
PORODNÍ POSTEL AVE



SVOBODA VOLBY PORODNÍ POLOHY

RESPEKTOVÁNÍ POTŘEB RODIČKY

POCIT BEZPEČÍ

BLÍZKOST MATKY A DÍTĚTE

Porodní postel AVE svou koncepcí spojuje 

individuální požadavky rodičky na komfort a pohodlí 

s profesionálními potřebami porodního týmu, 

s důrazem na estetický a funkční design celého výrobku.

AVE Z LATINSKÉHO SLOVA 

„VÍTEJ” NA SVĚT

FILOZOFIE



OCENĚNÍ ZA DESIGN
udělované Design centrem CZ

AUTOREM
designu je Jiří Španihel

Každé nové věci
    předchází vývoj...

DESIGN
VÝJIMEČNÝ A FUNKČNÍ DESIGN 
respektuje principy porodnictví, 

obsluhujícího personálu 

a samotné rodičky.



INOVACE

ZASUNUTÍ   

PODNOŽNÍHO DÍLU 

bez nutnosti 

jeho odnímání.



Originální řešení
BORCAD

PODNOŽNÍ DÍL
Zasunutím podnožního dílu vytvoříte prostor pro 

práci personálu. Odpadá nutnost tento díl z po-

stele odnímat, čímž zabraňujeme zranění zad 

personálu při manipulaci. 

Ovládání je jednoduché a rychlé. Vysunutím 

podnožního dílu rychle přenastavíte AVE do  

horizontální polohy, kde využijete vysokou nos-

nost dílu  a širokou a komfortní plochu jako pod-

ložku pro dítě. Při vyklopení vám tento díl poslou-

ží i jako podpěra nohou.



PODPĚRY NOHOU
Koncepce podpěr nohou je originálním řešením 

firmy BORCAD. Umožňuje velmi rychlé nastave-

ní podpěr do požadované polohy. Toto řešení 

umožňuje personálu efektivně reagovat na vznik-

lé situace během porodu. 

V nabídce je také verze dělitelných podpěr, kdy 

Vám po odejmutí stále zůstane na posteli úchyt 

pro ruce.

ÚCHYTY PRO RUCE
Zvyšují komfort rodičky ve druhé době porodní.

RYCHLÁ A JEDNODUCHÁ

MANIPULACE



MASÁŽNÍ SEGMENT
Masážní segment zmírňuje rodičce bolesti a při-

spívá ke zvýšení klidu a pohodlí před samotným 

porodem. Masáž je možno si navolit ve dvou 

rychlostních stupních.

Díky jednoduchému a pohodlnému ovládání  

si masáž může uvést do chodu 

i sama rodička.

LORDÓZNÍ OPĚRA
Plynule nastavitelné vyklenutí lordózní opěry 

vyhoví specifickým potřebám každé rodičky   

a možňuje zmírnění jejich bolestí při první době 

porodní. 

Eliminuje  nutnost používání přídavných podlo-

žek  a polštářků.



JEDNODUCHÉ OVLÁDÁNÍ

NÍZKÁ NÁSTUPNÍ VÝŠKA

HYGIENA  
BEZ KOMPROMISU

SNADNÁ
ČISTITELNOST
Kompaktní konstrukce dílů ložné plochy  

a plastový kryt podvozku snižují čas potřebný  

k čištění postele. Konstrukce porodní postele je 

bez skřipných míst a ostrých hran, což zvyšuje 

bezpečnost obsluhujícího personálu.

1. Antibakteriální koženka

2. Bezešvé polstrování

3. Kompaktní a uzavřená plocha

Velmi nízká nástupní výška porodní postele 

(včetně matrace) 600 mm umožňuje i malé  

rodiččce pohodlné nastoupení a zároveň 

usnadňuje práci pro nižší sestru.

BEZDRÁTOVÝ
NOŽNÍ OVLADAČ
Sedací a zádový díl, stejně jako výškové nasta-

vení postele lze ovládat bezdrátovým nožním 

ovladačem. Díky WiFi řešení jej lze přemístit 

kdekoliv v místnosti, aniž by Vás omezovala 

kabeláž. Ovladač signalizuje stav baterie  

a má dosah až 10 metrů.
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BEZPEČNOST

1.  Boční zábrany

2.  Široká ložná plocha

3.  Absence ostrých hran

4.  Jednoznačná fi xace ovládacích prvků

5.  Nízká nástupní výška

6. Absence střižných míst

7.  Robustní konstrukce

8.   Protišoková poloha
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CÍTIT SE
PŘIROZENĚ



ANO 
PŘIROZENÝM PORODŮM
„Celospolečenské úsilí by mělo vést k tomu, že 

se prostředí v porodnicích bude zlidšťovat. Je zde 

obrovský prostor pro uplatnění porodních asistentek. 

Dovedu si představit, že jednou drtivá většina porodů 

proběhne pod dohledem porodní asistentky, pracující 

pouze v zajištěném prostředí a mající lékaře někde 

poblíž, ihned k dispozici. To je cesta. Je zbytečné, 

aby každý fyziologický porod vedl lékař. Není ale 

zbytečné, aby každý porod probíhal v nemocnici. 

Anebo chcete-li, v bezpečném prostředí.“

MUDr. Petr Velebil, CSc.

Primář porodnických oddělení v ÚPMD v Podolí, 

místopředseda Sekce perinatální medicíny ČGPS. 

