
AMELİYATHANE HİPOTERMİ SİSTEMİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1) Mikroprosesör devreli kontrol ünitesi 32-39 C aralığında hassas bir ayarlama yapabilmeli ve 
bir kanalı arıza yaptığında diğer kanalı aynı anda ve farklı ısı değerleri ile görev yapabilecek 
şekilde 2 farklı ısıtma kanalına sahip olmalıdır.

2) Kontrol Ünitesi Yetişkin-Pediatrik ve Yeni-Doğan uygulamalarına uygun olmalıdır.

3) Kontrol ünitesine bağlanacak hasta altı blanketi 50*1 OOcm (±5cm) ebatlarında olup; X-Ray 
geçirgen ve reusable özellikte olmalıdır.

4) Blanket ameliyathane koşullarına dayanıklı bir yapıya sahip olmalı; içinde veya dışında 
kumaş/sünger esaslı kolaylıkla deforme olabilecek malzemeler bulunmamalıdır. Kesilmeye 
ve delinmeye karşı mukavemet gösterecek rijid bir gövdeye sahip olmalıdır.

5) Blanket ana gövdesi doğrudan dezenfekte edilebilmeli; ayrıca koruyucu bir kılıfa ihtiyaç 
duyulmamalıdır. Alkole ve diğer dezenfektanlara dayanıklı olmalıdır. Su geçirmemelidir.

6) Güvenlik açısından blanket üstünde birbirinden bağımsız çalışan min.4 farklı ısıtma devresi 
ve her devrede birbirinden bağımsız olarak aktif olabilen en az 2 ad. Isı Sensörü 
bulunmalıdır. Hasta güvenliği için birbirinden bağımsız çalışan en az 2 ad. aşırı ısınma 
koruma devresi bulunmalıdır.

7) Kontrol ünitesi doğrudan infüzyon askısına takılabilmeli ve operasyon alanında yer 
kaplamamalıdır.

8) Blanket materyali dayanıklı silikon alaşımlı özel preslenmiş ve ameliyat masamda yer 
kaplamayacak şekilde maks.10 mm (±%20) kalınlığında sağlam bir gövdeye sahip 
olmalıdır.

9) Sistem sürekli sarf malzeme alimim gerektiren yada yıkandığında deforme olarak bir süre 
sonra değiştirilmek zorunda kalınan bir yapıya sahip olmamalıdır.

10) Cihazın çalışma gerilimi maksimum 24 V olmalıdır. Aşırı ısınmaya, düşük ısıya, kabloların 
kırılması ve enerji kesilmelerine karşı alarm özelliği olmalıdır.

11) Blanket yüzeyinde bölgesel aşırı ısınma ve hasta yanıkları riskini engellemek için ısıtıcı 
blanket ve soketleri üzerinde birbirinden bağımsız aktif olabilen en az 8 ad. Isı Sensörü ve 
bağlantıları bulunmalıdır.

12) Sistem diatermi, defibrilasyon ve röntgen sırasında hasta başındaki diğer cihaz ve 
uygulamaları etkilemeksizin çalışabilmelidir.

13) İmalatçı ve distribütör firma tarafından imalat ve işçilik hatalarına karşı 2 yıl garantili 
olmalıdır. Ayrıca garanti sonrası en az 5 yıl teknik servis ve yedek parça temin garantisi 
verilmelidir.

14) Yukarıda istenen özellikler ilgili ürünün UBB kayıtlarıyla uyumlu olmalı ve teklif dosyası 
içindeki katalog ve teknik dokümanlarda madde madde gösterilmelidir.
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