
Välkommen till världen

AVE 2  
förlossningssäng



Förlossningssängen AVE 2 passar perfekt för alla stadier under en förlossning, inklusive 
inledande värkar, förlossning, återhämtning och postpartum, så att patienten och hennes 
familj kan genomgå en normal förlossning i ett rum med hemkänsla.

Snabb och enkel rengöring.

Attraktiv och funktionsrik 
design ger ett utmärkt 
första intryck.
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Resan börjar
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Extra låg höjdjustering (600 mm) 
gör det tryggt och säkert för 
patienten att ta sig upp i sängen 
och därför är den mycket lämplig 
för förlossningar.

Patienten kan fritt välja den 
bästa ställningen under 
förlossningen.

Den högsta höjden (1 050 mm)
ger perfekt läge för perineal
reparation.

Bekväm madrass för vila under 
återhämtningsstadiet. Med extra och 
lämpliga tillbehör kan sängen även 
användas under postpartumperioden.
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Fördelar med Ave 2
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Fördelar med Ave 2
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– Frihet att ändra förlossnings-ställning

– Säg ja till naturlig förlossning

– Maximal säkerhet för barnet 
och patienten
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– Intuitivt och enkelt handhavande

– Kompromisslös hygien

– Minimala fysiska ansträngningar
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– Attraktiv modern design

– Ökar vårdkvaliteten

– LDR- och LDRP-koncept
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Det magiska ögonblicket
MER PLATS
En enkel ledad mekanism gör det snabbt och lätt att fälla in 
eller ut fotsektionen under förlossningen. Eftersom den sitter 
kvar på sängen förhindras risken för infektioner från golvet och 
personalens risk för ryggskador minskas genom att de inte 
behöver lyfta sektionen.
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När sektionen lutas kan den även användas som ett fotstöd.

Genom att skjuta den uppåt kan du snabbt ställa in sängen i vågrätt läge och 
samtidigt dra nytta av sektionens höga belastningskapacitet. Detta innebär att 
den också kan användas som en bred och bekväm yta för ett barn.
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Detta är den del av sängen där du tack vare tekniska och 
innovativa lösningar får bättre arbetsergonomi och en komplex 
produkt för hela förfarandet.



Snabb justering
Benstödens stadiga 
konstruktion innebär att 
vårdpersonalen kan reagera 
mycket snabbt och effektivt 
på olika situationer som kan 
inträffa under förlossningen.

Fälls undan för att ge personalen enkel tillgång till patienten.Brickans höjd kan justeras för olika lårbensstorlekar.

Benstöden kan snabbt justeras 
till nödvändigt läge.
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U-FORM 
Den unika ovala formen som skapar 
det utrymme som behövs för åtkomst 
till bäckenbotten passar tätt ihop med 
förlossningsröret och minimerar därmed 
överföringsluckor. 

4LIFT
En innovativ 
teleskoplösning ger extra 
låg höjd för säker ingång 
i sängen och extra höjd 
för behandling.

HANDTAG
Ökar patientens komfort under 
förlossningen.

Det finns oberoende motordriven 
bäckenlutning för bättre upphöjning 
av svanskotan.
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Grindar
Grindarna är utrustade med kontrollpaneler och 
kan enkelt fällas undan när patienten flyttas mellan 
två sängar. Tystgående och enkel svängning med 
en hand. Inget behov av extra utrymme bredvid 
sängen. Grindarna fungerar som stöd för att hjälpa 
patienten att sätta sig upp. 

ENKLA REGLAGE
En integrerad kontrollpanel med tydliga 
illustrerade diagram och symboler för både 
patienten och vårdpersonalen. Sköterskan 
kan låsa rörelsefunktioner.

Tillgängliga reglage:

1. Höjd- och lutningsjustering

2. Trendelenburg-läge

3. Spärreglage

4. Belysning under sängen (tillval)

5. Sköterskeanrop (tillval)

Pantone 425 C

Pantone Cool Gray 3 C

Pantone 433 CLED dioda

LED dioda

Pantone 715 C

RAL 3020

10 LINET | Ave2



HYGIEN OCH SÄKERHET
Hög hygienstandard och kompakt konstruktion av vissa delar av 
stödområdet, tillsammans med sängbasens plasthölje, minskar 
tidsåtgången vid rengöring av sängen.

