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Temel jinekolojik muayene işlemlerinin nasıl yapılacağını göstermek ve 
öğrenmek için kullanılan bir Jinekoloji Becerileri Eğitmeni ürünü satın 
aldınız. Jinekolojik muayeneler tam bir tanı ve iyi kanıksanmış el hareket-
leri gerektirir. 3B Scientific Jinekoloji Becerileri Eğitmeni P91, en önemli 
fizyolojik ve patolojik senaryoların gerçekçi ve düşük maliyetli olarak 
gösterilmesine olanak tanır.

Jinekoloji Becerileri Eğitmeni P91’e ek olarak laparoskopik cerrahi 
işlemlerin öğreniminde kullanılan ürünümüz Histeroskopi ve Laparoskopi 
Eğitmeni P92 ayrıca mevcuttur.

Not:
Eğitmen ürününün öğretici yönü gerçekçi bir hissiyat yakalamak üzerine yoğunlaşmıştır. Yapılar mümkün olduğunca gerçeğine uygun olarak tasarlan-
mıştır. Bazı yapılar şematik olarak gösterilebilir.
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FONKSİYONLAR
Jinekoloji Becerileri Eğitmeni P91 dişi pelvis anatomisinin genel bir temsili 
ve gösteriminin yanı sıra ilgili yumuşak doku yapılarını içermektedir.
Eğitmen, uterus ve adnekslerin abdomen duvarı üzerinden ve ayrıca 
vajina yolla (ör. bimanuel palpasyon) hissedilip oynatılabilmesine olanak 
tanır (ör. manuel palpasyon).

Modüler tasarım farklı uterus ve serviks girişlerinin kullanımına ve tipik 
patolojilerin temsil edilmesine olanak tanır (ör. miyomlar).
Yüksek kaliteli esnek silikon malzeme ile gerçekçi ve dokunsal bir 
öğrenim deneyimi sağlanır.

Bimanuel palpasyon
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TESLİMAT KAPSAMI
1.Ana ünite
2. Abdomen duvarı (köpük destekli silikon)
3. Vajinal Ünite(silikon)
4. Normal uterus
5. Büyümüş uterus
6. Bikornuat uterus
7. Miyomlu uterus (üç parçalı, çıkarılabilir)
8. Ektopik gebelik
9. Hiç doğum yapmamış serviks

10. Birden fazla doğum yapmış serviks
11. Ektropiyonlu serviks
12. Displastik serviks
13. Karsinomlu serviks
14. Silindir biçimli karsinomlu serviks
15. Pelvik giriş (köpük)
16. Mesane (şişirilebilir), tüp ve inflasyon topu ile
17. Konumlandırma minderi
18. 2x kaydırıcı madde (her biri 250 ml, kapak dahil)
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Eğitmenin yapısı ve bireysel parçalarının iyice anlaşılması için öncelikle tüm bireysel parçaları sökmeniz önerilir. Bu işlem gelecekte yoğun temizlik işlem-
leri ve bazı durumlarda eğitmenin modüler yapılandırması işlemlerinde de gerekecektir. Abdomen duvarı ve vajinal ünitenin kombinasyonu ana üniteye 
11 adet görünmez bağlantı elemanı ve 2 adet takmalı konnektör ile bağlıdır. Görünmez bağlantı elemanında bir kapanma soketi ve bir kapanma pimi 
mevcuttur. Kapanma soketinin malzemesinin elastik özellikleri vardır. Abdomen duvarı takılıyken bağlantı görünmez durumdadır (gövdenin ön kısmın-
daki bağlantı elemanları hariç). Takmalı konnektörler ana üniteye oturan plastik klipslerdir. Abdomen duvarı ve vajinal ünite arasındaki klips konnektörler 
normalde kilitli değildir ve kolaylıkla çıkarılabilir. Kilitlemek veya çıkarmak istiyorsanız lütfen “Klips Konnektörler” bölümünde anlatılanları uygulayın.

Not:
Jinekoloji Becerileri Eğitmeni kurulu ve kullanıma hazır olarak teslim edilir. Eğitmenin modüler tasarımı ile çok sayıda yapılandırma mümkündür.
Aşağıdaki bölümde önce temel konfigürasyonu sökme işlemi, sonra da eğitmeni tekrar kurma işlemi anlatılacaktır. Modüler girişlerin nasıl kullanıla-
cağını öğrenmek için lütfen bu girişlerle ilgili açıklamalara bakın.