Pracoval v Centers for Disease Control (USA) 

a jako gynekolog na soukromé klinice 

Canadian Medical Care.



PORODNÍ POLOHY
S použitím bohatého příslušenství porodní postele

AVE je možné vedení porodu klasickým 

nebo alternativním způsobem.





PPA-70-X  Podhlavník 
půlkulatý

PPA-128.X  Podhlavník PPA-71  Držák 
ovládače

ZK-05.X  Lékařská 
židlička

PPA-29-X  Hrazda čalouněná
s 2 fi xačními klouby

PPA-33  Miska velká, 
nerezová – 10 l

PPA-535  Podsvětlení 
postele

PPA-36  Stojan infuzní
nerezový, teleskopický

GKB-076  Lékař. ergonom. židle 
nastavitelná nohou

PPA-00.37  Boční zábrana
bez čalounění – pár

PPA-00.35-X  Boční zábrana
s čalouněním – pár

PPA-00.36-X  Dvojtá boční 
zábrana s čalouněním – pár

PŘÍSLUŠENSTVÍ

PPA-48.21  Nožní ovladač PPA-556  Bezdrátový nožní 
ovladač

PPA-65 Miska odkládací
plastová

PPA-083  Miska
instrumentální



BAREVNÁ PROVEDENÍ

P – OranžováT – Růžová F – Oceánově zelená

M – Kukuřicově žlutá

B – Briliantově modrá



TECHNICKÉ PARAMETRY
ROZMĚRY 
Celková délka v rozloženém stavu 2 100 mm

Celková šířka (bez kloubů) 1 016 mm

Minimální výška včetně polstrů 600 mm

Šířka matrace 960 mm

MANUÁLNÍ NASTAVOVÁNÍ 
Úhel nastavení podnožního dílu 0° - 25°

Výškové nastavení podnožního dílu 225 mm

Půdorysné vysunutí podnožního dílu +0°, 60°, 90°

ELEKTRONICKÉ NASTAVOVÁNÍ 
Maximální zdvih výškového nastavení 295 mm

Úhel nastavení zádového dílu -12° / +70°

Úhel nastavení sedacího dílu 0° / +20°

ELEKTRICKÉ PARAMETRY 
Akumulátory záložní 1,3 Ah

Napájení 100–230 V

Frekvence 50/60 Hz

Druh ochrany BF

Třída ochrany I

Stupeň ochrany IP X4

CELKOVÁ DÉLKA 
2 100 mm

CELKOVÁ ŠÍŘKA 
1 016 mm

· standardní držáky nohou (pár) dle výběru

· zasouvatelná nerezová 4,5l miska / plastová 8l miska

· úchyty pro ruce (pár)

· kolečka 125 mm, 1x směrové

· dálkový ruční ovladač

· centrální brzda

· háček na uchycení ovladače na obou stranách postele

· držák infuzního stojanu na obou stranách postele

· zasouvatelný podnožní díl včetně čalounění

· ekvipotencionální svorka

· matrace s antibakteriální koženkou

· elektrický a manuální trendelenburg

· bezešvé provedení polstrování

· síťový kabel dle výběru

· eurolišty na obou stranách sedáku

· výběr ze 4 barevných verzí

· podhlavník

· balení

· madlo zad s čalouněním / bez čalounění

· záložní baterie

STANDARDNÍ VÝBAVA

245 kg



REFERENCE
BORCAD exportuje do více jak 80 zemí světa. Nechte se inspirovat z vybraných referenčních pracovišť, 
která již využívají přidanou hodnotu naší porodní postele AVE

ČESKÁ REPUBLIKA FN Motol, Ústav pro péči o matku a dítě (ÚPMD - Podolí), Praha

POLSKO Szpital Chórzow, Kraków, Warszawa, Ošwieczim, Tarnów

NĚMECKO Mnichov, Klinikum Rechts der Isar 

INDONÉSIE Surabaya National Hospital 

SLOVENSKO Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 

ŠVÝCARSKO HirSellanden Klinik St. Anna AG 

SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY Life Line Hospital 

RUSKO Programma modernizacii zdravoochrannija v Kostromskoj oblasti 

MAĎARSKO Petz Aladár Megyei Oktatókórház 

BULHARSKO SIA „Maichin Dom” 

KAZACHSTÁN Keruen-Medicus, TOO 

LOTYŠSKO SIA „Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca” 

PERU Instituto Nacional Materno Perinatal 

THAJSKO Rajavithi Hospital 

SLOVINSKO UKC Maribor

ITÁLIE Ospedale Buzzi, Milano

FRANCIE Clinique de l'Anjou 

ŠPANĚLSKO Hospital General Universitario Gregorio Marañón (Madrid)

RAKOUSKO O.Ö Gesundheits- u. Spitals-AG Landeskrankenhaus Freistadt

EKVÁDOR Security Social Hospital, Santo Domingo City and Babahoyo City

SAUDSKÁ ARÁBIE King Saud Medical City, Maternity Hospital, Riyadh

MEXICO Hospital Angeles Acoxpa, Mexico City

TURECKO Medipol Üniversitesi Hastanesi, Kolan Hospital Group, Acibadem Hospital Group

ANGLIE Guy´s & St Thomas´NHS Foundation Trust



Fryčovice 673
739 45
Česká republika

tel.: + 420 558 640 631

Výrobek odpovídá evropským standardům 
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BORCAD Medical a.s.


