
Porodní lůžko Hill-Rom Affinity IV

Porodní lůžko Affinity® IV firmy Hill-Rom je speciálně vyvinuté pro moderní koncept „vše v

jednom“. Rodička tak může být v samostatném pokoji po celou dobu porodu na jediném lůžku.

Ideální i pro nadstandardní péči. 

Víceúčelové lůžko se stává nejvhodnějším řešením pro všechny úkony spojené s předporodní

přípravou rodičky, se samotným porodem a rekonvalescencí po porodu, stejně jako s případnou

resuscitací, resp. intenzívní péčí. 

Součástí lůžka je skutečná nemocniční, vysoce kvalitní preventivní matrace Comfortline s možností

volby mezi rovným okrajem sedací části nebo okrajem s „V“ vykrojením a možností opčního

doplnění o nafukování bederní a sedací části dle potřeby.
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Mezi hlavní výhody porodního lůžka   Affinity  ®   IV   patří:  

 dostatečně velká ložná plocha pro veškeré úkony (d-195 x š-85 x v-15 cm);

 možnost samostatného elektrického nastavení výšky nožní části;

 možnost samostatného elektrického nastavení výšky lůžka s nejnižší polohou 58 cm včetně

matrace a nejvyšší polohou 90 cm;

 jednoduché spouštění postranic jednou rukou;

 samostatné ovládací panely pro obsluhu i rodičku,  integrované do postranic na obou stranách

lůžka a s možností uzamykání funkcí;

 ovládání polohy lýtkové podpěry, pro dosažení optimální pozice, pouze jednou pákou bez

vkládání dalších komponentů;

 neomezená manévrovatelnost polstrovaných opěrek chodidel a lýtek s elektrickým nastavením

a ovládáním jednou rukou;

 komfortní, plně odnímatelná pěnová 12,5 cm vysoká matrace redukující tlak s bezešvým

potahem;

 autocontour sedací části při zvedání zádového dílu. Elektricky ovládaný;

 automatický náklon pánevní části pro redukci posunu (sjíždění) rodičky. Elektricky ovládaný;

 opční matrace AIR s možností nafukování bederní a sedací části dle potřeby;

 volitelné V-vykrojení a symetrické vykrojení sedací části;

 jednoduché polohování sekce dolních končetin. Lýtková odnímatelná část (verze „Lift-Off“)

nebo opční verze s lýtkovou částí zasouvací pod sedací část (verze „Stow and Go);

 odpadová nádoba na sekrety integrovaná pod matrací;

 žádná mezera při překládání rodičky mezi porodním lůžkem a transportním lůžkem;

 vše na lůžku, nic se nemusí dodatečně připevňovat/šroubovat atd;

 jedno tlačítko pro okamžité uvedení do KPR polohy.
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Vlastnosti a základní příslušenství:

✔ plynulé nastavení Trendelenburgovy polohy do 8° pro celou ložnou plochu 

✔ integrovaná pomocná porodní madla, sklopná pod lůžko

✔ elektricky výškově nastavitelné podpěry nohou

✔ snímatelné čelo u hlavy a (možnost volby dekoru)

✔ integrovaný záložní akumulátor

✔ automatické bezpečnostní noční podsvícení

✔ okamžitá KPR poloha lůžka ovládatelná z obou stran jedním ovládacím prvkem

✔ dvojitá brzda (otáčení + směrování) všech 4 koleček s centrálním ovládáním na obou stranách

lůžka

✔ jednou rukou ovládané One-Step sklápěcí postranice, bez mezery při transferu a integrované

ovládací panely pro obsluhu i rodičku na obou stranách lůžka 

✔ jednoduché polohování sekce dolních končetin resp. její úplné odstranění

✔ infúzní stojan

✔ pojezdová kola nepřesahující půdorys lůžka

Doplňkové volitelné příslušenství

Odkládací stolek na instrumenty, lýtkové podpěry, podpěra na nohy porodníka, podpěra na paže,

anesteziologická dělící přepážka, porodní opěrné madlo velké

Rozměry: 
Minimální výška lůžka od podlahy vč. matrace................................................ 580 mm

Maximální výška lůžka od podlahy vč. matrace................................................ 990 mm

Celková délka …...............................................................................................2290 mm

Celková šířka (postranice složené).................................................................... 910 mm

Celková šířka (postranice nesložené)................................................................ 990 mm

 

Maximální zatížení lůžka...................................................................................227 kg

Maximální zatížení nožní části.......................................................................... 181 kg

Nastavení sklonu zádové části.............................................................................63°

Nastavení sklonu sedací části..............................................................................15°
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