Not:
Tüm konnektörleri sert ve eşit bir güçle çekerek ayırın. Malzemenin gerilmesi veya hasar görmesini engellemek için her zaman konnektörün 
yanından çekerek uyguladığınız gücün konnektöre gittiğinden emin olun. Ani veya yırtma tarzı hareketler yapmayın.

1.  Gövdenin ön kısmından başlayarak abdomen duvarı ve vajinal ünitedeki 
görünmez bağlantı konnektörlerini ve takmalı konnektörleri sökün (Şekil 
4’e bakın, koksiks seviyesindeki en alt görünmez bağlantı elemanı bağlı 
kalabilir).

2.  Abdomen duvarını vajinal üniteden ayırın (aynı zamanda beyaz plastik 
klipslerin üstündeki iki yan flepe dikkat edin, Şekil 5’e bakın). Abdomen 
derisini köşeye çekin. Artık iç organlara kısıtsız erişiminiz mevcuttur.

JİNEKOLOJİ BECERİLERİ EĞİTMENİ P91 KURULUMU

3.  Uterusun şeffaf hortumlarını iliak kanattaki germe cıvatalarından ayırın 
(Şekil 6’ya bakın).

4.  Fallop tüplerini (kırmızı) yumurtalıklardan ayırın. Yumurtalıkları (vajinal 
ünitenin boru membranının parçası) bir elinizle yerinde tutarken diğer 
elinizle fallop tüplerini sertçe çekin (Şekil 7’e bakın).

 Şekil 6

 Şekil 7 Şekil 5

 Şekil 4

Sökme İşlemi
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5.     Uterusu vajinal ünitenin boru membranından çekin. Gerekirse vajinal 
üniteyi diğer elinizle yerinde tutun (Şekil 8’e bakın).

6.   Vajinal ünitenin pelvis ile olan bağlantısını her kısımdan ayırın. Bunu 
yapmak için boru membranının esnek silikon malzemesini vida başları 
ve germe cıvatalar üzerinden çekin (Şekil 9’a bakın)

9.  Diğer eliniz düz konumdayken vajinal üniteye yukarıdan pelvis 
üzerinden basınç uygulayın ve tüm yumuşak doku girişini mesane 
ünitesiyle birlikte aşağı doğru kemikli pelvisin dışına doğru kaydırın 
(aynı anda diğer elinizle de çekin) (Şekil 11’e bakın).

10. Mesaneyi hortumdan ayırın. 

11. Mesaneyi aşağıya doğru vajinal ünitenin dışına çekin. 

12. Hortumu geriye doğru vajinal ünitenin dışına çekin.

13.  Tüm girişi döndürerek alt taraftan rektal çıkışa baktığınızdan emin 
olun. Rektumun görünür kısmını kavrayın ve pelvik girişten dışarı çekin 
(Şekil 12’ye bakın).

14.  Tüm bireysel parçalar artık temizleme talimatlarına uygun olarak 
temizlenebilir.

7.  Elinizi düz bir şekilde koksikse, ana ünite ile esnek vajinal ünite arasına 
koyup flepi parmağınızla kaldırarak en alttaki görünmez bağlantı elema-
nını açın (Şekil 10’a bakın).

8.  Elinizi bu konumda tutun ve tüm vajinal üniteyi kavrayın

 Şekil 8

Şekil 9

Şekil 10

 Şekil 11

Şekil 12

 Şekil 13

Dikkat:
Mesanenin havasının tamamen indirilmiş olduğundan emin olun.
Fazla havanın çıkış valfinden çıkmasını sağlayın (Şekil 31’e bakın).
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Not:
Takma işlemi her zaman en alt konnektörden (görünmez bağlantı elemanı), ana ünitenin iç kısmından (koksiks) başlamalıdır.
Yumuşak doku girişinin kurulumundan sonra bu konnektör pimine ulaşılması güçleşir!

Takma İşlemi

Tamamen temizlenip kurulandıktan sonra eğitmen tekrar kurulmalıdır.
Bazı takma işlemi talimatları aynı zamanda bireysel modüler parçalar ve 
çeşitli senaryolara hazırlık talimatlarında bulunabilir.

