
Vajinal yırtık dikilirken 
içeriden görünüm

Almanya'nın önde gelen kadın doğum uzmanlarıyla işbirliği içinde geliştirilen, yeni güncellenen Doğum Sonrası Kanama (PPH) Simü-
latörü P97 PRO, PPH durumunun erken safhada teşhisi, sistematik değerlendirmesi ve tedavisi için uygulamalı ve gerçekçi eğitim 
oturumları için çözüm sunar. Doğumdan sonra meydana gelen şiddetli kanama teşhis ve tedavi edilmezse, yeni anne için saatler 
içinde ölümcül bir durum yaratabilir. Doğum Sonrası Kanama (PPH) sonucunda meydana gelen durumu iyileştirmek için, 3B Scienti-
fic'in PPH eğitim modeli olan P97 PRO, doğum uzmanlarının ve profesyonel sağlık ekiplerinin doğum sonrası kanamanın zamanında 
yönetimi ve bakımı konusunda eğitim almalarına yardımcı olur.

P97 PRO ile doğum sonrası kanamanın üç ana nedeni değerlendirilip tedavi edilebilir: Tonus, travma ve doku. Farklı seviyede uterus 
atonisi kolayca ayarlanabilir. Bu PPH eğitim modelinde, vajinal yırtıkların dikilmesi bile mümkündür ve yırtık ekleri değiştirilebilir. Pla-
senta, gerçekçi bir his ve yumuşaklık yaratması için silikondan yapılmıştır. Kalan plasenta, gerekli tıbbi müdahale eğitimlerini vermek 
için, rahim boşluğundan manuel olarak çıkarılabilir. 3000 ml'lik kan haznesi ve kompakt tüp sistemi sayesinde, önemli PPH senaryo-
ları simüle edilebilir.

DOĞUM SONRASI KANAMA SİMÜLATÖRÜ P97 PRO
YENİ!
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SKINlike™ yüksek kaliteli silikon
Karın duvarından başlayarak vajinal 
kanal üzerinden uterusa kadar 
gerçekçi dokunma hissi yaratır

Vajinal kanama
Dikilebilir vajinal yırtıklar

DAHA FAZLA BILGI ALMAK IÇIN, LÜTFEN 3B SCIENTIFIC TEMSILCINIZLE ILETIŞIME GEÇIN

Servikal kanama
Gerçekçi doğum sonrası 
rahim ağzı

Uterus kanamaları
Ayarlanabilir uterus 
atonisi 

Kalan plasentanın 
çıkarılması 

•  3000 ml’ye kadar kan kaybı
•  400 ml/dk'ya kadar ayarlanabilir kan akış hızı
•  Birden fazla olası kanama

Ayrıca P90 Doğum Simülatörü için ek modül bulunur:
1023731 PPH Ek Modülü
1022879 3B Doğum Simülatörü P90 PRO
1022878 3B Doğum Simülatörü P90 BASIC

1023727 PPH Simülatörü P97 PRO
Simülatör donanımı:
•  PPH Eğitim Modeli P97 Pro
•  3000 ml’lik kan haznesi
•  Renk kodlu kanama konektörü
•  Üç artık plasenta parçası
•  İki köpük gövdeli uterus
•  Yapay kan konsantresi
•  Kayganlaştırıcı 
•  Değiştirme kiti (1 adet yırtık eki,  

1 set artık parça)
•  Rahim boşluğu için kurutma standı

P97 Pro PPH Simülatörü, hem bireysel hem de ekip olarak aşağıdaki becerileri geliştirmek için idealdir:

• Karın muayenesi ile uterus atonisi teşhisi
•  Hem fundal masaj hem de bimanuel kompresyon 

uygulaması
• Vajinal yırtıkların dikilmesi
• 360 derece görsel servikal muayene
• Kalan plasentanın manuel olarak çıkarılması

• Rahim içi balon tamponad uygulama, ör. Bakri® Balonu
• Uterusun gazlı bezle bandajlanması
• Şiddetli obstetrik kanama vakalarının sunumu
• Kan kaybı tahmini
• Mesane kateterizasyonu (sıvısız)
• Uterusa baskı sutür tekniklerinin uygulanması


