
Especificações técnicas

Equipamentos 
convencionais
Manequim feminino com corpo integral, 
sem fio
165 cm x 60 cm x 28 cm
(65” A x 23,6” L x 11” P); 
59 kg (130 lb)
Manequim de bebê nascido a termo, sem fio
25,4 cm x 12,7 cm x 17,78 cm
(10” A x 5” L x 7” P );
2,85 kg (6,3 lb)
Tablet com interface de controle do instrutor
Software e licença para a interface de 
controle do instrutor
Monitor do paciente com tela sensível ao 
toque
Software para monitor virtual
Parte elétrica: Alimentação de 110 V 

1021404 

Recursos comuns
Parto
Sistema de parto natural realista
Fundo massageável
Parto normal
Parto pélvico
Distócia de ombro - Manobra de 
MacRoberts.
Apresentação composta
Manobras de Leopold
Parto assistido com fórceps ou 
vácuo-extrator
Placenta realista com cordão umbilical
Capacidade de apresentar complicações:
 • Cordão nucal
 • Prolapso do cordão
 • Placenta prévia
 • Fragmentos retidos
Frequência cardíaca materna [0 a 220] com 
predefinições:
 • Normal
 • Taquicardia
 • Bradicardia
 • Palpável

Frequência cardíaca fetal 0 a 220
Predefinições de hemorragia:
 • Desativada
 • Normal
 • Considerável
 • Máxima
Frequência respiratória [0 a 60]
Apagamento, dilatação e estática cervical.
Capacidade para controlar a velocidade do 
parto
Controle de distócia de ombro
Pressão arterial 
SPO2 
Temperatura

Pós-parto
Hemorragia pós-parto realista
Capacidade de estancar efetivamente 
a hemorragia com um balão  
de Bakri e Ebb

SIMULADOR DE PARTO VAGINAL

Como na vida real.

™

Quando o Dr. Robert Buckman, fundador da Operative Experience, começou a desenvolver 

um simulador de parto vaginal, sua visão era a de oferecer aos profissionais de saúde 

materna e neonatal uma solução em simulação de parto que fosse o mais próximo possível 

da vida real. Sem plástico duro. E simples de operar.

Conheça o RealMom. O único simulador de parto que proporciona uma experiência de 

parto totalmente natural e realista. 

Com anatomia interna perfeita, canal de parto ativo com dilatação e estática fetal em tempo 

real, pele com sensação realista e tecidos moles naturalmente elásticos (tudo controlado por 

um software com tela sensível ao toque, de fácil utilização), o RealMom oferece tudo o que 

você procura em um simulador de parto verdadeiramente realista...sem nada desnecessário.
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RealMom™

Tudo o que você precisa.  
Sem nada desnecessário.

Mãe e bebê realistas
Simulador feminino com corpo integral, sem fio, e 
bebê nascido a termo com incomparável realismo e 
aparência natural. Tecidos moles com sensação natural 
e anatomia interna perfeita, com pontos de referência 
de fácil palpação e estrutura pélvica autêntica. 
Disponível em tons de pele clara e afrodescendente.

Hemorragia pós-parto
Controle realista de hemorragias pós-parto com 
controle de fluxo adequado e capacidade de estancar 
efetivamente hemorragias com um 
balão de Bakri ou Ebb.

Parto normal
Primeiro parto natural do mundo com canal de parto 
ativo, com tecidos moles. Proporciona dilatação e 
estática fetal realista, em tempo real, com fundo 
massageável e reservatório de líquido amniótico. 
Simula contrações uterinas realistas. Inclui também 
útero, placenta e cordão umbilical totalmente realistas. 

Controle por tablet
Controle da dilatação e da estática fetal por parte do instrutor. 
Apresentação fisiológica e controle da frequência cardíaca, 
sons e contrações cardíacos, pulso, pressão arterial e SP02  
da mãe e do feto. Compatível com iOS, Android e qualquer 
navegador de computador.

Total capacidade de operação
Proporciona parto normal, parto pélvico, distócia 
de ombro, cordão nucal, prolapso do cordão, bebê 
na transversal e placenta prévia, apresentação 
composta e parto cirúrgico com fórceps ou  
vácuo-extrator.

Simples e acessível
Mais acessível que outros simuladores de parto da 
concorrência. Sem necessidade de interromper a 
operação do simulador para efetuar programações 
ou configurações complicadas.