1.  Pelvik giriş ve vajinal üniteyi birleştirin. Pelvik giriş vajinal kanalın 
etrafına uyar. Dikkat: Pelvik girişin düz ucu vulva tarafına dönük, boru 
şekilli ucu ise uterusa dönük olmalıdır. Pelvik girişteki boşluk yukarı 
bakmalıdır (üretraya doğru, Şekil 14‘e bakın).

2.  Tüm girişi döndürerek rektal çıkışa baktığınızdan emin olun. Rektumu 
iki parmak arasından tutun ve pelvik girişin içine kaydırın. Aynı anda 
rektumun uç kısmını pelvik girişin boru şekilli açıklığının içinden tutun 
ve gelebildiği kadar dikkatle çekin (Şekil 15’e bakın).

 

3.  Vulva yüzeyine sahip girişi zemine, doğrudan ana ünitenin pelvik 
açıklığının önüne yerleştirin.

4.  Koksiksteki en alt görünmez bağlantı elemanını bağlayın. Bunu yapmak 
için esnek kapanma soketini kapanma piminin yanına koyun ve soketi 
pimin üzerine dairesel bir itme hareketiyle yerleştirin (Şekil 16‘ya bakın).

5.  Pelvik girişi sıkıştırın ve tüm girişi kemikli pelvise yana yatırma hareke-
tiyle sokun. Vulvanın dış derisinin (klips konnektörleriyle) pelvis içine 
girişle birlikte itilmediğinden emin olun.

6.  Pelvik girişi hafifçe ileri-geri itip çekerek konumlandırın (doğru konum 
için Şekil 17’ye bakın).

7.  Mesane hortumunu yukarıdan, boru membranının üst kenarındaki açık-
lıktan sokun ve mesane ünitesine bağlayın (Şekil 18‘e bakın).

Şekil 14

Şekil 16

Şekil 17

Şekil 18

Şekil 15
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Şekil 19

Şekil 22

Şekil 20

Şekil 21

1.  Boru membranının ön köşesindeki büyük açıklıktan mesaneyi aşağıdan 
çekin (Şekil 19’a bakın).

2.  Mesane ünitesinin alt kısmını pelvik girişte simfizisin tam arkasındaki 
boşluğa yerleştirin (Şekil 20’ye bakın). Borunun uzunluğunun yeterli 
olduğundan emin olun.

3.  Boru membranının köşesini iliak kanat boyunca olan vidalar ve germe 
cıvatalarına iliştirin (Şekil 9’a bakın).

4.  İstediğiniz uterusu serviks eklentisiyle birlikte uygun oryantasyonla 
vajinal ünitenin açıklığından içeri yerleştirin (Şekil 21‘e bakın).

5.  Yerine kenetlendiğini duyana veya hissedene kadar uterusu sertçe itin.

6.  Fallop tüplerini (kırmızı) yumurtalıklara bağlayın. Bunu yapmak için 
fallop tüplerinin beyaz plastik uçlarını yumurtalıklardaki açıklıklara 
yerleştirin (Şekil 7‘ye bakın).

7.  Uterusun şeffaf hortumlarını iliak kanattaki germe cıvatalarına bağlayın 
(Şekil 6’ye bakın).

8.  Abdomen duvarını klips konnektör pimlerini yerleştirerek vajinal 
üniteye iliştirin (aynı zamanda beyaz plastik klipslerin üstündeki iki yan 
flepe dikkat edin, Şekil 5’e bakın).

9.  Gövdenin arka kısmından başlayarak abdomen duvarı ve vajinal ünite 
üzerindeki tüm görünmez bağlantı konnektörlerini ve takmalı konnek-
törleri bağlayın. Mesane borusunun üst ucunun uygun açıklık üzerinden 
gövdenin ön kısmına çıkış yaptığından emin olun (Şekil 22’ye bakın).

Dikkat:
Gerektiğinde vidalar hafifçe gevşetilerek silikon kenarın kolayca 
ve tamamen hareket etmesine olanak tanınır.
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Abdomen Duvarı Vajinal Ünite

Not:
Abdomen duvar manuel palpasyon esnasında tamamen monte 
olmalıdır.

