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Doğum Yatağı AVE 2



Doğum yatağı AVE 2 annenin doğum sancısı, doğum, iyileşme ve doğum sonrası 
dönemleri için mükemmel uyum sağlar. Dolayısıyla sancı çeken anne ve ailesi kendi 
evlerindeki bir odadaymış gibi normal bir şekilde çocuklarının doğumunu tamamlayabilir.

Kolay ve hızlı temizlenir.

İlk bakışta aktif ve
fonksiyonel tasarım.
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DOĞUM SONRASI

Seyahat başlıyor
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Oldukça düşük olan 600 mm 
alçalabilme özelliği sancı çeken kadının 
yatağa erişmesi bakımından ilave 
güvence sağlar. Dolayısıyla doğum 
egzersizleri için de uygun ve rahat 
pozisyon alınmasını sağlar.

Doğum sancısı çeken kadın 
doğum aşamasında herhangi bir 
pozisyonu kolaylıkla seçebilir.

Perineal bakım sırasında en 
mükemmel müdahale pozisyon 
için maksimum yükseklik 
1050 mm.

İyileşme döneminde konforlu uyku 
önemlidir. İlave ve doğru aksesuarlarla 
yatak doğum sonrası dönemde de 
kullanılabilir.
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Ave 2’nin Yararları
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Ave 2’nin Yararları

H
as

ta

— Özgürce doğum pozisyonlarını 
değiştirebilme

— Normal doğuma EVET

— Anne ve bebek sağlığı için maksimum 
Güvenlik

P
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l

— Operasyon/Müdahale kolaylığı

— Tamamen Hijyenik

— Minimum müdahale gereksinimi

Yö
ne

tim

— Özel modern tasarım

— Üst düzey bakım özeni

— LDR ve LDRP konsepti
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Mucizenin gerçekleştiği
SAKLANABİLİR AYAK BÖLÜMÜ
Doğumda hızlı ve kolay bir şekilde ayak bölümünün saklanması 
için basit döner mekanizma. Yatağa bağlı kalır, zeminde bir 
saklama alanı olmaması enfeksiyonun ve ürünü kullanırken 
personelin neden olduğu dorsal yaralanmaların önleneceği 
anlamına gelir.
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Yana yatırıldığında bu bölüm ayrıca ayak desteği olarak da kullanılabilir.

Yüksek yük kapasitesini kullanırken bu bölümü sadece kaydırarak yatağı 
yatay pozisyona hızlı bir şekilde getirebilirsiniz. Böylece geniş ve konforlu 
bir alan da çocuk için yatak olarak kullanılır.
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Teknik ve yenilikçi çözümler sayesinde, daha iyi çalışma 
ergonomisi ve tüm prosedür için kompleks bir ürüne sahip 
olduğunuz yatak bölümü burasıdır.



Kolay sabitleme
Bacak desteklerinin sıkı bir 
şekilde kavraması bakım 
ekibinin doğum sırasında 
oluşabilecek farklı durumlara 
çok hızlı ve etkin bir biçimde 
yanıt vermesini sağlar.

Doğum sancısı sırasında personelin anneye kolay erişimi için yana 
kaydırma seçeneği.Farklı femur boyutları için tabla yüksekliği ayarı.

Bacak destekleri gereken pozisyona 
hızlı bir şekilde ayarlanır.
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U ŞEKLİ 
Özel oval şekli perineal erişim için 
gereken alanı yaratarak doğum küvetine 
tam uyum sağlar ve aktarma boşluğunu 
en aza indirir. 

Daha iyi koksiks yükseltme için bağımsız 
motorlu pelvik tilt seçeneği mevcuttur.
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YENİLİKÇİ 
ERGONOMİ
Yenilikçi teleskopik çözüm 
yatağa güvenli şekilde 
erişim için çok düşük 
yükseklik ve tedavi için 
ekstra yükseklik sağlar.

TUTMA KOLLARI
Doğumun ikinci aşamasında anne 
için konforu artırır.

9LINET | Ave2



Yan DESTEKLER
Kontrol panelli yan destekler hastaların bir yataktan 
diğerine alınırken kolay bir şekilde yerine yerleştirilir 
ve saklanabilir özelliktedir. Tek elle sessiz ve kolay 
bir şekilde döndürülür. Yatağın yan tarafında 
ilave alan gerekli değildir. Hastaların oturmasına 
yardımcı olmak için destek sağlar. 

SADE KONTROL PANELİ
Anne ve hemşire için kolay anlaşılan piktogramlar ve 
sembollerle entegre kontrol paneli Kontrol edilebilen 
hareketlerdeki kilitlemeyi hemşire kontrol eder.

