Partura® fødeseng
Når kvalitet teller

Komfortabel og sikker fødsel
— med fokus på preventiv obstetrikk

[Februar 2021, kat88]
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Partura®
Et nytt konsept for fødestuen
Kombinerer komfort, fleksibilitet og sikkerhet

Idé: Karin Berghammer/Iris Podgorschek
Design: podpod design

Fødesengen er utformet slik at den fødende
skal kunne bevege seg lettest mulig under
det første stadiet av fødselen og under utdrivningsfasen. Den kan justeres som man
ønsker med en håndkontroll.
Den fødende kan også selv justere fødesengen. Liggeoverflaten er behagelig
polstret og stor nok til at partneren kan gi
støtte. Jordmoren kan bruke fotseksjonen
som sete.
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På moderne sykehus legges det stor vekt
på at pasienten skal være fornøyd i tillegg
til at den medisinske behandlingen selvsagt
skal være sikker.
Schmitz’ fødeseng tilfredsstiller alle krav:
Den kombinerer et attraktiv design med
god komfort for den fødende, og optimale
arbeidsforhold for de som jobber på
fødestuen.
Den lukkede, glatte overflaten og polstrin-

gen er enkel å rengjøre og desinfisere.
Hvis det skulle være behov for å justere
fødesengen for å foreta et raskt kirurgisk
inngrep, gjøres det ved noen få håndgrep.
Et nytt konsept for fødestuen for en sikker
og naturlig fødsel.
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I første stadium av fødselsveene, liggeflaten er stilt inn på laveste stilling
(64 cm) for å kunne veksle mellom
avslapping og bevegelse, den lave
liggestillingen gjør det lett å stå opp
fra fødesengen og legge seg igjen

I andre stadium av fødselsveene i vertikal stilling med partner, kvinnen lener seg mot partneren,
kroppskontakt

Fødsel i litotomi-stilling,
klassisk stilling

Fødsel i sammenkrøpet stilling,
optimal fødselsakse, maksimal
kylose, perineum avlastes

Fødsel i Trendelenburg stilling,
ved skulder-dystoki, kirurgisk inngrep
eller manuell utpressing

Fødsel i sammenkrøpet stilling med
partner, som kan løfte kvinnen litt
opp når hodet kommer ut, kroppskontakt

I første stadium av fødselsveene
og/eller overgangsfase med
kne-albuestilling, for å kunne føde til
tross for resterende cervikalos
og intrauterin asfyksi

Kirurgisk fødsel, bruk av fødselstang
eller vakumekstrasjon, manuell utstøtning ved setefødsel post partum for å
lette perineum, og ved
manuell fjerning av placenta

Fødsel i kne-albuestilling, for flerbarnsfødsler når epidural er gitt for
å lette perineum, og også for fødsler
med spesielt store barn

Keisersnitt i fødestue ved
akutt indikasjon

Post partum,
for fødsel i kne-albuestilling,
kvinnen behøver ikke snu seg etter
fødselen, hun kan ganske enkelt
lene seg tilbake

Sjokkstilling ved prolaps i
navlestrengen eller
sirkulasjonssvikt

I andre stadium av fødselsveene,
i vertikal stilling for en behagelig
sittestilling, fordypningen i madrassen
gjør at det ikke er trykk mot perineum,
kvinnen trenger ingen partner
da manuell utstøtning er
mulig i setestilling

Benheving for avslapping
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Partura® fødeseng
Tilbehør

Fødeseng Partura 140.1010.0
●	Fotseksjonen

kan skilles fra hovedseksjonen – gir bedre tilgang for jordmor
og lege – fotseksjonen kan også brukes
som et sete eller lagring.

●	Parallell

og separate elektromotorisk
høyderegulering av hoved- og
fotseksjonen.

●	Enkel

rengjøring og
desinfeksjon takket være
tette, vannavstøtende overtrekk
med sklisikre overflater, avtakbare
overtrekk.

●	Mobil

ved hjelp av svingbare
hjul – sentralt bremsesystem.

●	24

standard farger for et attraktiv fargedesign.

●	Mange

muligheter for justeringer,
høy stabilitet og mye plass for de ulike
fødeposisjoner – involverer
også partneren.