Farklı yapılandırmalar ayarlanırken abdomen duvarı çıkartılarak iç üreme 
organlarına erişim sağlanmalıdır. Öğrencinin iç yapılar hakkında bilgi 
sahibi olması isteniyorsa eğitmenin öğretim amaçlı olarak abdomen 
duvarı olmadan da kullanılması faydalı olabilir. Pelvik girişli vajinal ünite 
ve mesane ünitesi çeşitli yapılandırmalar ayarlanırken ana ünite içinde 
kalabilir.

Tasarım olarak vajinal birim vulva, vajina, anüsle birlikte rektum ve yumur-
talıklarla birlikte bir boru membranından oluşmaktadır (Şekil 24’e bakın).
Silikon malzemeden üretilmiştir. Ana üniteye görünmez konnektörlerle ve 
abdomen derisine klips konnektörleriyle bağlıdır. 

1.  Gövdenin ön kısmından başlayarak abdomen duvarı üzerindeki tüm 
görünmez bağlantı konnektörlerini ve takmalı konnektörleri sökün.

2.  Abdomen duvarını vajinal üniteden ayırın (aynı zamanda beyaz plastik 
klipslerin üstündeki iki yan flepe dikkat edin, Şekil 5‘e bakın).

Doğru kullanım için lütfen “Sökme İşlemi” ve “Takma İşlemi” bölümlerin-
deki alakalı talimatları izleyin.

3 .  Abdomen derisini köşeye çekin. Artık iç organlara kısıtsız erişiminiz 
mevcuttur (Şekil 23‘e bakın).

4. Tekrar monte etmek için süreci tersten takip edin.

 Şekil 23

Şekil 24

Pelvik Giriş

Not:
Pelvik giriş, pelvisteki anatomik yapıların tutarlı bir temsili değildir 
ve bir destek öğesi olarak görülmelidir.

Pelvik giriş (Şekil 25’e bakın) vajinal üniteyi destekler ve aynı zamanda 
iskiyatik omurun vajinadan hissedilmesine olanak tanır.

Doğru kullanım için lütfen “Sökme İşlemi” ve “Takma İşlemi” bölümlerin-
deki alakalı talimatları izleyin.

 Şekil 25
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Uterus

Not:
Dört farklı uterus çeşidi mevcuttur. Bunlar vajinal üniteye yuka-
rıdan takılabilir. Uterusun çok sayıda konumunun temsili için çeşitli 
oryantasyonlar ve yapılandırmalar kullanılabilir.

Abdomen duvarı açıkken uterus vajinal üniteye yerleştirilebilir ve pelvise 
kayış yardımıyla bağlanır (şeffaf silikon borular). Fallop tüpleri (kırmızı 
kauçuk tüpler) yumurtalıklara bağlıdır (vajinal ünitenin parçası). Uterus 
girişlerinin farklı temel şekilleri mevcuttur (Şekil 26’ya bakın).

Doğru kullanım için lütfen “Sökme İşlemi” ve “Takma İşlemi” bölümlerin-
deki alakalı talimatları izleyin.

1. “Abdomen Duvarı” bölümündeki talimatlara uygun olarak abdomen 
duvarını sökün.

2. Halihazırda kurulmuş uterus varsa sökün.
 •  Uterusun şeffaf hortumlarını iliak kanattaki germe cıvatalarından 

ayırın (Şekil 6’ya bakın)
 •  Fallop tüplerini (kırmızı) yumurtalıklardan ayırın. Yumurtalıkları (vajinal 

ünitenin boru membranının parçası) bir elinizle yerinde tutarken 
diğer elinizle fallop tüplerini sertçe çekin (Şekil 7’e bakın)

 •  Uterusu vajinal ünitenin boru membranından çekin. Gerekirse vajinal 
üniteyi diğer elinizle yerinde tutun (Şekil 8’e bakın)

3. İstediğiniz uterusu seçin ve istenilen serviks eklentisinin düzgün şekilde 
oturduğundan emin olun (gerekirse eklentiyi “Serviks” bölümündeki tali-
matlara uygun olarak değiştirin).

