
Analise dados na estrada ou no leito

www.mysimcenter.com  •  laerdal.com/br

SimView™ Mobile 

Aumente o impacto educacional ao analisar suas simulações ao vivo, ao incorporar áudio, vídeo e dados 
informativos ao mesmo tempo. SimView™ Mobile é o recurso móvel para uma captura integrada e análise 
de dados. SimView Mobile pode ser facilmente transportado e montado onde quer que você tenha de fazer 
simulações, para gravar o áudio e mais três saídas de vídeo e dados de monitoramento de paciente, em um 
mesmo arquivo.



SimView™ Mobile

Capture

•  Grab-n-Go com mochila SimView Mobile para 
gravar em ambientes variados

• Projetados para portabilidade e simplicidade

•  Configure as câmeras e o áudio com rapidez e 
facilidade

•  Execute o software LLEAP 
da SimView Mobile para 
controlar simulações, 
enquanto você grava

www.mysimcenter.com
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Informações para pedidos:   

216-20001 SimView Mobile
O SimView Mobile inclui: Software SimView Mobile, notebook, três câmeras, correias de 
câmera, HUB USB, alto-falante externo, cabeamento e mochila.

Os acessórios opcionais incluem:

216-06010  Projetor portátil SimView Mobile
216-06040  Tripé SimView Mobile 
216-06050  Estojo rígido SimView Mobile

Implementação e suporte

SimView Mobile é pré-configurado para rodar quando você estiver pronto para implementar. A partir do Guia de 
Configuração Rápida, você simplesmente junta conexões da mesma cor, estabelecidas para as câmeras e hub para 
montar o sistema. Sua fonte de áudio também está pré-configurada, de modo que você pode movê-la para onde 
desejar e coletar o melhor som. 

Você também pode utilizar o SimView Mobile como seu aplicativo de instrução.  Execute o seu simulador Laerdal 
com o software LLEAP incluso e também consiga até três fluxos de vídeo e monitoramento de paciente.

 

Complemente seu servidor SimView

SimView Mobile é um excelente produto auxiliar do servidor SimView.  SimView Mobile permite-lhe a flexibilidade 
de sair de seu laboratório de simulação para simulações externas, enquanto o servidor SimView é comumente 
usado em endereços fixos de simulação.  Suas gravações do SimView Mobile podem ser enviadas para o servidor 
SimView.

Análise

•  Analise imediatamente no local, logo após sua 
simulação, ou guarde o arquivo para analisar 
depois.

•  Anote em um log de eventos com comentários, 
medicações, ações, procedimentos corretos e 
incorretos 

•  Ir para a frente e para trás na linha de tempo para 
destacar áreas específicas para revisão

Compartilhe

• Compartilhe arquivos com professores e alunos 

•  O software gratuito Session Viewer permite que 
a equipe e os alunos reproduzam os arquivos e 
editem/anotem no log de eventos

•  Suba arquivos do SimView Mobile para um 
servidor SimView para armazenamento e/ou 
reprodução

•  Integre arquivos de análise com o SimManager


