
Přivítáme spolu nový život

Porodní lůžko AVE 2



Porodní lůžko AVE 2 je perfektní pro všechny fáze porodu. Rodičkám 
i rodinným příslušníkům navozuje pocit příjemného a bezpečného prostředí.

Snadné a rychlé čištění. 

Atraktivní a funkční design 
již na první pohled. 
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Nastavení do mimořádně nízké polohy 
600 mm dává rodičkám větší jistotu 
a usnadňuje přístup k lůžku, které je díky 
tomu vhodné i pro cviky před vlastním 
porodem.

Rodičky si mohou svobodně 
zvolit polohu při porodu. 

Maximální výška lůžka 
1 050 mm je ideální 
pro polohu rodičky při 
poporodních zákrocích. 

Komfortní matrace pro odpočinek ve fázi 
zotavování po porodu. Díky dalšímu 
vhodnému příslušenství lze lůžko použít 
také pro dobu poporodní.
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Výhody lůžka AVE 2
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Výhody lůžka AVE 2
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— Svoboda volby porodních poloh

— Ano přirozeným porodům

— Maximální bezpečí pro dítě 
a rodičku
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— Intuitivní a snadné ovládání

— Hygiena bez kompromisů

— Minimální fyzická námaha
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— Výjimečný moderní design

— Zvýšená úroveň péče
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V čem spočívá kouzlo 
PODNOŽNÍ DÍL
Jednoduchý otočný mechanismus umožňuje zasunout podnožní 
díl pod lůžko pro urychlení a usnadnění vlastního porodu. 
Podnožní díl zůstává připojený k lůžku a nemusí se skladovat 
mimo lůžko. Výhodou je omezení rizika vzniku infekcí a rovněž 
prevence poranění zad obsluhujícího personálu při manipulaci 
s podnožním dílem.
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Při naklonění je podnožní díl vhodný také jako podpěra 
pro chodidla.

Vysunutím podnožního dílu vzniká na lůžku široká horizontální plocha 
s vysokou nosností. Je možné ji pohodlně a bezpečně využít i jako 
podložku pro dítě.
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Podnožní díl je díky inovativnímu technickému řešení a vynikající 
pracovní ergonomii užitečnou pomůckou v celém procesu 
porodu.



Podpěry nohou
Koncepce pevných 
nožních podpěr umožňuje 
zdravotnickému týmu 
flexibilně a účinně reagovat 
na nejrůznější situace během 
porodu.

Při odklopení nožních podpěr má lékař či sestra k rodičce snadný přístup.
Nastavení výšky nožní podpěry je možné přizpůsobit tělesným 
proporcím rodičky.

Nožní podpěry lze nastavit 
do požadované polohy rychle 
a snadno jednou rukou.
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SEDACÍ DÍL 
Unikátní oválný tvar sedacího dílu je 
vhodný pro hladký průběh porodu 
a zároveň vytváří potřebný prostor 
pro přístup porodníka k pánevní oblasti 
rodičky. 

ZDVIHOVÝ 
SLOUP
Inovativní teleskopické 
řešení umožňuje nastavení 
lůžka do výšky vhodné 
pro bezpečný přístup 
k rodičce a využití lůžka 
při zákrocích.

RUČNÍ MADLA
Zvyšují komfort rodičky ve druhé 
době porodní.

Lůžko je vybaveno nezávislým elektrickým náklonem 
sedací části pro vyvýšení oblasti kostrční kosti.
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Postranní madla 
Postranní madla s integrovaným ovládacím 
panelem lze v případě potřeby zasunout, například 
při přesunu rodičky z jednoho lůžka na druhé. 
Madla se dají odklopit tiše a snadno jednou rukou 
a nevyžadují žádný dodatečný prostor vedle lůžka. 
Slouží jako opora při sedání nebo vstávání.

JEDNODUCHÉ OVLÁDÁNÍ
Integrovaný ovládací panel s piktogramy a symboly 
srozumitelnými rodičce i ošetřujícímu personálu. 
Zdravotníci mohou dle potřeby zablokovat ovládání 
pohybu lůžka.

Možnosti nastavení

— Nastavení výšky a náklonu

— Poloha Trendelenburg

— Blokování pohybu

— Podsvětlení lůžka (volitelné)

— Přivolání sestry (volitelné)

Pantone 425 C

Pantone Cool Gray 3 C

Pantone 433 CLED dioda

LED dioda

Pantone 715 C

RAL 3020
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HYGIENA A BEZPEČNOST
Vysoký hygienický standard a kompaktní konstrukce dílů ložné plochy 
s plastovým krytem podvozku lůžka snižují čas nutný na vyčištění 
lůžka.

