Verlosbed Nascentia
Comfort, gebruikersgemak en
ergonomie in één verlosbed
Comfort en ergonomie voor de moeder, gebruiksgemak voor
de arts en verpleegkundige. Dat is het Nascentia verlosbed.

“Een unieke
combinatie van
een verlos- en
verpleegbed”
Arjan van de Voorde,
Oprichter TechniCare
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Verlosbed Nascentia
Het Nascentia verlosbed is een comfortabel volwaardig verpleegen verlosbed, waardoor het bed dé keuze is voor de kraamsuite.
De zwangere, barende en kraamvrouw maken gebruik van één en
hetzelfde bed. De Nascentia heeft het gebruiksgemak van een
volwaardig verlosbed, waarbij met alle baringshoudingen rekening
is gehouden.

Het bed functioneert in één handeling als dwarsbed, door het voeteneinde, de
partuskruk, los te koppelen. Deze is te gebruiken voor diverse baringshoudingen of de
arts of verloskundige gebruikt deze als stoel.

Ergonomie
Het Nascentia verlosbed is een
ergonomisch bed, gericht op comfort
en het voorkomen van rugklachten.
Zowel voor de moeder, maar ook
voor het verplegend personeel en
artsen. Het Nascentia verlosbed
is eenvoudig door één persoon te
besturen, ook met patiënt, dankzij
stuurwielen welke in het midden van
de Nascentia zijn geplaatst. Daarmee
is een draaicirkel, op de plaats, van
360 graden mogelijk.
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Functionaliteiten
Het Nascentia verlosbed kenmerkt zich
door haar gebruiksgemak. Het verstellen
van de hoogte, het afstellen van de
beensteunen, alles is eenvoudig te bedienen.
Het Nascentia verlosbed bezit de volgende
functionaliteiten:
Comfort zoals het hoort
• Het foam matras is speciaal ontwikkeld
voor het verlosbed en biedt de moeder
tijdens en na de bevalling het gewenste
comfort. Het matras heeft een densiteit
tot 50kg/m³.
Daadwerkelijk gebruiksgemak
• Accessoires en opties zijn intuïtief te
bedienen en te gebruiken.
• De Nascentia is voorzien van een accu,
waardoor u het bed kunt bedienen
zonder aansluiting op het stroomnet.
• Dankzij de positionering van de wielen
bezit het bed een draaicirkel van 360
graden en bedient één verpleegkundige
het gehele bed.
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Opgeruimde omgeving
• Geen losse afneembare stukken of
opties te installeren. Elke optie en
accessoire is geïntegreerd aan het bed.
• Beensteunen geïntegreerd onder
het bed.
In hoogte verstelbaar
• Zowel het bed als geheel, als de
partuskruk los, zijn in hoogte
verstelbaar.
CPR functie
• In geval van reanimatie gebruikt u de
CPR functie voor een snelle gasveer
gecontroleerde vlakking van het bed.
Afzonderlijk van elkaar te bedienen
onderdelen
• De diverse onderdelen, het kopstuk,
het bekken kantel gedeelte (Pelvic
section) en de partus kruk zijn
afzonderlijk bedienbaar. Zo garandeert
het Nascentia verlosbed de optimale
stand in elke fase van de bevalling.
Afneembare partuskruk
• De Partuskruk is afkoppelbaar en
te gebruiken als stoel voor de arts
of verpleegkundige. De partuskruk
is zowel apart bedienbaar met
handbediening als in combinatie met
het verlosbed.
Veiligheid
• Dankzij de speciaal ontwikkelde
kolommen biedt het bed veel
stabiliteit en stevigheid voor patiënt
en verplegend personeel.
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“Ik beveel de
Nascentia van harte
aan. Met name
het eenvoudig
ontkoppelen van de
partus kruk is voor
ons heel handig”
Afdelingshoofd verloskunde,
Ziekenhuis in Belgie
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Baringshoudingen

