
Simulador de Parto 
MamaNatalie
Inclui o Simulador Neonatal NeoNatalie

Fornecendo treinamento realístico com preço acessível em cuidados materno/neonatal

www.laerdal.com/br/mamanatalie



O Simulador de Parto MamaNatalie e seu bebê 

recém-nascido, NeoNatalie, irão auxiliar você a inserir 

à simulação em seus programas educacionais. O 

realismo compatível ao usuário de simuladores e a 

representação de papéis designados irão tornar as sessões 

de aprendizagem eficientes e inesquecíveis tanto para 

aprendizes como para os facilitadores.

Treinamento realístico para controlar hemorragia pós-parto – uma das principais causas 
de morte materna.  A MamaNatalie permite você simular a hemorragia de até 1,5 litros e 
manipular facilmente a condição do útero (de flácido a contraído e qualquer condição entre 
eles) em resposta às ações do estudante.

Com preço acessível, portátil e fácil de utilizar – MamaNatalie oferece flexibilidade com 
um custo razoável. A MamaNatalie é excelente para treinamento em diversas situações, 
educacionais e de cuidados médicos, incluindo treinamentos itinerantes ou em base 
comunitária. 

Aperfeiçoando habilidades de comunicação – Vestido pelo instrutor, o simulador de parto 
MamaNatalie facilita o desenvolvimento da habilidade de comunicação a fim de avaliar, 
interpretar e orientar o tratamento correto.

O MamaNatalie atende os objetivos de aprendizagem:

O simulador é colocado pelo  
instrutor ou estudante que irá 
controlar manualmente:
• Processo de parto
• Sons cardíacos fetais
• Remoção da placenta
• Posicionamento fetal
• Consistência uterina
• Intensidade da hemorragia e  
 volume de perda sanguínea

– Simula batimentos cardíacos fetais 

– Posicionamento fetal – posições de parto   
 normal e variadas

– Intervenções: distocia de ombro e eclâmpsia

– Parto por instrumentos, prolapso de cordão

– Cateterismo vesical
 

– Cuidado pós-parto: avaliação e cuidado do
  fundo uterino e massagem manual para   
 útero atônico ou flácido

– Retirada da placenta (completo ou parcial)

– Hemorragia pós-parto: intensidade da   
 hemorragia e volume de perda de sangue

– Tratamento medicamentoso



Placenta: completa, 
parcialmente retida 
ou totalmente 
retida.

Bexiga urinária:  
Permite o cateterismo.

A MamaNatalie dá a luz a NeoNatalie, 
um simulador de recém-nascido altamente 
realístico. A NeoNatalie tem tamanho e 
aparência real, bem como peso natural, 
sensação e toque quando enchido com água 
morna.

A MamaNatalie tem funções únicas para treinamento 
da comunicação e do controle da hemorragia pós-parto.

Reto:  
ermite a administração 
de medicamento.

Cordão umbilical:  
Conectado ao simulador do bebê. 
Pulso palpável. Complicações do 
cordão.

Útero:  
Contém o bebê, placenta  
e cordão umbilical.  
Consistência uterina 
controlável, de atônico a 
totalmente contraído.

Reservatório de sangue: 
Ocupa até ± 1,5 litros. Válvula 
para regulagem da intensidade 
de sangramento. Escala para 
medição da perda total de sangue.

Monitoração da frequência cardíaca fetal

Cateterismo vesical

Parto pélvico

Parto por vácuo

Injeção de oxitocina

Tração controlada do cordão

Placenta incompleta

MamaNatalie

NeoNatalie
Video:   

www.laerdal.com/br/mamanatalie

A NeoNatalie atende os seguintes objetivos  
de aprendizagem:

Funções de vias aéreas:
Posicionamento do recém-nascido para simular a abertura 

das vias aéreas por meio da inclinação da cabeça. Inserção 

de sonda orogástrico para ventilação com pressão positiva.

Características respiratórias:
Aumento visível do tórax com expansão adequada.

Características cardíacas:
Compressão manual do tórax em profundidade e força 

apropriada para prática correta das habilidades.

Característidas da circulação:
Simulação do pulso umbilical.



Simulador de parto MamaNatalie
• Placenta com cordão umbilical
• Concentrado de sangue
• Sucção da NeoNatalie
• 2 pares de luvas sem látex
• Estetoscópio fetal
• Bandeja de coleta de fluído
• Dreno de fluído
• Cateter de urina
• Seringa de 20 ml
• Crânio da Neonatalie com moleira
• Mochila
• Manual de uso

Simulador de recém-nascido NeoNatalie
• Simulador de choro no parto, respiração  
 espontânea, pulso palpável umbilical e  
 auscultação de sons cardíacos.
• Cordão umbilical externo e 2 laços  
 umbilicais
• Lençóis para simular toalhas
• Protetor de cabeça
• Bolsa de armazenagem / transporte
• Manual de uso

A MamaNatalie vem com simulador recém-nascido NeoNatalie  
em um tom de pele escuro ou claro. O modelo completo da MamaNatalie abrange:

INFORMAÇÃO SOBRE PEDIDOS

O MamaNatalie vêm com uma 
bolsa para transporte confortável.

350.000 mães e quase 2 milhões de bebês 

morrem a cada ano durante o parto. 99% 

destas mortes ocorrem em países em 

desenvolvimento.

Para cada MamaNatalie adquirido durante 

2012, a Laerdal irá doar um MamaNata-

lie adicional aos programas mundiais de 

saúde em países em desenvolvimento.

Compre uno,  
regale uno

Mira (20) e Shifa sobreviveram a uma  
severa complicação de parto graças à  
presença de uma assistente de parto  

bem treinada.

N.º produto      Designação Inclui 

340-00233        MamaNatalie completo(escuro) Simulador recém-nascido NeoNatalie com pele parda

340-00333        MamaNatalie completo (claro) Simulador recém-nascido NeoNatalie com pele branca
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+55 11 4193 8007
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