
Bine ați venit pe lume, copii!

Pat de naștere AVE 2



Patul de naștere AVE 2 este potrivit pentru toate etapele nașterii - travaliu, 
naștere, recuperare și postpartum, oferind mamelor un sentiment de confort 
și siguranță.

Ușor și rapid de curățat.

Design atractiv și funcțional 
de la prima impresie.

DELIVERY

RECOVERY

Să înceapă călătoria
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Reglarea patului la o înălțime extra 
mică de 600 mm oferă o siguranță 
suplimentară mamei fiind astfel 
potrivit și pentru exerciții fizice în 
timpul travaliului.

Femeile aflate în travaliu 
pot alege orice poziție în 
timpul nașterii.

Înălțimea maximă de 1050 
mm pentru o poziție 
perfectă pe parcurusul 
reparației perineale.

Un somn confortabil este important în 

faza de recuperare. Cu accesorii 
suplimentare și adecvate patul poate fi 

folosit și pentru perioada postpartum.
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Beneficiile patului Ave 2
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Benefits of Ave 2

P
ac

ie
nt

— Libertatede a schimba poziția 
de naștere

— Încurajarea nașterilor naturale

— Siguranță maximă pentru 

bebeluș și femeile în travaliu
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— Intuitiv și ușor de operat

— Igienă fără compromis

— Efort fizic minim

M
an

ag
em

en
t— Design modern de excepție

—  Nivel ridicat de îngrijire medicală

— Integrează conceptul de relație 

LDRP (travaliu, naștere, recuperare, 

postpartum)
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Unde misterul intervine
SECȚIUNE PICIOARE 
RETRACTABILĂ 
Mecanism simplu de pivotare pentru a ascunde secțiunea 
pentru picioare, rapid și ușor. Aceasta rămâne atașată la pat și 
nu se depozitează pe podea, ceea ce înseamnă prevenirea 
infecțiilor și a accidentărilor.
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Când este înclinată, secțiunea poate fi folosită și ca suport pentru picioare.

Prin culisare, puteți pune patul rapid în poziția orizontală, utilizând o 
capacitate mare de încărcare a secțiunii. Acest lucru înseamnă, de 
asemenea, o zonă largă și confortabilă atât pentru mamă cât și pentru 
copil.
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Aceasta este partea patului care, datorită soluțiilor 
tehnice și inovatoare oferă o ergonomie de lucru mai 
bună și un produs complex pentru întreaga procedură.



Secțiunea pentru 
picioare
Suporturile ferme pentru 
picioare permit echipei de 
îngrijire să răspundă 
foarte rapid și eficient la 
diferite situații care pot 
apărea în timpul nașterii.

Braț rabatabil pentru acces facil al personalului medical la femeia însărcinată.Reglarea înălțimii tăvii pentru diferite dimensiuni ale femurului.

Reglarea rapidă a suporturilor 
pentru picioare în poziția dorită.
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SISTEM 
INDEPENDENT 
DE ÎNCLINARE A 
ȘEZUTULUI
Forma ovală unică creză spațiul necesar 
accesului perineal fiind aproape de tava 
de naștere minimizând lacunele de 
transfer. 

Există un sistem independent de 
înclinare pelviană motorizat pentru o 
mai bună ridicare a coccisului.
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MÂNERE
Sporește confortul mamei în a 
doua etapă a nașterii.

CONSTRUCȚIE PE 
COLOANĂ
Soluția telescopică inovatoare 
oferă funcția de reglare a patului la 
o înălțime mică pentru accesarea 
patului în siguranță, precum și o 
înălțime suplimentară pentru 
tratament.



Panouri laterale
Panourile laterale cu panou de control integrat și 
ușor de rabatat atunci când se transferă pacienta 
dintr-un pat în altul. Viraj silențios și ușor de 
acționat cu o singură mână. Nu este nevoie de 
spațiu suplimentar lângă pat. Servește ca suport 
pentru a ajuta pacientele să stea în picioare.

CONTROL SIMPLU
Panou de control integrat, cu pictograme și simboluri 
clare pentru femeile aflate în travaliu și asistentele 
medicale. Asistentele pot controla și bloca mișcările.

Controale active:

1. Reglare înălțime și 
înclinare

2. Poziția Trendelenburg

3. Funcție de blocare

4. Iluminare sub pat
(opțional)

5. Apelare asistentă 
medicală (opțional) 

Pantone 425 C

Pantone Cool Gray 3 C

Pantone 433 CLED dioda

LED dioda

Pantone 715 C

RAL 3020
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IGIENĂ ȘI SIGURANȚĂ
Standardul ridicat de igienă și construcția compactă a anumitor 
secțiuni, precum și husa de plastic a bazei, reduc timpul necesar 
curățării patului.

