Verlosbed AVE 2

Welkom in deze wereld, kleintje

Klaar voor de bevalling
Het verlosbed AVE 2 is uitermate geschikt voor zowel de weeën en bevallingen,
als de de herstelfase en het postpartum. Het bed zorgt ervoor dat bevallende
vrouwen en hun naasten het einde van de zwangerschap kunnen beleven alsof ze
thuis zijn.

Een goede eerste indruk:
aantrekkelijk en functioneel
ontwerp.
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Eenvoudig en snel te reinigen.
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De hoogteaanpassing van 600 mm tot
een uiterst lage stand geeft de vrouw
die aan het bevallen is een extra gevoel
van zekerheid om te allen tijde op bed te
kunnen liggen en is daarom geschikt voor
kraamoefeningen.
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Bevallende vrouwen kunnen naar
believen een willekeurige houding
kiezen voor het moment van de
bevalling.
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Een maximumhoogte van
1050 mm zorgt voor een
perfecte positie tijdens het
perineale herstel.

Het is van belang comfortabel te kunnen
slapen tijdens de herstelfase. Met aanvullende en passende accessoires kan
het bed ook worden gebruikt tijdens de
postpartum-fase.
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De voordelen van AVE 2
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— De mogelijkheid om tijdens de bevalling
een ander houding aan te nemen

Patiënt

— Faciliteert een natuurlijke geboorte
— Maximale veiligheid voor de baby en
voor de vrouw die aan het bevallen is

Personeel

— Intuïtieve en eenvoudige bediening
— Hygiënisch in ieder opzicht

Management

— Minimale lichamelijke inspanning

— Uiterst modern ontwerp
— Hoger zorgniveau
— Totaalconcept voor bevalling
en post partum
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Waar wonderen aan de
SNEL RUIMTE
De voetsectie is door een simpel draaimechanisme snel en eenvoudig
weg te klappen op het moment van bevalling. De voetsteunen
blijven aan het bed vastzitten; er is dus geen opslag op de grond. Dit
voorkomt infecties en rugblessures, die het personeel op kan lopen
bij het werken met het product.
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orde van de dag zijn
Innovatieve en technische oplossingen in dit deel van het bed creëren
een betere ergomische houding en geven u de mogelijkheid met één
enkel complex product te werken tijdens de gehele procedure.

Dit deel kan ook worden gebruikt als voetsteun in gekantelde stand.

Door de voetsteun naar boven te schuiven kan het bed snel in horizontale
stand worden gezet, terwijl tegelijkertijd gebruik kan worden gemaakt van
het grote laadvermogen van dit deel. Dit betekent ook dat een groot en
comfortabel deel als kindermat kan worden gebruikt.
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Beensteunen
Het stevige ontwerp van
de beensteunen stelt het
verpleegkundig team in staat om
zeer snel en effectief te reageren
op alle verschillende situaties die
zich tijdens de bevalling kunnen
voordoen.

De beensteunen kunnen snel in de
gewenste stand worden gezet.

De beensteun kan snel met één hand versteld worden.
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Verwijderbare zijkanten zodat het team gemakkelijk toegang heeft tot de
bevallende vrouw.
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ZITGEDEELTE
De unieke ovale vorm die ruimte creëert
voor perineale toegang, sluit zeer goed aan
op het geboortekuipje en minimaliseert zo
eventuele transferopeningen.

HANDGREPEN

Onafhankelijk gemotoriseerde bekkenkanteling
voor een betere stuitbeenelevatie

Groter comfort voor een vrouw in
de tweede bevallingsfase.
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600 MM

De innovatieve telescopische
oplossing zorgt voor een
extra lage instap, zodat de
vrouw veilig in het bed kan
gaan liggen, en voor extra
hoogte bij de behandeling.

1050 MM

HEFKOLOM
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Zijrelingen
De zijrelingen hebben een praktisch ingebouwd
controlepaneel en zijn verbergbaar bij de transfer
van patiënten van het ene bed naar het andere.
Geruisloos en gemakkelijk met één hand om te
keren. Geen extra ruimte nodig naast het bed. Dient
ook als steun voor de patiënt om te gaan zitten.

