JİNEKOLOJİK ve ÜROLOJİK TIBBİ İŞLEM MASASI TEKNİK ŞARTNAMESİ
1. Masa normal ve müdahaleli doğum yaptırmaya uygun olarak tasarlanmış olmalıdır.
2. Metal aksamı korozyona dirençli çinko fosfat kaplı elektrostatik epoksi polyester toz boya ile fırınlama
metoduyla boyanmalıdır.
3. Masa tablası üç parçadan oluşmalıdır. Sırt ve oturma bölümü suntalam malzemeden imal edilmiş olmalı
bu bölümlerin üzeri poliüretan dolgulu vinleks malzeme ile kaplanmalıdır.
4. Ayakucu metal takviyeli ABS Plastik malzeme olup kolay sökülüp takılabilir özellikte olmalıdır.
5. Masada iki adet serum askılığı yuvası bulunmalıdır.
6. Yükselme ve alçalma hareketlerini alüminyum muhafazalı teleskopik motor ile yapmalıdır.
7. Masada hastanın destek alacağı nikelaj kaplı tutamaklar bulunmalıdır.
8. Masada 360 derece dönebilen ve aşağı / yukarı hareketli, metal destekli poliüretan dolgulu ve vinlex
kaplı kol destekleri bulunmalıdır.
9. Masada seyyar el kumandası bulunmalıdır. Kontrol panelindeki dokunmatik tuşlar sayesinde, baş
hareketi, yükselme alçalma hareketi, trendelenburg ve ters trendelenburg hareketleri elektronik olarak
yaptırılmalıdır.
10. Masa minimum IPX4 korumasına sahip olmalıdır.
11. Masa yüksekliği 66 cm (±3 ) ila 106 cm ( ±3 ) arasında ayarlanabilir olmalıdır.
12. Masanın başucu en az 53° (± 5 ) kadar yükselmeli, Trendelenburg en az 16° (± 3 ) , Ters Trendelenburg
10° (± 3 ) olmalıdır.
13. Masa 220V 50-60HZ şebeke elektriği ile çalışmalıdır. Karyolanın ana elektrik girişinde izole edilmiş
karyolanın tüm elektriğini kesen açma kapama anahtarı bulunmalıdır.
14. Elektronik hareketleri 24V DC motor ile sağlanmalıdır. Yatağın DC motorları yağlama gerektirmeyen
özellikte olmalıdır.
15. Sırt ve trendelenburg hareket motorları en az 3000 N, yükseklik ayarını yapan motor 2000N ve LINAK
veya DEWERT marka olmalıdır.
16. 24 volt bataryalı şarj sistemi ile elektrik kesintisinde bile kesintisiz çalışabilme özelliği bulunmalıdır.
17. Masanın elektrik sistemine kolay müdahale edilebilmesi için kontrol kutusu alt şasede plastik muhafaza
içerisinde olmalıdır.
18. Alt şase kısmı sağlık şartlarına uygun dayanıklı ve ABS plastik malzeme ile kapatılmış olmalıdır.
19. Masa tekerlekleri gizli olup ABS plastik muhafazanın altında olmalıdır. Masa hareketleri kolay olup
istenildiğinde pedal vasıtası ile tekerler devre dışı bırakılıp zeminde hareket etmesi önlenmelidir.
20. Masa aşağıda belirtilen aksesuarlarla birlikte verilmelidir.
 1 Adet serum askısı
 2 Adet kol destek. ( bağlama kemeri ile birlikte )
 2 Adet diz destek. (Aşağı / Yukarı hareketli kendi ekseni etrafında 360 derece dönebilen poliüretan
malzemeden imal, bağlama kemeri ile birlikte )
 2 Adet destek tutamağı.
 1 Adet krom nikel malzemeden imal atık toplama tası.
21. Üretici veya satıcı firmanın ISO 9000 ve TS EN ISO 13485 belgesi bulunmalıdır.
22. Üretici veya satıcı firmanın TSE Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesi olmalıdır.
23. 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.

