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ıiNgroloıi siıı,ıÜrarönü

Malzemenin özellikleri :

' GerÇeğe uygun boyutlarda, değiştirilebilen yumuşak dış deriden oluşmuş, kadın alt beden kesitidir.

' AÇık bir Şekilde üst ve yan ligamentleri içeren bir tane normal antevert pozisyonda uterusu vardır.

t Bir normal kontrol uterusla birlikte extemal uterus bozukluğu olan altı uterus düa içermektedir.

' Rahim iÇi araç uygulamalarına olanak sağlayacak standart açıklığı bulunan iki tane normal cervix
bulunmaktadır.

. Doğum kontrol yöntemleri uygulanabilmektedir.

. Kondom uygulamaları yapdabilmektedir.

. Diafram ve diğer kadın kontraseptif yöntem uygulamalarına da uygundur
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