4. Uterus için istediğiniz oryantasyonu seçin ve uterusu serviks eklenti-
siyle birlikte vajinal üniteye yerleştirin (Şekil 21’e bakın).
Yerine kenetlendiğini duyana veya hissedene kadar uterusu sertçe itin.

5. Fallop tüplerini (kırmızı) yumurtalıklara bağlayın.
Bunu yapmak için fallop tüplerinin beyaz plastik uçlarını yumurtalıklardaki 
açıklıklara yerleştirin (Şekil 7’ye bakın).

6. Uterusun şeffaf hortumlarını iliak kanattaki germe cıvatalarına bağlayın 
(Şekil 6’ye bakın).

7. “Abdomen Duvarı” bölümündeki talimatlara uygun olarak abdomen 
duvarını kapatın.

Şekil 26

Miyomlar

Not:
Bu eğitmen uterin miyomlarını simüle etmekte kullanılabilir.
Bunu gerçekleştirmek için uygun uterusun dış kısmına iliştirilebi-
lecek üç eklenti mevcuttur. Bu modelin odağı gerçekçi bir hissiyat 
sağlamaktır.

Miyom eklentileri cırt cırt kullanılarak düz uterustaki kendileri için 
ayrılan noktalara iliştirilebilir. Üç eklentiyi de aynı anda veya ayrı ayrı 
kullanabilirsiniz.

1.  Abdomen Duvarı bölümündeki talimatlara uygun olarak abdomen 
duvarını sökün.

2.  Uterus bölümündeki talimatlara uygun olarak halihazırda kurulmuş 
uterus varsa sökün.

3.  Özel miyom eklenti noktalarına sahip uterusu seçin (cırt cırt noktaları, 
Şekil 27’ye bakın).

4.  İstenilen miyom eklentilerini bastırarak yerleştirin. Bunu yaparken 
uterustaki cırt cırt noktalarının miyom eklentisiyle aynı hizada olmasına 
dikkat edin.

5. Uterus kurulumu talimatları için Uterus” bölümüne bakın.

6.  Abdomen Duvarı bölümündeki talimatlara uygun olarak abdomen 
duvarını kapatın.

Şekil 27
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Serviks

Not:
Eğitmen, uterus ile serbestçe kombine edilebilecek altı farklı 
serviks eklentisi ile gelmektedir. İstenilen serviks eklentisi her 
zaman uterus takılmadan önce seçilmelidir. Uterus takılıyken 
serviks eklentisini değiştirmek mümkün değildir.

Serviks eklentisi uterusa bir görünmez bağlantı elemanı ile bağlıdır.
Serviks eklentileri esnek silikon malzemeden yapılmış olup gerçekçi 
olacak şekilde tasarlanmıştır (Şekil 28’e bakın). Bu şekilde görsel ve 
palpasyon muayenelerinin gerçekçi eğitimine olanak tanır.

1. Abdomen Duvarı bölümündeki talimatlara uygun olarak abdomen 
duvarını sökün.

2. Halihazırda kurulmuş uterus varsa sökün.
Uterus bölümünde verilen talimatlar uyarınca devam edin.

3. Eğitim senaryosu için istediğiniz uterusu seçin.

4. Eğitim senaryosu için istediğiniz serviks eklentisini seçin.

5.  Serviks eklentisini arka taraftaki yükseltilmiş asimetrik şekil uterustaki 
ilgili oyuğa oturacak şekilde konumlandırın (beyaz plastik pim etrafına) 
(Şekil 29’a bakın).

6.  Serviks eklentisini uterus üstündeki beyaz plastik pime itin. Herhangi 
bir boşluk kalmadan tamamen oturduğundan emin olun (Şekil 30’a 
bakın). Bu işlem bir yandan hafifçe çevirerek sertçe bastırmak suretiyle 
yapılabilir.

7. Uterus kurulumu talimatları için “Uterus” bölümüne bakın.

8.  Abdomen Duvarı bölümündeki talimatlara uygun olarak abdomen 
duvarını kapatın.

Şekil 28

Şekil 29

Şekil 30
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6.  Hava sızdırmazlığını kontrol ettikten sonra inflasyon topunun üzerindeki 
çıkış valfini kullanarak havayı boşaltabilirsiniz (Şekil 31‘e bakın).

