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Fascynujące!

Ludzkie ciało jest niesamowite. Przykładem może być m.in. poród. I to właśnie on będzie
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użytkownika fertilugo, lekarza z Venezueli. Jham Frank Lugo to specjalista w zapłodnieniach in vitro.
Na swoim instagramowym pro�lu pokazuje kulisy swojej pracy - m.in. jak wyglądają wspomniane
wyżej zabiegi, a także jak wyglądają... porody. Jego pro�l obserwuje ponad 10 tysięcy osób. 
 
Dzięki niemu już teraz wiemy, jak wygląda przyjście na świat przy pomocy cesarskiego cięcia. Trzeba
przyznać, że jest to bardzo fascynujące. Ostrzegamy jednak, że jeżeli należycie do osób wrażliwych, te
�lmiki mogą być dla Was nieco drastyczne. 
 
ZOBACZ TEŻ: MĄŻ NAGRAŁ, JAK JEGO ŻONA RODZI W SAMOCHODZIE 
 
Niesamowite! 
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#doctora 👩 ⚕  fue que le diéramos la oportunidad de ella misma recibir a su #bebe , y así lo
hicimos, la preparamos tal cual como si ella fuera la #medico que atendería está Cesarea,
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#cenfer, Felicidades!!
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epatowania nim akurat na tej stronie. Cesarka wbrew pozorom nie
jest taka super. Przecięte są wszystkie powłoki brzuszne w tym
mięśnie. Nad blizną powstaje nieestetyczna fałda. Przecięte mięśnie
można tylko "naprawić" chirurgicznie. W związku z czym brzuch nie
będzie nigdy płaski. Nie wspomnę o bólu przy każdym kichnięciu,
spięciu mięśni, który po porodzie trochę trwa.

No bez przesady. Ja rodziłam przez cc i mam płaski brzuch. Rana dokucza
max przez kilka dni. Po tygodniu już nie czułam że rodziłam. 

To dziwne bo ja tez mam płaski jak deska po cesarce.

Ja mogłam porównać bol porodu naturalnego (10h, z czego większość bez znieczulenia)
i cesarki (a raczej po cesarce) i ten drugi było mi o wiele łatwiej znieść. Ale to podobno
kwestia indywidualna, jak kto znosi jaki rodzaj bólu

 
To dziwne, bo ja nie mam płaskiego brzucha po cesarce i mam koleżanki, które też tak
mają. Przecięte mięśnie nie zszyte przez chirurga są słabsze w tym miejscu to akurat
fakt. No i zgoda, że to nie miejsce na takie artykuły.

GOŚĆ 25-04-17, 09:43 cytuj

naprawde musicie pisac o porodzie na tym portalu??? nie kazdy uwaza zakrwawione i
obslizgle brzuchy/dzieci za fascynujace!

Nie masz konta? Zarejestruj się!

GOŚĆ 24-04-17, 22:51 cytuj

gość, 24-04-17, 22:43 napisał(a): 

gość, 24-04-17, 21:03 napisał(a): 

gość, 24-04-17, 19:36 napisał(a): 
To już trochę przesada, to jest portal o modzie i urodzie, a nie medyczny.
Poród to sprawa osobista i intymna, nie ma potrzeby epatowania nim
akurat na tej stronie. Cesarka wbrew pozorom nie jest taka super.
Przecięte są wszystkie powłoki brzuszne w tym mięśnie. Nad blizną
powstaje nieestetyczna fałda. Przecięte mięśnie można tylko "naprawić"
chirurgicznie. W związku z czym brzuch nie będzie nigdy płaski. Nie
wspomnę o bólu przy każdym kichnięciu, spięciu mięśni, który po
porodzie trochę trwa.

No bez przesady. Ja rodziłam przez cc i mam płaski brzuch. Rana dokucza max
przez kilka dni. Po tygodniu już nie czułam że rodziłam. 

To dziwne bo ja tez mam płaski jak deska po cesarce.

 
Ja mogłam porównać bol porodu naturalnego (10h, z czego większość bez znieczulenia) i
cesarki (a raczej po cesarce) i ten drugi było mi o wiele łatwiej znieść. Ale to podobno
kwestia indywidualna, jak kto znosi jaki rodzaj bólu

Nie masz konta? Zarejestruj się!

GOŚĆ 24-04-17, 22:43 cytuj

gość, 24-04-17, 21:03 napisał(a): 

Nie masz konta? Zarejestruj się!

