Bekvämare förlossning

MÖDRAVÅRD

Förlossningssäng

Bekvämare förlossning

Det är en överväldigande upplevelse att föda barn och något som föräldrarna kommer
att komma ihåg för alltid. Det är dock också en upplevelse som är full av både känslor
och fysisk stress. Det är viktigt för alla mödravårds- och förlossningskliniker att säkerställa
välbefinnandet för både mor och barn.
För att bidra till att hela upplevelsen blir mer angenäm, utan att göra avkall på
vare sig hälsa eller säkerhet, tillhandahåller Merivaara en rad ergonomiska möbler
för mödravårdsavdelningen, exempelvis undersökningsbord och -lampor för
mödravårdsavdelningen, förlossningssängar samt babysängar, spjälsängar och
patientsängar för BB. Dessutom kan vi tillhandahålla olika operationssalslösningar
för mödravårdsavdelningen och andra avdelningar inom sjukhuset.

”Vi har provat den nya Optima-sängen och har övertygats av de nya ergonomiska
funktionerna, som den bekväma bensektionen och de många olika förlossnings
ställningarna. Tack vare att den är så mobil och enkel att använda, hjälper den
också till att förbättra patientsäkerheten.”
— HUS mödravårdsklinik, Helsingfors, Finland
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Tre olika modeller finns av
förlossningssängen Optima
Optima-serien med förlossningssängar ger en bekvämare
förlossning under alla stadier i förlossningsarbetet. Flera
positionsalternativ, ergonomiska funktioner och en stabil
och tillförlitlig struktur ökar komforten för modern, det
nyfödda barnet och barnmorskan. Med tre olika Optimamodeller kan mödravårdsavdelningen välja den som
passar bäst för de aktuella behoven och arbetsmiljön.
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Under förlossningen
Optima förlossningssäng – ergonomisk,
mobil och säker
Den förnyade Optima-sängen har utformats med tanke
på modern, barnmorskan och förlossningsläkaren. Vi har
lagt särskilt fokus på ergonomi, säkerhet och mobilitet för
att hjälpa till att skapa en bättre miljö både för familjen och
vårdpersonalen.

• Lämplig för alla stadier av förlossningen, även när särskild medicinsk vård krävs
• Ett flertal förlossningsställningar i en enda enhet ger modern större komfort
• Barnmorskan kan lätt komma åt modern från olika håll och därmed förbättras ergonomin och säkerheten
• Elektrisk eller manuell Trendelenburg och ryggsektionen kan snabbt tas loss manuellt för ökad säkerhet
• Kan även användas för transporter inom sjukhuset
• Lätt att kliva i och ur sängen tack vare låg minimihöjd

Mer information om Merivaaras lösningar för mödravård, operationssalar
och patientvård finns på vår webbplats på www.merivaara.com.
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För mödravård:

För BB-vård:

Undersökningsbord och -lampor

Barnets första säng

Våra undersökningsbord har utformats särskilt för
gynekologiska undersökningar och mindre ingrepp.
Dessa kompakta bord kan justeras elektriskt eller
manuellt och kombinerar ergonomi med en
funktionell design och användarvänlighet.

Efter förlossningen kan det nyfödda barnet placeras
i en babysäng nära modern. Babysängen är lätt att
flytta och placera nära föräldern eller personalen.
För ökad säkerhet kan sängen ställas i Trendelenburgs
position och förvaringsutrymme finns under den.

Merilux-serien undersökningslampor erbjuder ett
oöverträffat djup i belysningen och fantastiska
egenskaper vad gäller laminärt flöde med stadig
belysning som är fri från skuggor och infrarött ljus.

Vi erbjuder även möbler för patientrummen på BB.

Både knäklykor och en stång för hukande ställning kan
fästas på sätessektionen med en unik låsmekanism eller
på bensektionen med ett inkopplingssystem som ger
större frihet för olika positioner.

Ny skendesign som alternativ, både elegant och mer
hygieniskt.

Den stora skålen i rostfritt stål under sängen kan skjutas
in under bensektionen och dras ut vid behov.

Bensektionen är ultralätt men ändå stabil och enkel att
manövrera och skjuta in under sängen tillsammans med
madrassen, så att arbetsflödet blir snabbare och mer
ergonomiskt. Bensektionen kan justeras i höjd och klarar
även en tung last eftersom SWL uppgår till 150 kg.
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Optima 4-motor
Optima 4-motorn är den mest avancerade modellen
med flera elektriska justeringar och säkerhetsfunktioner.
Denna modell har en bensektion med höjdjustering och
lutning. Dessa funktioner ger ökade möjligheter till att
inta olika ställningar under förlossningsarbetet.

