
DOĞUM SANCISI VE DOĞUM PAKETI

Dünyanın Tek Eksiksiz Doğum 
Sancısı ve Doğum Paketi
Karşınızda doğum sancısı ve doğum eğitimi 
konusunda dünyada bir ilk olan entegre çözüm: 
Doğum, sezaryen ve acil obstetrik prosedürleri için 
tamamen ameliyat edilebilir, eksiksiz bir vücut içi 
cerrahi prosedür simülatörü paketi.

C-SECTION                      PPH    
   

   
   

   C
H

YST          DELIVERY

Mevcut Yedek Parçalar
•  Sezaryen eğitmeni için uterin insizyon girişleri 

1021393

•  Abdominal girişler ve tamir girişleri 

(her biri iki insizyon ve iki tamir için)  

1021394

•  Acil histerektomide değiştirilebilen uterus  

1021390

•  Değiştirilebilir abdominal giriş ve gebe uterus 

1021396

+ Tam vücutlu kadın simülatörü
+ Zamanında doğmuş bebek
+ Eğitmen Tableti
+ Hasta Görüntüleme Ekranı

RealMom

Vajinal Doğum
1021404

+ Açık abdomen simülatörü ve uterus
+ 1 büyük bebek ve 1 ikiz bebek
+ Binlerce doğumu destekler

+ Abdominal ve uterin insizyon tamiri simülatörü
+ Gebe abdomen ve uterus
+ Gevşek abdomen ve boş uterus
+ Amniyotik keselerle birlikte 50 abdominal ve 50 uterin girişi

+  Basınçlı kanama ve yağlama sistemi ile gebe abdomen 
simülatörü

+ 5 adet yüklenebilir uterus 
+ 13 adet abdominal giriş
+ 1 büyük bebek ve 1 ikiz bebek

+  Basınçlı kanama ve yağlama ile açık abdomen simülatörü
+ 2 adet çok kullanımlı uterus

+  Basınçlı kanama ve yağlama ile açık abdomen simülatörü
+  Uterus, mesane, üreterler ve uterin arterlerin detaylı temsili

C-Celia

Fetüs Çıkarma
1021386

Sezaryen Becerileri
1021392

Sezaryen Doğum
1021391

Doğum Sonrası Kanama
1021387

Acil Histerektomi
1021389

Kendi Doğum Sancısı ve Doğum Paketinizi Oluşturun.
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RealMom™ C-Celia™

Vajinal Doğum
Dünyanın en doğal ve gerçekçi vajinal doğum simülatörü.

+ Aktif, yumuşak doku doğum kanalı ile doğal doğum 

+  Gerçekçi yumuşak doku ve doğru tasarlanmış iç 
anatomi 

+  Tam vücutlu kadın simülatörü ve en üst seviye realizm 
ve gerçekçi görünüm sunan zamanında doğmuş bebek

+  Forseps ve vakum yardımlı doğum dahil tam kapsamlı 
doğum prosedürlerini içerir

+ Doğum sonrası kanama kontrolü

+ Dilasyon ve doğum aşamaları için eğitmen kontrolü

+  Maternal ve fetal kalp atım hızının, fetal kalp tonlarının 
ve kontraksiyonların, nabzın, kan basıncının ve 
SPO2'nin fizyolojik sunumu ve kontrolü

Sezaryen
Eksiksiz sezaryen doğum eğitim sistemi, tam bir paket 
veya öğrenim ihtiyaçlarınızı karşılayacak özelleştirilebilir 
yapılandırmalar halinde mevcuttur.

+  Fetüs Çıkarma Simülatörü - forseps ve vakum yardımı 
dahil olmak üzere zorlu doğum manevralarına olanak 
tanıyan açık, sezaryen sonrası abdomen

+  Sezaryen Becerileri Eğitmeni - insizyon pratiği ve 
doku tamiri için gebe abdomen ve uterusa sahip 
abdominal ve insizyon tamir simülatörü

+  Acil Sezaryen Doğum Simülatörü - abdomen duvarı 
ve uterus içinden tam transvers veya dikey acil 
durum sezaryen özellikli gebe abdomen simülatörü; 
bebek, plasenta ve simüle edilmiş amniyotik sıvıya 
sahip basınçlı yağlama sistemi ile

Doğum Sonrası Kanama
Kanama kontrolü tekniklerinin pratiği için açık abdomen 
simülatörü.

+  Kompleks yırtılmaların ve uterin arter 
yaralanmalarının tamiri için entegre basınçlı kanama 
ve yağlama sistemi içeren doğum sonrası kanama 
kontrolü eğitmeni

+  Boş, dayanıklı, çok kullanımlı uterusa sahip açık 
abdomen, uterus yerleşiminden önce çok sayıda 
prosedürün gerçekleştirilebilmesini sağlar

+  Bakri Balonu, B-Lynch sütürü, Hayman sütürü veya 
O'Leary Dikişi gibi kanama kontrol tekniklerini 
destekler

Acil Histerektomi
Kanama kontrolü ve tamamen ameliyat edilebilir 
uterusun çıkartılması gibi doğum sonrası ve sezaryen 
histerektomi prosedürlerinin eğitimi.

+  Kanamalı ve entegre yağlamalı açık abdomen; 
dayanıklı, gevşek, abdominal duvar girişi, eklenebilir, 
kısmen kontrakte uterus dahil

+  Modelde bir uterus, mesane, üreterler ve uterin 
arterlerinin detaylı temsili mevcuttur

Operative Experience'tan Doğum Sancısı ve Doğum Paketi.

Artık tüm doğum sancısı ve doğum sonrası bakım 
süreçlerini kapsayan eksiksiz ve entegre bir eğitim 
çözümü var.

Eski ve güvenilmez plastik manken teknolojisine veda edin ve gerçek vücut içi simülasyonu 
keşfedin. OEI simülatörleri tamamen ameliyat edilebilir ve inanılmaz derecede doğru 
tasarlanmış ve hassas bir anatomiye, gerçekçi kan ve sıvılara sahiptir; ayrıca öğrencilere 
adrenalin dolu bir gerçek ameliyat deneyimi sağlaması için benzersiz şekilde tasarlanmıştır. 

Ayrıca OEI karmaşık programlama veya kurulum gerektirmediği için simülatörün çalışmama 
süresi yoktur, ürünlerimiz basitçe çalışır.