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia
Ta strona używa pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień
dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

https://www.zeberka.pl/art/wow-zobaczcie-jak-niesamowicie-wyglada-porod-przez-cesarskie-ciecie-video-45259?quote-comment=1200072#comments
https://www.zeberka.pl/art/wow-zobaczcie-jak-niesamowicie-wyglada-porod-przez-cesarskie-ciecie-video-45259?quote-comment=1200065#comments
https://www.zeberka.pl/rejestracja
https://www.zeberka.pl/art/wow-zobaczcie-jak-niesamowicie-wyglada-porod-przez-cesarskie-ciecie-video-45259?quote-comment=1200030#comments
https://www.zeberka.pl/rejestracja
https://www.zeberka.pl/art/wow-zobaczcie-jak-niesamowicie-wyglada-porod-przez-cesarskie-ciecie-video-45259?quote-comment=1200029#comments
https://www.zeberka.pl/rejestracja
https://www.zeberka.pl/polityka-cookies


13/4/2018 Jak wygląda poród przez cesarskie cięcie? Zobaczcie video - Zeberka.pl

https://www.zeberka.pl/art/wow-zobaczcie-jak-niesamowicie-wyglada-porod-przez-cesarskie-ciecie-video-45259 12/13

gość, 24-04-17, 19:36 napisał(a): 
To już trochę przesada, to jest portal o modzie i urodzie, a nie medyczny. Poród
to sprawa osobista i intymna, nie ma potrzeby epatowania nim akurat na tej
stronie. Cesarka wbrew pozorom nie jest taka super. Przecięte są wszystkie
powłoki brzuszne w tym mięśnie. Nad blizną powstaje nieestetyczna fałda.
Przecięte mięśnie można tylko "naprawić" chirurgicznie. W związku z czym
brzuch nie będzie nigdy płaski. Nie wspomnę o bólu przy każdym kichnięciu,
spięciu mięśni, który po porodzie trochę trwa.

No bez przesady. Ja rodziłam przez cc i mam płaski brzuch. Rana dokucza max przez
kilka dni. Po tygodniu już nie czułam że rodziłam. 

To dziwne bo ja tez mam płaski jak deska po cesarce.

GOŚĆ 24-04-17, 21:03 cytuj

gość, 24-04-17, 19:36 napisał(a): 
To już trochę przesada, to jest portal o modzie i urodzie, a nie medyczny. Poród to
sprawa osobista i intymna, nie ma potrzeby epatowania nim akurat na tej stronie.
Cesarka wbrew pozorom nie jest taka super. Przecięte są wszystkie powłoki brzuszne w
tym mięśnie. Nad blizną powstaje nieestetyczna fałda. Przecięte mięśnie można tylko
"naprawić" chirurgicznie. W związku z czym brzuch nie będzie nigdy płaski. Nie
wspomnę o bólu przy każdym kichnięciu, spięciu mięśni, który po porodzie trochę trwa.

 
No bez przesady. Ja rodziłam przez cc i mam płaski brzuch. Rana dokucza max przez
kilka dni. Po tygodniu już nie czułam że rodziłam. 

Nie masz konta? Zarejestruj się!

GOŚĆ 24-04-17, 19:36 cytuj

To już trochę przesada, to jest portal o modzie i urodzie, a nie medyczny. Poród to
sprawa osobista i intymna, nie ma potrzeby epatowania nim akurat na tej stronie.
Cesarka wbrew pozorom nie jest taka super. Przecięte są wszystkie powłoki brzuszne w
tym mięśnie. Nad blizną powstaje nieestetyczna fałda. Przecięte mięśnie można tylko
"naprawić" chirurgicznie. W związku z czym brzuch nie będzie nigdy płaski. Nie wspomnę
o bólu przy każdym kichnięciu, spięciu mięśni, który po porodzie trochę trwa.

Nie masz konta? Zarejestruj się!

GOŚĆ 24-04-17, 18:08 cytuj

Naprawdę sama sobie wyciągnęła z brzucha dziecko? Wow. Nie mówiąc o tym że jak na
cesarke to dziwne że ciągnęli to dziecko przez nacięcie, słyszałam że ten zabieg wygląda
zupełnie inaczej...

Nie masz konta? Zarejestruj się!

GOŚĆ 24-04-17, 17:33 cytuj

To jest portal o modzie i urodzie, czy jednak nie?! A ludzie to już w ogóle poszaleli! Żeby
zgadzać się na �lmowanie i pokazywanie w niternecie takiego momentu?

Nie masz konta? Zarejestruj się!

GOŚĆ 24-04-17, 12:06 cytuj

Nic co ludzkie... Ani mnie to ziębi, ani parzy. Na podstawie wielu relacji, które czytałam,
chciałabym ce.sarkę. Jedyną pozostałością jest mała kreska schowana w maj.tkach.

Nie masz konta? Zarejestruj się!

GOŚĆ: JAMKA 24-04-17, 10:31 cytuj

Super, mam tak rodzić za tydzień:(......

Nie masz konta? Zarejestruj się!

GOŚĆ 24-04-17, 09:43 cytuj

Trud porodu.

Nie masz konta? Zarejestruj się!
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GOŚĆ 24-04-17, 08:47 cytuj

Myślałam, że to portal o modzie :o

Nie masz konta? Zarejestruj się!

GOŚĆ 24-04-17, 04:42 cytuj

Obrzydliwe widoki

Nie masz konta? Zarejestruj się!
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