
Seja bem-vindo a este mundo, bebê!

Cama de parto AVE 2



A cama de parto AVE 2 se adapta perfeitamente às fases do trabalho de parto, 
pré-parto, parto, recuperação e pós-parto, para que as futuras mamães e suas 
famílias possam desfrutar plenamente da maternidade em quartos acolhedores.

Fácil e rápida de limpar.

Design atrativo e funcional
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A viagem começa aqui
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O ajuste de redução de altura extra de 
600 mm oferece uma segurança adicional 
à mulher em trabalho de parto para que ela 
possa acessar a cama e, por isso, é ideal 
para exercícios de auxílio ao parto.

A mulher em trabalho de parto 
pode escolher livremente qualquer 
posição durante a fase do parto.

Altura máxima de 1.050 mm 
para uma posição ideal durante
reparos perineais.

Dormir confortavelmente é importante 
durante a fase de recuperação. Com aces-
sórios adicionais e adequados, a cama 
também pode ser utilizada para o período 
pós-parto.
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Benefícios da Ave 2
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Benefícios da Ave 2
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— Liberdade para mudar de posição 
de parto

— Sim ao parto natural

— Máxima segurança para o bebê 
e para a mulher em trabalho de parto
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— Higiene sem meios-termos

— Mínimo esforço físico
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— Design moderno, excepcional

— Maior nível de cuidado

— Conceitos LDR e LDRP
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Onde o mistério acontece
PESEIRA
Mecanismo rotativo simples para ocultar a peseira, de manuseio 
rápido e fácil para a fase do parto. Permanece ligado à cama; não é 
fixado ao chão, o que ajuda a prevenir infecções e a lesões dorsais 
dos profissionais durante o manuseio do produto.

6 LINET | Ave2



 
Quando inclinada, esta seção também pode ser utilizada como apoio para os 
pés.

Ao deslizá-la para cima, é possível colocar a cama rapidamente na posição 
horizontal, ao mesmo tempo utilizando a elevada capacidade de carga 
da seção. Isto significa que também pode ser utilizada uma área ampla e 
confortável como colchonete para o bebê.
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Graças a soluções técnicas e inovadoras, esta parte da cama 
proporciona uma melhor ergonomia de trabalho e um produto 
complexo para todo o procedimento.



Suporte das pernas
A construção resistente dos 
apoios de pernas permite que 
a equipe médica responda de 
maneira muito rápida e eficaz 
a diferentes situações que 
possam ocorrer durante o parto.

Afastamento para o lado permite fácil acesso do pessoal à mulher em trabalho 
de parto.Ajuste da altura do tabuleiro para diferentes tamanhos de fêmur.

Ajuste rápido dos apoios de pernas 
para a posição necessária.
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ASSENTO 
A forma oval exclusiva cria o espaço 
necessário para acesso perineal e 
adapta-se perfeitamente à banheira de 
parto, minimizando as distâncias de 
transferência. 

COLUNA DE 
ELEVAÇÃO
Solução telescópica 
inovadora que oferece 
uma altura extremamente 
reduzida para acessar a 
cama em segurança e altura 
adicional para o tratamento.

ALÇAS
Aumentam o conforto da mulher na 
segunda fase do parto.

Possibilidade de inclinação pélvica motorizada 
independente para uma melhor elevação do cóccix.
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Grades laterais
Grades laterais com painel de controle que pode 
ser facilmente integrado e escondido ao transferir 
a paciente de uma cama para outra. Rotação fácil 
e silenciosa com uma só mão. Sem necessidade 
de espaço adicional ao lado da cama. Serve como 
suporte para ajudar a paciente a se levantar. 

CONTROLE SIMPLES
Painel de controle integrado, com pictogramas e 
símbolos claros, para a mulher em trabalho de parto e 
a equipe de enfermagem. O pessoal de enfermagem 
pode controlar o bloqueio dos movimentos.

Controles disponíveis:

1. Ajuste da altura e inclinação

2. Posição Trendelenburg

3. Controle do bloqueio

4. Luz sob a cama (opcional)

5. Chamada de enfermagem (opcional)

Pantone 425 C

Pantone Cool Gray 3 C

Pantone 433 CLED dioda

LED dioda

Pantone 715 C

RAL 3020
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HIGIENE E SEGURANÇA
O elevado nível de higiene, a construção compacta em seções específicas 
da área de decúbito e a capa de plástico do estrado reduzem o tempo 
necessário para a limpeza da cama.

