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Harran Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Başhekimliğine

18.06.2018 tarih ve 29784 numarall 600 adet hasta lsltma battaniyesi istemiyle ilgili gerekçemizdir.

Ayniyat stoklarlnda hasta lsltma battaniyesi görülmekte fakat bu battaniyeler hastayl bütünü ile

örten battaniyelerdir. Bizim ameliyathanede kullanmak istediğimiz battaniyeler ise şartnamede
belirtildiği gibi üst gövde ve kolları saran yarım battaniyeler olup cerrahi alanı (Organ nakli, Alt

ekstremite Vakalan gibi) engellememektedir. Bu nedenle lstemimizde belirtilen malzemelerin allmı

hususunda gereğini bilgilerinize arz ederim. 18.06.2018
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Lİtotomik hasta gövde altl ısıtma battanİyesi. Battaniye ile ıstma cihazı aynı marİa olmalıdır. sıcak hava üflemeli cihazıaiıa bırlikte ı<uııanıaoııır oımaıloır' 
fr"J,l'Jjİ'jlil,:Yl 

sağlavan battaniyeler, ,;;;ı;."-;d;"paran özeııikte ve düzenıi perfore
. 

,rffi""^:r"er|;r;if ;}:ll,"#:ır*i:minal, 
peritoneal Ve pelvis boşluğu ameliyatlafında göVde

, Altta slvllar|n birikmesini.engellemeye yönelik slv| drenaj delikleri bu|unma.ıdır,, Battaniyeler üniform ısı dağılımını .rgl"yrn or"ı'ı."n"i'ij."r,.ına sahip olmalıdır., Battıaniyelerin delinmesi veya yırtııma-sı ünilorm ısı oug,;,n" engel olmamalıdır.. Ameliyata başlamadan önce hasta altına serilerek oıİİ",İr"y, jzin vermelidir, Sıcak havanln beden altlnda bulunan 
"i"riı J"*r-ır. ,i"ş.".,n, önİemelidir, Litotomik gövde altı battaniyeler ı<ıınisyenıere tam';;r;n;;,, erışim jzni vermeIj ve ameliyatçeşidine göre esnek konumlandırm,,JlrnrğİÜn,.rİ,Oİı.'

' 
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kuŞaklarl battaniyelerin .n'"r"v.ıor.rl dayanaklarlna sabitlenmesane oIanak

' lŞ#ffir?İunan Şeffaf film örtü hasta baş|nın çevresinde sıcak hava akımının korunmasını

' Hortumun battaniYelere bağlantı. noktasında battaniye üzerinde karton yuva bulunmalıdır, Battaniye üzerinde bulunan kulakçıklar ve v"p,i[""iJ* oattaniyenin ameliyat masasınasab|tleme olanağl sağlamalldlr., Battaniyeıer ameliyathane_içerisinde partikü| yaylllmlnü önleyen polipropiIen ve polietilen nonwovendan malzemeden üretilmiş olmaıldır, 
ffffii:i#:rinde 

hastaya esnek pozisyon vermek amacıyla tasarlanmış kol geçjş aralıklarl
. Battaniyeler tek kullan|mllk Ve lateks içermeyen yapıda olmalldır, Baftaniye 188xg1 cm ebatı 

llnqa oırjı, ," oiro'ı i#' r'ın. örtü içermeıidir.. Battaniye, aynı marka cahaz ile kullanıldıgrJr" 
". "İl,İİ,.,tmayl 

sağlamahdır,, Teslim edilğn her,150 adet battaniye ye ı aoJı 
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ı cihaz güvenli hasta ısıtma amacıyla tasarlanmış olmalıdır
ı cihaz aktif ısıtma sağlayan sıcak hava iifleyerek konvektif ısıtma özelliğinde olmalıdır
ı cihaz birlikte kullanıldığı battaniyelerde üniform bir dağılım sağlamalıdır
c Cıhaz,32, 38, 43C olmak iizere 3 adet ısı ayanna sahip olmalıdıı
. İlgili ısıs ayar düğnesi seçildiğinde cihaz iizerinde o ısıya ait ışık 1,anmalıdırı Isı ayalanndaki tolerans +1,5Co olmalıdrı
o Hortum çıkrşında bulunan sensör cihazın ayarlanan ısıda çalıştığını doğrulamalıdır
ı Düşük ve yiiksek üfleme hız ayarları bulunmalıdır
ı Düşük hız ayannda dakikadaki devir tuzı 41 00 (rpm) ve bu devirde üfleme akış hızı

32 CFM olmalıdır
ı Yiiksek hz ayaııda dakikadaki devir hız ayarı 4700 (rpm) ve bu der.irde üfleme akış

hızı 37 CFM olmalıdır.
ı Düşiik hz ayannda ses seviyesi 43 dBA olmalıdır
ı Yiüsek hız ayannda ses seviyesi 53 dBA olma|ıdır.
. c|haz içerisinde bulunan filtre 0.2 p'a kadar filtreleme özelliğine sahip olmalıdır.
o Cihaz yiiksekliğ, derinliği ve genişliği 33cm (+3) olmalıdır (taşıma sapı hariç)
ı Cihaz ağırlığı 7,3 kg olmalıdır.
ı cihaz tizerinde dijital ekran bulunmalıdır
o cihaz ameliyathane içerisinde taşınmasrnı kolaylaştıracak ve kullandığı battaniyelerin

müafazasını sağlayacak iizerine monle edilebildiği orijinal arabasıyla verilmelidir.
o cihaz, istenirse serum askrsına montaj edilebiliı özellikte olmalıdır
ı cıhaz,1 saniyeden daha kısa siireli elektrik kesintilerinde daha önceden a_varlanmış

özelliklerde çalışmaya devam etmelidir.
ı Cihaz iizerindeki tuşlar standby, ortam (ambient) sıcaklığı. 32'C. 38'C. 43 "C. düşük

hız ve yiiksek hız fuşlanndan oluşmahdır. Bunların çalışması durumunda yanlarında
bulunan ışık yanmalıdır.

ı cihaz iizerinde hata (fault) ve aşın tsınma (over temp) uyarı ışıkları bulunmalıdır ve
bu dıırum ortaya çıktığrııda ilgili ışık yanmalıdır.

ı Hata durumlannda cihazın alarm sistemi devreye girmeli ve ses ile uyarı yapmalıdır.
Alarmrn devrede olması dıırumunda cihaza verilen komutlar bloke edilmelidir.

ı cüaz iizerinde bulunan hortumun battaniye bağlantı noktasında battaniyelerin
bağlanacağı nokta tanrmlanmış olmahdır.

ı Cihaz, sıcaklığın 56 'C'yi (+l- 3 C) aştığ durumda alarm sistemini devreye sokmalıdır
ve bu durumda cihaz bloke olmalıdır.

o Hortum bağlantı noktasında serum/sıvı ısıtma aplikatörünün takılabileceği yuva
olmalıdır ve sıcak hava sayesinde bu sıvılar ısıtılarak hastaya verilebilmelidir.

ı cihaz Tıbbi cihaz yönetmeliği uyannca IIb sınıfında olmalıdır
ı cihaz, aynı marka battaniye ile kullaruldığından en etkili ısrtmayı sağlamalıdır.
ı lEC 60601-1'e göre l sınıfinda olınalıdır
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Hasta Isıtma cihazı Teknik Özellikleri
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