
Melhore o treinamento obstétrico de emergência com o sistema de simulação de partos 

por cesariana C-Celia. Consulte a tabela a seguir para escolher a configuração correta 

para suas necessidades de treinamento.
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C-CELIA: SISTEMA DE TREINAMENTO OBSTÉTRICO COMPLETO PARA PARTOS POR CESARIANA
Parto por cesariana 
completo

Extrações fetais em 
partos por cesariana

Habilidades de incisão 
de cesariana e suturas

Controle de hemorragia 
pós-parto (HPP)

Histerectomia de 
emergência em cesariana

Número do 
produto 1021391 1021386 1021392 1021387 1021389

Estágio do parto 
por cesariana:

Abdômen gestacional, pré-
-cesariana 

Abdômen aberto com incisão 
transversal por cesariana 

Abdômen aberto com 
inserções pré e pós-
cesariana

Abdômen, pós-cesariana 
aberto

Abdômen, pós-cesariana 
aberto

Recursos 
obstétricos

Parto por cesariana de 
emergência com:
•  Cesariana transversal total 

(incisão de Pfannenstiel)
•  Cesariana vertical de 

emergências (que vai do 
umbigo até a sínfise púbica)

 
Cesariana através da parede 
abdominal e do útero com 
incisões por meio da: 
• Parede abdominal
• Músculo
• Fáscia
• Linha alba
• Útero
• Saco amniótico

Manobras para parto difícil 
por cesariana:
•  Parto manual utilizando 
pressão fúndica

• Extração assistida por vácuo
• Extração por fórceps

Treinamento de incisão: 
• Incisões abdominais
• Incisões uterinas

Treinamento de sutura: 
Fechamento da incisão uterina 
e abdominal

Administração da 
hemorragia pós-parto (HPP) 
após parto por cesariana:
•  Reparo de lacerações 

complexas e ferimentos na 
artéria uterina

•  Suporta técnicas para 
controle de HPP, incluindo 
balão de Bakri, sutura de 
B-Lynch, sutura de Hayman 
e sutura de O’Leary

•  Controle cirúrgico de HPP: 
Suturas uterinas 
abrangentes, ligação da 
artéria uterina, ligação da 
artéria hipogástrica

•  Controle não cirúrgico de 
HPP: massagem uterina, 
massagem uterina bimanual, 
empacotamento uterino, 
tamponamento uterino, 
compressão aórtica externa

Histerectomia pós-parto e 
cesariana:
• Controle de hemorragias
•  Pinçamento e corte de 

artéria uterina
•  Remoção do útero 

totalmente operável

Funções •  Inclui a gravidez completa e 
gêmeos com cordão 
umbilical e placenta

•   Sistema de lubrificação 
pressurizado integrado

• Líquido amniótico artificial

•  Inclui a gravidez completa e 
gêmeos com cordão 
umbilical e placenta

•  Sistema de lubrificação 
pressurizado integrado 

•  Abdômen gestacional e 
inserto uterino para 
treinamento de incisão

•  Abdômen flácido e útero 
vazio para treinamento de 
reparo de tecido

•  Sistema de lubrificação e 
sangramento pressurizado 
integrado

•  Contém útero, bexiga, 
ureteres e representações 
detalhadas das artérias 
uterinas

•  Sistema de lubrificação e 
sangramento pressurizado 
integrado

Conteúdo 
fornecido

•  Simulador de parto com 
cesariana de emergência em 
abdômen gestacional

•  5 inserções para incisão 
uterina

•  Manequim de bebê nascido 
a termo: 2,85 kg (6,3 lb)

•  Gêmeos de 1,87 kg (4,12 
lbs)

•  Kit de reparo: saco de parto 
amniótico, adesivo para 
permitir que cada útero seja 
reparado e reutilizado cinco 
vezes (permite o total de 25 
usos)

• 13 insertos abdominais
• Gel lubrificante

•  Simulador de parto com 
cesariana com abdômen 
aberto e útero

•  Manequim de bebê nascido 
a termo: 2,85 kg (6,3 lb)

•  Gêmeos de 1,87 kg (4,12 
lbs)

• Gel lubrificante

•  Abdômen e útero 
gestacionais

•  Abdômen flácido e útero 
vazio

• 50 insertos abdominais
• 50 insertos uterinos 
• 50 sacos amnióticos

•  Simulador de abdômen 
aberto (pós-cesariana)

• 2 úteros multiuso
• Gel lubrificante
• Sangue artificial

•  Simulador de abdômen 
aberto (pós-cesariana)

• 10 úteros
• Gel lubrificante
• Sangue artificial
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