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KADIN KATETERİZASYON MODELİ

Malzemenin özellikleri :

. Model orta yaşta, katater için uygun abduction pozisyonu verilmiş kadın alt torso modelini
içermektedir.

. Model iizerinde labium minora, doğal olarak clitorisi, uretral açıklğı ve vaginal açıklığı ortaya
çıkaracak şekilde açılmaktadır.

. Model dişi kateter takma uygulamalarına uygundur.

* Simülatör; idrar kesesi ve hasta uretrisrnı içermektedir.

. Uygulama esnasrnda katater ile uretra ve sfinkter geçilirken, normalde hissedilen basınç ve direnç
aynı oranda hissedilebilmektedir.

t Modelde sıvı kaçaklarını önleyen modüler iiretral valv mevcuttur.

* katater idrar kesesine girdiğinde, gerçekte olduğu şekliyle kateterden yapay idrar (su) gelmektedir
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