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AMELiYATHAN E TRANSFER SEDYESi TEKN iK ŞARTNAM ESi

1 Ameliyathane transfer sedyesi 2 adet ana göVde( alt) Ve 1 adet nakil göVdesinden (üst kayar zemin

)oluşmalıdır

2. sedyenin alt zemininin eni çarpma tamponlarl dahil dlşın da dşa 72omm +/- 20 mm boyu çarpma tamponlarİ
dahildlştan dlşa 2070 mm +/- 20 mm olmahdlr

3. sedyenin yatma zemininin eni 580 mm +/-50mm,boyu 1870mm. +/- 50 mm olmalıdır.

4.sedyenin hareketli üst zemininin mindersiz yüksekliği 620 mm +/- 50 mm olmalldlr

5.Sedyenin güvenlitaşıma kapasiİesi en az 24O kg olmahdır

6.sedyenin ana gövdesi gvenlik nedeni ile diğer ana gövdeye kilitlenmeden hasta nakil parçaslnln

kaydırılmasına izin vermemelidir Kilit mekanizmasl darbelere dayanıklı kompozit materyalden yapllmış oımall
kolay kullanlm özelliği göstermelidir.

7.sedyenin hasta naki! partçaslahşap ktslmlarl HPL den imal edilmiş olmalı,bu zemin zorlanmadan etkin bir

şekilde diğer sedye zeminine kolayca geçebiıir özellkte olmahdlr.

8.sedyenin baş klsmı piston yardlml ile en az 90 dereceye kadar kalkabilir özellikte olmalldlr.

9.sedyenin baş ucu indirme kaldırma hareketi el kontrollü hassas tutamacl sayesinde gaz piston yardlml i!e

ayarlanabiIir ö2ellikte olmalıdır

10.sedyenin yan koruma barlarl yatma zemininin altlnda yer alan mekanizmayı çekmek sureti ile dairesel
hareket ederek aşağlya doğru açllabilir özellikte olmaltdtr.

11.Yan korüma barlarıyukarı konumda iken uzatllmlş barlarl sayesinde güvenli hasta taşlmasl sağlamalıdlr.

12. sedyenin dört tarafında çarpma barları olmalıdır.

13. sedyenin 360 derece dönebilen dört adet antistatik tekerleği olmalıdır.

14 Tekerlek çapl 150 mm (+/-10 mm )olmalıdır.

15. sedyenin 1. adet paslanmaz çelikten yapllmlş ,yüksekliği ayarlanabilir sabit serum askılığı olmalı, serum askısı
istenildiğinde sedyenin yan taraflna yat!rlla rak ,yere yatay olarak gizlenebilir özellikte olmahdlr. Ayrıca sedyenin
ayakucu ve başucunda olmak üzere ikiadet serum ask!lığlyeri mevcut olmalüdlr.

16.5edye ile uyumlu viscoelastik özelikte ,dikişsiz ve fermuarsız idrar defekasyon geçirmez kılıflı döşek mevcut
olmahdlr.

17. GöVde geÇiş Ve kilit mekanizmasınln, şu anda hastnemiz ameliyatha nesinde kullandığlmı2 trasfer sedyeler!e
uyumlu olmalldlr.

18.sedyenin 2 ylı boyunca üretim hatalarlna karşl 8arantisi olmalldlr.

lg,sedye numune üzerlnde değerlendirilip ona göre karar Verilecektir
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