
Növelje a sürgősségi szülészeti képzés hatékonyságát a császármetszésre szolgáló 

C-Celia szimulációs rendszer segítségével. Kérjük, válassza ki az alábbi táblázat alapján az 

Ön képzési követelményeinek megfelelő konfigurációt.

A C-CELIA SZIMULÁTOROK JELLEMZŐINEK ÖSSZEHASONLÍTÁSA



C-CELIA: KOMPLETT SZÜLÉSZETI GYAKORLÓRENDSZER CSÁSZÁRMETSZÉSHEZ

Komplett császármetszés Magzatkiemelés 
császármetszés során

Bemetszési és varratkészí-
tési készségek császármet-
szés során

Szülés utáni vérzés (PPH) 
csillapítása

Sürgősségi hiszterektómia 
császármetszés során

Termék száma 1021391 1021386 1021392 1021387 1021389

Császármetszés 
fázisa:

Terhes has császármetszés 
előtt 

Nyitott has haránt irányú 
bemetszéssel 

Nyitott has a császármetszés 
előtti és utáni betétekkel

Nyitott, császármetszés utáni 
has

Nyitott, császármetszés utáni 
has

Szülészeti 
jellemzők

Sürgősségi császármetszés a 
következőkkel:
•  Teljes, haránt irányú 

bemetszés (Pfannenstiel-
bemetszés)

•  Függőleges, sürgősségi 
bemetszés (a köldöktől a 
symphysis pubicáig terjedő 
metszés) 

Császármetszés a hasfalon 
és a méhen keresztül az 
alábbiakon történő 
bemetszéssel: 
• Hasfal
• Hasizom
• Fascia
• Linea alba
• Méh
• Magzatburok

Bonyolult császármetszéses 
műfogások:
•  Manuális kiemelés a 

méhfenékre gyakorolt 
nyomás alkalmazásával

• Vákuummal segített kiemelés
• Fogóval történő kiemelés

Bemetszés gyakorlása: 
• Hasi bemetszések
• Méhbemetszések

Varratok gyakorlása: 
A méh- és a hasfali bemetszés 
zárása

A császármetszés utáni 
vérzés (PPH) csillapítása:
•  Összetett szakadásos 

sérülések, valamint a méh 
artériás sérüléseinek 
ellátása

•  Különböző a 
vérzéscsillapítási technikák, 
köztük a Bakri ballon, a 
B-Lynch varrat, a Hayman 
varrat és az O’Leary öltés 
gyakorlására van lehetőség

•  A szülés utáni vérzés 
sebészi úton történő 
csillapítása: Kompressziós 
méhvarratok, méhartéria 
lekötése, arteria 
hypogastrica lekötése

•  A szülés utáni vérzés nem 
sebészi úton történő 
csillapítása: méhfenék-
masszázs, bimanuális 
méhmasszázs, a méh 
tamponálása gézzel vagy 
ballonnal, külső 
aortakompresszió

Szülés utáni vagy 
császármetszés során 
történő hiszterektómia:
• Vérzéscsillapítás
•  A méhartéria elszorítása és 

elvágása
•  A méh teljes műtéti 

eltávolítása

Funkciók • I dőre született magzatot és 
ikermagzatokat tartalmaz 
köldökzsinórral és 
méhlepénnyel

•  Integrált túlnyomásos 
síkosítórendszer

•  Mesterséges magzatvíz

•  Időre született magzatot és 
ikermagzatokat tartalmaz 
köldökzsinórral és 
méhlepénnyel

•  Integrált túlnyomásos 
síkosítórendszer 

•   Terhes has és méhbetét a 
bemetszések gyakorlásához

•  Ernyedt has és üres 
méhbetét a szövetegyesítés 
gyakorlásához

•  Integrált túlnyomásos vérzési 
és síkosítórendszer

•  A modell egy méhet, 
húgyhólyagot, 
húgyvezetékeket és a méh 
artériáinak részletes 
bemutatását tartalmazza

•  Integrált túlnyomásos 
vérzési és síkosítórendszer

A csomag 
tartalma

•  Terhes hasi szimulátor 
sürgősségi 
császármetszéshez

• 5 db méhbemetszési betét
•  Időre született magzat-

gyakorlóbábu: 2,85 kg (6,3 
lb)

•  Ikermagzatok 1,87 kg (4,12 
lb) súllyal

•  Javítókészlet: magzatburok, 
ragasztó, amely lehetővé 
teszi az egyes méhek 
javítását és 5 alkalommal 
történő használatát 
(összesen 25 használat 
lehetséges)

• 13 db hasi betét
• Síkosító gél

•  Nyitott hasi császármetszés 
szimulátor és méh

•  Időre született magzat-
gyakorlóbábu: 2,85 kg (6,3 
lb)

•  Ikermagzatok 1,87 kg (4,12 
lb) súllyal

• Síkosító gél

• Terhes has és méh
• Ernyedt has és üres méh
• 50 db hasi betét
• 50 db méhbetét 
• 50 db magzatburok

•  Nyitott (császármetszés 
utáni) hasi szimulátor

•  Két sokoldalúan használható 
méh

• Síkosító gél
• Művér

•  Nyitott (császármetszés 
utáni) hasi szimulátor

• 10 db méh
• Síkosító gél
• Művér
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For further information, explanatory videos and 
product manuals visit 3bscientific.com.


