
Malzemenin özellikleri:
o pelvik boşluğunu, ana anatomik öğeler ve renklendirilmiş pelvic kemikleri olarak

göstermelidir.
o pelvik kavitenin ana anatomic sınırları belirgin olmalıdır.
o Rahim içi manipulasyona, doğum öncesi, doğum süreci ve doğum sonrasl beceri

eğitimlerine elverişli olmalıdır.
o Ceninin rahim içinde bıngıldak, omurga, dizler ve dirsek olarak yoklanmasına uygun

olmalıdır.
o Normal, sezeryan yada ters geliş durumlarına göre doğum uygulamalan

yapılabilmelidir.
o İntrauterinmanipulasyonaolanaksağlamalıdır.
o Plasentanın doğum öncesinde boşalması (kuru doğum) pratikleri yapılabilmelidir.
o Gobek kordonunun dışa prolapsusu uygulanabilmelidir.
ı Ritgen uygulaması yapılabilmelidir.
. Epizyotomi uygulamaları için üç adet yumuşak vulva aksesuan mevçut olmalıdır.
o plasenta ve göbek kordonu ile normal doğum pratikleri yapılabilmelidir.
o Plasenta previa -total, partial,marginal- yerleşimleri gözlenebilmelidir.
o Bebeğin ağız ve burnu vakum uygulamasına elverişli olmahdır,
ı İki adet karın derisi (deri görünümünde/şeffaf), göbek kordonu ve plasentaları ile

birlikte erkek ve dişi iki fetus, dört extra göbek kordonu, iki göbek bağı klipsi, pudra
ve yumuşak taşıma torbası ile birlikte teslim olunmalıdır.

1. Ellerin yıkanması

2. İşlemin hastaya açıJ<lanması

3, Hastanın muayene masasına yatırılması, sağ tarafında ve yüzüne doğru
dönük pozisyonda durulması

4. l. LEOPOLD MANEVRASI İÇİlV; rler ikielin ulnar kenarlarının fundus üzerinde
derine doğru bastırılması, parmakların iç yüzünün fundus kavsine paraIel

olara k yerleştirilmesi

5. Her iki elin parmak uçları birbirine temas ederken, fundusun üst kısmı ve
fundustaki fötus bölümü hakkında bilgi edinilmesi

ll. LEOPOLD MANEVRASI lÇlN; her iki elin iç yüzlerinin karnın sağ ve sol
yanlarına yerleştirilmesi, bir elle palpe ederken, diğer elin iç yüzüyle
uterusun sabitlenmesi

7. Palpe edilen elin parmakları ve el ayası ile derine doğru bastırılarak ve
yoklanarak, elin altında hissedilen çocuk kısmının tahmin edilmesi

8. Diğer elle aynı hareketler tekrar edilerelç fetusun sırtü ve küçük kısımlarının
hangi tarafta olduğunun anlaşılması (sırt tarafı düzgün, diğer taraf ise
bombeli palpe edilir)

9. lll. LEoPoLD MANEVRAS| iÇ|N; pubis üzerinde önde gelen kısmın bir elle,
işaret ve başparmaklar arasında kavranması ve sağa sola hareket ettirilmesi

].0. Yuvarlak, sert, ballotman hissi veriyorsa baş gelişi, daha geniş ve yumuşak
ise makat olarak değerlendirilmesi

1.1. lV. LEoPoLD MANEVRAsl iÇiN; hastanın ayak ucuna doğru dönülmesi, her
iki elin açıiarak parmakların birbirine ve pelvis girimine yönelmiş şekilde,
karnın alt sağ ve sol yanlarına yerleştirilmesi

12. Ellerin ulnar kenarlarının inguinal kıvrımlara paralel durmasına dikkat

].3. Parmakların zorlanmadan hafif basınçlı hareketlerle derine, pelvis girimine
doğru bastırılması (kas kasılmasının önlenmesi)

14. iki elin parmak uçları önde gelen kısmı r,isseoince, tıtse oç 
"l,".dĞ, 

*
pelvise ne kadar girdiğinin araştırılması

Ellerin vıkanması

DOĞUM EVRELERİ MAKETİ


