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KONU: TeklifMektubu

TEKLİF MEKTUBU
Hastanemizin ihtiyaçlarından aşağıda cinsi ve miktan yazılı
olan malzemeler
kanununun esas ve hükiimlerine göre satırı alınacaktır.
KDV Ilariç toplam fiyatın
gönderilmesini rica ederim.
E-mail
Telefon

Fax

kamu ihale

Alma

seahsatinalma@gmail.com
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UBB Kodu

Birim

Fiyatı

GENEL TOPLAM

Teklif Veren Firmanın

Adı

Firma yetkilisi

TeIefon

Kaşe ve İmza

Adresi
Fax

E-Mail
fJ$§ Kodu ite birtikte gönderilmeyen teklifler değerlendirme dşı bırakı|acaktır.
***Ödeme kaPsamuıda
olİayan (Strt Kodu kaydı jmayan; ürünlerin kabulü depomuzca
***

yapılmayacaktır.
***Tıbbi cihaz alımlarında
cihaza bağlı yedek parça, aksesuar ve sarf malzemğıerinin satş
sonrasr teminine iliŞkin tedarikçi tarafından düzenlenen taahhütname mutlaka
verilmelidir.
***BiYomedikal DaYanıklı
Taşınır Malzemelerin alımında teklif veren firmaların, Satş yeri
Yetki Belgesi sunmaları gerekmektedir.

flastane Adresi : Yenice Mah. Yenice Yolu No:l EYYÜBiYf, /
şANLIURf,'A
Topçu Meydanı Vergi Daiırcsi : 799M0235E
Not : Mal ahmlannda teklif editen ürünlerin numunesi teklif geçerlilik tarihine kadar Hastanemiz
Satın A|ma
Birimine gönderilecek olup, gönderilmediği takdirde nrma tellİn değerlendirme dşı bırakılacaktır.
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a

YoĞtiN BAKIM YATAĞI
ELEKTRİKLİ YOĞUN BAKIM YATAĞI TEK}IİK ŞARTNAMESl
Ydah 90 x 200 cm ölçülerindç, 4 bötıneli yatma yrzeyine süip olmalıdır. yanıa
yiızeyinin bolmeleri takılıp çıkrıtabilir ve kolay temizlenebilir sert plastik
1)

