
Vista interna da sutura  
de laceração vaginal

Desenvolvido em colaboração com os principais obstetras da Alemanha, o Simulador de Hemorragia Pós-Parto (HPP) P97 PRO 
proporciona uma solução para sessões práticas e realistas para o reconhecimento precoce, a avaliação sistemática e tratamento 
da HPP. Sangramento severo após o parto pode ser fatal para a mãe em horas se não for diagnosticada e tratada. Para melhorar 
os resultados de HPP, o treinador de HPP P97 PRO da 3B Scientific auxilia as equipes de profissionais da obstetrícia e da saúde 
treinem a gestão e o cuidado do sangramento pós-parto em tempo. 
 
Com o P97 PRO, três das principais causas de sangramento pós-parto podem ser avaliadas e tratadas: Tônus, trauma e tecido. 
Três níveis diferentes de tônus uterino são fáceis de ajustar. Neste treinador de HPP, mesmo a sutura de lacerações vaginais é pos-
sível e as inserções de ruptura são substituíveis. A placenta é feita de silicone para proporcionar sensação tátil e maciez realistas. 
Uma placenta retida pode ser removida manualmente da cavidade uterina para treinar as intervenções médicas. Graças ao reser-
vatório de 3000 ml de sangue e o sistema compacto de canalização, os principais cenários de HPP severa podem ser simulados.

SIMULADOR DE HEMORRAGIA PÓS-PARTO P97 PRO
NOVO!
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Silicone de alta qualidade SKINlike™
Para sensação tátil realista da parede 
abdominal pelo canal vaginal ao útero  

Sangramento vaginal
Sutura de lacerações 
vaginais

PARA MAIORES INFORMAÇÕES, CONTATE SEU REPRESENTANTE DA 3B SCIENTIFIC

Sangramento do colo
Colo pós-parto realista  

Sangramento uterino
Tônus uterino ajustável 

Parto de placenta  
retida 

• Perda de sangue até 3000 ml
•  Velocidade ajustável do fluxo de sangue até 

400 ml/min
• São possíveis múltiplas hemorragias

Também disponível como modulo adicional para o Simulador de Parto P90:
1023731  Módulo Adicional de HPP
1022879 3B Simulador de Parto P90 PRO
1022878 3B Simulador de Parto P90 BASIC

Conteúdo do fornecimento do  
1023727 Simulador de HPP P97 PRO:
• Treinador de HPP P97 Pro
• Reservatório de sangue 3000 ml
• Conector de sangramento com código de cores
• Placenta com três peças residuais
• Dois úteros de espuma
•  Concentrado de sangue artificial
• Lubrificante
•  Kit de reposição (1x inserção de ruptura, 

 1 conjunto de peças residuais)
• Suporte de secagem para cavidade uterina

O Simulador de HPP P97 Pro é ideal para treinar as habilidades a seguir, tanto individualmente quanto em equipe:

•  Diagnóstico de atonia uterina por examinação  
abdominal

• Prática da massagem fundal e da compressão bimanual
• Sutura de lacerações vaginais
• Inspeção visual cervical em 360 graus
• Remoção manual de placenta retida

•  Tamponamento intrauterino com balão, por exemplo, Bakri® Balloon
• Curativo uterino com gaze
• Apresentação de casos de hemorragia obstétrica severa
• Estimativa de perda de sangue
• Cateterização da bexiga (sem fluidos)
• Demonstração de técnicas de sutura de compressão uterina


