
Sezaryen doğum süreçlerinde acil obstetrik eğitimlerini C-Celia simülasyon sistemi ile 

zenginleştirin. Eğitim gereksinimleriniz için doğru yapılandırmayı seçmek üzere lütfen 

aşağıdaki tabloya göz atın.

C-CELIA ÖZELLIK KARŞILAŞTIRMASI
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C-CELIA: COMPLETE OBSTETRIC TRAINING SYSTEM FOR CESAREAN DELIVERIES

Complete Cesarean 
Delivery

Fetal Extractions at 
Cesarean Deliveries

C-section Incision and 
Suture Skills

Postpartum Hemorrhage 
(PPH) Control

Cesarean Emergency 
Hysterectomy

Ürün numarası 1021391 1021386 1021392 1021387 1021389

Stadi del parto 
con taglio 
cesareo:

Gebe abdomen, sezaryen 
öncesi 

Transvers sezaryen insizyonu 
ile açık abdomen 

Sezaryen öncesi ve sonrası 
girişler ile açık abdomen

Açık, sezaryen doğum 
sonrası abdomen

Açık, sezaryen doğum 
sonrası abdomen

Obstetrik 
özellikleri

Aşağıdaki durumlarda acil 
sezaryen doğum:
•  Tam transvers (Pfannenstiel 

insizyonu) sezaryen
•  Dikey acil sezaryen 

(umbilikustan simfizis pubise 
kadar) 

Abdomen duvarı ve uterustan 
insizyonlarla şu lokasyon 
boyunca sezaryen işlemi: 
• Abdomen duvarı
• Kas
• Fasya
• Linea alba
• Uterus
• Amniyotik kese

Zorlu sezaryen doğum 
manevraları:
•  Fundal basınç uygulayarak 

manuel doğum
• Vakum yardımlı çıkarma
• Forseps ile çıkarma

Insizyon eğitimi: 
• Abdomen insizyonları
• Uterin insizyonları

Sütürleme eğitimi: 
Uterin ve abdomen 
insizyonlarının kapatılması

Sezaryen doğumdan sonra 
Doğum Sonrası Kanama 
(PPH) Yönetimi:
•  Kompleks yırtılmalar ve 

uterin arter yaralanmalarının 
onarımı

•  Bakri Balonu, B-Lynch 
sütürü, Hayman sütürü veya 
O’Leary Dikişi gibi PPH 
kontrol tekniklerini destekler

•  Cerrahi PPH kontrolü: 
Kompresif uterin sütürleri, 
uterin arter ligasyonu, 
hipogastrik arter ligasyonu

•  Cerrahi olmayan PPH 
kontrolü: uterin fundal 
masaj, bimanuel uterin 
masaj, uterin pansuman, 
uterin tampon, harici aort 
kompresyonu

Doğum sonrası ve sezaryen 
histerektomi:
• Kanama kontrolü
•  Uterin arterlerin 

klemplenmesi ve kesilmesi
•  Uterusun tamamen 

çıkarılabilmesi

Fonksiyonlar •  Umbilikal kord ve plasenta ile 
zamanında doğmuş bebekler 
ve ikiz bebekler dahildir

•  Entegre basınçlı 
kayganlaştırma sistemi

• Simüle edilmiş amniyotik sıvı

•  Umbilikal kord ve plasenta ile 
zamanında doğmuş bebekler 
ve ikiz bebekler dahildir

•  Entegre basınçlı 
kayganlaştırma sistemi 

•  İnsizyon eğitimi için gebe 
abdomen ve uterus girişi

•  Doku onarımı eğitimi için 
gevşek abdomen ve boş 
uterus girişi

•  Entegre basınçlı kanama ve 
kayganlaştırma sistemi

•  Uterus, mesane, üreterler ve 
uterin arterlerin detaylı 
temsilini içerir

•  Entegre basınçlı kanama ve 
kayganlaştırma 

Doğum kiti içeriği •  Gebe abdomen acil sezaryen 
simülatörü

• 5 adet uterin insizyon girişi
•  Zamanında doğmuş bebek 

manken: 2,85 kg (6,3 lb)
• 1,87 kg (4,12 lb) ikiz bebek
•  Onarım kiti: amniyotik doğum 

kesesi, her uterusun 5 kez 
onarılıp tekrar kullanılmasına 
olanak tanıyan yapıştırıcı 
(toplam 25 kullanıma olanak 
tanır)

• 13 adet abdominal giriş
• Kayganlaştırıcı jel

•  Açık abdomen sezaryen 
simülatörü ve uterus

•  Zamanında doğmuş bebek 
manken: 2,85 kg (6,3 lb)

• 1,87 kg (4,12 lb) ikiz bebek
• Kayganlaştırıcı jel

• Gebe abdomen ve uterus
•  Gevşek abdomen ve boş 

uterus
• 50 adet abdominal giriş
• 50 adet uterin girişi 
• 50 adet amniyotik kese

•  Açık (sezaryen sonrası) 
abdomen simülatörü

• İki adet çok kullanımlı uterus
• Kayganlaştırıcı jel
• Suni kan

•  Açık (sezaryen sonrası) 
abdomen simülatörü

• 10 uterus
• Kayganlaştırıcı jel
• Suni kan
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For further information, explanatory videos and 
product manuals visit 3bscientific.com.