●	Elektromotoriske

justeringer ved hjelp av
2 håndkontrollenheter.

●	Mykstart

funksjon av alle bevegelser av
fødesengen.

●	Multifunksjonell

ryggstøtte, som kan
monteres både ved hovedseksjonen og
fotseksjonen.

●	Fotstøtter

med kuleledd og festehendel
for raskt skifte fra lagringsposisjon til
bruksposisjon.

●	Operasjonell

pålitelighet ved midlertidige strømbrudd takket være
integrerte batterier.

Epoxybelagte understell:
1. farge – signalgul RAL 1003
2. farge – grå aluminium RAL 9007
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Enkel og rask lagring av fotstøtter under hoved- eller
ryggseksjonen, etter behov.
2
Ryggstøtten kan også festes til fotseksjonen.
3
Hvis det ikke er behov for håndtakene kan disse lagres
ved hodeenden av hovedseksjonen.
4
Hovedbryter, potensialutjevning, batteriindikator, nettkontakt ihht. IEC 60230 C13.
5
Infusjonsstativ kan festes ved hodet eller til venstre eller
høyre side.
6
Håndtak for å bevege fotseksjonen på en enkel måte.
Festespak for å låse fotseksjonen.
7
To håndkontroller med spiralkabel, montert på høyre
og venstre side av hovedseksjonen.

Tilbehør:
8
104.6010.0 Pute
til å støtte ryggen
104.6020.0 Tilpasset overtrekk
til todelt pute, hvitt, kan vaskes i opp til 95°C.
9
104.6030.0 Støttebøyle
for å stabilisere skuldre og hofter, epoxybelagt stålrør,
justerbar vinkel og høyde, med to dreibare festeklemmer, montering på sideskinner
10
104.6040.0 Håndtak (par)
avtagbare, epoxybelagt stålrør, festes til ryggseksjon,
festeklemme i rustfritt stål, kan snus nedover, integrert
holder for fjernkontroll
11
104.6050.0 Pusskuff
i rustfritt stål,
355 x 325 x 100 mm (L x B x D)
12
104.6060.0 Fothvilere (par)
fester i rustfritt stål, fotplater av plastmateriale, grå
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Partura® fødeseng

Standardutstyr
Partura fødeseng, modell nr. 140.1010.0.
Hovedseksjon med sete og rygg, fotseksjon. Utstyrt med styrehjul med sentrallås.
Hoved- og fotseksjonen kan deles.
Fotseksjonen kan skyves inn under hovedseksjonen, fire låsbare posisjoner.
Seteseksjonen har en fordypning med radius 150 mm.
Todelt polstring for hoved- og fotseksjonen
laget av svært elastisk skumgummi, fuktavstøtende og sklisikker.
Todelt overtrekk, hvitt, kan vaskes i opp til
95°C.
Understell og ramme av epoxybelagte stålplater, leveres i farger ihht. vårt fargekart.
Ryggstøtte kan festes til hode- eller fotenden, i lysegrått imitert lær (granittgrå 89).
To fotstøtter, Göpel-type, i rustfritt stål, polstring i lysegrått, kan justeres i høyden. To
roterende kuleledd til å feste benstøttene.
Skifte fra parkeringsstilling til f.eks. sjokkposisjon skjer svært raskt.
To håndtak i rustfritt stål, lysegrå polstring,
kan festes på sidene.
Infusjonsstativ med 4 kroker, rustfritt stål,
kan festes ved hodeende eller på høyre
eller venstre side nær håndtakene, høyden
kan justeres.
Ryggstøtte nær setefordypningen, halvsir-
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kelformet, lysegrå polstring, for fødsel når
den fødende sitter på huk.
To håndkontroller med spiralkabel, montert
på venstre og høyre side av hovedseksjonen, kan justeres i uendelig mange posisjoner ved hjelp av en elektrisk motor.
✔ Høyden på hovedseksjonen er
justerbar
✔ Ryggseksjon er justerbar
✔ Seteseksjonen er justerbar
✔ Skråstilling på liggeflate
(sjokkposisjon)
✔ Høyden på fotseksjonen er justerbar
(i forbindelse med hovedseksjonen)
Integrert nødstrømtilførsel garanterer sikkerhet i tilfeller med kortvarige strømbrudd.
Indikator for batteriladning.

