
Belső nézet hüvelysza-
kadás varrása közben

A németországi vezető szülészekkel együttműködésben kifejlesztett, újonnan frissített P97 PRO posztpartum hematóma (PPH) 
szimulátor megoldást kínál gyakorlati és valósághű tréningekre a PPH korai felismerésére, szisztematikus értékelésére és keze-
lésére. A szülés utáni súlyos vérzés órákon belül végzetes lehet az újdonsült anya számára, amennyiben nem diagnosztizálják és 
nem kezelik. A PPH eredmények javítása érdekében a 3B Scientific P97 PRO PPH trénere segíti a szülészeket és az egészségügyi 
szakemberek képzését, hogy a szülés utáni vérzést időben kezeljék és ellássák.

A P97 PRO-val három fő szülés utáni vérzési ok értékelhető és kezelhető: Tónusos, trauma és szöveti vérzés. A méh tónusának 
különböző szintjei könnyen beállíthatók. Jelen PPH tréneren még a hüvelyszakadások varrása is lehetséges, a betétek pedig cse-
rélhetők. A méhlepény szilikonból készült a valósághű érzés és puhaság érdekében. A megtartott méhlepény manuálisan eltávo-
lítható a méhüregből a szükséges orvosi beavatkozások elvégzéséhez. A 3000 ml-es vértartálynak és a kompakt csőrendszernek 
köszönhetően súlyos PPH forgatókönyvek szimulálhatók.

P97 PRO POSZTPARTUM HEMATÓMA SZIMULÁTOR
ÚJ!
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SKINlike™ magas minőségű szilikon
Valósághű tapintáshoz a hasfaltól 
a hüvelycsatornán át a méhig

Hüvelyi vérzés
Varrható 
hüvelyszakadás

TOVÁBBI INFORMÁCIÓÉRT FORDULJON A 3B SCIENTIFIC KÉPVISELŐJÉHEZ

Méhnyak vérzése
Élethű posztpartum 
méhnyak

Méhvérzés
Állítható méhtónus 

Megtartott 
méhlepény szállítása 

•  Vérveszteség akár 3000 ml-ig
•  Állítható véráramlási sebesség 400 ml/percig
•  Többféle vérzés lehetséges

Kiegészítő modulként is elérhető a P90 szülésszimulátorhoz:
1023731 PPH bővítőmodul
1022879 3B P90 PRO szülésszimulátor
1022878 3B P90 BASIC szülésszimulátor

1023727 P97 PRO PPH szimulátor
Szállítási tartalom:
•  P97 Pro PPH oktató tréner
•  3000 ml-es vértartály
•  Színkódolt légtelenítő csatlakozó
•  Placenta három reziduális darabbal
•  Két habból készült méh
•  Mesterséges vérkoncentrátum
•  Kenőanyag 
•  Cserekészlet (1x szakításos betét,  

1 készlet reziduális darabokból)
•  Szárítóállvány a méhüreghez

A P97 Pro PPH szimulátor ideális a következő készségek képzésére egyénileg és csapatban is:

•  A méh atóniájának diagnózisa hasi vizsgálattal
•  Alapmasszázs és bimanuális kompresszió gyakorlása
•  Hüvelyszakadások varrása
•  360 fokos méhnyaki szemrevételezés
•  A visszamaradt placenta kézi eltávolítása
•  Méhen belüli ballon tamponád, pl. Bakri® ballon

•  Méhűri tamponálás gézzel
•  Súlyos szülészeti vérzéses esetek bemutatása
•  Vérveszteség becslése
•  Hólyagkatéterezés (folyadék nélkül)
•  A méhkompressziós varrattechnikák bemutatása


