
VÜCUT SICAKLIK YÖNETİM SİSTEMİ KONTROL ÜNİTESİ 
TEKNİK ö z e l l ik l e r i

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

2. Kontrol ünitesine bağlanarak hastanın soğutulmasını sağlayan pedler, hastanın vücudunun % 40' ından 
fazlasını kaplamamalıdır.

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

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

5. Kontrol Ünitesi, kontrollü ısıtma modunda hastayı 0,05 9C/Saat ila 0,5 eC/Saat aralığında seçilen artışlarla 
hedef sıcaklığa ulaştırabilmen ve hastayı hedef sıcaklığa nekadar sürede ulaştıracağını ekranda 
belirtmelidir.

6. Kontrol ünitesince pedlerin içerisinde dolaştırılan suyun sıcaklık aralığı 4®C -  429C arasında olmalıdır.
7. Kontrol ünitesi, istendiğinde hastanın kaç saat soğutulup kaç saat sonra hangi hızda, ne kadar 

ısıtılacağı baştan girilebilmeli ve tedavi boyunca yeni bir komuta ihtiyaç duymayacak 
şekilde tasarlanmış olmalıdır.

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

9. Kontrol ünitesi negatif basınç prensibiyle çalışarak, bağlı bulunan pedlerin kazayla delindiğinde dahi 
ortama veya hasta vücuduna su sızdırmasını engelleyebilmelidir.

10.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 
göstermelidir.

11.Kontrol ünitesi, tedavi edilen son 10 hastaya ait sıcaklık/ zaman grafiğini saklayabilmelidir.
12.Kontrol ünitesi, çalışmasını aksatacak herhangi bir durum halinde kullanıcıyı sesli ve/veya ışıklı alarm ile 

uyarmalıdır.
13.Kontrol ünitesi, ünitenin kaç saat veya kaç hasta sonra tekrar kalibre edilmesi gerektiğini 

istendiğinde girilen komut doğrultusunda göstermelidir.
14.Kontrol ünitesi, her çalıştırıldığında kendi kendini test edebilmelidir.
15.Kontrol ünitesi, tedavi esnasında enerji kesilip geri gelmesi halinde, kesintiden önce girilen 

değerleri koruyabilmeli ve enerjini yeniden verilmesiyle yeni değerler girilmesine gerek 
kalmadan hastanın tedavisine devam edebilmelidir.

16.Kontrol ünitesi, işletim sistemine gömülü, yeni kullanıcılar için hazırlanmış bir eğitim modülü 
barındırmalıdır.

17.Cihazla birlikte 1 adet yetişkin ped ve 1 adet ısı probu verilecektir.
18.Tekliflerin değerlendirilmesi açısından bu şartnamenin maddelerinin sırasıyla cevap veren 'Teknik Şartnameye 

Uygunluk Belgesi" mutlaka hazırlanacaktır. Bu belgede ver alacak cevaplar orijinal katalog ve doküman 
üzerinde madde madde isaretlenecektir, şartnameye uygunluk belgesinde işaretli maddenin sayfa numarası 
mutlaka belirtilecektir. Verilen cevapları orijinal katalog ve doküman üzerinde görünmeyen firmaların verdikleri 
teklifler değerlendirilmeyecektir.


