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HAVALİ YATAK (BAKLAVA DİLiMi) TEKNİK ŞARTNAMESİ

1 Haval| yatak düşük, orta ve yüksek risk grubuna dahil sürekli yatma ihtiyacl olan

hastalarda yatak yaralarının oluşmasını engelleyebilecek veya mevcut yatak

yaralarının tedavisine destek olabilecek şekilde ara yüz basıncını yeniden

dağıtabilecek öze|liklere sahip olmalıdır.

Yatak kancaları sayesinde yatağa monte kolayhğ| sağlamalıdır.

Yatak en az 130 adet baloncuktan o|uşmahdlr.

Yatağın hava çıkışı > 4,5 litre/dk olmalıdır.

Yatak baslnç arallğı 40mmHg - 130 mmHg araslnda olmalıdır.

Yatak devar süresi 12 dk yı aşmamalıdır.

Yatak 14 sigortaya tabi olmalıdır.

Yatak materyali PVc (EN-71, düşük toksik) olmalıdır.

Yatağln güç tüketimi 7W olmahdtr.

Yatağın ebatlar| 280 cm (U) x 90 (G) x 5,5 cm (Y) olmalıdır.

Yatağın dahili tamir kiti olmahdır.

Şilte slvly| geçirmeyen, nemi absorbe eden ve havayl geçirebilecek özellikleri

taşıyan Nylon/PU'dan yapılmış olmahdır.

Havalı yatak 180kğ ya kadar olan hastaları taşıyabilmelidir.

Yatak hastanIn vücut ağırlığına 8öre ayarlanabiIir basınç özelliği içermelidir.

Şilte Nylon/Pu materyalinden, hücreler Nylon/PVc materyalinden yaPllmlş

olma|ıdır.

Güç kesintisi ve düşük basınç durumlarında alarm Vermelidir. Pompada düşük

basınç göstergesi bulunmalıdır.

HaVall yatak pompasInda Auto Firm özelliği bulunma|ıdır.

Havah yatak pompasında Panel kilitleme özelliği bulunmalıdır.

Yatağın kardiyo pulmonef Resüsitasyon için CPR fonksiyonu olmalıdIr.

Hava|ı yatak CE belgesine sahip olmalıdır.

Teklif verecek firma cihaz imalat ve fabrikasyon hatalarına karşl en az iki (2) y|l

garanti kapsamında olmalıdır.

Teklif Veren firmanln tıbbi cihaz yönetmeliği, Vücuda yerleştirilebilir aRif cihaz

yönetmeliği, vücut dlşında kullanllan tlbbi tanı cihazlarl yönetmeliği kapsamında

tlbbi cihaz satlş, reklam ve tanıtım yönetmeliği gereğince satış merkeziyetki

belgesine sahip olmahdır. Bu yetki bel8e5i ihale dosyasında sunulmalıdır.

Teklif veren firmanın TSE Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesi bulunmalıdır. Teklif Verdiği

cihazln markasI TsE Hizmet Yeri Yeterlilik belgesi'nde bulunmalıdır.
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