7.  Gövdenin arka kısmından başlayarak abdomen duvarı ve vajinal ünite 
üzerindeki görünmez bağlantı konnektörlerini ve takmalı konnektörleri 
bağlayın. Borunun üst ucunun uygun açıklık üzerinden gövdenin ön 
kısmına çıkış yaptığından emin olun (Şekil 22‘ye bakın).

8.  İnflasyon topunu eğitmenin dışında kullanarak mesanenin doluluk 
oranını ayarlayın.

Şekil 31

Rektum

Not:
Rektum daimi olarak vajinal üniteye bağlıdır. Vajinal ünite ile 
birlikte akan suyun altında temizlenebilir.

Eğitmende esnek ve palpe edilebilir bir rektum mevcuttur. Bu sayede, 
uterus ve serviksin palpasyon muayeneleri rektal yoldan yapılabilir.

Mesane

Not:
Olası bir müdahale aracı olarak bir üriner kateter yerleştirilmesi 
endike olabilir.

Bu eğitmende mesanenin şematik bir versiyonu mevcuttur.
İnflasyon topu kullanılarak dolum seviyesi dışarıdan kontrol edilebilir.

1.  Abdomen Duvarı bölümündeki talimatlara uygun olarak abdomen 
duvarını sökün.

2.  Mesanenin tüm takmalı konnektörlerinin doğru oturduğundan emin 
olun.

3.  İnflasyon topu ile mesaneyi bir portakal büyüklüğüne gelinceye kadar 
şişirerek ünitenin hava sızdırmazlığını kontrol edin.

4.  Mesanenin boyutunu koruduğundan ve hava kaçırma sesi gelmedi-
ğinden emin olun.

5.  Kaçırma varsa tüm takmalı konnektörleri kontrol ederek yeniden 
başlayın.
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Bu sayfalar, Jinekoloji Becerileri Eğitmeni P91 ile gösterim ve pratik işlemleri için hazırlanan asistanlar ve eğitmenlerle birlikte onlara yardımcı olanlar 
hedef alınarak hazırlanmıştır. Çeşitli eğitim senaryolarında kullanılabilecek olası yapılandırmalar ve prosedürler tanımlanmıştır. Modüler tasarımı sayesinde 
eğitmen çok çeşitli eğitim senaryoları sunabilmektedir. Eğitim senaryolarının uygulanması her zaman alakalı öğretim kurumunun kendine has eğitim 
programı uyarınca gerçekleştirilmektedir. Dolayısıyla bu talimatlar detaylı bir ders planı vermekten ziyade eğitmenin doğru kullanımı ile ilgili teknik tabanı 
veren bir referans belge olarak alınmalıdır. Eğitmenin içindeki işlemlerin görsel olarak daha iyi anlatılması için bazı görsellerde abdomen duvarı görselden 
çıkarılmıştır.

Eğitmenin Sabitlenmesi
Kaymaz ayaklar sayesinde eğitmenin sabitlenmesi kolaydır.
Eğimli bir pozisyonda kurulum için bir konumlandırma minderi 
sunulmuştur.

Modüllerin Hazırlanması
Her eğitim seansından önce bireysel bileşenlerin tam ve fonksiyonlarının 
yerinde olduğu test edilmelidir.

1. Tüm serviks eklentilerini uterustan ayırın. 

2. Ektopik gebelik eklentisini fallop tüpünden ayırın. 

3.  Gövdenin ön kısmı yoluyla mesane ünitesinin tüpünü eğitmenin dışına 
verin (Şekil 22’ye bakın). Mesane bölümündeki talimatlar uyarınca 
mesane ünitesinin fonksiyonunu test edin.

4.  Bireysel parçaları grup halinde toplayın ve eğitmenin yakınlarına 
konumlandırın.

Kauçuk ayaklı (Şekil 32’ye bakın) ana üniteyi bir masa gibi kaymayan bir 
zemine yerleştirin.

Eğimli bir pozisyon için konumlandırma minderini ana ünitenin altına 
yerleştirin (Şekil 34’e bakın).