malzemeden yapılm 1ş olmalıdır.
2) Yatağın dştan dışa boyu 218 cm , eni ise korkuluklarkullanrmdayken 102,
kullanımda değilkeı 98 cm olınatıdır.
3) Yatak 22a V,5a Hz çlektrikle çalşmalı, elektrik akımı yatağa kesinlikle dşarıdan
bir adaptor vasıtası ile değil, direkt olarak verilınelidir.
4) YatağJn hareketlerine 5 adet 24V DC motorlarla kontrol edilnetidir.
5) Yatalç sırt kşmı yükseltilirken Eağıdaki hareketleri otomatik otarak
gerçekleştirnıetidir :
a) Oturıııa bölümü geriye doğru kayınalı
b) Sırt kısmı teleskopft olarak yü*selmeli
c) Diz lıısmı yükselınelidir.
d) Ayak kısmı aşağl do$u inerek iskemleye benzer bir pozisyon gerçekleştirnelidir.
Bu koordineli hareketlerhastanın yatak içinde kaymasını ve bu kayma soııucunda
oluşabilecek yatak yaralarmı engellemelidir. Bu hareketler sayesinde bastanın kann
bölgesinde oluşacakbasınç minimize edilmeli, nefes alması kolaylaşma[ bE ve
boyun bölgelerine destek sağlanmalı ve hasta konforu en üst dtlzeye çıkarılmalıdır.
Söz konusu hareketlerin yardımıyla, sağlık personelinin hastayı yatak içinde
pozisyonlandırmasına da gerek kalmamalıdır.
6) Yatak içinde maiçsimum konforun sağlanması amaçıyla koriulııklann iç losmında
hasta kalçasınuı yatma platformu itzerinde hangi hızadabulunması gerektiğini
§aretleyen kal ça pozisyon göstergesi olnalıdır.
7) Yaiak korkulukları" yatağın baş ksmında iki ve orta kısmında iki adet olmak tizere
toplam 4 adet olmalıdır. Her iki taraftaki baş ve ayak ksım korkuluklan bağımsız
hareket etmelidirler. Korkuluklar üç konumlu olınalıdır:
a) Yüksek konumda en üst seviyesinde park ederek hastanın güvenli bir şekilde
yatmasın sa$amal1 yataktan düşme riskini minim ize etmelidir.
b) Orta konıımda oldğıınd4 gezebilen otonom hastalar güvenli bir şekilde yatağa
girip çıkabilmelidirler.
c) Alt konumda olduğunda yataktan hasta tansferine engel olmayacak şekilde
konuşlanmalıdır.
Korkuluklar iizerinde otonom hastalann yatağa giivenli giriş ve çıkşlannı sa$ayan el
futamaklan olmalıdır.
8) Hasta baş korkıılııklaı,ının her biri ilzerinde korkuluğun iç kısmına gömülü şekilde
bir hasta baş korkuluğu klavyesi ve dış lıısmına gömülü şekilde bir hasa bakıcı baş
korkuluğu klavyesi oğıalıdır. Hasta ayak korkulrıklannın her biri üzçrinde
korkuluğun dış ksmı6a gömülü şekilde bir hasta bakıcı ayak korkuluğıı klavyesi
olmal ıdır. Tüm kumandalar birbirinden bağıms g olarak çalşabilmelidir.
9) Hasta baş korkuluğu klaıyesi tlzerinde şu fonisivon butonlan ve ftaz
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bulunmalıdır:
a) Sırt ksmı yukan butonu
b) Sırt kısmı aşağ butonu
Bu iki buton kullanılarak sırt ksmı. 66 dereceye kadar yükseltilip alçattılabilmeüdir.
sırt hsmı l«ımandası lDerine bulıınan sııt kısmı yııkan-tutonu tıııanıarat
kaldırıldığnd4diz lısmı da otomatik olarakyu}selıneli ve hastının yatakta
kaymasını engellcmelidir.
lğ§mın,n yatay ile yaptığı açı her iki başucu korkuluğu
Şrlt
iizerindeki göstergelerden izlençbilmelidir.
c) Dü losmı yııkan butonu
d) Diz losnı aşağ-ı butonu
Bu iki buton kullanılarak diz ksmı 35 dereceyo kadar yül§eltilip alçaltıtabitmelidir.
e) Apk losmı yukan butonu
f) Ayak kısmı aşağı butonu
Yatağuı aYak kısmı bu butonlar kullanılarak 23 dereceye kadar vasküler pozisyona

getirilebilınelidir
l0) Hasta bakıcı baş korkuluğu klavyesi üzeriıde şu fonksiyon butonlan ve ikaz
şıkları bulunmalıdır:
a) Yalak yukan butonu
b) Yatak aşağ butonu
Bu iki buton kullandarak yatna platformunun yerden yiiksekliği e 43,3 cm ile, 81,6
cm arasında ayarlanabilme lidir.
c) Yatak seviyesi ikaz şığ
Yatak en aşağı seviyede değilse, yatak seviye fta" ışığı yanarakkullanıcıyı ikaz
etmelidiı. Y*ak en Eağı seviyeye geldiğinde ikaz ışğ sönmelidir..
ll) Hasta bakıcı ayak korkuluğu klavyesi lizerinde şu fonksiyon büonlan ve ikaz
§ıkları bulunmalıdu,:
Hasta bakıcı ayak korkuluğu klavyesi üzerinde, Hasta baş korkuluğu klavyesi ve
Hasta bakıcı baş korkuluğu klavyesi iDerindeki tüm fonk§iyonbutonları ve ikaz
ışıklan bulunmalıdır. Bunlardan başka bu klavye ilzerinde aşağıda sıralanan butonlan
ve ikaz ışıklan bulunmalıdır:

