


STETESKOP MUAYENE MODELI

Malzemenin özellikleri :

. Model norma] insan vücudu üst torsosu yapısındadır. Oskultasyon alanları manken iizerinde
dışandan göriinmeyecek şekildedir.

' Model; LCD ekranlı uzaktan kumandalı kalp ve akciğer seslerini değiştirelebilen bir elekhonik
diizeneğe sahiptir.

. Kalp ve akciğer sesleri farklı alanlarda farklı algılanabilmelidir. Akciğer sesleri ön yiizde beş, arka
ytizde on ve midaxillar hatta iki alanda algılanabilmekte; oskultasyon ön yiizde altı farklı kalp
odağında yapılabilmektedir.

. Steteskopla dinlenebilecek akciğer sesleri:

a. Normal akciğer,
b. Vesikuler ses,
c. Wheezing,
d. Mono wheezing,
e. Crackle,
f. Coarse crackle,
g. Ronkus,
h. Stridor,
i. Cavernous ses,
j. Bronkovesikuler ses,
k. Bronchial ses,
l. Akciğer ödemi,

m. İnfant akciğeri,
n. Siirtilnme sesi,
o. Egofoni,
p. Pectoriliquy

* Steteskopla dinlenebilecek kalp sesleri :

a. Normal ses,
b. 53 Gallop,
c. Aortik regurjıtasyon,
d. S4 Gallop,
e. Mitral stenoz,
f. Sistolik clik,
g. Pulmoner stenoz,
h. ASD,
i. Holosystolic,
j. PDA,
k. Midsystolic,
l. VsD^ -
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