Aivan uudenlainen synnytyssänky, joka on suunniteltu
helppokäyttöisyyttä ja turvallisuutta vaalien.

Affinity® 4 synnytyssänky

Ainoa synnytyssänky, jonka tarvitset

Affinity 4 -synnytyssänky
®

Affinity® 4 -synnytyssänky
luo miellyttävän ja kliinisesti
tehokkaan ympäristön
niin synnyttäjälle kuin
hoitohenkilöstöllekin.
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Tässä synnytyssängyssä yhdistyvät
täydellisesti turvallisuus ja helppokäyttöisyys
Synnytyksessä jokainen sekunti on tärkeä.
On pystyttävä reagoimaan nopeasti ja helposti, varsinkin
hätätilanteessa. Affinity® 4 on turvallinen ja selkeälinjainen
synnytyssänky, jota on kätevä käyttää kiireisessäkin
ympäristössä.
Affinity® 4 -synnytyssängyssä on kymmeniä suuria ja pieniä
laatuun liittyviä parannuksia kaksoislukittuvista pyöristä
polvitaivetukiin.

Ominaisuudet lyhyesti:
HELPPOKÄYTTÖINEN
•

Varmistusakku

•

Potilaan aukoton siirto

•

Helppokäyttöinen kaasuavusteinen Trend-mekanismi

•

OneStep®-laidanvapautin

•

OneStep®-polvitaivetuet

TURVALLINEN POTILAILLE JA HOITOHENKILÖSTÖLLE
•

Vahvemmat EasyGlide®-polvitaivetuet

•

Neljä kaksoislukittuvaa pyörää pitää sängyn
tukevasti paikallaan

•

Comfortline®-patjassa on painetta keventävä vaahtomuovi

•

Automaattinen lantio-osan kallistus vähentää potilaan 		
siirtymistä paikaltaan

•

Ei sängyn ulkopuolelle työntyviä osia

•

Ergonomisesti pois nostettava jalkaosa
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Muut sängyt

Enää ei tarvitse etsiä virtalähdettä. Varmistusakun ansiosta sängyn
toimintoja voi käyttää myös ilman pistorasiaa.

Affinity® 4 -sänky
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Affinity® 4 -sängyn
kaikkien toimintojen käyttö
on nopeaa ja helppoa
Nopeampaa ja vaivattomampaa
Synnytyksessä hoitohenkilöstön aika on vähissä. Kellään ei ole
varaa tuhlata edes paria minuuttia tarvikkeiden tai pistorasian
etsimiseen tai monimutkaisten ohjainten käyttämiseen. Affinity®
4 -sänky on suunniteltu vähentämään hoitohenkilöstön
tavanomaisia sängyn käyttöongelmia.

•

Varmistusakun ansiosta voit käyttää sängyn

Sängyn linjakkaan muotoilun ansiosta siinä ei ole

kaikkia toimintoja (myös korkeuden- ja

ulkonevia osia, mikä suojaa sinua, kun liikut nopeasti

asennonsäätötoimintoja) ilman pistorasiaa.

potilaan ympärillä.

Tämä lyhentää toimintaan kuluvaa aikaa
kriittisissä tilanteissa.
•

•

Kaasuavusteisen Trend-mekanismin avulla makuutaso

•

Automaattinen lantio-osan kallistus ja valinnainen
V-muotoinen patja helpottavat pääsyä riittävän lähelle
synnytyksen aikana.

voidaan laskea välittömästi 8 asteen kulmaan.
•

OneStep®-laidanvapauttimen ansiosta potilasta
siirrettäessä väliin ei jää aukkoja, jolloin siirtäminen on
turvallisempaa ja helpompaa.
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Affinity® 4 –sänky tuo
kymmenittäin turvallisuutta
parantavia ominaisuuksia
synnytyssänky-ympäristöön
Turvallinen ja miellyttävä
Affinity® 4 -synnytyssängyn jokainen yksityiskohta
on suunniteltu parantamaan sinun ja synnyttäjän
turvallisuutta synnytyksen aikana.

•

Jalkaosa lukittuu tukevasti ja helposti paikalleen.

•

EasyGlide®-polvitaivetuet käännetään sopivaan
asentoon ja ne lukittuvat lujasti paikoilleen yhdellä
vivulla.

•

•

Selkä- ja istuinosan ilmalla täytettävät tyynyt vähentävät
tarvetta muuttaa potilaan asentoa synnytyksen ajaksi.