butonu
b) Ters Trendelenburg butonu
Bu iki büon kullanılarak Trendelenburg/Ters Trendelenburg açılan +/- 16 derece
aıasında ayarlanmalıdır, Ydak trendçlenburg pozisyonu aldığında başucu paneü ve bu
lq§ma takılı aksesuarlar yere dik pozisyonda kalaralq duvar ile çaıp§ma ütimali
engellenmelidir. Trendelenburg açsı orta ksım korkuluklannın üzerinde bulrlnen açı
göstergelerinden idenebilmelidir. Bu göstergeler yatağu h€r iki taıafinda
bulunınalıdır. Bu fonksiyonu kullanabilmek için her seferinde muüaka aynı klavye
üzerinde bulunan fonlsiyon kontrol tuşuhs basmak gereği olınalıdıı.
c) Kardiak iskeuüe butonu
Kardiak iskemle butonu kullanılarak yatak kardiak iskemle pozisyonuna
getirilmelidir. Bu fonlaiyonu kullanabilmek için her seferinde mutlnka almı klavye
iizerinde bulunan fonksiyon kontrol fuşuha basmak gereği olınalıdır.
d) Dila yatma yilzeyi tuşu:
Yatağı tam diiz hale ve en alcak seviyesiıe qetirmelidir- Bıı,6nksivonu kırllanabilmek
a) Trendelenburg
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iÇin her seferinde mutlaka aynı klavye üzerinde bulunan forıksiyon kontol
fuşuha
basmak gereği olmalıdır.
e) Şok pozisyonu tuşu:
Bu tuŞa basıldığında,yatağın tUm bolumleri düz hale gelıneli ve yatak 16 dtreçe
tendelenburg pozisyo nu almalıdu.
f) Fonksiyon kontrol tuşu:

Trendelenbıırğ Ters trendelenbıırg ve yatak fonksiyonu kilit tışlarının
çalıştınlmasında kullanılmalıdıı.
g) Yüksekiik fonksiyon kilit tuşu:
B'tuŞq fonlsiyon konüol tuşu devreye sokulduktan sonra basıIdığında yatağın
ryk.klik aYar fonksiyonu dewe dşı buakılmalıdır. Ytıkseklik ayar fonksiyoİunu
tekrar deweye sol«nak içia yukanda anlatılan işlem tekrarlanmalıaır. gu kllit
tŞunun yanında bulunan ikaz ışğ1 yükseklik fonksiyonununkilitli olup olmadığını