Bensektionen kan höjdjusteras, vilket till exempel gör det
möjligt att föda i sittande ställning och man kan även
använda bensektionen för att stödja moderns fötter under
krystningsfasen. Effekten blir ännu större om man lutar
bensektionen.

Funktioner
Elektriska funktioner:
• Höjdjustering
• Justering av ryggsektion
• Höjdjustering av bensektion
• Trendelenburg

Manuella funktioner:
• Flytt av bensektion inåt/utåt
• Lutning av bensektion

Extra säkerhetsfunktioner:
• Manuell Trendelenburg
• Manuell snabbfrikoppling av
ryggsektionen
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Optima 2-motor
Optima 2-motorn liknar 4-motormodellen, men justeringarna för Trendelenburgs position och bensektionen
är manuella i denna modell. Bensektionen förs manuellt
in/ut under sätessektionen, men kan inte höjdjusteras
eller lutas. I övrigt är Optimas ergonomi och säkerhetsfunktioner lika bra som 4-motormodellen.

Funktioner
Elektriska funktioner:
• Höjdjustering
• Justering av ryggsektion

Manuella funktioner:
• Flytt av bensektion inåt/utåt
• Trendelenburg
• Snabbfrikoppling av ryggsektionen

Optima hydraulisk
Optima hydraulisk har utformats för att säkerställa bästa
möjliga användning även i fall då man inte alltid har tillgång
till elektricitet. Alla justeringar för denna modell är manuella.
Höjden på sängen justeras med en hydraulisk pedal,

justeringen av ryggsektionen är gasfjäderassisterad
och bensektionen förs in och ut manuellt, precis som
på de andra modellerna.

Funktioner
Manuella funktioner:
• Ryggsektion (gasfjäderassisterad)
• Höjd (hydraulisk pedal)
• Trendelenburg
• Flytt av bensektion inåt/utåt
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Flera positioner i en enda enhet för bättre komfort
Sittande ställning
Fördelar:
• Effektiv krystningsställning med
god ergonomi
• Optimerar tyngdkraften och hjälper
till att vidga bäckenöppningen för
en lättare förlossning

Optima erbjuder:
• Breda fotstöd
• Grepphandtag för ökad kraft att krysta
• Många olika sätt att justera bensektionen
för en snabbare förlossning och bättre
ergonomi för barnmorskan

Upprätt ställning med stång för hukande ställning
Fördelar:
• Optimerar tyngdkraften och hjälper till att vidga
bäckenöppningen för en lättare förlossning
• Slappnar av bäckenområdet och ger modern
en mer angenäm förlossning
• Kan även användas i kombination med gymnastikboll

Optima erbjuder:
• Hukstång att stödja armarna på
• In- och utskjutbar bensektion för mer utrymme
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Sidoläge
Fördelar:
• Lättare att slappna av mellan sammandragningar
och krystningar
• Minskar också trycket på bäckenbotten och
maximerar blodflödet till livmodern och barnet
• Ergonomisk position för mödrar i olika storlekar

Optima erbjuder:
• Många olika sätt att justera benstöden
• Enkel låsning av klämmor (patentsökt)

Knästående ställning
Fördelar:
• Minskar trycket på diafragman och förbättrar
blodtillförseln till de sammandragande musklerna
• Lätt att hitta en bekväm bäckenposition

Optima erbjuder:
• Vid justering av sätes- och ryggsektion
• In- och utskjutbar bensektion ger gott om utrymme
runt patienten och förlossningssängen

Ställningarna som visas på bilderna har utförts med en
4-motormodell och bensektionen som kan justeras i höjdled.
Liknande ställningar kan utföras med 2-motormodellen och
den hydrauliska modellen med hjälp av tillbehör och/eller
andra justeringar av sängen.
Fler ställningar finns på vår webbplats på www.merivaara.com
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Översikt av alla tre Optima-modeller

Funktioner

4-motor

2-motor

hydraulisk

Elektriska justeringar:
• Höjd
• Ryggsektion
• Höjd på bensektion
• Trendelenburg

Elektriska justeringar:
• Höjd
• Ryggsektion

• Höjd
• Ryggsektion
• Flytt av bensektion
inåt/utåt
• Trendelenburg

Manuella funktioner:
• Flytt av bensektion inåt/utåt
• Lutning av bensektion
För extra säkerhet:
• Manuell Trendelenburg
• Manuell snabbfrikoppling
av ryggsektionen

Manuella funktioner:
• Flytt av bensektion
inåt/utåt
• Trendelenburg
För extra säkerhet:
• Manuell snabbfrikoppling
av ryggsektionen

Tekniska specifikationer
Madrassbas

3 sektioner

3 sektioner

Säker arbetsbelastning (SWL)

