
CONJUNTO DE PARTO E TRABALHO DE PARTO

O único conjunto completo de parto 
e trabalho de parto do mundo
Apresentamos a primeira solução integrada para 
treinamento em parto e trabalho de parto, composta 
por um conjunto completo de simuladores práticos 
e totalmente operáveis para procedimentos de parto, 
cesariana e obstetrícia de emergência.

C-SECTION                      PPH    
   

   
   

   C
H

YST          DELIVERY

Peças de reposição disponíveis
•   Insertos para incisão uterina para 

treinamento de cesariana   

1021393

•   Insertos abdominais e insertos de reparo 

(cada um permite duas incisões e dois 

reparos)     

1021394

•   Úteros substituíveis para histerectomia de 

emergência      

1021390

•  Inserto abdominal e útero em gestação substituíveis 

1021396

+ Simulador feminino de corpo integral
+ Bebê nascido a termo
+ Tablet para instrutores
+ Monitor do paciente

RealMom

Parto vaginal
1021404

+ Simulador de abdômen aberto e útero
+ 1 bebê grande e 1 conjunto de bebês gêmeos
+ Capacidade para milhares de partos

+ Simulador de reparos com incisões abdominais e uterinas
+ Abdômen e útero em gestação
+ Abdômen flácido e útero vazio
+ 50 insertos abdominais e 50 uterinos com bolsas amnióticas

+  Simulador de abdômen em gestação com sistema de 
hemorragia e lubrificação pressurizado

+ 5 úteros carregáveis 
+ 13 insertos abdominais
+ 1 bebê grande e 1 conjunto de bebês gêmeos

+  Simulador de abdômen aberto com hemorragia e 
lubrificação pressurizadas

+ 2 úteros multiuso

+  Simulador de abdômen aberto com hemorragia e 
lubrificação pressurizadas

+  Útero, bexiga, ureteres e representações detalhadas das 
artérias uterinas

C-Celia

Extração fetal
1021386

Habilidades em 
cesarianas
1021392

Parto com cesariana
1021391

Hemorragia pós-parto
1021387

Histerectomia de 
emergência
1021389

Monte o seu próprio conjunto de parto e trabalho 
de parto.
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RealMom™ C-Celia™

Parto vaginal
O simulador de parto vaginal mais natural e realista do 

mundo.

+ Parto natural com canal de parto ativo, com tecidos moles 

+ Anatomia interna perfeita e realista, com tecidos moles 

+  Simulador feminino de corpo integral e bebê nascido a 
termo com incomparável realismo e aparência natural

+  Oferece uma linha completa de procedimentos de parto, 
inclusive com fórceps e vácuo-extrator

+ Controle de hemorragia pós-parto

+  Controle da dilatação e do progresso do parto por parte 
do instrutor

+  Apresentação fisiológica e controle da frequência cardíaca, 
sons e contrações cardíacos, pulso, pressão arterial e SPO2 
da mãe e do feto

Cesariana
Sistema de treinamento completo em parto com 
cesariana, disponível como um conjunto completo ou em 
configurações personalizadas, concebidas para atender às 
necessidades de aprendizado do cliente.

+  Simulador de extração fetal – abdômen aberto, pós-
cesariana, com possibilidade de manobras de parto 
difíceis, inclusive com fórceps e auxílio de sucção

+  Simulador de habilidades em cesarianas – simulador de 
reparos abdominais e incisões com abdômen e útero em 
gestação para prática de incisões e reparo tecidual

+  Simulador de parto com cesariana de emergência – 
simulador de abdômen em gestação com possibilidade 
de cesariana de emergência transversal ou vertical 
através da parede abdominal e do útero com bebê, 
placenta e sistema de lubrificação pressurizado com 
líquido amniótico artificial

Hemorragia pós-parto
Simulador de abdômen aberto para a prática das 
técnicas de controle de hemorragias.

+  Simulador de controle de hemorragias pós-parto 
com integração de sistema de hemorragia e 
lubrificação pressurizado para reparo de lacerações 
complexas e lesões nas artérias uterinas

+  Abdômen aberto com útero vazio, durável e 
multiuso com possibilidade de vários procedimentos 
antes da substituição do útero

+  Realiza técnicas de controle de hemorragias, tais 
como balão de Bakri, sutura de B-Lynch, sutura de 
Hayman e sutura de O'Leary

Histerectomia de emergência
Treinamento em procedimentos de histerectomia 
pós-parto e com cesariana, inclusive controle de 
hemorragias e remoção totalmente operável do útero.

+  Abdômen aberto com hemorragia e lubrificação 
integradas, com inserto durável para paredes 
abdominais flácidas, com útero acoplável e 
parcialmente contraído

+  Modelo com útero, bexiga, ureteres e representações 
detalhadas das artérias uterinas

Conjunto de parto e trabalho de parto da Operative 
Experience.

Finalmente, uma solução de treinamento completa e 
integrada para todo o processo de cuidados durante o 
parto e o trabalho de parto.

Diga adeus à antiga e pouco confiável tecnologia dos manequins plásticos e descubra a 
simulação prática e realista. Os simuladores da OEI são totalmente operáveis, com anatomia 
incrivelmente precisa e tátil, sangue e fluidos realistas, exclusivamente projetados para 
proporcionar aos alunos uma experiência operatória de grande adrenalina no mundo real. 

Com a OEI, não há programações nem configurações complicadas e nenhuma interrupção na 
operação dos simuladores – simplesmente porque nossos produtos funcionam!