— Antibakteriální koženka

— Bezešvé polstrování

— Kompaktní a oddělený prostor

— Elektrostaticky lakováno epoxidovým 
 práškovým antikorozním nátěrem

Pevná konstrukce porodního lůžka 
nemá žádné ostré body či hrany, 
což zvyšuje bezpečnost 
ošetřujícího personálu.
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Bezpečnost 
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Bezpečnost 

— Trendelenburg a CPR funkce

— Extra záložní baterie

— ABS – snadná dezinfekce

— Ovládání blokování pohybu

— Zvedací mechanismus bez nůžkové konstrukce

— Lehce přístupná centrální brzda

— Snadný transport lůžka pomocí směrového kolečka 
 a transportního madla

— Odnímatelné čelo lůžka pro anesteziologa (volitelné)

— Přivolání sestry (volitelné)

— Držáky infuzního stojanu

13LINET | AVE 2

Trendelenburg

CPR



V pololeže v náklonu s podepřením nohou

V pololeže v náklonu s chodidly opřenými o nožní podpěry

V pololeže v náklonu s chodidly opřenými o podnožní díl

V leže na boku

Ve vzpřímené poloze

V sedě s využitím hrazdy

Svoboda volby porodních   poloh
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V poloze na všech čtyřech 

V polosedě s využitím podnožního dílu

Poporodní zákrok

V polosedě s využitím nožních podpěr

Aplikace epidurální anestezie

V polosedě s asistencí partnera

Svoboda volby porodních   poloh
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Ano přirozeným porodům
Přirozený přístup k porodu bez dalších léčiv je nejvhodnější, pokud si rodička 
přeje zachovat maximální kontrolu nad svým tělem, být aktivním účastníkem 
celého porodního procesu a absolvovat pouze minimální rutinní lékařské 
intervence. S náležitou přípravou a podporou se ženy často cítí posilněny 
a při porodu dítěte zažívají pocity hluboké spokojenosti. Proto říkáme ANO 
přirozeným porodům na porodním lůžku AVE 2!
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Ano přirozeným porodům
BAREVNÁ PROVEDENÍ 
Vyberte si z různých barevných provedení, která ladí s individuálním 
stylem interiéru na porodním sále.
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Odnímatelné čelo lůžka 

Podsvětlení podvozkuRuční dálkový ovladač

Svrchní matrace Přední držák

Nerezová miska s kolečky

Eurolišta Podpůrná čalouněná hrazda Židlička pro lékaře

Výsuvná nerezová miska 4,5 l

Teleskopický infuzní stojan

Přivolání sestry

Příslušenství
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Příslušenství Parametry 
TECHNICKÉ PARAMETRY
Celková délka ložné plochy 2 132 mm  

Minimální délka v základním stavu 1   570 mm  

Celková šířka 980 mm  

Průměr koleček 150 mm  

Minimální výška 600 mm  

Maximální výška 1 050 mm  

Úhel nastavení zádového dílu −10°/+70°  

Úhel nastavení sedacího dílu 0°/+18,5°  

Poloha Trendelenburg 0°/−10°  

Vertikální nastavení nožních podpěr 0°/+135°  

Horizontální nastavení nožních podpěr 0°/+60°  

Úhel nastavení podnožního dílu 0°/−22°  

Maximální zatížení ložné plochy 240 kg  

Celková hmotnost lůžka 236 kg

ELEKTRICKÉ PARAMETRY
Baterie – záložní 24 V/ 

1,2 Ah  

Napájení – vstup 230 V

Napájení motoru 24 V  

IP krytí porodního lůžka IPX4  

Zařízení třída I.

Klasifikace použitých součástek B
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STANDARDNÍ VYBAVENÍ 
— Nožní podpěry s popruhy na nohy (pár)

— Záložní baterie

— Výsuvný podnožní díl včetně polstrování

— Bezešvá matrace z koženky s bakteriostatickým 
účinkem

— Elektrický ovladač pro Trendelenburg a manuální 
CPR

— Držák infuzního stojanu po obou stranách lůžka

— Boční madla s ovládacími prvky

— Polštář určený pro podpěru bederní části

— Integrovaný panel s ovládacími prvky

— Ruční madla (pár)

— Kolečka 150 mm, 1 směrové kolečko

— Centrální brzda

— Ekvipotenciální svorka

— Síťový kabel dle vlastní volby

— Výběr standardního barevného provedení

— Balení
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— Svoboda volby porodních 
poloh

— Ano přirozeným porodům

— Maximální bezpečí 
pro dítě a rodičku

— Intuitivní a snadné ovládání

— Hygiena bez kompromisů

— Minimální fyzická námaha
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— Výjimečný moderní design

— Zvýšená úroveň péče
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