
PRONE poZİSıroN İçİx çUBUK axri-sasrNç r,n»i vs, pozisvoNElıLErıi rrcxıvix
ŞARTNAMESİ

1- Jel Pedler özellikle uzun sürebilen ameliyatlarda, post-operatif dönemde ya da prone
pozisyoırlama durumlarında basınçdan dolayı oluşan sinir zedelenmeleri ve doku travmaları
(dekübit yaralar) ile hipotaıısiyon riskini önlemelidir.
2, Pedler vücuttaki dekübit oluşumunu engellemeli ve bu nraksatla aşağıdaki kriterlere
uygunluğu bilinısel yayıırlardaki verilerle belgelenmelidir :

2a)Pedlerin kullanımından enaz l saat sonra bile vücut ıslsınl aılırnramalıdır.
2b)Pedlerin kullanınrındaır enaz l saat soırra bile 50 kcal/m2lh (+%10) ısı geçirgenliğiıre
sahip olınalıdır.
2c)Pedleriıı kullanıınırıdaır eıraz 1 saat sonra bile vücuttaki bağıl nem oranını maksimuın
%1 5 (+5) artırnralıdır.

3- Doku lıasarını en aza indirnresi için basıya karşı direnç göstermemeli ve bunun için pedlerin
basınç altında kendi kalınlığıııın Yo25'i kadar ince]nresi halinde bile gösterdiği karşı direııç inç'
başıııa n,ıaksiınunr 0.5 libre (+0.2 1ibre) olınalı ve bağımsız otoritelerce yapılan testlerle
belgelenmelidir.

4- Pedleriıı kalınlığıııın basınç altında en az %50 inceltilerek, en z I tam gün (+2 saat)
tutulıırası halinde bile serbest kaldığında tamamen eski haline dönebilıneli ve bağımsız otoritelerce
yapılan testlerle belgelenıııelidir.

5- Pedlerin içindeki poliner ınalzeme yapılan testlerde 10 katına kadar uzatılsa bile yine eski
l-ıaliıre dönebilmeli ve bağınsız otoritelerce yapılaır testlerle belgelenmelidir.

6- Pedler "yuınuşak doku eşdeğer ıııalzemesi" olarak bilineıı suylın ışınları emme oranına
kıyasla nraksiıııuır-ı +o/o|0 değerlerde emme oranına sahip doku-benzeri" bir maddeden yapıldığı
bağııı-ısız otoritelerce yap ı laır testlerle bel geleırırıel idi r.

7- Silikon, Viıril, Hava, Köpük. Sünger ve Likit esaslı vb. akma yapabilen, zaman\a deforme
olaıı aleriik maddelerdeır ınaınul olnramalıdır

B- Pedleriır alev-alınadığı; aleve nlaruz kalsa bile 2 sn içinde (+2 sn) kendi-kendine
sönünrlenen bir yapıda olduğu bağıınsız otoritelerce yapılan testlerle belgelenmelidir.

9- Yukarıda 2,3,4,5,6 ve 8. Maddelerde isteneıı fiziki kriterlerle ilgili olarak firmaların
beyanıifirnıa teyidi kabul edilnıeyecek; üniversite ve enstitü test raporları teklif ekinde verilecektir.
Yabaırcı dildeki belge ve biliınsel yayınlar ise yeminli tercüman ve ıroter-onaylı olarak verilecektir.

'10- Jel pedler dış ortanr ve bazı anıeliyathane koşullarına dayanıklı olmalı; -29 C ile +
bir aralıkta defbrnre olnradan görev yapmaya imkan vermelidir.

11- Relısable olnralı, kolayca tenıizliği yapılabilırre]i ve dezenfekte edilebilmelidir.
altııida CE işareti, 2 yıl garanti takibi için lot numarası ve inralatçı firma bilgileri ürün
inralatçı tarafindaıı çıkıırayacak-siliıııneyecek bir tekııikle basılmış olmalıdır.