1. Couro bacteriostático

2. Estofamento sem costuras

3. Espaço compacto e independente

4. Pintura eletroestática 
 (epóxi a pó) contra corrosão

A construção resistente da cama de 
parto não apresenta quaisquer 
pontos de corte ou arestas 
afiadas, aumentando 
a segurança dos 
profissionais.
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Segurança
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Segurança

1. Trendelenburg e RCP

2. Bateria reserva sobressalente

3. ABS de fácil desinfeção

4. Controle do bloqueio

5. Sistema de elevação da coluna (não pantográfico)

6. Freio central de fácil acesso

7. Fácil transporte com rodízios direcionais e alças 
 para empurrar

8. Cabeceira amovível para anestesista (opcional)

9. Chamada de enfermagem (opcional)

10. Suportes inclináveis para porta-soro
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Trendelenburg

RCP



Litotomia

Semi reclinada com os pés nos apoios de pernas

Semi reclinada com os pés apoiados na peseira

De lado

Posição direita

Barra de agachamento

Liberdade para mudar              a posição de parto
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Em quatro apoios

Semi sentada utilizando a peseira

Reparo perineal

Semi sentada utilizando os porta-coxas

Raquianestesia

Semi sentada com assistência do parceiro

Liberdade para mudar              a posição de parto
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Sim aos partos naturais
Uma abordagem natural e não medicada ao trabalho de parto e ao parto é a mais 
adequada, caso a mulher em trabalho de parto deseje manter o máximo possível 
de controle sobre o seu corpo, participar ativamente de todo o trabalho de parto e 
submeter-se ao mínimo possível de intervenções de rotina. Com a preparação e o 
apoio adequados, é comum que as mulheres se sintam capazes e profundamente 
satisfeitas com o parto natural. É por isso que dizemos SIM ao parto natural na AVE 2.
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OPÇÕES DE CORES 
Escolha entre diferentes cores para se adaptar ao estilo individual de cada 
sala de partos.
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Azul Amarelo 

Verde 

Rosa 

Violeta 

Laranja



Cabeceira removível

Luz sob a camaControle remoto

Colchão superior Suporte frontal

Recipiente de aço inoxidável com 
rodízios

Barra Euro Arco de esforço acolchoado

Bacia coletora deslizante de aço inoxi-
dável 4,5 l

Suporte telescópico para infusão

Botão de chamada de enfermagem

Almofada

Acessórios
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Acessórios Características
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Comprimento total da área de decúbito 2.122 mm  

Comprimento mínimo na configuração 
padrão

1.570 mm  

Largura total 980 mm  

Diâmetro dos rodízios 150 mm  

Altura mínima 600 mm  

Altura máxima 1.050 mm  

Encosto -10°/+70°  

Assento 0°/+18,5°  

Posição Trendelenburg 0°/-10°  

Apoios de pernas (na vertical) 0°/+135°  

Apoios de pernas (na horizontal) 0°/+60°  

Ângulo de ajuste da peseira 0°/-22°  

Peso máximo do paciente 240 kg  

Peso total do produto 245 kg

CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS
Baterias – reserva 24 V/1,2 

Ah  

Tensão – entrada 230 V

Tensão do motor 24 V  

Proteção de entrada da cama de parto IPX4  

Dispositivo classe I.  

Classificação das peças aplicadas B
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EQUIPAMENTO DE SÉRIE
— Apoios de pernas com tirantes (par)

— Bateria sobressalente

— Peseira deslizante (inclui o estofamento)

— Colchão sem costuras de couro bacteriostático

— Ajuste elétrico para posição Trendelenburg e 
manual para posição de RCP

— Suporte para porta-soro de ambos os lados da 
cama

— Grades laterais com controles

— Painel fixo com controles

— Alças (par)

— Rodízios 150 mm, unidirecionais

— Freio central

— Ligação equipotencial

— Cabo de rede à escolha

— Várias opções de cores disponíveis

— Embalagem
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LINET DO BRASIL
R. General Osorio, 329 - Maua - SP 
tel: +55 11 2786 1378 | email:info_brasil@linet.com | www.linetbrasil.com

Fabricante: Borcad Medical a. s., 739 45 Fryčovice 673, Czech Republic, Member of LINET Group 
LINET | Edição 12/ 2017 | Poderão haver diferenças nas tonalidades das cores. Direitos reservados de alteração dos parâmetros técnicos.
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— Liberdade de mudar de 
posição no parto

— Sim ao parto natural

— Máxima segurança para o 
bebê e para a mulher em 
trabalho de parto

— Operação fácil e intuitiva

— Higiene sem meios-termos

— Mínimo esforço físico
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— Design moderno, excepcional

— Maior nível de cuidado

— Conceitos LDR e LDRP
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