به محل دیگر با احتیاط کامل صتورت گیرد تا در زمان جابجایی به مانکن ووستایل جانبی آن آستیر نرستد.

باتری تغذیه شوندنیز پس از اتمام باتری های آن خارج گردد تا سولفاته نگردد البته برای مدت یک هایی که باید در زمان آموزش از 

 هفته ایجاد مشکل نخواهد کرد.این تذکر بیشتر برای زمانیست که محل پراتیک برای مدتی استفاده نگردد. 

ه میشوند باید محل مورد نتر را قبل از شروعبا .جهت استفاده روالنی مدت وبرای آسیر کمترمانکن هایی که برای تزریق استفاد7

 بار تمرین مجدد انجام دهید.5گاز وازلینه ویا وازلین چرب نمود وبعد تزریقات انجام شود واین عمل را بعد از هر 

سرم تزر8 شده ویا  شوند بعد از پایان تمرینات حتما مایع وارد  شابه خون وارد رگ می  شده .برای تزریقات وریدی ومایعاتی م یق 

ساعت مشکلی ایجاد نخواهد کرد ولی 48کامال خارج گردد وموضع را را خشک نمایید. در صورتیکه کالسها فشرده است حداکثر تا 

 ضرورت دارد که بعد از این زمان کامال خارج گردد. برای مانکن های سوچور هم از گاز وازلینه قبل از بخیه استفاده شود.

ستفاده از مانکن ها9 ستفاده نمایید وبع از اتمام .برای ا شروع حتما از ژا لوبریکانت ا سیون قبل از  سوند معده.انما.اینتوبا یی نتیر 

 اموزش شسته وخشک گردد.

صوص 10 سایل مخ شود واز و ستفاده  ستفاده از لوبریکانت ا شخیص بیماریهای زنان حتما قبل از ا .در مانکن های مربوط به زنان وت

 اده کرد.معاینه بیمار می توان استف

ید از 11 ند می توان فاده قرار می گیر نات چشتتتم.گوش حلق وبینی استتتت عای که برای آموزش م هایی  فاده از موالژ .برای استتتت

 افتالموسک.اتوسکوپ...مخصوص بیماران بر روی این مانکن ها استفاده نمایید.

 


