


 

 

Łóżko porodowe regulowane elektrycznie 

OPIS PRODUKTU- PARAMETRY TECHNICZNE 
 

LP. Konfiguracja podstawowa Parametr 

1 Łóżko porodowe przeznaczone dla pacjentek oddziałów położniczo - ginekologicznych 
zapewniające pobyt pacjentki w czasie porodu, a także w czasie połogu. 

TAK 

2 Umożliwia ustawienie pacjentki w pozycjach porodu: klasycznej, siedzącej, bocznej, klęczącej, 
będąc wspomaganym przez partnera, ustawienie pacjentki do zabiegów anestezjologicznych, w 
połogu 

TAK 

3 Stabilna konstrukcja łóżka, oparta na mechanizmie pantografowym lub ramion wznoszących. Nie 
dopuszcza się łóżek na pojedynczych kolumnach umieszczonych symetrycznie lub asymetrycznie 

TAK 

4 Długość łóżka porodowego wraz z materacem 2350mm 

5 Szerokość łóżka porodowego 860mm 

6 Całkowite robocze obciążenie łóżka 230 kg 

7 Sterowniki łóżka wbudowane w barierki boczne od strony zewnętrznej (dla personelu), 
umożliwiające sterowanie: 
- wysokością, 
- kątem nachylenia segmentu pleców, 
- kątem nachylenia segmentem siedziska 
- oświetlenia nocnego 

TAK 

8 Sterowniki łóżka wbudowane w barierki boczne od strony wewnętrznej (dla pacjentki) do sterowania 
min.: 
- kątem nachylenia segmentu pleców, 
- kątem nachylenia segmentem siedziska 

TAK 

9 Przełącznik do blokowania działania przycisków dla pacjentki zlokalizowany w miejscu dla niej 
niedostępnym – w podstawie łóżka od strony głowy 

TAK 

10 Automatyczna, elektryczna korekta nachylenia segmentu siedziska podczas podnoszenia segmentu TAK 

 



 

oparcia pleców – ograniczenie zsuwania się pacjentki w dół łóżka podczas porodu. 

11 Zakres automatycznej korekty segmentu siedziska w stosunku do poziomu ramy leża 0-15º 

12 Barierki boczne tworzywowe z możliwością opuszczania za pomocą jednej ręki. Barierki boczne 
profilowane z uchwytem dla pacjentki 

TAK 

13 Łóżko wyposażone w szczyt od strony głowy pacjentki TAK 

14 Zakres elektrycznej regulacji wysokości łóżka liczonej od powierzchni materaca 485-900mm 

15 Elektryczna regulacja podnoszenia i opuszczania oparcia pleców 0 - 60° 

16 Elektryczna, oddzielna regulacja nachylenia siedziska 0 - 15° 

17 Segment nożny leża z regulacją wysokości, regulacją położenia wzdłużnego i możliwością 
całkowitego wsunięcia pod siedzisko 

TAK 

18 Możliwość ustawienia łóżka w pozycji Trendelenburga 8° 

19 Dźwignia do pozycji Trendelenburga umieszczona pod segmentem pleców TAK 

20 Możliwość ręcznego opuszczenia oparcia – funkcja CPR segmentu pleców TAK 

21 Centralna blokada kół zlokalizowana w środkowej części łóżka – na jego boku, nie dopuszcza się 
blokady zlokalizowanej przy kołach. 

TAK 

22 Średnica kół 125mm 

23 Łóżko porodowe wyposażone w materace wykonane ze specjalnego materiału odpornego na 
promieniowanie UV. Maksymalna grubość materacy 120mm. Materace lekkie nie wymagające 
znacznego wysiłku podczas dezynfekcji łóżka. 

TAK 

24 Materac w segmencie siedzenia z wycięciem klinowym TAK 

25 Łóżko wyposażone w podpórki pod stopy zintegrowane z podkolannikami. Możliwość ich 
zamiennego stosowania bez montowania do łóżka dodatkowych elementów wyposażenia. Podpórki 
stopy o regulowanej elektrycznie wysokości. Obracane we wszystkich płaszczyznach 

TAK 

 


	Strona 1
	Strona 2
	Strona 3