•

Neljä kaksoislukittuvaa pyörää pitää sängyn paikallaan.

•

Paksumpi, painetta keventävä Comfortline®-

Tukevassa Trend-mekanismissa on parannettuja

vaahtomuovipatja antaa erityisen hyvän tuen, varsinkin

jousia ja tiivisteitä. Sen avulla nostaminen ja

herkälle alueelle istuinosan kohdalla.

laskeminen käy helposti ja keveästi.

Oikein muotoiltujen kädensijojen ja laitojen ansiosta potilaan
on helpompi liikkua sekä nousta.
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Lantio-osan automaattinen kallistus
15 asteen kulmaan auttaa potilasta pysymään
paikallaan ponnistusvaiheen aikana ja parantaa asentoa
synnytyshetkellä.

Irrotettava jalkaosa on kevyt ja sitä on helppo käsitellä.
Sen voi asettaa lattialle rakenteessa olevan telineensä
varaan.

OneStep®-polvitaivetuet ovat suurempia
ja niissä on tukeva lukitusvipu, jota voidaan
käyttää yhdellä kädellä missä tahansa kulmassa.
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Affinity® 4 -synnytyssänky
Yli 75 vuoden ajan Hill-Rom on työskennellyt hoitoympäristön hyväksi. Äskettäin tehdyssä tutkimuksessa* yhdeksän
kymmenestä laitoksesta ilmoitti käyttävänsä Hill-Romin synnytyssänkyä. Tällaisella kokemuksella on erityistä merkitystä.
Siten Hill-Rom erottuu edukseen.

Tekniset tiedot (P3700)
Vakio-ominaisuudet

Sängyn pituus
Kokonaispituus.......................................................................................................................................................229 cm

• Varmistusakku

• Irrotettava jalkaosa

• Automaattinen yövalo

• V-leikkaus tai suora reuna

Sängyn leveys

• Automaattinen istuinosan kallistus

• Päätylevy puhallusvalettu

Laidat ylhäällä........................................................................................................................................................... 99 cm

• 4 lukittuvaa Tente®-pyörää

• Keskusjarru ja ohjaus

• Nesteallas
• Pika-CPR-vapautin

• Säätimien lukitus ja lukituksen
ilmaisin

• Heti-valmiit synnytyskahvat

• I.V.-nesteytysteline

• OneStep®-laidanvapautin

• Trend-asento

• Jalkaosan poisto

• Jalkatuet

Laidat alhaalla........................................................................................................................................................... 91 cm
Sängyn korkeus
Ala-asennossa (patjan kanssa)........................................................................................................................ 58 cm
Yläasennossa (patjan kanssa).......................................................................................................................... 99 cm
Istuinosan suurin korkeus Trend-asennossa........................................................................................102 cm

• 15 cm:n vakiopyörät
Patja
Pituus............................................................................................................................................................................198 cm
Lisävarusteet

Paksuus (selkäosa)...............................................................................................................................................12.7 cm

• Anestesianäyttö

• I.V.-nesteytystelineet

Paksuus (jalkaosa).................................................................................................................................................. 8.9 cm

• Käsivarsituki

• Infuusiotukijärjestelmä

• Polvitaivetuet – integroidut

• Synnytystanko

• Polvitaivetuet – teleskooppiset

• Happisäiliön teline

• Kertakäyttöiset suojalakanat

• Ohjausrasia

• Foley-koukkusarja

• Kiinteä I.V.-nesteytysteline

• Säärituet – integroidut

• Irtopäällinen – jalkaosa

• Säärituet – teleskooppiset

• Irtopäällinen – selkäosa

Kriittiset kulmat
Selkäosan suurin kohotuskulma.......................................................................................................................... 63°
Istuinosan suurin kohotuskulma.......................................................................................................................... 15°
Suurin Trend-kulma.........................................................................................................................................................8°
Suurin sallittu kuormitus
Sänky............................................................................................................................................................................. 227 kg
Jalkaosa........................................................................................................................................................................ 181 kg
Pyörien koko.......................................................................................................................................................... 15 cm

Valinnaisvarusteet
• Ilmatyynyjärjestelmä
• Valikoima puujäljitelmä päätylevyjä

Sängyn paino....................................................................................................................................................... 218 kg

• Jännite – 120 V tai 230 V

*Hill-Rom in markkinatutkimus – arkistotietoa.
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