
Affinity™ Four Förlossningssäng
Säkerhet vid förlossningen
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Den perfekta kombinationen 
av säkerhet och enkelhet

Ergonomiska tryckhandtag och 
inbyggda fasta droppställningar.

Vid värkarbete och förlossning räknas varje sekund. 
Snabba och enkla insatser krävs av vårdpersonalen,  
särskilt i nödfall.

Affinity Four Förlossningsäng är en säker förlossningssäng som 
fungerar enkelt även när det är bråttom. Med funktionen Affinity 
Four Stow and Go™ kan den integrerade fotdelen enkelt skjutas 
in under sängen vid förlossningen och sedan sättas på plats igen 
efteråt. Eller om du väljer den ergonomiskt utformade avtagbara 
versionen kan du bara placera fotdelen på det inbyggda stativet.
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Utformad för att göra varje 
rörelse snabb och enkel

Mindre tid, mindre problem
Vid värkarbete och förlossning är personalens tid dyrbar. Vårdpersonal 
har oftast inte tid att leta efter utrustning eller eluttag eller använda 
komplicerade reglage. Affinity Four-sängen är utformad för att minska 
de problem som vårdpersonal upplever varje dag.

• Fotdelen Stow and Go skjuts under sängen och förvaras där, inga lyft behövs. Fotdelen 
kan enkelt skjutas på plats igen utan problem med att den inte sitter ordentligt eller 
trassel med lakan.

•  Med reservbatteriet kan vårdpersonalen använda alla sängens funktioner, inklusive 
ändring av höjd och läge, när det är långt till ett eluttag, vilket minskar tiden från beslut 
till handling i kritiska situationer.

•  Med den gasdrivna Trendelenburg-mekanismen kan sängens huvudände omedelbart 
sänkas till 8 grader.

•  OneStep-funktionen för nedfällning av sidogrindar ger inget mellanrum vid förflyttning 
för säkrare och enklare patientförflyttning.

•  Sängens strömlinjeformade design med all utrustning förvarad helt inom sängens 
omkrets (istället för att sticka ut) skyddar vårdpersonalen när de förflyttar sig snabbt runt 
patienten.
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Flexibel design möjliggör en 
mängd olika förlossningsställningar
Upplevelsen av värkarbetet och förlossningen varierar från individ till 
individ. Det kan vara en långdragen process för vissa kvinnor och gå 
mycket fort för andra. Affinity Four-sängens flexibla design ger kvinnor 
möjlighet till många olika ställningar så att de kan anpassa sig till 
värkarbetets olika stadier och intensitet och kan även hjälpa till så att 
förloppet fortskrider.

Viktiga funktioner som kan hjälpa till att få värkarbetet att fortskrida: 

• Möjlighet att sänka sängens fotdel för att möjliggöra 
upprätt läge och att stå på alla fyra.

• Vadstödet på förlossningssängen håller den övre delen 
av benet lyft när kvinnan ligger på sidan.

• Förlossningsstången kan användas både när kvinnan 
sitter på huk och till så kallad dragkamp.

• Flexibiliteten hos Affinity Four-sängen hjälper till att få 
värkarbetet att fortskrida oavsett om det sker på sjukhus 
eller på någon annan förlossningsenhet.
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Fortskridande värkarbete
Med Affinity Four Förlossningssängen

Upprätt

På sidan

Dragkamp

På alla fyra

På huk

Halvsittande



6

Ger säkerhet 
vid sängkanten

Säkerhet och bekvämlighet
Hill-Rom har utformat Affinity Four-förlossningssängen så att varje 
detalj bidrar till en säker förlossning för både patienten och 
vårdpersonalen.

•  Fotdelen låses ordentligt och enkelt på plats.

•  EasyGlide vadstöd vrids till rätt läge och låses med 
en enda spak och sitter säkert på plats.

•  Trendelenburg-mekanism med förbättrade fjädrar 
och tätningar gör det enkelt för en person att sänka 
och höja sängen.

•  Uppblåsbara luftkuddar som tillval i rygg- och 
sittdelen minskar behovet av att ompositionera 
patienten.

•  Fyra hjul med dubbla lås håller sängen på plats.

• Tryckomfördelande skummadrass från Hill-Rom 
som tillval ger ökad komfort, särskilt i det känsliga 
sätesområdet.

•  Automatisk bäckenlutning och v-formad madrass ger 
förbättrad åtkomst till patienten under förlossningen.

Patientvänliga handtag och sidogrindar gör det enklare för 
patienter att komma upp och ur sängen.

Automatisk bäckenlutning till 15 grader hjälper till att hålla 
patienten på plats under värkarbetet och förbättrar patientens 
ställning under utdrivningsskedet.

En fotdel som kan lyftas av finns som tillval. Låg 
vikt och enkel att hantera. Fotdelen kan förvaras i 
det inbyggda stativet.