69 C gibi

ürünleriıı
yüzeyiıie

12- Yukarıdaki teknik özelliklere sahip maddeden yapılmış olan çubuk şeklinde yetişkin göğüs
pozisyonerleriırden; 50xl0 cm +2 cm ebatlarından 2 adet temin edilmelidir. Prone pozisyo
göğiis sabitleyici olarak kullaırılabilınelidir ve vücuttaki dektibit oluşuınuıru engellemelidir. ,i.\



pRoNE pozisyox içiN çuBuK aNri-nasıNç rr»i vp pozisyoNERlBni rprNiı<
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1- Jel Pedler özellikle uzun sürebilen ameliyatlarda, post-operatif dönemde ya da prone
pozisyoıılama dunımlarında basınçdan dolayı oluşan sinir zedelenmeleri ve doku travmaları
(dekübit yaralar) ile hipotaı-ısiyon riskini önleınelidir.
2- Pedler vücuttaki dekübit oluşumuııu eı-ıgelleıneli ve bu nraksatla aşağıdaki kriterlere
uygı"ııiluğu bi linısel yayı ı-ı l ardaki veri l erle bel geleıınıel idir :

2a)Pedlerin kullaırınrından enaz l saat soırra bile vücut ısısını aılırmamalıdır.
2b)Pedlerin kullaırıırrındaır eııaz 1 saat soırra bile 50 kcal/n-ı2lh(+%10) ısı geçirgenliğine
sahip olınalıdır.
2c)Pedleriı-ı kullanımından enaz l saat sonra bile vücuttaki bağıl nem oranını maksimun,ı
% 1 5 (+5) artırnralıdır.

3- Doku hasarıııı en aza indirıııesi için basıya karşı direnç göstermemeli ve bunun için pedleriıı
basıırç altıırda keırdi kalınlığıırııı Yo25'i kadar iırcelnıesi halinde bile gösterdiği karşı direırç inç'
başııra nraksimunr 0.5 libre (t0.2 libre) olırıalı ve bağımsız otoritelerce yapılan testlerle
belgeleı-ınıelidir.

4- Ped]eriır kalıı-ılığının basıııç altında en az
tı"ıtulnrası halinde bile serbest kaldığında tamameıı
yapı lan testlerle bel gelenmelidir.

5- Pedlerin içindeki poliırrer ır-ıalzenre yapılaı-ı
lraliııe dönebilmeli ve bağınrsız otoritelerce yapılan

%50 inceltilerek, en z I tam gün (+2 saat)
eski haline döııebilmeli ve bağınısız otoritelerce

testlerde 10 katına kadar uzatılsa bile yine eski
testlerle bel gelenınelidir.

6- Pedler "yuınuşak doku eşdeğer nıalzemesi" olarak bilinen suyun ışınları emme olanına
kıyasla maksiııunı +oA10 değerlerde emme oranına salıip doku-beırzeri" bir maddeden yapıldığı
bağıınsız otoritelerce yapılan testlerle belgeleırmelidir.

7- Silikon, Viııil. Hava, Köpük, Süırger ve Likit esaslı vb. aknra yapabilen, zanıan|a deforme
olaıı alerjik maddelerdeıı maınul olmanralıdır

B- Pedleriır alev-alnıadığı; aleve r|aruz kalsa bile 2 sır içiııde (+2 sn) kendi-kendine
sönünrlenen bir yapıda olduğu bağımsız otoritelerce yapılan testlerle belgelenmelidir,

9- Yukarıda 2,3.4.5.6 ve 8. Maddelerde istenen tlziki kriterlerle ilgili olarak firmaların
beyaııı/f'irıııa teyidi kabııl ediln-ıeyecek: üııiversite ve enstitü test raporları tek|if ekinde verilecektir.
Yabancı dildeki belge ve bilimsel yayııılar ise yenrinli tercümaır ve ıroter-onaylı olarak verilecektir.

10- Jel pedler dış ortaıı-ı vebazı aııreliyatl-ıaı-ıe koşullarına dayanıklı olınalı; -29 C ile + 69 C gibi
bir aralıkta defbrnıe olırıadaır görev yapınaya inrkan vermelidir.

11- Reusable olnralı, kolayca temizliği yapılabilnıeli ve dezenfekte edilebilmelidir. Ürünlerin
altında CE işareti. 2 yıl garanti takibi içiıı lot numarası ve iınalatçı firnıa bilgileri ünin ytizeyine
inalatçı tarafiırdaır ç ıkınayacak-silinıneyecek bir teknikle basılmı ş olmalıdır.

