
Çığır açıcı doğum yatağı kolaylık ve 
güvenlik için tasarlanmıştır.  

Affinity® 4 Doğum Yatağı



Gereksinim duyacağınız tek doğum yatağı.

Affinity® 4 Doğum Yatağı

Affinity® 4 doğum yatağı 

hoş ve klinik açıdan 

etkin bir doğum sancısı 

ve doğum ortamı yaratır.



OneStep® baldır destekleri daha 
büyüktür ve tek elle her açıdan etkileştirilebilen 

güçlü bir serbest bırakma kolu vardır.



Affinity® 4 yatağı yatak yanına 

düzinelerce güvenlik 

özellikleri getirir 

•	 Ayak kısmı pozisyonunda sıkıca ve kolayca 

kilitlenir.

•	 EasyGlide® baldır destekleri doğru konuma kayarak 

gelir ve tek bir kolla kilitlenip sıkıca yerinde durur.

•	 Güçlü	bir	Trend mekanizması gelişmiş yaylar 

ve contalar sayesinde alçaltma ve yükseltmeyi 

kolay, tek kişilik bir iş haline getirir.

Güvenlik ve rahatlık

Affinity® 4 doğum yatağının her ayrıntısını doğum 

deneyimini siz ve hastanız için daha güvenli hale 

getirmek üzere tasarladık.

•	 Arkada	ve	oturma	kısmındaki	şişirilebilir hava yastıkları 

hastaya doğum için tekrar pozisyon verme gereksinimini 

azaltır.

•	 Dört çift kilitli tekerlek yatağı yerinde tutar.

•	 Daha	kalın,	basınç	azaltıcı	Comfortline® sünger şilte 

özellikle hassas oturma alanı bölgesinde ekstra destek 

sağlar.

Hasta dostu tutacaklar ve korkuluklar hastaların kalkıp 
hareket etmesini daha kolay hale getirir.

15 dereceye kadar otomatik pelvik eğim hastayı doğum 
sancısı sırasında yerinde tutar ve doğum sırasında 
pozisyon vermeyi kolaylaştırır.

Kaldırmalı ayak kısmı hafiftir ve kullanması kolaydır ve 
ayak kısmı ürünün üzerindeki bir stand üzerinde saklanır.



Doğum sancısı ve doğum sırasında her saniye önemlidir. 

Özellikle acil bir durumda olmak üzere hızlı ve kolay 

bir şekilde cevap verebilmeniz gerekir. Affinity® 4 doğum 

yatağı en meşgul ortamlarda bile kolayca çalışan güvenli 

ve işlevsel bir doğum yatağı sözünü yerine getirir.

Affinity® 4 doğum yatağı ile çift kilitlenen tekerleklerden daha 

güçlü baldır desteklerine kadar büyükten küçüğe kaliteyi 

arttıran düzinelerce değişiklik yaptık. 

Doğum yatağımız güvenlik ve kullanım 
kolaylığının kusursuz 
kombinasyonudur

Bir bakışta:

KULLANIM KOLAYLIĞI

• Batarya yedeklemesi

• Sıfır aktarma aralığı

• Kullanımı kolay pnömatik Trend mekanizması

• OneStep® korkuluk serbest bırakma

• OneStep® baldır destekleri

HASTALAR VE BAKICILAR İÇİN GÜVENLİK

• Daha Güçlü EasyGlide® baldır destekleri

• Yatağı sıkıca yerinde tutmak için dört çift kilitlenen tekerlek

• Basınç azaltıcı süngerli Comfortline® şilte

• Hastanın yer değiştirmesini azaltmak üzere otomatik pelvik eğim

• Yatak etrafında çıkıntılı bir kısım bulunmayan açık perimetre

• Ergonomik olarak tasarlanmış kaldırma kısmı



Artık güç kaynağı aramayacaksınız. Batarya yedekleme yatak özelliklerinin 

bir prizden uzakta olduğunuzda bile kullanılmasını mümkün kılar.

Diğer yataklar

Affinity® 4 yatağı



•	 Batarya yedekleme ile yatağın yükseklik ve pozisyon 

değiştirme dahil tüm özelliklerini bir prizden uzak 

olduğunuzda kullanabilir ve böylece kritik durumlarda 

“karardan insizyona” süreyi azaltabilirsiniz.

•	 Gaz	yardımlı	Trend mekanizması başın kaldırılmış 

durumdan anında 8 dereceye alçaltılmasını 

mümkün kılar.

•	 OneStep® korkuluk serbest bırakma daha güvenli 

ve daha kolay hasta aktarma için sıfır aktarma 

aralığı sunar.

Affinity® 4 yatağı her 
hareketi hızlı ve kolay 
yapacak şekilde 
tasarlanmıştır

•	 Yatağın etkin tasarımı tüm ekipmanın tamamen 

perimetre içinde saklanmasıyla (çıkıntı yapmak yerine) 

hastanız etrafında hızla hareket ederken sizi korur.

•	 Otomatik pelvik eğim ve isteğe bağlı V kesim döşek 

doğum için hastaya daha kolay erişim sağlar.

Daha kısa süre, daha az zorluk

Doğum sancısı ve doğum sırasında personelin zamanı çok 

önemlidir. Kimse ekipman aramak, bir priz aramak veya 

karmaşık kontrolleri kullanmak için zaman ayıramaz.

