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Νέο Κρεβάτι Αυξημένης Φροντίδας AVANTGUARD®
Βελτιώνει την αυτονομία του ασθενούς - Μειώνει τους κλινικούς κινδύνους της ακινησίας

Η

Hill-Rom, παγκοσμίως κορυφαία
εταιρεία παροχής λύσεων στον
τομέα της ιατρικής περίθαλψης, διευρύνει τη σειρά κρεβατιών αυξημένης
φροντίδας με την κυκλοφορία του
μοντέλου AvantGuard® 800.

Το νέο κρεβάτι AvantGuard® 800 Acute Care
προσφέρει στις ιατρικές και χειρουργικές μονάδες
-που, μεταξύ άλλων, ενδιαφέρονται και για το
οικονομικό κόστος- τα οφέλη των τεχνολογικών
καινοτομιών που ανέπτυξε η Hill-Rom, προκειμένου να παρέχει βελτιωμένη ασφάλεια και άνεση
στους ασθενείς σε συνδυασμό με τη μεγαλύτερη
αποδοτικότητα των νοσηλευτών. Με αφετηρία την
επιτυχία του κρεβατιού υψηλών προδιαγραφών
AvantGuard® 1200 (περισσότερα από 50.000
τεμάχια του οποίου χρησιμοποιούνται πλέον
σε όλο τον κόσμο), το νέο AvantGuard® 800
ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις των πελατών για
ένα κρεβάτι που δεν αυξάνει μόνο το βαθμό
αυτονομίας και κινητικότητας του ασθενούς, αλλά
σε συνδυασμό με τις προσφερόμενες επιφάνειες
της Hill-Rom, συμπεριλαμβανομένων και των
θεραπευτικών στρωμάτων, παρέχει επίσης υψηλό επίπεδο αποτελεσματικής ανακούφισης της
πίεσης, περιορίζοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο τον
κίνδυνο εκδήλωσης επιπλοκών που σχετίζονται
με την ακινησία.
Το κρεβάτι AvantGuard® 800 έχει σχεδιαστεί με
γνώμονα την ασφάλεια ασθενούς και νοσηλευτή.
Οι ειδικά σχεδιασμένες λαβές εξόδου διευκολύνουν την αυτονομία του ασθενούς, ενώ δέχονται
το βάρος του ασθενούς όταν οι νοσηλευτές βοηθούν τον ασθενή να σηκωθεί από το κρεβάτι,
μειώνοντας τον κίνδυνο τραυματισμού. Όταν
χρησιμοποιούνται σε συνδυασμό με τις βασικές
λειτουργίες της ηλεκτρικής αυξομείωσης ύψους
και ανάκλισης πλάτης, το κρεβάτι μετατρέπεται σε
αποτελεσματικό εργαλείο αποκατάστασης, που
εξαλείφει ουσιαστικά την ανάγκη για σήκωμα του
ασθενούς κατά τις διαδικασίες κινητοποίησης.
Όπως όλα τα κρεβάτια της σειράς AvantGuard®,

το μοντέλο AvantGuard® 800 είναι συμβατό με
τα συνιστώμενα ειδικά επιστρώματα ανακούφισης της πίεσης της Hill-Rom – συνδυασμός που
ελαχιστοποιεί τον κίνδυνο παγίδευσης και πτώσης του ασθενούς. Η λειτουργία που επιτρέπει
στην επιφάνεια του κρεβατιού να προσαρμόζεται
αυτόματα στις σωστές θέσεις του σώματος (auto
contour) διασφαλίζει ότι, όταν το τμήμα πλάτης
ανυψώνεται, σηκώνεται αυτόματα και το τμήμα
κάτω από τα γόνατα αποτρέποντας το ενδεχόμενο
ο ασθενής να γλιστρήσει προς το κάτω μέρος του
κρεβατιού. Το τμήμα της πλάτης γέρνει προς τα
πίσω όταν ανυψώνεται, ελαχιστοποιώντας την
πίεση που ασκείται στο ιερό οστό του ασθενούς
και εξαλείφοντας την πίεση στην κοιλιά του ασθενούς, ώστε να αναπνέει καλύτερα.
Στα υπόλοιπα χαρακτηριστικά ασφάλειας συγκαταλέγονται τα πλευρικά κάγκελα με σύστημα
διπλού κλειδώματος, η χαμηλή θέση στα 39 εκ.
για την ελαχιστοποίηση των συνεπειών από πιθανή πτώση του ασθενούς και η θέση του πεντάλ
φρένου, που βρίσκεται μακριά από τα σημεία
εισόδου/εξόδου του ασθενούς έτσι ώστε να μειώνεται η πιθανότητα τυχαίας απασφάλισης.
Το AvantGuard® 800, αντίστοιχα με το μοντέλο
AvantGuard® 1200, είναι εξοπλισμένο με εργονομικά σχεδιασμένο χειριστήριο τοποθετημένο
πάνω σε έναν εύκαμπτο βραχίονα, το οποίο μπορεί πάντα να φτάνει ο ασθενής ή ο νοσηλευτής.
Επιτρέπει στον ασθενή να ρυθμίζει μόνος του τη
θέση του κρεβατιού, ενώ παράλληλα διευκολύνει
τις βασικές διαδικασίες νοσηλείας.
Επίσης, το κρεβάτι AvantGuard® 800 είναι
εξοπλισμένο με ευρύ φάσμα χαρακτηριστικών,
που έχουν σχεδιαστεί έτσι ώστε να βελτιώνονται οι
συνθήκες εργασίας του νοσηλευτή. Τα χαρακτηριστικά αυτά έχουν στόχο τόσο την ελαχιστοποίηση
του πραγματικού χρόνου που απαιτείται για τις
εργασίες ρουτίνας ή τις εργασίες που επαναλαμβάνονται, όσο και τον περιορισμό της ανάγκης για
αλλαγή της στάσης του ασθενούς με τα χέρια. Οι
θέσεις για περιπτώσεις εκτάκτου ανάγκης, όπως
οι θέσεις καρδιοπνευμονικής ανάνηψης (Cardio
Pulmonary Resuscitation – CPR) και Trendelenburg
επιτυγχάνονται εύκολα και με ασφάλεια όποτε
χρειαστεί, ενώ το κεφαλάρι αφαιρείται για
να διασφαλίζεται η άμεση πρόσβαση
στον ασθενή. Το συρόμενο τμήμα πλάτης