1. Piele statică bacteriană
2. Tapițerie fără cusături
3. Spațiu compact și separat
4. Vopsit electrostatic și acoperire cu
pulbere epoxidică împotriva coroziunii

Construcția fermă a patului de 
naștere nu conține puncte sau 
margini ascuțite, ceea ce crește 
siguranța personalului.
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Siguranță
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Safety

1. Trendelenburg și funcție CPR

2. Baterie de rezervă

3. ABS cu dezinfectare ușoară

4. Funcție de blocare

5. Fără sistem pe coloană cu ridicare de tip foarfeca

6. Frână centrală ușor de accesat

7.   7. Transport ușor cu roți direcționale și mânere de   
împingere

8. Cablu detașabil pentru anestezist (opțional)

9. Apelare asistentă medicală (opțional) 1

10. Suporturi de înclinare pentru stativul IV 
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Trendelenburg

CPR



Litotomie

Poziție semi-recumbentă cu picioarele sprijinite pe suport

Poziție recumbentă cu picioarele sprijinite pe suport

Pe o parte

Vertical

Poziție ghemuit pe bară de sprijin

Libertatea de a schimba              a birthing position
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Toate cele patru poziții

În șezut utilizând suporturile pentru picioare

Reparații perineale

În șezut utilizând suporturile pentru picioare

Procedura epidurală

În șezut asistată de partener

Freedom to change              pozițiile de naștere
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Da! nașterilor naturale
O abordare naturală și nemijlocită a travaliului și a nașterii se va 
potrivi cel mai bine dacă viitoarea mamă dorește să rămână în control 
asupra propriului corp și să fie un participant activ pe parcursul 
întregii etape de travaliu și naștere, cu intervenții de rutină minime. 
Cu o pregătire și un sprijin adecvat, femeile se simt puternice și 
profund satisfăcute de nașterea naturală. De aceea, spunem da 
nașterilor naturale pe patul AVE 2.
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OPȚIUNI CULORI
Alegeți dintr-o diversitate de culori pentru a satisface designul 
interior al salonului de nașteri.
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Albastru Galben

Verde 

Roz

Violet 

Portocaliu



Capăt pat detașabil

Iluminare sub patTelecomandă

Saltea suplimentară Mâner

Bol din oțel inoxidabil cu rotile

Bară euro-rail Bară de suport Pernă

Bazin de 4.5l din oțel inoxidabil

Stativ de infuzie

Funcție apelare asistentă

Accesorii
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Accessories Parametri
PARAMETRI TEHNICI
Lungime totală a suprafeței 2122 mm  

Lungime minimă în setările implicite 1570 mm  

Lățime 980 mm 

Mărime roți 150 mm 

Înălțime minimă 600 mm 

Înălțime maximă 1050 mm  

Secțiune spate -10°/+70°

Secțiune șezut 0°/+18,5°  

Poziție Trendelenburg 0°/-10°  

Suporturi picioare pe verticală 0°/+135°  

Suporturi picioare pe orizontală 0°/+60°  

Unghi de reglare a secțiunii picioarelor 0°/-22°  

Sarcina maximă a pacientului 240 kg 

Greutatea totală a produsului 245 kg

PARAMETRI ELECTRICI
Baterii de rezervă 24V/1.2 

Ah  

Tensiune – intrare 230 V

Tensiune motor 24 V 

Protecție pat IPX4  

Dispozitiv clasa I. 

Clasificarea părților aplicate B
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240
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ECHIPAMENT STANDARD

— Manere (pereche)

— Roți de 150 mm, 1× 

direcțională— Frână centrată

— Cuplarea echipotențială

— Cablu de rețea la alegere

— Opțiuni standard de culoare

— Ambalaj
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— Suporturi standard pentru picioare cu centuri 

(pereche)

— Baterie de rezervă

— Secțiune glisantă pentru picioare, inclusiv 

tapițerie 

— Saltea transparentă cu piele statică bacteriană 

— Trendelenburg electric și CPR manual

— Stativ pentru infuzie pe ambele părți ale patului 

— Panouri laterale cu comenzi 

— Panou fix cu comenzi
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— Libertatede a schimba poziția 

de naștere

— Încurajarea nașterilor naturale

— Siguranță maximă pentru 

bebeluș și femeile în travaliu

— Design modern de excepție

—  Nivel ridicat de îngrijire 

medicală

— Integrează conceptul de 

relație LDRP (travaliu, naștere, 

recuperare, postpartum)
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— Intuitiv și ușor de operat

— Igienă fără compromis

— Efort fizic minim
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