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TRAVMA çANTASlTEKNiK ŞARTNAME (KÜçÜK BoY)

54 x 36 x 27 cm (t2 cm) ölçülerinde olmaldlr.

1.Turuncu renkte olmalıdır.-

2.Acil Müdahale Çantasl fonksiyonel olmah, gövde üzerinde 5 adet dlş cep bulunmahdır. Ceplerin 4'ü

yanlarda, 1'i kapağın üstünde olma|ıdır. Yan cepler reflektör şerit ile çevrelenmiş olmalıdır.

3.Cepler fitiI ile çevrelenmiş olmalıdır.

4.Kapak altlnda 2 adet şeffaf modül bulunmalıdır. Modütler clrth olmalı, Üst kapağa içten cırtalarla

sabitlenebilmelidir.

5.Diğer büyük cepte farklı renklerden oluşan 3 adet şeffaf cepcik bulunmahdlr. cepcikler kapak|ı ve

clrtlı olmahdlr.

6.Ka'pak cebinin üzerinde fermuarlu şeffat dosya- evrak bölmesi oImalıdır.

7.Çanta içinde muhafaza edilen malzemleri korumak için darbe emici malzeme kullanılmış

olunmalıdır.

8.clrtll seperatörler ile çanta içi bölünebilmeladar.

9.Küçük ceplerden birinde sağltk bakanlığlnın logosu diğerinde ters hilal simgesi bulunmalıdır.

1o.Küçük d|ş ceplerde en az 15 adet ampül taşımaya uygun 1,5 cm - 2 cm genişliğinde ampul lastikleri

bulunmalıdır. Aynl anda en az 30 ampül taşınabilmelidir.

11.Çanta elde,omuzda Veya slrtta taşımaya uygun olmalıdır.

12.Ürün CE belgeli olmalıdır.
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TRAVMA çANTASl TEKNiK ŞARTNAME (KÜçÜK BoY)

54x36x27 cm (t2 cm) ölçülerinde olmaldır.

1.Turuncu renkte olmalıdır..

2.Acil Müdahale Çantası fonksiyonel olmalı, gövde üzerinde 5 adet dış cep bulunmalıdır, ceplerin 4'ü
yanlarda, 1'i kapağın üstünde olmalıdır. Yan cepler reflektör şerit ile çevrelenmiş olmalıdır.

3.Cepler fitil ile çevrelenmiş olmalıdır

4.Kapak altında 2 adet şeffaf modül bulunmalıdır. Modüller cırtlı olmalı, Üst kapağa içten cırtalarla
sa bitle ne bilmelid ir.

5.Diğer büyük cepte farklı renklerden oluşan 3 adet şeffaf cepcik bulunmalıdır. Cepcikler kapakh ve

clrth olmalıdIr.

6.Kapak cebinin üzerinde fermuarlu şeffat dosya- evrak bölmesi otmalıdır.

7.Çanta İçinde muhafaza edilen malzemİeri korumak için darbe emici malzeme kullanılmış
olunmalıdır.

8.clrtlt seperatörler ile çanta içi bölünebilmelidir.

9.Küçük ceplerden birinde sağlık bakanlığının logosu diğerinde ters hilal simgesi bulunmalıdır.

10.Küçük dış cep|erde en az 15 adet ampültaşlmaya uygun 1,5 cm - 2 cm genişliğinde ampul lastikleri
bulunmalıdır. Aynı anda en az 30 ampül taşınabilmelidir.

11.Çanta elde,omuzda Veya slrtta taş|maya uygun olmalıdır.

12.Ürün CE belgeli olmalıdır.
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TRAVMA çANTAsl TEKNiK ŞARTNAME (KÜçÜK BoY)

54 x 36 x 27 cm (t2 cm) ölçülerinde olmald|r.

1.Turuncu renkte olmahdır..

2.Acil Müdahale Çantası fonksiyonel olmalı, gövde üzerinde 5 adet dış cep bulunmalıdIr. Ceplerin 4'ü
yanlarda, 1'i kapağın üstünde olmalıdır. Yan cepler reflektör şerit ile çevrelenmiş olmalıdır.

3.cepler fitil ile çevrelenmiş olmalıdır.

4.Kapak altında 2 adet şeffaf modül buluı:malıdır. Modüller cırtlı olmalı, Üst kapağa içten c|rtalarla

sabitlenebilmelidir.

5.Diğer büyük cepte farklı renklerden oluşan 3 adet şeffaf cepcik bulunmalıdır. Cepcikler kapaklı ve

c|rth olmalldlr.

6.Kapak cebinin üzerinde fermuarlu şeffat dosya- evrak bölmesi olmalıdır,

7.Çanta içinde muhafaza edilen malzemleri korumak için darbe emici malzeme kullanılmış

olunmalıdır.

8.c|rth seperatörler İle çanta içi bölünebilmelidir.

9.Kaiçiık ceplerden birinde sağhk bakanlığının logosu dİğerinde ters hilal simgesi bulunmalıdır.

10.Küçük dış ceplerde en az 15 adet ampül taşımaya uygun 1,5 cm - 2 cm genişliğinde ampul lastikleri

bulunmalıdır. AynI anda en az 30 ampül taşınabilmelidir.

11.çanta elde,omuzda veya slrtta taşımaya uygun olmalıdır.

12.Ürün CE belgeli olmalıdır.
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