ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ GETREMED LAB
Εργαστήριο μικρολαρυγγοσκόπησης
(Cold instruments) (Microlaryngoscopy training lab)
Χρόνος άσκησης 30 λεπτά/εκπαιδευόμενο.
Group 6 ατόμων.
Χρήση εξοπλισμού και άσκηση σε ένα τεχνητό πρόπλασμα φωνητικών χορδών.
Κόστος συμμετοχής 100€ + ΦΠΑ
Κόστος επιπλέον προπλάσματος για 15 λεπτά 30€ + ΦΠΑ
Κόστος προπλάσματος RF για 15 λεπτά 50€ + ΦΠΑ
Η εξάσκηση με εκπαιδευτή βαρύνεται με κόστος το οποίο επιμερίζεται στα άτομα του
group.
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Εργαστήριο Ωτοχειρουργικής και κροταφικού
(Temporal bone training lab)
Χρόνος άσκησης 50 λεπτά/εκπαιδευόμενο.
Group 4 ατόμων.
Χρήση εξοπλισμού και άσκηση σε ένα τεχνητό πρόπλασμα/εκπαιδευόμενο .
Επιλογές προπλάσματος:
Πρόπλασμα ΤFbg μαστοειδεκτομής : Ασθενής 55 ετών, δεξί αυτί, με εύκαμπτη μήνιγγα
και νεύρα, με ανίχνευση τραυματισμού κρίσιμων ανατομικών δομών .
Κόστος συμμετοχής 131€ + ΦΠΑ
Πρόπλασμα ΤFbr μαστοειδεκτομής, αναβολεκτομής: Ασθενής 55 ετών, δεξί αυτί, για,
διαθέτει εύκαμπτα οστάρια με δυνατότητα τοποθέτησης προθέσεων ωτός, με εύκαμπτη
μήνιγγα, νεύρα και κοχλία για τοποθέτηση ηλεκτροδίου, ανίχνευση τραυματισμού
κρίσιμων ανατομικών δομών. Κόστος συμμετοχής 179€ + ΦΠΑ
Πρόπλασμα ΤFbab μαστοειδεκτομής, αναβολεκτομής, τυμπανοπλαστικής: Ασθενής 55 ετών,
δεξί αυτί, διαθέτει εύκαμπτα οστάρια με δυνατότητα τοποθέτησης προθέσεων ωτός, με
εύκαμπτη μήνιγγα, νεύρα και κοχλία για τοποθέτηση ηλεκτροδίου και μεμβράνη στην
στρογγύλη θυρίδα. Κόστος συμμετοχής 190€ + ΦΠΑ
Η εξάσκηση με εκπαιδευτή βαρύνεται με κόστος το οποίο επιμερίζεται στα άτομα του
group.
Για ελεύθερη χρήση του εργαστηρίου, η διάρκεια εξάσκησης κάθε εκπαιδευόμενου είναι 60
λεπτά.
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Εργαστήριο Ενδοσκοπικής ρινοχειρουργικής
(Sinus surgery training lab)
Χρόνος άσκησης 50 λεπτά/εκπαιδευόμενο.
Group 4 ατομων.
Χρήση εξοπλισμού (Ενδοσκοπικός πύργος, πλήρες σετ εργαλείων, ενδοσκόπια 0ο και 30ο
,navigator) και άσκηση σε ένα τεχνητό πρόπλασμα/ εκπαιδευόμενο .
Επιλογές προπλάσματος:
Πρόπλασμα Snaa: Διαθέτει οστό με χαρακτηριστικά που εξομοιώνουν τις πραγματικές
συνθήκες, ηθμοειδείς κυψέλες , σφηνοειδή, ιγμόρεια και μετωπιαίους κόλπους, πιστή
εξομοίωση του ρινικού βλεννογόνου, εύκαμπτες κόγχες, οπτικό νεύρο, αδένα της
υπόφυσης, καρωτίδες και σφηνοϋπερρώια αρτηρία , ηθμοειδές άγκιστρο , ηθμοειδή
οστεοκύστη κ.α με ανίχνευση τραυματισμού κρίσιμων ανατομικών δομών .
Κόστος συμμετοχής 238 € + ΦΠΑ
Πρόπλασμα Snaf: ίδια ανατομικά χαρακτηριστικά με το πρόπλασμα Snaa με παθολογία
πολυπόδων.
Κόστος συμμετοχής 321 € + ΦΠΑ
Η εξάσκηση με εκπαιδευτή βαρύνεται με κόστος το οποίο επιμερίζεται στα άτομα του
group.
Για ελεύθερη χρήση του εργαστηρίου, η διάρκεια εξάσκησης κάθε εκπαιδευόμενου είναι 60
λεπτά.
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