
Havalı Yatak Teknik Şartname 

1. Havalı yatak orta ve yüksek risk grubuna dahil sürekli yatma ihtiyacı olan hastalarda 

yatak yaralarının oluşmasını engelleyebilecek veya mevcut yatak yaralarının 

tedavisine destek olabilecek şekilde ara yüz basıncını yeniden dağıtabilecek özelliklere sahip 

olmalıdır. 

2. Çok yüksek risk dahil olmak üzere çeşitli risk gruplarındaki yatak yaralarının 

oluşumunu önlemek ve aşama 4 dahil olmak üzere çeşitli aşamalarda yatak 

yaralarının tedavisini desteklemek için kullanılmalıdır. 

3. Yatak, sıvı buharını ve havayı geçirebilen PU malzeme ile kaplı olmalıdır. Yatağın alt 

kısmında, yatağı köşelere sabitlemek için lastik aparat bulunmalıdır. 

4. Havalı yatak 4 standart sistem ile çalışmalıdır. Yatağın döngü süreleri 15, 30, 45, 60, 

90 dakikaya ayarlanabilir olmalıdır. 

5. Şiltenin rotasyon sisteminde 6 adet hava çıkışı bulunmalıdır. 2 hava çıkışı alternatif 

hücreler için, 2 hava çıkışı rotasyon hücreleri için, 1 hava çıkışı havalandırma borusu 

için, 1 hava çıkışı ise baş ve alternatif hücrelerin altında her zaman şişirilmiş vaziyette 

bulunmalıdır. 

6. Havalı yatağın pompası hafif ve taşınabilir olmalıdır. 

7. Havalı yatağın içinde bulunan pompa 2 kompresörlük hava kapasitesine sahip 

olmalıdır. 

8. Pompa da 2 kompresör bulunmalıdır. 

9. Hava motorunda kullanılabilen, alternatif ve static olmak üzere 2 adet mod 

bulunmalıdır. 

10. Hava motoru 220-230 V şehir elektriğinde çalışmalıdır. 

11. Havalı yatağın basınç dağıtım zamanları 5 farklı sürede ayarlanabilmelidir. ( 5dk, 8 dk, 

10 dk, 15 dk, 20 dk) 

12. Havalı yatağın rotasyon sisteminde 20 alternatif ve değiştirilebilir tipli hücre 

bulunmalıdır. Üst bölme, alternatif işlev için ve alt bölme, alttan dışarı çıkma riskini 

önlemek için her zaman şişirilmiş tutulmalıdır. Yatağın havalandırma fonksiyonu için 

yatağın kenarında bağımsız bir tüp bulunmalıdır. Havalı yatak pozisyon verebilen 

tipte olmalıdır. 

13. Havalı yatağın motoru sessiz biçimde çalışmalıdır. Havalı yatağın basıncı, hastanın 

ağırlığına göre ayarlanabilir olmalıdır. 

14. Havalı yatağın boyutu: 203x92x20.32 cm ±2 cm olmalıdır. 

15. Havalı yatak 200 kg’ye kadar olan hastaları taşıyabilmelidir. 

16. Kılıf poliüretan malzemeden yapılmış, antibakteriyel özellikte olmalıdır. Makinede 90 
0C de yıkanabilme özelliğine sahip olmalıdır. 



17. Havalı yatak en az 1 adet CPR musluğu içermelidir.  

18. Cihazın CE belgesi bulunmalıdır.  

19. Teklif veren firmanın TSE Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesi bulunmalı ve teklif verdiği cihazın adı ve 

markası TSE Hizmet Yeterlilik Belgesinde bulunmalıdır.  

20. Teklif edilecek cihaz imalat ve fabrikasyon hatalarına karşı en az iki (2) yıl garanti kapsamında 

olmalıdır.  

21. Teklif veren firmanın tıbbi cihaz yönetmeliği, vücuda yerleştirilebilir aktif cihaz yönetmeliği, 

vücut dışında kullanılan tıbbi tanı cihazları yönetmeliği kapsamında tıbbi cihaz satış, reklam ve 

tanıtım yönetmeliği gereğince satış merkezi yetki belgesine sahip olmalıdır. Bu yetki belgesi 

ihale dosyasında sunulmalıdır. 

 