Tekniske spesifikasjoner
Høyden på hovedseksjonen kan justeres fra/til
Høyden på fotseksjonen kan justeres fra/til
(kun i forbindelse med hovedseksjonen)
Utvendige mål på fødesengen med ryggstøtte
Polstret toppstykke
Lengde på madrass på ryggstøtten
Lengde på madrass på seteseksjonen
Lengde på madrass på fotseksjonen
Tykkelse på madrassen
Vinkel på skråstillingen øverst (sjokkposisjon)
Justeringsvinkel på ryggstøtte
Justeringsvinkel på seteseksjon
Sikker arbeidsbelastning (hovedseksjon)
Sikker arbeidsbelastning (fotseksjon)
Vekt fotseksjon
Vekt hovedseksjon
Total vekt
Strømtilførsel
Frekvens
Strømforbruk

645 – 925 mm
460 – 925 mm
2330 (L) x 1015 (B)
mm
1950 (L) x 950 (B) mm
890 mm
350 mm
695 mm
80 mm
0-12°
0-78°
0-27°
220 kg
135 kg
110 kg
265 kg
375 kg
230V AC
50Hz
maks. 0,76 KW
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0°-12°
0°-27°
0°-78°
645-925

460-925
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Partura® fødeseng
Fargekart

Pulverlakkering/epoxybelegg

grå hvit RAL 9002

raps gul RAL 1009050*

lys grønn RAL 6027

hvit RAL 9010

signal gul RAL 1003

sitron grønn RAL 1008060*

alabaster grå RAL 0007500*

pastel orange RAL 2003

blad grønn RAL 1206050*

lys grå RAL 7035

lys elfenben RAL 1015

blå hvit RAL 2408015*

antrasitt grå RAL 7016

sahara beige RAL 0607030*

lys blå RAL 2606030*

sort RAL 9005

gammel rosa RAL 3014

safir blå RAL 5003

hvit aluminium RAL 9006

røsslyng lilla RAL 4003
Antimikrobielt belegg
Disse fargene leveres som antimikrobielle
belegg fra januar 2018.

* RAL fargenyanse
grå aluminium RAL 9007
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sinoberrød RAL 2002
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Partura® fødeseng
Fargekart

Farger
Todelt polstring for hovedseksjon og fotseksjon: granittgrå 96
Polstring ryggseksjon: granittgrå 96
Fotstøtter, håndtak og ryggstøtte: polstring
lys grå
Understell og stålrammer: pulverlakkering/
epoxybelagt i henhold til fargekart.

Antimikrobielt belegg
Pulverlakkering/epoxybelegg har antimikrobielt belegg.
Et antimikrobielt belegg sikrer effektiv og
langvarig reduksjon av bakterie-, muggog soppkolonisering.
På grunn av det antimikrobielle belegget
reduseres visse bakterier opp til 80% etter
15 minutter og opptil 99% innen de første
to timene.
Det hemmer vekst av et bredt spekter av
mikroorganismer:
• MRSA
• E. coli
• Salmonella
• Legionella
• Aspergillus Niger
Den anti-mikrobielle belegg har blitt testet
i henhold til ISO 22196: 2011 for å underbygge reduksjon av mikrober. Bare belegg
med en minimum reduksjon på 95 prosent
er godkjent.
For ytterligere informasjon vennligst besøk
www.biocote.com.
Mikrober har svært lang stabilitet på ubehandlede flater:

Mikrober har svært lang stabilitet på
ubehandlede overflater:
Mikrobe

Varighet

MRSA

opp til 7 måneder

Salmonella

14 dager

Aspergillus niger

sporer overlever i
flere år

E.coli

opp til 16 måneder

Den antimikrobielle sølvionteknologien
reduserer veksten av mikrober opp til 99
prosent i løpet av de to første timene.

Uten antimikrobielt
belegg

Med antimikrobielt
belegg

Prosentandel reduksjon av MRSA og E.coli
på en beskyttet overflate
(ISO 22196:2011)
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Notater
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Notater
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