και η λειτουργία που επιτρέπει στην επιφάνεια
του κρεβατιού να προσαρμόζεται αυτόματα στις
σωστές θέσεις του σώματος (auto contour) βοηθούν στη διατήρηση της βέλτιστης θέσης του
ασθενούς, ώστε να αισθάνεται άνετα, και στην
πρόληψη του έλκους πίεσης, ενώ συνδυάζονται
επίσης με μεγάλη ποικιλία εξαρτημάτων, χάρη
των οποίων το κρεβάτι καλύπτει τις διάφορες
ανάγκες του ασθενούς. Οι λείες επιφάνειες και
τα αφαιρούμενα μέρη διευκολύνουν τον καθαρισμό και την απολύμανση του κρεβατιού, ενώ η
λειτουργία προέκτασης κρεβατιού με μία κίνηση
και το σύστημα συγκράτησης των κλινοσκεπασμάτων απλοποιούν τις καθημερινές εργασίες
των νοσηλευτών. Η εργονομική πρόσβαση στο
μηχανισμό απεμπλοκής για τα κάγκελα διασφαλίζει
ότι ο νοσηλευτής δεν διατρέχει τον κίνδυνο να
παρουσιάσει παθήσεις της σπονδυλικής στήλης
εξαιτίας του σκυψίματος.
Η περαιτέρω διεύρυνση της σειράς κρεβατιών
AvantGuard® αποσκοπεί στην κάλυψη συγκεκριμένων αναγκών των πελατών, ενώ εστιάζουμε
διαρκώς στη βελτίωση της αποτελεσματικότητας
των νοσηλευτών και στην επιτάχυνση της ανάρρωσης των ασθενών.
Όλα τα κρεβάτια AvantGuard® σχεδιάζονται
από τη Hill-Rom, προκειμένου να διασφαλίζεται η
σωστή λειτουργία τους καθ’ όλη τη διάρκεια ζωής
τους και να πληρούνται όλες οι ρυθμιστικές απαιτήσεις. Διατηρώντας στενή συνεργασία με τη Διεθνή
Ηλεκτροτεχνική Επιτροπή (International Electrotechnical Commission – IEC) σε θέματα προτύπων
νοσοκομειακών κλινών, με κυβερνητικούς εκπροσώπους, επαγγελματίες του κλάδου της υγείας
και άλλους φορείς, η εταιρεία συμμετέχει ενεργά
σε πρωτοβουλίες για τη βελτίωση της ασφάλειας
των κρεβατιών και διαδραμάτισε καθοριστικό
ρόλο στην ίδρυση της Ομάδας Εργασίας για την
Ασφάλεια των Νοσοκομειακών Κλινών (Hospital
Bed Safety Workgroup – HBSW), που λειτουργεί
με την καθοδήγηση και τη χρηματοδότηση της
Υπηρεσίας Τροφίμων και Φαρμάκων (Food and
Drug Administration – FDA) των ΗΠΑ.
Πρόσφατα η εταιρεία Hill-Rom κέρδισε, μετά από
διαγωνισμό που διοργάνωσε η Ένωση Αγοραστών
Δημόσιου Τομέα (Union des Groupements
d’Achats Publics – UGAP) στη Γαλλία, την προμήθεια κρεβατιών AvantGuard 800 συνολικής
αξίας 60 εκατομμυρίων ευρώ για περίοδο 4
ετών. Η σύμβαση αυτή περιλαμβάνει σκελετούς
κρεβατιών και επίπλωση επείγουσας θεραπείας,
σκελετούς κρεβατιών εντατικής θεραπείας και
IR
κρεβάτια τοκετού.
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