12- Yukarıdaki teknik özelliklere sahip ınaddeden yapılmış olan çubuk şeklinde yetişkin göğüs
pozisyoırerlerinden; 50xl0 cnı +2 cm ebatlarından 2 adet teırrin edilnrelidir. Prone pozisyonla(dq 
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göğtis sabitleyici olarak kullaırılabilıııelidir ve vücuttaki dekübit oluşuınunu engellemelidir. , iİ , ,[,
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ENTÜBASvoNLu KAFAANTi-BAsINç pEDi vB pozisyoNERLERi TEI(NiK
ŞARTNAMESİ

1- Jel Pedler özellikle uzun sürebilen anıeliyatlarda, post-operatif dönemde ya da prone
pozisyoırlaına durunılarında basınçdan dolayı oluşan sinir zedelenmeleri ve doku travmaları
(dekübit yaralar) ile hipotansiyon riskini öıılemelidir.
2- Pedler vücuttaki dekübit oluşuınunu engellenreli ve bu maksatla aşağıdaki kriterlere
uygunluğu biliınsel yayınlardaki verilerle belgelenınelidir :

2a)pedlerin kullanıınından enaz l saat sonra bile vücut ısıslnl artırmamalıdır.
2b)Pedlerin kullanıınından eıraz l saat sonra bile 50 kcal/mr lh (+%l0) ısı geçirgenliğine
sahip olmalıdır.
2c)Pedlerin kullanınıından enaz 1 saat sonra bile vücuttaki bağıl nem oranını ınaksinrum
%l5 (+5) artırmalıdır.

3- Doku lıasarıııı en aza indirııiesi için basıya karşı direnç göstennemeli ve bunun için pedlerin
basıırÇ altıırda keırdi kalınlığııııır oA25'i kadar iırcelırresi halinde bile gösterdiği karşı direnç iırç,
baŞıı-ıa ırraksinrum 0.5 libre (+0.2 libre) olnralı ve bağımsız otoritelerce yapılan testlerle
belgelennıelidir.

4- Pedleriır kalınlığıırııı basınç altıırda en az %50 iı,ıceltilerek, eıı
tutulnıası halinde bile serbest kaldığında taınaıneır eski lraline dönebilmeli
yapılan testlerle belgelennıelidir.

z I tam gün (+2 saat)
ve bağımsız otoritelerce

5- Pedlerin iÇindeki Poliner malzeme yapılan testlerde 1O katına kadar uzatılsa bile yine eski
lıaline dönebilıneIi ve bağıınsız otoritelerce yapılan testlerle belgelennıelidir.

6 Pedler "YunıuŞak doku eŞdeğer malzemesi" olarak bilinen suyun ışınları enrme oranına
kıYasla maksiıTıuın +o/ol0 değerlerde emnre oranııra sahip doku_benzeri" bir ınaddeden yapıldığı
bağııırsız otoritelerce yapılan testlerle belgelennrelidir.

7- Silikon, Viııil. Hava. Köpük. Süııger ve Likit esaslı vb. aknra yapabilen, zamanladefornıe
olaıı alerjik nıaddelerden maırrı.ıl olmaınalıdır

B- Pedlerin alev-alnradığı; aleve maruz kalsa bile 2 sı-ı içinde (+2 sn) kendi_kendine
söırtinıleııen bir yapıda olduğu bağınısız otoritelerce yapılan testlerle belgelenmelidir.

9- Ylıkarıda ).3,4,5,6 Ve 8. Maddelerde istenen fıziki kriterler]e ilgili olarak firmalarıır
beyanı/firnıa teyidi kabul edilıneyecek; tiıriversite ve enstitü test raporları teklif ekinde verilecektir.
Yabancı dildeki belge ve bilimsel yayınlar ise yeıninli tercünran ve noter-onaylı olarak verilecektir.

10- Jel Pedler dış ortan-ı ve bazı anreliyathaıre koşullarına dayanıklı olmalı; -29 C ile + 69 C gibi
bir arahkta deforıııe olnradan görev yapmaya imkan vermelidir,

11- Reusable olınalı, kolayca temizliği yapılabilmeli ve dezeııfekte edilebilmelidir. Ürünlerin
altıırda CE iŞareti, 2 yıl garanti takibi için lot nlımarasl ve imalatçı t'irma bilgileri ürün yüzeyine
iıı-ıalatÇı tarafıı'ıdan çıkırıayacak-silinıneyecek bir teknikle basılınış oİırialıdır.