1. Troonpositie

2. Zijligging

3. Lithotomie

4. Geknield

5. Trendelenburg

6. Zittend
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Hygiëne
Infectiepreventie is een groot issue binnen de zorg. Vanzelfsprekend heeft TechniCare
gedurende de ontwikkeling nauwgezet rekening gehouden met de richtlijnen omtrent
infectiepreventie.
Het verlosbed is eenvoudig te reinigen. Keuzes in materialen
en vormen zijn gemaakt met het oog op infectiepreventie.
Het matras bezit een wasbare polyester hoes, met PU
coating; deze laat geen vloeistoffen door.
Het foam matras heeft een wasbaar polyester hoes met
PU coating. Door de elastische en ademende eigenschappen is het comfort gewaarborgd. Het matras voldoet aan
de Europese standaarden EN1021-1/2 en EN5971/2.
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“Het ideale bed
bestond niet.
Dus besloten we
het zelf te laten
ontwikkelen”
Tiba Spaapen,
Afdelingsleider OLVG

Ontwikkeling
Het verlosbed is ontwikkeld in samenspraak met diverse
ziekenhuizen en gerenommeerde leveranciers. “Het ideale
bed bestond niet. Dus besloten we het zelf te laten
ontwikkelen”, aldus Tiba Spaapen, afdelingsleider binnen
het OLVG. (Onze Lieve Vrouwe Gasthuis Amsterdam) “Er
moest één bed komen, prettiger voor de kraamvrouw én
voor de medewerkers aan het bed.” Met de ontwikkeling
van de Nascentia is hier volledig aan gedacht.

Healing Environment
Het verlosbed is ontwikkeld aan de hand van het Healing
Environment Concept; voor een aangepaste omgeving
ter bevordering van het welzijn van de moeder. Door een
rustgevende omgeving te creëren leidt dit tot stressvermindering bij zowel patiënt alsook familie.
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Stevige
handgrepen

Afstandsbediening

bedieningspaneel op
bedhek

Verstelbaar
bekken kantel
gedeelte

Afneembaar
hoofdschot

Beensteunen
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Eenvoudig 360°
te draaien
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In hoogte
verstelbaar
(60-100cm)

Accessoires
Uniek: verstelbare papegaaistang
Bed(nacht)verlichting
Handgrepen
1 extra infuuspaal
Afstandsbediening
V-Cut matras

•
•
•
•
•
•

TechniCare levert voor u custom made accessoires.
Informeer bij uw contactpersoon voor de mogelijkheden.

Kleuren
Grey
White

Pure
White

Light
Grey

Antraciet
Grey

Jet
Black

White
Aluminium

Grey
Aluminium

Signal
Yellow

Antique
Pink

Ruby
Red

Yellow
Green

Sapphire
Blue

Night
Blue

Light
Blue

Pure
Orange

Turquoise
Blue

Light
Ivory

Technische specificaties
Lengte:

235 cm

Breedte:

103 cm

Matras lengte:

210 cm

Matras breedte:

90 cm

Matras dikte:

14 cm

In hoogte verstelbaarheid:

60 – 100 cm

Verstelbaarheid rugleuning:

max. 80°

Verstelbaarheid
bekken kantel gedeelte:

0 – 15°

Lift capaciteit bed:

250 kg

Lift capaciteit partus kruk:

200 kg (losgemaakt)

Trendelenburg positie:

tot 15°

Wielen:

15 cm

Bel één van onze adviseurs: +31 (0)30 285 11 05
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Improving Healthcare
TechniCare heeft de ambitie de zorg te verbeteren
door het leveren van technische innovatie.
TechniCare levert hoogwaardige kwaliteit producten,
ontwikkeld in samenwerking met de eindgebruiker.
We zijn een Nederlands bedrijf met eigen ontwikkel
en productie faciliteiten. Voor meer informatie:
www.technicare.nl

Verkoopadvies Benelux:

Technische Aftersales Benelux:

Wijde Wade 1A

Nikkelstraat 24

3439 NL Nieuwegein

2984 AM Ridderkerk

T: +31 (0) 30 285 11 05

T +31 (0)180 499 276

info@medicaldynamics.nl

info@technicare.nl

www.medicaldynamics.nl

www.technicare.nl