göstermelidir.
h) Sııi fonlsiyon kilit tuşu:
Bo t Şu, foııksiyon kontrol tuşu deweye sokulduktan sonra basıldığında yatağm sırt
aYar fonksiyonu dewe dışı bırakılmalıdır. Sırt ayaı fonksiyonıınu tal<rar dewJye
sokmak iÇiıı, yıJkarıda anlatılan işlem tekrarlanmalıdır. Bu kilit tı§unun yanında
bulunan ikaz ışığı, sırt forılsiyonunrın kilitti olup olmadığnı gostermelidir.
i) Diz fonksiyon kitit tuşu:
Bu tuŞa, fonksiyon kontrol fuşu derıreye sokulduktan sonra basıldığında yatagın diz
aYar fonlaiyonu dewe dışı bırakılmalıdır. Du ayar fonksiyonıınu tekrar derıreye
sokmak içiü, yukarıda anlatılan işlemtekrarlanmalıdn Bu kilit tuşunun yanında
bulunan ikaz ışığı, diz fontaiyonunun kilitli olup olmadığını göstermelidir.
j) Batarya şag'gösterge şığı ve batarya butonu:
Bataryayı devreye sokmak için batarya butonuna basılmalıdır. Batary4 son yapılan
hareketten sonra bir dakika içinde devre dışı kalmalıdır.
Batarya seviyesi di§üLü<en bir fonksiyon gerçekleştirildiğinde şürekli bir sesli alarm
duyulmalıdır.
Batarya boş olduğunda veya şarj edilirken yanlp sönmeli, batarya şarj olduğunda
stlrekli yanmalıdır.
12) Yatak kardiak iskemle pozisyonunda iken bir miktar ters Trendelenburg
uygulanarak sırt kısmı 84 dereceye kaldırılmış tam iskemle pozisyonu alabilmelidir.
13) Yatağın her iki yanında bulunan CPR mekanizması sırt ksmının herhangi bir
konumdan, hızla ve yumuşakca tam dtlz konuma geçebilmesini sağamalıdır.
14) Yatağın merkezi fren sistemi olmalıdır. Bu fren sistemine yatağın ayakucunda
bulunan ve iki ayakucu tekerleği aıasuıda uzanan metal çubuk şektinde bir ayak
pedalı tarafi ndan kumanda edilınel idir.Çubuk basılı durumdaykeu tekerlekler kilitli,
orta konumdayken boşta yukarı alındığında seyir durumunda olınalıdu.
t5) Yatağın kolay hareket etmesi için yatak seyir konumuna alındığında seyir
tekerleği düz bir hatta gitmeli, böylece yatağn kolaylıkla dtız bir hatta gitmesi
sağlanmalıdn
l6) Yatakta elektrik kesintilerine karşı akü desteği olmalıdır. Aktı yatağa gelen
elektrik kesildiğinde kıımanda lıutusu tlzerinde bulunan akii derıreye sokma butonuna
basılarak aktive edilir. Akiı aktive oldııktan sonra 30 satil0ı ıcinde
anda
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verilmezse kendiliğinden dewe dşı kalır.
Jl] Ppyu.ve ayakucu panelleri kolay i***p takıtüilmelidir.
18) Yatak Şiltesi v.e sTun!
ıe ÜÜııte t İ*ıt.oilınelidir. şilte yatak yaralarını
rykılığ
geciktirici özellikte olmalıdır.
yitagın koşelerinJe
a§k lığı ve diğer
aksesuarlaruı takılabilecek toplam
onıv", oır"uıiJ".
19) Yatak l50mm
ÇaPında + uoet tekerleğe
JoJtoşesinde birer adet çarpm üara
karşıkoruyucu tekertek
".
tampona
şeklinde
sahip olınatıdır.
20) Yatma Yüzer.qe!"d: biiinci y..ıoo.
oımİy* aastaıan bağamak için toplam
$tı adet bağlama kıılağı olmalıdır.
vcal kolay temizlenebilir vç dezenfelıe editebitir özeltikte
J|)
olmalı, standart
hastane dezenfektanlan kullanüarak
temizlenmeli temiaeme hafifnemli bezlerle
YaPılnıalı, Yatak ilzerine kesiıılikle su dottıınİmJİ tıneı yıkama
uygulanmamalıdır.
?}Y*ueın maksimum taşıma kapasitesi 250 kg aİülda olmamaiıdır.
23) Üretici firma ISO belğesine sİhip
olmalıdır]
24) Yaİah klas 1 medikatİkipmana uygulanan
CE direlıi frg3t4ztc11,ye uyumlu
olmalıdır.
2.5]
aşağıdaki standartlara uyumlu olmalıdır:
IqS
a) NF-S-90-312 ( l9S4
)

i

r*,,

b) EN-6060t-1 ( 1996)
c) EN-60601,-I-2 ( 2001
)
d) EN-6060ı-2-38 ( 1999
)
e) IEC-60601-2-38 Aırıendment 1 ( 1999
)
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