12- Yukarıdaki tekırik özelliklere saliip nraddeden yapıln,ıış olaı,ı entübasyonlı_ı kafa sabitleme
Pedlerinden; Large (btlyük) boy 27x23xl4 cm t 1 cm ebatlarıııdaır 1 adet temin edilmelidir. Kafa
Pediırden enti.ibasyoıı lrortun-ıu geçebilırrelidir. Ürün hasta vücuduyla birlikte şekil alabilecek yapıda
olırıalıdır.
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ENTÜBAsyoNLu KAFA ANTİ-BASINç pEDi vE pozisyoNERı,pni rpxxix
şınrNcvırsi

1- Jel Pedler özellikle uzun sürebilen ameliyatlarda. post-operatif döneınde ya da prone
PozisYonlaına durunllarında basınçdan dolayı oluşan sinir zedeİenmeleri ve doku travmaları
(dekübit yaralar) ile liipotaırsiyon riskini önleınelidir.
2- Pedler vücuttaki dekıibit oluşun-ıuıru engellemeli ve bu maksatla aşağıdaki kriterlere
uygunluğu bilimsel yayınlardaki veri]erle belgelenınelidir :

2a)pedlerin kullaırıırrıııdaıı eıraz l saat sonra bile vücut ısısını
2b)Pedlerin kullanıınıırdan enaz l saat sonra bile 50 kcal/nırlh

artırn,ıamalıdır.

1+%l0) ısı geçirgenliğine
sahip olnıalıdır.
2c)Pedlerin kullaırınrındaıı enaz l saat sonra
% l 5 (+5) artırınalıdır.

bile vücuttaki bağıl nem oranlnı maksiınum

3- Doku hasarınl en aza indirnresi için basıya karşı direnç göstermeıneli ve bunun için pedlerin
basıı-ıÇ altında keırdi kalınlığınııı o/o25'i kadar iırcelmesi halinde bile gösterdiği karşı direnç inç,
baŞııra ıı'ıaksiıııuın 0.5 libre (+0.2 libre) olnralı ve bağımsız otoritelerce yapılan testlerie
belgelennıelidir.

4- Pedlerin kalınlığının basınç altında en az %50 inceltilerek, en z I tam gün (t2 saat)
tutulnrası halinde bile serbest kaldığında tamanıen eski haline dönebilmeli ve bağımsız otoritelerce
yapılaıi testlerle belgelenmelidir.

5 Pedleriıı iÇindeki poliır-ıer ınalzen-ıe yapılaır testlerde 10 katına kadar uzatılsa bile yine eski
lraliı-ıe dönebilmeli ve bağıınsız otoritelerce yapılan testlerle belgelennıelidir.

6- Pedler "yumuşak doku eşdeğer ıııalzeınesi''
kıyasla nraksiınuın +Yo10 değerlerde emme oranına
bağımsız otoritelerce yapılaıı testlerle belgelenmelidir.

olarak bilinen suyun ışınları emme oranına
sahip doku-benzeri" bir maddeden yapıldığı

7- Silikon, Viıril. Hava, Köpük, Süırger ve Likit esaslı vb. aknıa yapabilen, zamanladeforme
olaıı alerjik maddelerden nranrul olmamalıdır

B- Pedleriıı alev-alnıadığı; aleve n7araz kalsa bile 2 sn içiııde (+2 sn) kendi-kendine
söırüınlenen bir yaplda olduğu bağıırrsız otoritelerce yapılan testlerle telgelenmelidir.

9- Yukarıda 2,3,4,5,6 Ve 8. Maddelerde istenen fiziki kriterlerle ilgili olarak firınalarııı
beYarıı/firıııa teYidi kabul edilıneyecek; tiıiiversite ve enstitü test raporları teklif ekinde verilecektir.
Yabancı dildeki belge ve bilinısel yayınlar ise yenıinli tercünıan ve noter-oıraylı olarak verilecektir.

10- Jel Pedler dıŞ ortam ve bazı aııreliyathane koşullarına dayanıklı olnralı; -2g C ile + 69 C gibi
bir aralıkta deforme olınadan görev yapmaya imkan verınelidir.

11- Reusable olınalı, kolayca tenıizliği yapılabilmeli ve dezeniekte edilebilınelidir. Ürünlerin
altında CE iŞareti, 2 yıl garanti takibi içiıı lot numarası ve imalatçı firma bilgileri ürün yüzeyine
inıalatÇı tarafıııdan çıkmayacak-si liırnıeyecek bir teknikle basılınış olmahdır.

12- Yukarıdaki tekırik özelliklere salrip maddeden yapılnıış olan eııtübasyonlu kafa sabitlenıe
Pedlerinden; Large (büyük) boy 27x23x14 cın f l cnr ebatlarındaıı 1 adet temin edilmelidir. Ku|q
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entübasyoır lrortumu geçebilnıelidir. Ürün lıasta vücuduyla birlikte şekil alabilecek ,"rir,[,'\ 
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