Affinity® 4 yatağı her gün karşılaştığınız zorlukları azaltmak içindir.
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Hill-Rom haber vermeden tasarım, spesifikasyonlar 

ve modellerde değişiklikler yapma hakkını saklı tutar. 

Hill-Rom’un verdiği tek garanti ürünlerinin satışı veya 

kiralanması durumunda verilen açık yazılı garantidir.

© 2007 Hill-Rom Services, Inc. – TÜM HAKLARI 

SAKLIDIR

Hill-Rom bakım ortamına 75 yılı aşkın süredir hizmet vermiştir. Yakın zamanlı bir çalışmada* on tesisten dokuzu bir Hill-Rom 

doğum yatağına sahip olduklarını bildirmişlerdir. Bu tür deneyim bir fark yaratır. Bu Hill-Rom farkıdır.

Affinity® 4 Doğum Yatağı

Teknik spesifikasyonlar (P3700) 

Yatak Uzunluğu
Tam .............................................................................................................................................................229 cm (90 inç)

Yatak Genişliği
Yan korkuluklar yukarıda ................................................................................................................. 99 cm (39 inç)

Yan korkuluklar aşağıda ................................................................................................................... 91 cm (36 inç)

Yatak Yüksekliği
En Alçak (şilte ile).................................................................................................................................. 58 cm (23 inç)

En Yüksek (şilte ile) .............................................................................................................................. 99 cm (39 inç)

Trend benzeri pozisyonda oturma kısmının maksimum yüksekliği ...................102 cm (40 inç)

Şilte
Uzunluk ....................................................................................................................................................198 cm (78 inç)

Genişlik ....................................................................................................................................................... 89 cm (35 inç)

Kalınlık (baş kısmı) .............................................................................................................................. 12,7 cm (5 inç)

Kalınlık (ayak kısmı) ........................................................................................................................... 8,9 cm (3,5 inç)

Kritik Açılar
Maksimum baş yükseltme ...................................................................................................................................... 63°

Maksimum oturma kısmı yükseltme ................................................................................................................ 15°

Maksimum Trend benzeri konumlandırma .....................................................................................................8°

Maksimum Taşıma Kapasitesi
Yatak ............................................................................................................................................................227 kg (500 lb)

Ayak kısmı ................................................................................................................................................181 kg (400 lb)

Tekerlek Çapı
Standart ....................................................................................................................................................... 15 cm (6 inç)

İsteğe Bağlı ................................................................................................................................................ 20 cm (8 inç)

Yatak Ağırlığı .....................................................................................................................................218 kg (480 lb)

Standart Özellikler

•	Batarya	Desteği	 •	Standart	15	cm	(6	inç)	Tekerlek

•	Otomatik	Gece	Lambası	 •	Kaldırmalı	Ayak	Kısmı

•	Otomatik	Oturma	Kısmı	Eğimi	 •	V	kesim	veya	Düz	Kenarlı	Yüzey

•	4	Tente®	Kilitlenen	Tekerleği	 •	Kalıplanmış	Başucu	Paneli

•	Atık	Kabı	 •	Merkezi	Fren	ve	Yönlendirme

•	CPR	Serbest	Bırakma	 •	Kilitleme	Kontrolü	ve	Göstergesi

•	Doğum	Sancısı	Tutacakları	 •	Serum	askılığı

•	OneStep®	Korkuluk	Serbest	Bırakma	 •	Trend	benzeri	Konumlandırma

•	Ayak	Kısmı	Çıkarma	 •	Ayak	Destekleri

Aksesuarlar

•	Anestezi	Ekranı	 •	ISS	Sistemi

•	Kol	Tahtası	 •	Doğum	Çubuğu

•	Baldır	Destekleri	–	Takılı	 •	O
2
 Tank Tutucu

•	Baldır	Destekleri	–	Teleskopik	 •	Pendant	Kontrolü

•	Tek	Kullanımlık	Örtüler	 •	Sabit	Serum	Askılığı

•	Foley	Kanca	Kiti	 •	Geçmeli	Örtü	–	Ayak	Kısmı

•	Tam	Ayak	Destekleri	–	Takılı	 •	Geçmeli	Örtü	–	Baş	Kısmı

•	Tam	Ayak	Destekleri	–	Teleskopik

•	Serum	Askıları

Seçenekler

•	Hava	Destek	Sistemi

•	Çeşitli	Ahşap	Başucu	Panelleri

•	Voltaj	–	120	A	veya	230	A

*Hill-Rom	Pazar	Araştırması	–	dosyalanmış.

www.hill-rom.comFrance..................................................................................................................................................................................................................................................+33 (0)2 97 50 92 12

United Kingdom ..........................................................................................................+44 (0)1530 411000

Deutschland .......................................................................................................................................................................+49 (0)211 16450-0

Nederland .................................................................................................................................................................................................+31 (0)347 32 35 32 

Italia............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................+ 39 (0)2 950541

Suisse/Schweiz .................................................................................................................................+41 (0)21 706 21 30
(deutschsprachig) .........................................................................................+41 (0)21 706 21 38 

Österreich...................................................................................................................................................................................................................+43 (0)2243 28550 

Ireland...........................................................................................................................................................................................................................................................+353 (0)1 413 6005 

Iberia....................................................................................................................................................................................................................................................................................+34 (0)93 6856000 

Nordic Countries ...........................................................................................................................+46 (0)20 78 10 30 

Export..............................................................................................................................................Contact your local Hill-Rom 
distributor or contact your Area Manager via 
website or call.........................................................................................................................................................................................+1 812 934 8173


