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Anti_Dekubitik Yatak Teknlk şartnamesi
(Havall yatak teknik şartnamesiA+B sistemi)

1. Yatak orta yüksek risk grubuna d6hil dekubitus hastalarda yatak yaralarınl (dekübit ülserleri) oluşmasını

önleyebilecek ve/veya mevcut yatak yaralarlnın tedavisine destek olabilecek şekiİde arayüz basıncını

yeniden dağltabilecek özelliklere sahip olmalıdır.

2. Yatak çok yüksek risk d6hil olmak üzere çeşitli riskgruplarındayatakyarası oluşumunu önleme ve 4. evre

d6hil çeşitli evrelerdeki yatak yaralarının tedavisinde de5tek ama _ıyla kuIlanılağilmelidir.

3. Şilte sıvülara geçirgen olmayan, nemi absorbe eden poliüretan m;jlzemeden yapılmış olmalıdır.

Bakteriyostatik Ve fungostatik özelliklerde olmanın yanı sıra 4 (dört) yöne gerilebilen esneklikte olmalıdır.

Kll|f yanmaz Ve kaymaz özelliklere sahip, idrar ve dlşkldan etkilen.neyen yapıda dayanıklı poliüretan mamul

olmalıdır. Yatak üzerinden kaymasını engelleyen sabitleyici köşe,astiği olmalıdır.

4. Yatak A, B sisteminde çahşmalı her 10 dakika ara ile Vücudun temas noktalarln| değiştirmeli, kan dolaşımı

sağlamalı, hastaya pozisyon vermeye gerek bırakmamalıdır.

5. Anti-Dekubitik yatak dört hava girişli olmalı; 1-A girişi, 2-B girişi yJtağln şişmesini sağlar, 3- Hava üfleme

girişi4-oksijen panelinden doğrudan oksi.ien üfler; terlemeyi, kuru kepeklenmeyi önlemelidir.

6. Anti-Dekubitik yatağa bağlı aki adet statik- alternating özelliğe sahip hava motoru olmall; 1. A- B motoru iki

çlkışıl 2. Hava üfleme motoru bir çlklşll hastanIn slrtına hava üflernelidir.

7. sistem, iki adet statik Ve dinamik modda çalışabilen hava pompası, bir adet poliüretan malzemeden imal

edilmiş A-B sisteminde çallşabilen,4 haVa girişliyatak, iki adet slvı geçirmeyen ancak hava geçirebilen

antibakteriyel kılıft an oluşmalıdır.

8. Hava motorları boyutları küçük ve hafjf taşınabilir olmalıdır.

9. Hava motorlarınln statik Ve alternatin8 modları olmalıdıl.

].o. Motorlar 220-230 V şebeke geriliminde çallşabilmelidir.
11. Anti_Dekubitik yatak birbirinden bağımslz ].5 hava hücresinden o uşmalı; en az dört hava hÜcresi hava ve

oksijen üfleme ö2elliği olmalıdır.

ı2. Yatağln ölçüıeri şiştiğinde 90t3x200 15cm yüksekliği 1412 cm olnıalı-

13. Havall yatak motorlarü sessiz çallşmalı hastanın kilosuna göre bas]nç ayarlı olmalldır.

14. Havalı yatak motorlarında 35 Kg'dan 220 Kg olan hastalar için basınç ayarı yapılabilmeli.

15. Anti_Dekubitik yatak koruyucusu poliüretan antibakterial olmalı 90 derecede makinada yıkanabilmeli,

havayı geçirip sıvıy| geçirmemeli; bir başka hasta yattığında diğer hastaya koruyucu değiştirilmeli, hastadan

hastaya enfeksiyonu korumalıdır.

16. Anti-Dekubitik yatak motorları ve şişen bölümlerde 2 yıl garantili olmalıdır,

17. Her anti dekübitis 5istemi için bir adet yedek şilte firma taraflndan ücretsiz verilmelidir.

18. Şilte kllıft standart bir hastane dezenfektanı ile veya gereği haIindc tüberkülosidal bir dezenfektanla silinerek

dezenfekte edilebilmelidir.

19. yataklann başucu kısmında acil durumlarcja havayl tahlı,,/e edebil,nek amaclyla en az iki ade! hava boşaltma

(CPR) musluğu bulunmalıdır

Ürünün UBB kaydı olmaltdır

ürün 2 yıl garantili olmalıdır
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