EasyGlide-vadstöd är större och har en 
frigöringsspak som kan aktiveras från alla vinklar 
med en hand.
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Säker arbetsbelastning 227 kg

Max. patientvikt 213 kg

Sänglängd 234 cm

Sängbredd 
sidogrindar uppfällda 99 cm  
sidogrindar nedfällda 91 cm

Sänghöjd 
låg (med madrass) 56 cm 
hög (med madrass) 97 cm 
max. höjd för sittdel 
i Trendelenburg-läge 102 cm

Madrass 
längd 198 cm 
bredd 89 cm 
tjocklek (huvuddel) 12,7 cm 
tjocklek (fotdel) 8,9 cm

Standardfunktioner
• Reservbatteri

• Automatisk nattlampa 

• Fotdel, avtagbar eller  
Stow and Go

• Automatisk lutning av sittdelen 

• V-formad eller rak madrass

• Fyra låsbara hjul 

• Vätskebehållare

• Central broms och styrning

• Omedelbar HLR-frikoppling

• Låsningsstyrning och indikator

• Förlossningshandtag

• OneStep-funktion för nedfällning 
av sidogrindar

• Trendelenburg-läge

• Fotstöd

Tillval
• Luftsupportsystem

• Olika sänggavlar i trä

• Sidecom™ 
kommunikationskontroller*

• Tryckomfördelande 
skummadrass 

• Ergonomiska tryckhandtag med 
inbyggd droppställningshållare

• Inbyggda slanghanterare

• Inbyggda fasta droppställningar

Tillbehör
• Anestesiskärm

• ISS-system

• Förlossningsstång

• Vadstöd – fasta 

• Hållare för syrgastub

• Vadstöd – utdragbara

• Hängande kontrollenhet

• Engångsdukar 

• Fast droppställning

• Foley-kroksats

• Lakan

• Stöd för hela benet – fasta

• Överdrag – fotdel

• Stöd för hela benet – utdragbara

• Överdrag – huvuddel

Viktiga vinklar 
maxhöjning huvuddel 63° 
maxhöjning sittdel 15° 
max. Trendelenburg- 
läge 8°

Max. lyftkapacitet 
säng 227 kg 
fotdel 181 kg

Hjul 15 cm

Sängvikt 
Avtagbar 217 kg 
Stow and Go 232 kg

Produktnummer P3700 E

* Det här tillvalet är inte tillgängligt i länder där CE-märkning krävs

Ytterligare funktioner

Tekniska specifikationer
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Hill-Rom följer konceptet att tidig mobilisering av människor 
och att ge stöd för deras oberoende förbättrar livet - både på 
sjukhuset och i hemmet.

Alla produkter/alternativ är inte tillgängliga i alla länder. 
Om du vill ha mer information om den här produkten eller en tjänst 
kan du kontakta den lokala Hill-Rom-representanten eller besöka vår 
webbsida:

www.hill‑rom.com

Affinity Four Förlossningssäng är avsedd att användas som förlossningssäng för kvinnor i fertil ålder 
vid olika typer av förlossningskliniker.
Klass I
Tillverkare: Hill-Rom Inc. - 1069 Indiana 46 - Batesville 47006 IN - USA
Europeisk representant: Hill-Rom S.A.S. – BP 14 ZI du Talhouët – 56330 Pluvigner – Frankrike

Dessa medicinska enheter är reglerade sjukvårdsprodukter som, i enlighet med denna förordning, 
är försedda med CE-märkning. Hill-Rom rekommenderar att du noggrant läser de detaljerade 
anvisningarna för säker och korrekt användning som ingår i dokumenten som medföljer de 
medicintekniska produkterna. Vårdinrättningarnas personal är ansvarig för korrekt användning och 
underhåll av dessa medicintekniska produkter.

Hill-Rom förbehåller sig rätten att göra ändringar utan föregående meddelande i design, 
specifikationer och modeller. Den enda garanti Hill-Rom ger är den uttryckliga skriftliga garantin som 
ges vid försäljning eller uthyrning av dess produkter.

©2017 Hill-Rom Services, Inc. MED ENSAMRÄTT.
Dok. nr: 5SV137303-04, 22 augusti 2017
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Hill-Rom är ett ledande globalt medicinteknikföretag med fler än 10 000 anställda 
över hela världen. Vi samarbetar med vårdgivare i över 100 länder, inom alla 
vårdmiljöer, genom att fokusera på patientvårdslösningar som förbättrar de 
kliniska och ekonomiska resultaten inom fem kärnområden: förbättrad rörlighet, 
sårvård och förebyggande åtgärder, patientövervakning och -diagnostik, 
kirurgi – säkerhet och effektivitet samt respiratorisk vård. Hill-Roms 
medarbetare, produkter och program arbetar mot ett mål: varje dag över hela 
världen förbättrar vi vårdresultaten för patienter och deras vårdgivare.