EENVOUDIGE BEDIENING
Ingebouwd controlepaneel met duidelijke pictogrammen
en symbolen voor zowel de vrouw die aan het
bevallen is, als voor het verpleegkundig personeel.
De verpleegkundigen bedienen de vergrendeling van
besturende bewegingen.
Ingeschakelde bediening:
– Hoogte- en kantelaanpassing
– Trendelenburg
– Vergrendelingscontrole
– Lampje onder het bed (optioneel)
– Alarmering verpleegkundige (optioneel)
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HYGIËNE EN VEILIGHEID
De hoge hygiënische standaard en compacte constructie van bepaalde delen
van het rustgebied en de plastic overtrek van de onderkant van het bed
zorgen ervoor dat het bed sneller kan worden schoongemaakt.
1. Antibacteriële en naadloze bekleding
2. Compacte afmetingen
3. Elektrostatisch gespoten en met epoxy
poedercoating behandeld tegen corrosie

In de stevige constructie van het
kraambed zitten geen scherpe
randen of punten waaraan
men zich kan blesseren: dit
vergroot de veiligheid van
het verpleegkundig team
aanmerkelijk.
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Veiligheid
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Trendelenburg

CPR
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–

Trendelenburg en CPR

–

Extra reserveaccu

–

ABS gemakkelijk desinfecteerbaar

–

Vergrendelingscontrole

–

Geen schaarlift-kolomsysteem

–

Eenvoudig toegankelijke hoofdrem

–

Eenvoudig transport met bestuurbare wieltjes
en duwhendels

–

Door anesthesist verwijderbaar hoofdeinde (optioneel)

–

Alarmering verpleegkundige (optioneel)

–

Kantelbare houders voor IV-standaard
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Mogelijkheid tijdens de bevalling

Lithotomie

Zijligging

Halfliggende houding met voeten op de beensteunen

Rechtop

Halfliggende houding met voeten rustend op de voetsteunen

Hurksteun
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van houding te veranderen

Op handen en voeten

Halfzittend met behulp van de beensteunen

Halfzittend gebruikmakend van de voetsteunen

Epidurale procedure

Perineaal herstel

Halfzittend met steun van uw partner
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Graag een natuurlijke
Een natuurlijke, niet-medische benadering van weeën en geboorte passen het
best bij de bevallende vrouw die zoveel mogelijk controle wil blijven behouden
over haar eigen lichaam, actief betrokken wil blijven bij de gehele bevalling en een
minimum aan routinematige medische interventies wil ondergaan. Met de juiste
voorbereidingen en ondersteuning voelen vrouwen zich sterk en uiterst tevreden
door een natuurlijke bevalling. En dit is nou net waarom we graag natuurlijke
bevallingen aanbevelen op de AVE 2.
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bevalling
KLEURENOPTIES
Maak een keuze uit verschillende kleurenversies passend bij de interieurstijl
van uw eigen verloskamer.

Oranje

Groen

Blauw
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Violet

Geel

Rose
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Accessoires

Verwijderbaar hoofdeinde

Roestvrijstalen kom met wieltjes

Telescopische infuusstandaard

Afstandsbediening

Lampje onder het bed

Roestvrijstalen opvangbak 4.5 l

Bovenste matras

Voorste houder

Alarmering verpleegkundige

In Eurozone goedgekeurde handgreep

Ondersteunende beklede stang

Hoofdkussen
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Parameters

2122 MM

TECHNISCHE PARAMETERS
Totale lengte van het liggedeelte

2122 mm

Minimumlengte in de standaardinstelling

1570 mm

Volledige breedte

980 mm

Afmeting wieltjes

150 mm

Minimumhoogte

600 mm

Maximumhoogte

1050 mm

Ruggedeelte

−10°/+70°

Zitgedeelte

0°/+18,5°

Trendelenburg

0°/−10°

Beensteunen verticaal

0°/+135°

Beensteunen horizontaal

0°/+60°

Hoekaanpassing voetgedeelte

0°/−22°

Maximaal gewicht patiënt

240 kg

Totaal gewicht product

245 kg

ELEKTRISCHE PARAMETERS
Batterijen – reserve

24V/1,2 Ah

Ingangsvoltage

230 V

Motorvoltage

24 V

Ingangsbescherming kraambed

IPX4

Apparaat

klasse I.

Classificatie van toegepaste delen B

240

980 MM

KG

STANDAARD UITRUSTING
— Standaard beensteunen met beenriemen (paar)

— Vast bedieningspaneel

— Reserveaccu

— Handgrepen (paar)

— Glijdend voetgedeelte met inbegrip van bekleding

— Wieltjes 150 mm, 1× directioneel

— Naadloos matras met antibacterieel, statisch leer

— Centrale rem

— Elektrische Trendelenburg en manuele CPR

— Equipotentiaal verbinding

— Houders voor infuusstandaarden aan beide kanten
van het bed

— Netwerkkabel naar keuze

— Zijrelingen met bediening

— Verpakking
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— Keuze uit standaard kleurenopties
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— Vrijheid om een andere
bevalhouding te kiezen

Management

Patiënt

— Faciliteert een natuurlijke
geboorte
— Maximale veiligheid voor
zowel de baby als de
kramende vrouw

— Intuïtieve en eenvoudige
bediening
— Hygiënisch in ieder opzicht
— Minimale lichamelijke inspanning

— Uiterst modern ontwerp
— Hoger zorgniveau
— Concept voor bevalling
en post partum
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