1. Bakterieavstötande läder

2. Stoppning utan sömmar

3. Kompakt och separat utrymme

4. Elektrostatiskt målad 
med beläggning av epoxipulver mot korrosion

Förlossningssängens stadiga 
konstruktion omfattar inga 
skärande delar eller vassa 
kanter, vilket ökar 
vårdpersonalens säkerhet.
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Säkerhet
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Säkerhet

1. Trendelenburg och HLR

2. Extra reservbatteri

3. Lättdesinficerad ABS-plast

4. Spärreglage

5. Kolumnsystem utan saxlyft

6. Lättåtkomlig central broms

7. Enkla transporter med ledade hjul och skjuthandtag

8. Avtagbar huvudgavel för narkosläkaren (tillval)

9. Sköterskeanrop (tillval)

10. Lutande hållare för IV-stativ
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Trendelenburg

HLR



Litotomiläge

Halvliggande med fötterna mot benstöden

Halvliggande med fötterna på fotsektionen

Sidoliggande

Upprätt

Stödstång för nedhukat läge

Frihet att ändra förlossni  ngsställning
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Läge på alla fyra

Halvt sittande med fotsektionen

Perineal reparation

Halvt sittande med benhållarna

Epiduralingrepp

Halvt sittande med hjälp från partner

Frihet att ändra förlossni  ngsställning
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Säg ja till naturliga 
förlossningar

En naturlig metod utan läkemedel vid värkar och förlossning är lämpligast när 
patienten vill behålla kontrollen över sin kropp i så stor utsträckning som möjligt, 
vara en aktiv deltagare under hela förlossningen och ha minimala rutinmässiga 
ingripanden. Med korrekta förberedelser och utmärkt stöd känner kvinnor sig ofta 
stärkta och mycket tillfredsställda med naturliga förlossningar. Det är anledningen till 
att vi säger JA till en naturlig förlossning med AVE 2.
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FÄRGALTERNATIV  
Välj mellan olika färgalternativ för att matcha miljön och inredningen 
i förlossningsrummet.
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Blå Gul 

Grön 

Orange

Violett 



Avtagbar huvudgavel

Belysning under sängenFjärrkontroll

Övre madrass Främre hållare

Hink av rostfritt stål med hjul

Euro-lås Klädd stödstång

Skjutbar 4,5 l skål av rostfritt stål

Teleskopiskt IV-stativ

Sköterskeanrop

Kussen

Tillbehör
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Tillbehör Parametrar
TECHNICAL PARAMETERS
Liggytans totala längd 2 122 mm  

Minimilängd i standardläge 1 570 mm  

Full bredd 980 mm  

Hjulstorlek 150 mm  

Minimihöjd 600 mm  

Maxhöjd 1 050 mm  

Ryggsektion -10° / +70°  

Mittsektion 0° / +18,5°  

Trendelenburg-läge 0° / -10°  

Lodräta benstöd 0° / +135°  

Vågräta benstöd 0° / +60°  

Fotsektionens justeringsvinkel 0° / -22°  

Maximal patientvikt 240 kg  

Total produktvikt 245 kg

ELEKTRISKA PARAMETRAR
Batterier – reserv 24 V / 1,2 

Ah  

Ingångsspänning 230 V

Motorspänning 24 V  

Vätskeintrångsskydd för sängen IPX4  

Enhetsklass I  

Klassificering för applicerade delar: B
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STANDARDUTRUSTNING
– Standardbenstöd med benremmar (par)

– Reservbatteri

– Skjutbar fotsektion, inklusive stoppning

— Madrass utan sömmar, med  
bakterieavstötande läder

– Elektrisk Trendelenburg och manuell HLR

– IV-stativhållare på båda sidor av sängen

– Grindar med reglage

– Kudde utformad för korsryggstöd

– Fast panel med reglage

– Handtag (par)

– 150 mm hjul, ett svängbart

– Central broms

– Ekvipotentiell kontakt

– Nätverkskabel

– Flera olika standardfärgalternativ

– Förpackning
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– Frihet att ändra förlossnings-
ställning

– Säg ja till naturlig förlossning

– Maximal säkerhet för barnet 
och patienten

– Intuitivt och enkelt handhavande

– Kompromisslös hygien

– Minimala fysiska ansträngningar
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– Attraktiv modern design

– Ökar vårdkvaliteten

– LDR- och LDRP-koncept
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