230 kg

230 kg

230 kg

Maximal patientvikt

190 kg

190 kg

190 kg

Vikt

165 kg

118 kg

114 kg

Trendelenburg

12°

12°

12°

Vinkel på ryggsektion

78°

67°

60°

Vinkel på bensektion

16°

-

-

Höjd min–max (150 mm hjul)

580 mm–955 mm

590 mm–955 mm

570 mm–935 mm

Sängbredd

1 000 mm

1 030 mm

1 030 mm

Bredd madrassbas

780 mm

780 mm

780 mm

Sänglängd min–max

1 650–2 210 mm

1 520–2 110 mm

1 520 mm–2 110 mm

Längd madrassbas min–max

1 300–1 900 mm

1 320 mm–2 010 mm

1 320 mm–2 010 mm

Höjdjustering av bensektion

0–250 mm (avstånd mellan
bensektion–sätessektion)

-

-

• Optima förlossningssängar uppfyller alla de senaste direktiven
och standarderna för medicintekniska produkter: IEC/EN
60601-1-2 (EMC), IEC/EN 60601-1, IEC/EN 60601-2-52.
• Merivaaras produktdesign och tillverkning är certifierade
enligt standarderna ISO 9001:2000 och ISO 13485:2003
kvalitetsledningssystem och ISO 14001:2004
miljöledningssystem.
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3 sektioner

Tillbehör till alla modeller

Knäklykor, par

Fotstöd

Sidoskenor

Sidoskenor

A42462200

A42559000

A42200100 4-motormodell
A42801000 2-motor		
+ hydr.modell

A42668600 4-motormodell
A42750700 2-motor		
+ hydr.modell

Droppstång

Lyftstång

Hukstång

2 krokar 100005780
4 krokar 100000499

A41884100

A42749500

Skål 12 l till alla modeller
A42381000

Skål 6 l för 2-motormodell

Tillbehörsskena
100000701
Endast till 4-motormodell.

A42199400

Armstöd

Monitorbricka

100000127
Endast till 4-motormodell.

128009768

Sänggavel, vikbar

Sänggavel

A41935200 4-motormodell
A41982900 2-motor		
+ hydr.modell

100009890 4-motormodell
100009990 2-motor		
+ hydr.modell

Korg för madrasset

Tidningskorg

Krok för elektrisk kabel

Personalens kontrollpanel ACO

10003974

128009784

A41987307

För sjuksköterskor, med möjlighet
att låsa elektriska justeringar, kan
t.ex. placeras vid huvudänden
eller på sidoskenan. Passar till
4-motormodellen.
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Lösningar för effektivt fysiskt
patientflöde och välbefinnande
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Status för informationen, specifikationerna och illustrationerna i denna
publikation anges av publiceringsdatumet. Största möjliga noggrannhet har
tillämpats vid författandet och Merivaara Corp. ansvarar inte för eventuella
fel eller utelämningar. Merivaara Corp. förbehåller sig rätten att ändra
tekniken, funktionerna, specifikationerna och designen för utrustningen
och modellerna utan föregående meddelande. De senaste uppdaterade
specifikationerna och övrig information finns på Merivaaras webbplats.
Alla varumärken tillhör Merivaara om inte annat anges. Patent innehas
eller har sökts.

©Merivaara Corp. 6021EN, tryckt av markprint
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Merivaara Corp.
Puustellintie 2, FI-15150 Lahti, FINLAND
Tel. +358 3 3394 611, fax +358 3 3394 6144
merivaara@merivaara.com
www.merivaara.com
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Merivaaras medicintekniska produkter är CE-märkta
och företagets kvalitetsledningssystem uppfyller EUdirektiv för medicintekniska produkter. Det är certifierat av DNV
enligt standarderna ISO 9001:2008 och ISO 13485:2003. Företagets
miljöledningssystem är certifierat enligt ISO 14001:2004.
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Merivaara grundades år 1901 i Finland och har
därmed över 100 års erfarenhet av design och
tillverkning av sjukhusmöbler. Idag är våra
produkter mycket uppskattade av användare i
över 120 länder tack vare sin användarvänliga,
hållbara och ergonomiska design.
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Våra mångsidiga lösningar och vårt produktutbud
möjliggör ett bekvämt och kostnadseffektivt fysiskt
patientflöde på sjukhus, dagkirurgi- och hälsokliniker,
samt på vårdhem och inom hemvården. Vi strävar
efter att förbättra komforten och välbefinnandet
både för patienter och vårdpersonal.

Hemvård P
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Merivaara tillhandahåller ett brett urval av sjukhusmöbler, till exempel
operationsbord, medicinsk belysning, undersökningsbord, vagnar och bårar
för transport och dagkirurgi, liksom förlossnings- och patientsängar.
Dessutom omfattar våra nya koncept både revolutionerande
integrerade ledningssystem och service efter försäljning.