Kontrol seçenekleri:

1. Yükseklik ve Eğim Ayarı

2. Trendelenburg Pozisyonu

3. Kilitleme Kontrolü

4. Yatak Altı Aydınlatma (isteğe bağlı)

5. Hemşire Çağırma (isteğe bağlı)

Pantone 425 C

Pantone Cool Gray 3 C

Pantone 433 CLED dioda

LED dioda

Pantone 715 C

RAL 3020
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HİJYEN VE GÜVENLİK
Dinlenme alanının ve yatak zemini plastik kapağının belirli bölümlerinin 
sağladığı yüksek hijyen standardı ve kompakt tasarım yatağın 
temizlenmesi için gereken zamanı azaltır.

1. Antibakteriyel

2. Dikişsiz döşeme

3. Kompakt ve ayrı alan

4. Korozyona karşı epoksi toz kaplamayla elektrostatik boyalı

Doğum yatağının sağlam yapısı 
çıkıntı veya keskin kenarlar 
içermez ve böylelikle yatağı 
kullanan personelin 
güvenliğini artırır.
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Güvenlik
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Güvenlik

1. Trendelenburg ve CPR

2. Ekstra batarya yedeği

3. ABS kolay dezenfeksiyon

4. Kilitleme Kontrolü

5. Makaslı olmayan kolon sistemi

6. Kolay erişilen merkezi fren

7. Yönü belirlenebilen tekerler ve itme kollarıyla kolay taşıma

8. Anesteziyolog için çıkarılabilir yatak başı (isteğe bağlı)

9. Hemşire Çağırma (isteğe bağlı)

10. IV askısı için eğme kolları
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Trendelenburg

CPR



Litotomi

Ayaklar bacak desteklerindeyken yarı çıkaralım ltf 
(OUT) yatar pozisyon

Ayaklar ayak bölümündeyken yarı çıkaralım ltf 
(OUT) yatar pozisyon

Yana uzanma

Dik durma

Çömelme çubuğu

Doğum pozisyonunu
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Dört pozisyonun tümü

Ayak bölümünü kullanarak yarı oturur

Perineal bakım

Bacak desteklerini kullanarak yarı oturur

Epidural prosedür

Partner yardımıyla yarı oturur

değiştirebilme
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Doğal doğuma evet
Doğum sancısı çeken anne mümkün olduğunda vücudunu kontrol 
etmeye devam ederse, tüm doğum boyunca aktif bir katılım gösterirse ve 
minimum rutin müdahaleler uygulanırsa, doğum sancısı ve doğuma doğal, 
ilaçsız yaklaşım en uygun seçenek olacaktır. Doğru hazırlık ve destekle 
kadınlar sıklıkla kendini daha güçlü hisseder ve doğal doğumdan çok daha 
fazla mutluluk duyar. Bu nedenle AVE 2’de doğal doğuma EVET diyoruz.
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RENK SEÇENEKLERİ 
Kendi doğum odanızın tarzına uyacak farklı renk versiyonlarını seçin.
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Çıkarılabilir Yatak Başlığı

Yatak altı aydınlatmaUzaktan kumanda

Üst döşek Ön tutma kolu

Tekerlekli paslanmaz çelik kova

Euro çıta Döşemeyle kaplı destek çubuğu

Paslanmaz çelik kayar 
toplama haznesi 4,5L

Teleskopik infüzyon/serum askısı

Hemşire Çağırma

Destek

Aksesuarlar
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Aksesuarlar Parametreler
21

22
 M

M

980 MM
240

KG

STANDART EKİPMAN
— Bacak bantlarıyla standart bacak destekleri (bir çift)

— Batarya yedeği

— Döşeme dahil kayar ayak bölümü

— Antibakteriyel statik derili dikişsiz döşek

— Elektrikli Trendelenburg ve manüel CPR

— Yatağın her iki tarafında infüzyon standı bölümü

— Kontrollerin bulunduğu yan kollar

— Kontrollerin bulunduğu sabit panel

— Tutacaklar (bir çift)

— Tekerlekler 150 mm, 1 × yönlü

— Merkezi fren

— Topraklama

— Seçime bağlı ağ kablosu

— Farklı standart renk seçenekleri

— Ambalajlama

TEKNİK PARAMETRELER
Uzanma alanının toplam uzunluğu 2132 mm

Minimum Uzunluk 1570 mm 

Toplam genişlik 980 mm 

Tekerlek boyutu 150 mm 

Minimum yükseklik 600 mm 

Maksimum yükseklik 1050 mm 

Sırt bölümü -10°/+70°  

Oturma bölümü 0°/+18,5°  

Trendelenburg pozisyonu 0°/-10°  

Bacak destekleri dikey 0°/+135°  

Bacak destekleri yatay 0°/+60°  

Ayak bölümü ayarlama açısı 0°/-22°  

Maksimum hasta yükü 240 kg 

Genel ürün ağırlığı 245 kg

ELEKTRİK PARAMETRELERİ
BATARYALAR – YEDEK 24V/1.2 Ah  

Voltaj – giriş 230 V

Motor voltajı 24 V 

Doğum yatağında sıvı girişi koruması IPX4  

Cihaz sınıf I. 

Uygulanan parçaların sınıfı B
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