
VAJÚDÓ ÉS SZÜLŐ CSOMAG

A világ egyetlen komplett 
vajúdó és szülő csomagja
Bemutatjuk az első integrált megoldást a szülészeti 
képzés számára, amely teljeskörűen műthető, „kéz 
a testben” szimulátorokat tartalmaz szüléshez, 
császármetszéshez és a sürgősségi szülészeti 
eljárásokhoz.
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•  Méhbemetszési betétek császármetszés 

oktatásához     

1021393

•  Hasi betétek és rekonstrukciós betétek 

(mindegyik két bemetszés és rekonstrukció 

elvégzésére alkalmas)    

1021394

•  Cserélhető méhek sürgősségi hiszterektómiához 

1021390

•  Cserélhető hasi betét és terhes méh   

1021396

+ Egész alakos női gyakorlóbábu
+ Időre született magzat
+ Oktatói tablet
+ Betegmonitor

RealMom

Hüvelyi szülés
1021404

+ Nyitott alhasi szimulátor és méh
+ 1 nagy magzat és 1 ikermagzat készlet
+ Több ezer szülés végrehajtását teszi lehetővé

+ Szimulátor hasi és méhmetszés összevarrásához
+ Terhes alhas és méh
+ Ernyedt has és üres méh
+ 50 hasi és 50 méhbetét amnionzsákkal

+  Terhes hasi szimulátor túlnyomásos vérzéssel és 
síkosítórendszerrel

+ 5 megtölthető méh 
+ 13 hasi betét
+ 1 nagy magzat és 1 ikermagzat készlet

+  Nyitott hasi szimulátor túlnyomásos vérzéssel és 
síkosítórendszerrel

+ 2 többször használható méh

+  Nyitott hasi szimulátor túlnyomásos vérzéssel és 
síkosítórendszerrel

+  Méh, húgyhólyag, húgyvezetékek és a méh artériáinak  
részletes ábrázolása

C-Celia

Magzat kiemelése
1021386

Császármetszéshez 
szükséges készségek
1021392

Szülés császármetszéssel
1021391

Szülés utáni vérzés
1021387

Sürgősségi 
hiszterektómia
1021389

Alakítson ki saját szülő csomagot.
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RealMom™ C-Celia™

Hüvelyi szülés
A világ legtermészetesebb és legvalósághűbb hüvelyi 
szülési szimulátora. 

+ Természetes szülés aktív, lágyszövet szülőcsatornával

+ Valósághű, lágyszövet és pontos belső anatómia 

+  Egész alakos női szimulátor és időre született 
magzat felülmúlhatatlan realizmussal és életszerű 
megjelenéssel

+  A szülési eljárások teljes választékát nyújtja, beleértve 
a  
fogó és vákuumeszközök használatát

+ Szülés utáni vérzéscsillapítás

+  A tágulás és a szülés előrehaladásának oktató általi 
irányítása

+  Az anyai és a magzati szívfrekvencia, magzati 
szívhangok, összehúzódások, pulzus, vérnyomás és 
SPO2 élettani szemléltetése

Császármetszés
Teljes, császármetszéses szüléshez alkalmas 
gyakorlórendszer, amely elérhető teljes csomagként 
vagy egyéni konfigurációkban, melyeket a tanulási 
igényeknek megfelelően terveztek.
+  Szimulátor magzat kiemeléséhez – nyitott, 

császármetszés utáni has, amely lehetővé teszi a 
bonyolult szülési műfogások, például a fogók és 
vákuumeszközök használatának bemutatását

+  Oktatómodell császármetszéshez szükséges 
készségek elsajátításához – hasi és bemetszés-
rekonstrukciós szimulátor terhes hassal és méhhel a 
bemetszés és a szövetegyesítés gyakorlásához

+  Szimulátor sürgősségi császármetszéses szüléshez – 
terhes hasi szimulátor, amely lehetővé teszi a teljes 
transzverzális vagy vertikális sürgősségi császármetszés 
elvégzését a hasfalon és a magzatot, méhlepényt 
és mesterséges magzatvízzel teli túlnyomásos 
síkosítórendszert tartalmazó méhen keresztül

Szülés utáni vérzés
Nyitott hasi szimulátor a vérzéscsillapítási technikák 
gyakorlásához.

+  Gyakorlómodell szülés utáni vérzéscsillapításhoz, 
integrált túlnyomásos vérzéssel és síkosítással, az 
összetett szakadásos sérülések, valamint a méh 
artériás sérüléseinek ellátásához

+  Nyitott has üres, strapabíró, többször használható 
méhhel, amely a méh behelyezése előtt számos 
eljárást tesz lehetővé

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

Sürgősségi hiszterektómia
A szülés utáni és a császármetszés közben történő 
hiszterektómiás eljárások gyakorlása, beleértve a 
vérzéscsillapítást és a méh teljes eltávolítását.

+  Nyitott has vérzéssel és beépített síkosítóval, 
strapabíró, puha hasfalbetéttel, csatlakoztatható, 
részben összehúzódott méhhel.

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

Szülő csomag az Operative Experience-től.

Végső soron ez egy teljes és integrált képzési 
lehetőség a vajúdás és szülés során szükséges teljes 
ellátási folyamat gyakorlására.

Búcsúzzon el a régi, megbízhatatlan műanyag gyakorlóbábukra épülő technológiától, és 
fedezze fel, milyen a valódi, „kéz a testben” szimuláció. Az OEI szimulátorai teljes mértékben 
műthetőek, hihetetlenül pontos és tapintható anatómiát, valósághű vért és folyadékokat 
tartalmaznak, illetve egyedülállóan úgy tervezték őket, hogy magas adrenalinszinttel járó, 
valós operációs élményt nyújtsanak a tanulóknak. 

Továbbá, az OEI esetén nincs szükség bonyolult programozásra vagy beállításokra, és nem esik 
ki idő a szimulátor leállítása miatt – termékeink egyszerű működésének köszönhetően.


