Agenda de Treinamento Virtual orientada por instrutor*

Agenda Criando Cenários no SimDesigner ___________________
Após a conclusão deste treinamento virtual, os participantes serão capazes de:
• Fornecer uma definição clara de um cenário automático
• Abrir o SimDesigner para criar cenários automáticos
• Navegar no SimDesigner para criar cenários automáticos
• Criar categorias, eventos do aluno e estados do paciente usando o software SimDesigner
• Planejar, criar e personalizar um cenário automático
• Testar e modifique cenários automáticos usando LLEAP
• Transferir cenários automáticos para um SimPad / salvar cenário automático para LLEAP
na pasta correta
Agenda do Treinamento Virtual de 6 horas
Etapa 1: 2 horas e 40 min ( com 10 min de intervalo)
•

Apresentação ------------------------------------------------------------------------------- 10 minutos

•

Revisão da interface de controle LLEAP ------------------------------------------------ 30 minutos

•

Porque LLEAP e Cenários Automáticos ----------------------------------------------- 10 minutos

•

Criar estados , eventos e categorias ---------------------------------------------------- 60 minutos

•

Transferir o cenário para o SimPad ----------------------------------------------------- 10 minutos

•

Salvar o cenário em uma pasta LLEAP ------------------------------------------------- 10 minutos

•

Rodar o Cenário no LLEAP ----------------------------------------------------------------- 20 minutos

Etapa 2: 3 horas e 20 min ( com 10 min de intervalo)
•

Customizar eventos ------------------------------------------------------------------------- 30 minutos

•

Inserir Raiox, exames lab. e vídeos ------------------------------------------------------- 60 minutos

•

Revisão do software Monitor de Paciente ------------------------------------------

•

Rodar o Cenário no LLEAP ----------------------------------------------------------------- 20 minutos

•

Debriefing with SessionViewer ---------------------------------------------------------

•

Dúvidas e finalização

40 minutos

30 minutos

--------------------------------------------------------------------- 10 minutos

Para mais informações visite www.laerdal.com.br
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Responsabilidade do Especialista Educacional:
O Especialista Educacional da Laerdal tem várias
responsabilidades durante o treinamento virtual:
•
•

Ajudá-lo a entender os recursos da Laerdal.
Conduzir um treinamento interativo para
otimizar sua compreensão em criar cenários
para o LLEAP / SimPad e facilitar o
desenvolvimento de suas competências na
utilização da ferramenta.

•

Realizar uma reflexão final como criar
cenários para o LLEAP / SimPad pode atingir
seus objetivos.