Jinekolojik Palpasyon Uygulanması

Jinekolojik Palpasyona Hazırlık

Girizgah

 Şekil 33

 Şekil 32

Şekil 34
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Eğitim Senaryoları
Adneks Çeşitlerine Sahip UterusTemel Teknikler

Jinekolojik muayenenin temel tekniği olan çeşitli palpasyonlar eğitmen 
ile gerçekleştirilebilir. Eğitmen hem manuel hem de bimanuel palpasyon 
yapılmasına uygundur. Abdomen derisi ve vajinal ünite esnek ve deriye 
benzer silikon malzemeden üretilmiştir. Bu malzeme, yumuşak doku yapı-
larının ve kemik yapılarının hissedilmesine olanak tanır.
Vulva ve vajina da esnek olarak tasarlanmıştır. Servikse daha iyi erişim 
sağlanabilmesi adına vajinal kanal hafif geniş olarak gösterilmiştir.
Eğitmenin üriner kateter yerleştirilmesini simüle etmekte kullanılabilecek 
bir üretral açıklığı mevcuttur. (Dikkat: Tam kateterizasyon gerçekleştiri-
lemez. Mesanenin boşaltılması inflasyon topu ile kontrol edilir, “Mesane” 
bölümündeki talimatlara bakın.) Eğitmen aynı zamanda serviks ve 
uterusun arka duvarının genişletilmiş palpasyonunda kullanılabilecek 
esnek bir rektuma sahiptir. Vajinal ünitenin boru membranı sayesinde 
uterus girişi esnektir, böylece uterus havaya kaldırılabilir.
Adneksler (fallop tüpleri ve yumurtalıklar) yumuşak ve esnek yapılar 
olarak temsil edilmektedir. Tasarım gereği yumurtalıklar ve fallop tüple-
rinin fimbriası, vajinal ünitenin boru membranının modüle yapıları olacak 
şekilde konumlandırılmıştır. Takmalı konnektörler yardımıyla ilgili uterusun 
fallop tüplerine bağlanabilir.

Palpasyon başlangıçta öğrenci için büyük bir zorluk teşkil eder. Dişi 
üreme organlarının iç yapılarını hissedebilmek ve değerlendirebilmek 
yoğun bir eğitim süreci gerektirir. Boyutu ve konumu gereği uterusu fark 
etmek nispeten kolaydır. Ancak öğrencinin aynı zamanda anormallikler ve 
patolojileri de fark edebilmesi, bununla beraber olası yanlış izlenimlerden 
kaçınması gerekir. Bu yüzden, örneğin dolu bir mesaneyi simüle edebilme 
imkanı mevcuttur. Bu tür durumlarda öğrencinin yanlış bir palpasyonun 
yapılabileceğinin farkında olması ve mesanenin boşaltılmasına izin 
vermesi gerekir (hastaya talimat vererek veya hastayı kataterize ederek).
Adneksler normalde palpe edilemez. 

Uterusun temsilinde şu çeşitler kullanılabilir (Şekil 26’ya bakın):

1. Normal boyut (miyom eklentisi ile gerginleştirilerek) 
 •  Uterusun miyom eklentilerine ayrılmış üç bağlantı noktası mevcuttur.

Yapılandırmaya bağlı olarak uterin miyomları uterusun arkasında ve/
veya önünde simüle edilebilir

2. Genişlemiş 
 •  Bu uterusun boyutu bir yumruğun yaklaşık iki katıdır ve esnemiş 

biçimdedir. Vajinal ünitenin oryantasyonuna bağlı olarak (tamamen 
döndürülebilir) anteflekte veya retroflekte pozisyonlar simüle 
edilebilir

3. Bikornuat 
 •  Bu uterusun az gelişmiş, kalp şeklinde bir biçimi vardır. Vajinal 

ünitenin oryantasyonuna bağlı olarak (tamamen döndürülebilir) 
anteflekte veya retroflekte pozisyonlar simüle edilebilir.

4. Normal boyut 
 •  Bu uterus esnemiş ve lateral olarak konumlandırılmış bir biçimdedir.

Vajinal ünitenin oryantasyonuna bağlı olarak (tamamen döndü-
rülebilir), sol ve sağ uterin displasmanının yanı sıra anteflekte ve 
retroflekte oryantasyonlar simüle edilebilir.

