
Teknik Özellikler

Standart Donanım
Tam vücut, kablosuz kadın manken
165 cm Y x 60 cm G x 28 cm D
(65 inç x 23,6 inç x 11 inç);
59 kg (130 lb)
Zamanında doğmuş kablosuz bebek manken
25,4 cm Y x 12,7 cm G x 17,78 cm D
(10 inç  x 5 inç  x 7 inç);
2,85 kg (6,3 lb)
Eğitmen kontrol arayüzü tableti
Eğitmen kontrol arayüzü yazılımı ve lisans
Dokunmatik Ekranlı Hasta Monitörü
Sanal monitör yazılımı
Elektrik Girişi: 110 v 
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Standart Özellikler
Doğum
Gerçekçi doğal doğum sistemi
Masaj yapılabilir fundus
Normal doğum
Ters doğum
Omuz distosisi- MacRoberts 
Manevra
Karma doğum
Leopold manevraları
Forseps veya vakum cihazları 
ile yardımlı doğum
Gerçekçi plasenta ve umbilikal kord
Komplikasyonları ile gelir:
 • Nükal kord
 • Kord prolapsi
 • Plasenta previa
 • Geriye kalan parçalar
Ön ayarlı anne kalp atım hızı [0-220]:
 • Normal
 • Taşikardi
 • Bradikardi
 • Palpe edilebilir

Fetal kalp atım hızı 0-220
Kanama ön ayarları:
 • Kapalı
 • Normal
 • Fazla
 • Maksimum
Solunum hızı [0-60]
Servikal efasman, dilasyon ve 
istasyon
Doğum hızını kontrol etme özelliği
Omuz distosisi kontrolü
Kan basıncı 
SPO2 
Vücut Sıcaklığı

Doğum Sonrası
Gerçekçi doğum sonrası kanama
Bakri ve Ebb Balonu ile 
kanamayı efektif olarak durdurabilme 
özelliği

VAJINAL DOĞUM SIMÜLATÖRÜ

Gerçekçi Düşünün.
Operative Experience'ın kurucusu Dr. Robert Buckman bir vajinal doğum simülatörü 

geliştirmeye başladığında amacı, maternal ve neonatal sağlık uzmanlarına gerçek 

hayata mümkün olduğunca yakın bir doğum eğitimi çözümünü sunmaktı. Sert plastik 

içermez. Ameliyat edilmesi kolay.

RealMom ile tanışın. Tamamen doğal ve gerçekçi bir doğum deneyimi sunan tek 

doğum simülatörü. 

Doğru tasarlanmış bir iç anatomiye, gerçek zamanlı dilasyon ile aktif bir doğum kanalı 

ve fetal istasyona, gerçekçi hissettiren deriye ve doğal elastik yumuşak dokuya sahiptir 

ve bunların hepsi kolay kullanımlı, dokunmatik ekranlı bir yazılımdan kontrol edilir. 

RealMom gerçek hayata uygun bir doğum simülatöründe ihtiyaç duyacağınız her şeyi 

size sağlar, ihtiyacınız olmayanları değil.
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RealMom™

Ihtiyacınız olan her şey.  
Ihtiyacınız olmayanlar değil.

Gerçekçi Anne ve Bebek
En üst seviye realizm ve gerçekçi görünüm 
ile kablosuz, tam vücutlu kadın simülatörü ve 
zamanında doğmuş bebek. Kolay hissedilebilir yer 
işaretleri ve özgün pelvik yapı ile doğal his veren 
yumuşak doku ve doğru tasarlanmış iç anatomi 
özellikleri. Kafkas ve Afro-Amerikan deri renkleri ile.

Doğum Sonrası Kanama
Uygun akış kontrolü ve Bakri ya da Ebb Balonu ile 
kanamayı durdurma özelliğine sahip 
gerçekçi doğum sonrası kanama kontrolü.

Doğal Doğum
Dünyanın aktif, yumuşak dokuya sahip doğum 
kanalına sahip ilk doğal doğum simülatörü. Masaj 
yapılabilir fundus ve amniyotik rezervuar ile insan 
benzeri, gerçek zamanlı dilasyon ve fetal istasyon 
sunar. Gerçekçi uterin kontraksiyonlarını simüle eder. 
Ayrıca tamamen gerçekçi bir uterus, plasenta ve 
umbilikal kord sunar. 

Tablet Kontrolü
Dilasyon ve fetal istasyon için eğitmen kontrolü. Maternal ve 
fetal kalp atım hızının, kalp tonlarının ve kontraksiyonların, 
nabzın, kan basıncının ve SP02'nin fizyolojik sunumu ve 
kontrolü. iOS, Android ve herhangi bir bilgisayar tarayıcısında 
desteklenmektedir.

Tamamen Ameliyat Edilebilir
Normal doğum, ters doğum, omuz distosisi, nükal 
kord, kord prolapsi, transvers ve plasenta previa, 
karma doğum ve forseps ya da vakum cihazları ile 
operatif doğum seçenekleri sunar.

Basit ve Ekonomik
Rakip doğum simülatörlerine göre daha ekonomik 
olup karmaşık programlama veya kurulum 
gerektirmediğinden simülatörün çalışmama süresi 
yoktur.


