
Modul lze použít pro nácvik jakékoliv z násle-
dujících metod porodu při hluboce zaklíněné 
hlavičce plodu:

• Manuální manévry pro extrakci hlavičky
• Nadzvednutí vaginy
• Reverzní extrakce koncem pánevním
• Patwardhanova technika
• Použití plodového polštářku
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Rozšířený modul 
pro císařský řez

ECSM - Prompt Flex

Ideální pro nácvik dovedností nutných při provádění jak ru-
tinních, tak náročnějších císařských řezů. Nacvičující mohou 
být vystaveni obtížným porodům, jako je zaklíněná hlavička 
plodu, nebo příčná poloha plodu.
Předřezané břicho umožňuje opakovaný nácvik porodu, což 
pomáhá zlepšit jistotu a obeznámenost s manévry.

Kvality produktu
Realistický
• Kůže břicha má realistický vzhled, tukovou vrstvu a vlastnosti břicha 

v termínu porodu.
• Realistické vlastnosti vnitřní části dělohy během porodu
• Hlava a ramena jsou na realistické úrovni ve vztahu k řezu dělohy

Klíčové vlastnosti
• Děloha pevně drží díte v pozici hlavou dolů, koncem pánevním a 

příčné pozici.
• Pro usnadnění porodu dítěte pro IFH manévry lze aplikovat děložní 

tlak
• Předřezaná kůže umožňuje snadné opakování nácviku
• Realisticky napodobuje omezující prostor pánevního vstupu pro IFH 

manévry
• Umožňuje navíjení pomocí kovových, plastových nebo pryžových 

navíječů

Univerzálnost
• Umožňuje nacvičovat rutinní a komplexní císařské řezy při plné 

dilataci

Bezpečnost
• Neobsahuje latex

Dovednosti
• Porod hlavičkou a porod koncem pánevním
• Císařský řez při plné dilataci:

- Odblokování hlavičky pomocí metod vaginálního tlaku
- Použití balónku pro odblokování hlavičky
- Reverzní extrakce koncem pánevním
- Patwardhanovy techniky

• Příčná pozice
• Porod císařským řezem za použití nástrojů
• Porod placenty pro rutinní císařské řezy
• Týmová práce a nácvik lidských faktorů během krizového císařského 

řezu

Obsah sady
• Perineum
• Děloha pro modul císařského řezu
• Děloha se zaklíněnou hlavičkou plodu
• Předřezaná porodní kůže
• Děložní hrdlo pro modul císařského řezu
• Pěnová děložní podpěra
• Pánevní dno


