
Para treinamento realista de cateterização uretral masculina e feminina:
• Resistência real para um efeito mais realista de treinamento
• 3 níveis ajustáveis   de restrição uretral
• Prepúcio e lábios macios e móveis
• Saída de líquido se a cateterização for realizada com sucesso
•  A Versão PRO com simulação abdominal, também permite que o  
cateter suprapúbico (SPC) seja trocado e tratado.

SIMULADOR DE CATETERIZAÇÃO P93 
PRO E BASIC

PRO SET
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Com o simulador de cateterização, é possível demonstrar, praticar e avaliar também o cateterismo masculino quanto o 
feminimo. As genitálias intercambiáveis são anatomicamente coretos e feitos de material realista. O prepúcio e os lábios 
são macios e móveis, e todos os movimentos necessários das mãos podem, portanto, serem praticados.

A versão PRO pode ser usada para 
praticar a troca e o cuidado de cateteres 
suprapúbicos

Anatomia e resistência reais para um 
treinamento eficaz.

Os três níveis de estreitamento da 
uretra podem ser ajustados a qualquer 
momento.

› Conteúdo do conjunto PRO:
• Modelo realista de um abdômen com parede abdominal 

removível e local de punção (já puncionado).
• Conjunto de cateterização masculina e feminina com 

bexiga transparente
• Frasco e conexões de tubo
• Estojo de transporte

PRO Set (masculino & feminino) 

› PRO feminino 
› PRO masculino 

› Conteúdo do conjunto BASIC:
• Suporte com conexões magnéticas para inserções 

genitais
• Conjunto de cateterização masculina e feminina com 

bexiga transparente
• Frasco e conexões de tubo

BASIC Set (masculino & feminino) 

› BASIC feminino 
› BASIC masculino 

› Peças de Reposição:
Genitália feminina 
Genitália masculina 

APRENDIZAGEM DIRETO:
•  A bexiga transparente permite verificar se o 

cateter foi posicionado corretamente.
•  Se a cateterização tiver sido realizada corretamente, 

o líquido será drenado de acordo.
•   A versão PRO apresenta uma parte inferior do 

corpo anatomicamente realista, incluindo uma 
parede abdominal removível e um local de punção 
(já puncionado).

CARACTERÍSTICAS:
• Lábios e prepúcio maleáveis
• Fácil de limpar, todas as peças podem ser  

desmontadas facilmente.
• Versão Masculina: Estenose uretral em 3 posições.

Visite 3bscientific.com para mais detalhes. 
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