ACİL TRAVMA SIRT ÇANTASI TEKNİK
ŞARTNAME:
1.

Çanta
1100
denier
pvc
malzemeden
üretilmelidir.
2. Sırt çantası ön ve yan yüzeyleri kırmızı, sırt
kısmı ise siyah renkli olmalıdır.
3. 54 x 46 x 32 cm ölçülerinde olmalıdır.
4. Çantanın dış yan yüzünde 2 adet büyük cep
bulunmalıdır. Büyük çeplerin içinde bölmeler
olmalı, bölmeler ve kapak yüzeyinde tıbbi
ekpmanları konması için lastik raf sistemi
olmalıdır.
5. Çantanın Ön yüzünde 2 adet cep bulunmalı,
küçük ön cep içinde 3 adet farklı renkle
kodlandırılmış cepçik bulunmalı, cepcikler cırtlı
olmalıdır.Küçük
cep
kapağında
tıbbi
ekipmanları koymak için lastikli raf sistemi
olmalıdır.
Büyük cep içinde ise tıbbi
malzemeleri koymak için 5 cm genişlikli lastik
kolonlar bulunmalıdır. Büyük cep kapağında
ayrıca şeffaf cep olmalıdır. Bu cepe dökümanlar
konulabilmelidir.
6. Çanta içinde farklı renklerle kodlandırılmış ve
kapağa sabitlenmiş modüller bulunmalıdır.
7. Çanta içi seperatörler ile en az 4 bölüme
ayrılabilmelidir. Seperatörlerin yeri kullanıcıya
göre ayarlanabilmelidir.
8. Çantanın dış duvarlarını çevreleyen 5 cm
genişliğinde reflektör şerit bulunmalıdır.
9. Çanta omuz askıları sayesinde sırtta taşımaya
uygun olmalıdır.
10. Çantanın sırt kısmında bel desteği ve sabitleyici
bel kemerleri bulunmalı, bu kemerler kişiye göre
ayarlanabilmelidir.
11. Çantada kullanılan tüm fermuarlar tip 10
olmalıdır.
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65 x 40 x 30 cm ölçülerinde olmalıdır.
1900 denier PVC su geçirmez imperteks
malzemeden üretilmiş olmalıdır.
Acil Müdahale Çantası fonksiyonel olmalı, gövde
üzerinde 6 adet dış cep bulunmalıdır.
Büyük yan cebin içinde 4 adet küçük cep
olmalıdır. Küçük cepler kapaklı olmalıdır.
Üst cep içinde 3 adet modül bulunmalıdır.
Ayrıca üst cep dışında bir adet de şeffaf cep
bulunmalıdır.
Kapak iç kısmında 3 adet modül bulunmalı
bu modüller cırtlı bant ve lastik ile kapağa
sabitlenebilmelidir. Modüllerin ayrılması ve
yeniden yerleştirilmesi pratiklik sağlayacak
şekilde olmalıdır.
Çanta içinde muhafaza edilen malzemeleri
korumak için darbe emici malzeme kullanılmış
olunmalıdır.
Çanta içi seperatörle ile istenilen şekilde dizayn
edilebilmelidir.
Yan ceplerde en az 120 ampül taşımaya uygun
1,5 cm - 2 cm genişlikli ampul yuvaları
bulunmalıdır.
Çantanın yan duvarlarında ağırlığa neden olan
PVC levha bulunmamalı, çanta hafif olmalı,
taşınması rahat olmalıdır.
Çanta elde veya omuzda taşımaya uygun
olmalıdır.
Çantayı saran reflektör bant olmalıdır.
Çanta kırmızı renkte olmalıdır.
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50 x 32 x 23 cm ölçülerinde olmalıdır.
Çanta kırmızı renkte olmalıdır.
Kapakta şeffaf dosya- evrak yeri olmalıdır.
Acil Müdahale Çantası fonksiyonel olmalı, gövde
üzerinde 4 adet dış cep bulunmalıdır. Cepler
reflektör şerit ile çevrelenmiş olmalıdır.
Büyük dış ceplerin birinde ve kapak altında
şeffaf modül bulunmalıdır. Modüller cırtlı
olmalıdır.
Diğer büyük cepte farklı renklerden oluşan 3
adet şeffaf cepçik bulunmalıdır. Cepçikler
kapaklı ve cırtlı olmalıdır.
Çanta içinde muhafaza edilen malzemeleri
korumak için darbe emici malzeme kullanılmış
olunmalıdır.
Cırtlı seperatörler ile çanta içi bölünebilmelidir.
Küçük yan ceplerde bölme ve cepçik olmalıdır.
Bölmeler üzerine ampuller yerleştirilebilmelidir.
Cepçikleri kapaklı ve şeffaf olmalıdır.
Küçük ceplerden birinde anahtarlık olmalıdır.
Çantanın yan duvarlarında ağırlığa neden olan
PVC levha bulunmamalı, çanta hafif olmalı,
taşınması rahat olmalıdır.
Küçük dış ceplerde en az 15 adet ampul
taşımaya uygun 1,5 cm - 2 cm genişliğinde
ampul lastikleri bulunmalıdır. Aynı anda en az
30 ampul taşınabilmelidir.
Çanta elde veya omuzda taşımaya uygun
olmalıdır.
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En az 140 adet ampül taşınabilmelidir.
Ampül çantası darbe emici malzemesi ile
desteklenmiş olmalıdır. Bu sayede ampüller
korunmalıdır.
Ampül çantasında küçük ampüller için 2 adet
yaprak olmalı her yaprakta 30 adet ampülü
taşıyabilmelidir. Toplamda 120 adet küçük
ampül taşınabilmelidir.
Ampül çantasında 20 adet büyük ampül
taşınabilmelidir.
Ampul yaprakları arasında darbe emici PVC
bariyer olmalıdır. Bu sayede ampul yapraklarının
teması önlenebilmelidir.
Ampül Çantası kırmızı renkli olmalıdır.
Kaliteli tip 5 fermuar ile kolayca açılıp
kapatılabilir olmalıdır.
Ampul çantası iç yüzeyi astar ile kapatılmış
olmalıdır.
Ampul tutucu lastikler sayesinde ampuller
sabitlenebilmelidir.
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