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1. AMAÇ:
Sedye kızaklarına bağlı oluşabilecek kazaları önleyerek hasta ve çalışan güvenliğini sağlamaktır.
2. KAPSAM:
Kurumumuz ambulanslarında kullanılan ana sedyelerin tamamını kapsar.
3.KISALTMALAR:
4. TANIMLAR:
Ambulanslarda kullanılan Ana sedye 3 mekanizmadan oluşur.
4.1.Ana Sedye: Üzerine hastanın alınacağı şiltesi olan, tekerlekli kaldırma indirme fonksiyonuna
sahip bölümüdür.
4.2.Ana Sedye Süspansiyonu: Ambulans içinde sedyenin alçalıp/yükselme fonksiyonlarını içeren
bölümüdür.
4.3.Ana Sedye Kızağı: Sedyenin hareketini ve sabitleme fonksiyonunu sağlayan bölümüdür.
5. SORUMLULAR:
Tüm Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonlarının personelleri
6. FAALĠYET AKIġI:
6.1. SÜSPANSĠYONLU ANA SEDYE ĠLE TAġIMA
6.1.1.Süspansiyonlu ana sedye platformunun baş kısmı kaldırılmalıdır.
6.1.2.Platformun kızağı mandala basılarak çekilir.
6.1.3. Ana sedye kilit butonuna basılarak sedye çıkarılmalıdır.
6.1.4. Hasta sedyeye konulur, hasta yan ve omuz emniyet kemerleri ile mutlaka sabitlenmelidir.
6.1.5. Ana sedye karşılıklı iki personel ile aynı anda uyumlu olarak emniyetli bir konumda taşımaya
hazır hale getirilmek için kaldırılmalıdır.
6.1.6. Taşınma sırasında sedyenin ve hastanın baş kısmı ambulansa dönük olmalıdır.
6.1.7.Ana sedye iki personel tarafından karşılıklı tutularak platform kızağı üzerine yerleştirilmelidir.
6.1.8.Kilit mekanizması iki kere kontrol edilmelidir.
6.1.9.Ana sedye, süspansiyon platform indirme/kaldırma buton vasıtasıyla yatay konuma
getirilmelidir.
6.1.10. Platform kızağı itilerek ilk konuma getirilmeli ve kızak itilerek kilitlenmelidir.
6.1.11. Ana sedye platform kızağı tekrar kontrol edilerek sabitlendiğinden emin olunmalıdır.
6.1.12.Hasta sedye ile ambulansa yerleştirilirken ve çıkarılırken, tekerleklerin açılıp – kapanmasına
bakılarak kontrol edilmelidir.
6.1.13. Sedye yerleştirildikten sonra sürücü tarafından sedye kilidi ve arka kapı kilidi iki kez kontrol
edilmeli, kilitli olduğundan emin olunduktan sonra araç hareket ettirilmelidir.
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6.1.14. Ana sedyeye 130 kg. dan fazla ağırlık yüklenmemelidir. 130 kilo ve üzeri hastalar için obez
Ambulans istenmelidir.
6.2. SÜSPANSĠYONSUZ ANA SEDYE ĠLE TAġIMA
6.2.1. Ana sedye kilit butonuna basılarak, sedye çıkarılmalıdır.
6.2.2. Tekerleklerin açılıp açılmadığı kontrol edilmelidir.
6.2.3. Karşılıklı iki personel tarafından tekerlek mandalına basılarak (Sedyenin başında duran
personel tarafından verilen 1, 2, 3, komutuyla) sedye indirilmelidir.
6.2.4. Hasta sedye üzerine emniyetli şeklide konulmalıdır.
6.2.5. Sedye yan ve omuz emniyet kemerleri ile hasta sabitlenmelidir, sedyelerin emniyet kemer ayar
mekanizmaları kontrol edilmelidir çalışır durumda olmalıdır yedek kemerleri de bulunmalıdır.
6.2.6. Karşılıklı iki personel (Sedyenin başında duran personel tarafından verilen 1, 2, 3, komutuyla)
tarafından sedye emniyetli bir şekilde kaldırılmalıdır.
6.2.7. Sedyenin tekerleklerinin açıldığından emin olunmalıdır.
6.2.8. Taşınma sırasında sedyenin ve hastanın baş kısmı ambulansa dönük olmalıdır.
6.2.9. Ana sedye karşılıklı iki personel tarafından ambulansa yerleştirilmeli ve kilitlenmelidir.
6.2.10. Kilit mekanizması tekrar kontrol edilmelidir.
6.2.11. Sedye yerleştirildikten sonra sürücü tarafından sedye kilidi ve arka kapı kilidi iki kez kontrol
edilmeli, kilitli olduğundan emin olunduktan sonra araç hareket ettirilmelidir.
6.2.12. Hasta ambulanstan indirileceği zaman kilit butonuna basılarak karşılıklı iki personel
tarafından çekilmek suretiyle tekerlerin açık olup olmadığı kontrol edilerek nakledilmelidir.
6.2.13. Ana sedyeye 130 kg. dan fazla ağırlık yüklenmemelidir. 130 kilo ve üzeri hastalar için obez
Ambulans istenmelidir.
6.3. KUVÖZ TAġIMA
6.3.1. Ambulansın içindeki ana sedye çıkarılmalıdır.
6.3.2. Kuvöz sedye, çıkarılan ana sedyenin yerine yerleştirilmelidir.
6.3.3. Kuvöz sedye, sabitlenmeli ve kontrol edilmelidir.
6.3.4. Sedye yerleştirildikten sonra sürücü tarafından sedye kilidi ve arka kapı kilidi iki kez kontrol
edilmeli, kilitli olduğundan emin olunduktan sonra araç hareket ettirilmelidir.
6.3.5. Kuvöz sedye, kilitleri açılarak ambulanstan indirilmelidir.