Muayene Aletlerinin Kullanılması
Çoklu yapılandırma seçenekleri sayesinde bu eğitmen çeşitli tıbbi bulgu-
ların simüle edilmesine olanak tanır. Muayene aletleri ve metodolojik 
yaklaşımı seçmek kullanıcının inisiyatifindedir. Bu yüzden muayene aletleri 
eğitmenin teslimat kapsamına girmemektedir. Eğitim seansından önce 
uygun boyut ve kullanılabilirlik açısından ilgili muayene aletlerini kontrol 
edin.

Not:
Bazı palpasyonlar için kaydırıcı madde (teslimatta mevcuttur) 
kullanımı önerilir. Bu şekilde mukoz membranların doğal kaygan-
lığı simüle edilir. “Kaydırıcı madde kullanılırken eldiven 
takılmasını öneriyoruz.”

Not:
Uterus vajinal ünite içinde herhangi bir konuma döndürülebilir 
(boy ekseni boyunca döndürülerek). Bu şekilde her bir farklı 
uterus ile çeşitli uterus pozisyonları gösterilebilir.

Not:
Muayene aletlerini kullanırken mümkünse uygun miktarda kaydı-
rıcı madde kullanın. Sonrasında kalıntı bırakmadan temizlenebil-
diği için teslimatla gelen kaydırıcı maddeyi kullanın.

 Şekil 26
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Serviks Çeşitleri
Uterusa ilaveten serviks de başka bir palpe edilebilir yapıdır.
Ancak serviks öncelikli olarak vajinal kanal yoluyla muayene edilir.
Görsel bulguların yanı sıra bu aynı zamanda muayene aletlerinin minimum 
invaziv olarak kullanılmasına olanak tanır. Servikal smear testleri yapılabilir.

Serviksin temsilinde şu çeşitler kullanılabilir (Şekil 27’ye bakın):

1.  Normal bulgular 
Bu serviks, hiç doğum yapmamış sağlıklı bir hastadaki normal bulguları 
gösterir.

2.  Birden fazla doğum yapmış 
Bu serviks, birden fazla doğum yapmış sağlıklı bir hastadaki normal 
bulguları gösterir.

3.  Ektropiyon 
Bu serviks ektropiyon bulguları gösterir.

4.  Displazi 
Bu serviks displazi bulguları gösterir.

5.  Karsinom 
Bu serviks bir karsinom bulgularını gösterir.

6.  Silindir biçimli karsinom 
Bu serviks silindir biçimli bir karsinom bulgularını gösterir. Bu bulgu 
yalnızca bir rektal palpasyon yoluyla doğrulanabilir.

 Şekil 27
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TEMİZLİK VE BAKIM

TEKNİK VERİLER

SİPARİŞ LİSTESİ

DAMGA

Eğitmenin yüzeyleri ve uterus girişleri nemli bir bezle temizlenebilir.
Vajinal ünite ve tüm serviks girişleri ilave olarak akan suyun altında yıka-
nabilir. Kaydırıcı madde kullanımından sonra gözle görünür kalıntı kalma-
yana kadar temiz su ile iyice yıkayın. Abdomen derisinin köpük desteğinin 
su ile temas etmemesine dikkat edin. Pelvik girişi ve konumlandırma 
minderi de köpük parçalardır. Bu parçaları da lütfen su ve nemden uzak 
tutun. Lütfen kaldırmadan önce bütün parçaların tamamen kuruduğundan 
emin olun.

Boyutlar: Eğitmen (UxGxD) 24,2 x 52 x 44 cm
Ağırlık: 4,3 kg
Çalışma sıcaklığı: 0°C - +30°C
Depolama sıcaklığı: -10°C - +40°C

Not:
Yüzeye zarar verebilecekleri için lütfen çözücü içeren deterjanları 
kullanmayın. Yüzeye etiket yapıştırmayın ve işaret koymayın; bu 
işlemler kalıcı renk bozulmasına sebep olabilir.

Kalem No. Yedek Parçalar ve Sarf Malzemeleri

1021593 Serviks seti (6)

1021595 Uterus seti (4)

1021596 P91 abdomen duvarı yedeği

1021600 P91/P92 vajinal ünite yedeği

1021603 Konumlandırma minderi

1021656 Ektopik gebelik seti (2)

1021604 Fallop tüpü seti

1021605 Mesane ünitesi

1021606 P91/P92 pelvik köpük
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