
DEZENFEKSİYON ÜNİTELİ DEBRİDMAN VE HİDROTERAPİ KÜVETİ SİSTEMİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Küvet, hastaların debridmanımn, temizliğinin ve kanlanmasının yapılması için tasarlanmış 
dezenfektan ve hasta yıkama entegre panelli, h idro terapi sistemli olmalıdır.

2 . Cihazın küveti paslanmaz çelik yapıda olmalıdır.

3 . Cihazın boyutu (en-boy-yükseklik) 830mm.x 2325mm. x 1 1 OOmm. ( + / -  50  mm ) olmalıdır.

4 . Küvetin baş kısmı hastanın kolları ve omuzlarının rahat içeri girmesi için genişletilmiş olmalıdır.

5 . Hasta duş başlığı, küvetin sol yanında, ulaşması kolay ancak kullanılmadığı durumlarda engel teşkil 
etmeyecek şekilde panelin arkasında kalmalıdır.

6. Panelin sağ ta ra fında  renk kodlu dezenfektan başlığı bulunmalı, kullanılmadığı durumlarda yanlış 
kullanımı önlemek amacıyla Açm a/Kapam a güvenlik sistemine sahip olmalıdır.

7 . Küvet, paneli üzerinde bulunan dokunmatik tuşları sayesinde yerden 600  mm’den 1000 mm’ye ( + / -  
100 mm ) kada r yükselip a lça labilm elidir.

8. Küvetin toplam su kapasitesi en az 240 İt. olmalıdır.

9. Küvet tek tuşa basılarak belirlenen sıcaklıkta belirli yüksekliğe kada r otomatik dolum sağlamalıdır.

10. Küvetin 2 soğuk 1 sıcak su girişi olmalıdır.

1 1 .  Bu girişlerin 2 tanesi suyun geri kaçmasını önlemek amacıyla %  inç check v a lf ’li d iğeri ise Vb inç 
genişliğinde olmalıdır.

12. Küvetin kullanımı esnasında, çalışan özelliklerin kolayca görülebilmesi amacıyla panel üzerinde ışıklı 
uyarı sistemi olmalıdır.

13. Duştan akan su, küvet dolum ve küvetteki su sıcaklığı d ijita l gösterge ile okunabilir özellikte 
olmalıdır.

14. Duştan akan su ve küvet dolumu panel üzerindeki dokunmatik tuşlar vasıtasıyla ayarlanabilm elid ir.

15. Panel üzerindeki ışıklı kontrol düğmeleri sayesinde hangi özelliklerin çalışır durumda olduğu rahatça 
görülebilmelidir. (otomatik dolum, eklenen su, duş sistemi, sıcaklık, hidromasaj )

16. Dezenfektan ve hasta duş başlıkları karıştırılmaması için renk kodlu olmalıdır.

17. Temizlik malzemesinin buharlaşıp solunmasını önlemek amacıyla küvet dezenfektan karışımını sadece 
soğuk su ile sağlamalıdır.

18. Daha etkili debridman ve pansuman yapılabilmesi için yanık küvetine entegre h idro terapi ¡et sistemi 
olmalıdır.

19. H idroterapi sisteminin akışı (su/hava miktarı) ve yönü aya rlanab ilir özellikte olmalıdır.

20 . Hidromasaj dolum kanalının temizliği için temizleme adaptörü verilmelidir.

21 . Küvet temizliğinin kolay yapılabilmesi için pürüzsüz ve yuvarlak hatla ra  sahip olmalıdır.

22 . Küvete entegre edilmiş su ısı ayarı için termostatik karışım vanası bulunmalıdır.

23 . Termostatik karıcım vanası haşlanmayı önlemek için suyun sıcaklığının maksimum 43 C° ‘ye kadar 
yükselmesine izin vermelidir.

S
24 . Soğuk su kaynağı kesildiğinde, termostatik karıştırıcı otomatik o larak sıcak su kaynağını kesmelidir.
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