
NON-İNVAZİV HASTA SICAKLIK YÖNETİM SİSTEMİ KONTROL ÜNİTESİ
TEKNİK ÖZELLİKLERİ

1. Kontrol ünitesi, hasta başına kullanılan ve vücuda yapışarak tam temas sağlayan 
hidrojelli pedler vasıtasıyla hastanın sıcaklık kontrolünü sağlamalıdır.

2. Kontrol ünitesinin pedleri, farklı kilo ve boylardaki hastalara (yenidoğan, çocuk, 
yetişkin) hepsine uygulanabilmesi açısından değişik tip ve ebatlarda olmalıdır.

3. Kontrol ünitesine bağlanarak hastanın soğutulmasını sağlayan pedler, hastanın 
vücudunun % 40’ ından fazlasını kaplamamalıdır.

4. Kontrol ünitesi, otomatik modda iken , hastadan alman sıcaklık bilgisi ile hedef sıcaklık 
bilgisine göre pedlerin içerisinde dolaştıracağı suyun sıcaklığım düzenleyerek, 
hastanın vücut sıcaklığını 32 ile 38,5 derece arasında istenen hedef sıcaklığa ulaştırmalı 
ve istenen süre boyunca stabil tutabilmelidir.

5. Kontrol ünitesinin pedleri, gerektiğinde hastaya defıbrilatörle müdahale edilmesine 
engel olmayacak şekilde tasarlanmış olmalıdır.

6. Kontrol ünitesi, en az 3 farklı kontrol stratejisi barındırmalıdır. Bu stratejiler ayık 
hastalar, sedasyon altındaki hastalar ve 32-33 derece arasında sabit tutulmak istenen 
hastalar için düzenlenmiş olmalıdır.

7. Kontrol ünitesinin pedleri, radyolusent olup, gerektiğinde hastanın üzerinden 
çıkartılmadan, hastanın MR,CT ve X- Ray ile görüntülenmesine olanak sağlamalıdır.

8. Kontrol ünitesi, kontrollü ısıtma modunda hastayı 0,05 °C/Saat ila 0,5 °C/Saat 
aralığında seçilen artışlarla hedef sıcaklığa ulaştırabilmeli ve hastayı hedef sıcaklığa ne 
kadar sürede ulaştıracağını ekranda belirtmelidir.

9. Kontrol ünitesinin pedleri, latekssiz olmalıdır.

10. Kontrol ünitesince pedlerin içerisinde dolaştırılan suyun sıcaklık aralığı 4°C -  42°C 
arasında olmalıdır.

11. Kontrol ünitesi, istendiğinde hastanın kaç saat soğutulup kaç saat sonra hangi hızda, ne 
kadar ısıtılacağı baştan girilebilmeli ve tedavi boyunca yeni bir komuta ihtiyaç 
duymamalıdır.

12. Kontrol ünitesi, manuel modda iken ,pedlerin içerisinde dolaştırdığı suyun sıcaklığının 
manuel olarak ayarlanmasına imkan vermelidir.

13. Kontrol ünitesi negatif basınç prensibiyle çalışmalı böylece pedler kazayla delinse bile 
su sızdırmamalıdır.

14. Kontrol ünitesi üzerinde bulunan dokunmatik LCD durum ekranında, rezervuarında 
bulunan su seviyesini, hastanın anlık vücut sıcaklığını, hedeflenen vücut sıcaklığını, 
pedler içerisinde dolaştırılan suyun sıcaklığını ve hastanın vücut sıcaklık değişiminin 
zamana bağlı grafiğini gösterebilmelidir.

15. Kontrol ünitesi, tedavi edilen en az 10 hastaya ait sıcaklık/ zaman grafiğini 
saklayabilmeli ve istendiğinde USB portundan herhangi bir USB belleğe 
aktarabilmelidir.

16. Kontrol ünitesi herhangi bir aksaklık halinde kullanıcıyı sesli ve/veya ışıklı alarm ile 
uyarmalıdır.



17. Kontrol ünitesi, ünitenin kaç saat veya kaç hasta sonra tekrar kalibre edilmesi 
gerektiğini istendiğinde girilen komut doğrultusunda göstermelidir.

18. Kontrol ünitesi, sistemin her kullanımından sonra, verilen komut doğrultusunda 
pedlerin içerisindeki suyu yeniden kullanmak üzere rezervuarına çekebilmelidir.

19. Kontrol ünitesi, her çalıştırıldığında kendi kendini test edebilmelidir.

20. Kontrol ünitesinin transferinin sağlanması için kitlenebilir tekerlekleri olmalıdır.

21. Kontrol ünitesi, tedavi esnasında eneıji kesilip geri gelmesi halinde, kesintiden önce 
girilen değerleri koruyabilmeli ve eneıjinin yeniden verilmesiyle yeni değerler 
girilmesine gerek kalmadan hastanın tedavisine devam edebilmelidir.

22. Kontrol ünitesi, işletim sistemine gömülü, yeni kullanıcılar için hazırlanmış bir eğitim 
modül banndırmalıdır.

23. Kontrol ünitesi ile birlikte, 2 adet yetişkin ped verilmelidir. Pedlerin bir tanesi large 
bir tanesi small ebatlarında olmalıdır.

24. Kontrol ünitesi ile birlikte 2 adet rektal ısı probu verilmelidir.


