KAN TORBASI TAŞIMA ÇANTASI
8 LİTRE DİJİTAL TERMOMETRELİ KAN
TAŞIMA ÇANTASI
6 LT DİJİTAL TERMOMETRELİ KAN TAŞIMA
ÇANTASI TEKNİK ÖZELLİKLER

1.
2.
3.

4.

5.

6.

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Rahat taşıma yapılabilmesi için çanta şeklinde
olmalıdır.
Üst kapak her iki yana doğru açılabilmelidir.
Kapakta kilit sistemi olmalı ve düğmeye
basılmadan açılmamalıdır. Bu sayede
kendiliğinden açılmalar önlenmelidir.
Kapak üzerine monte edilmiş ve probu kap
içine uzayan digital derecesi olmalıdır. Dijial
termometre sayesinde KAN taşıma çantası iç
sıcaklığı izlenebilmedilir.
Çanta içinde kan ürünleri ve buz akülerinin
temasını önleyecek seperatör sistemi olmalıdır.
Seperatör hava sirkülasyonunu sağlayacak
şekilde delikli olmalıdır. Seperatörlü bölmeye 2
adet buz aküsü yerleştirilebilmelidir.
Çantanın yan taraflarında 'Kan Taşıma
Çantası' ibaresi yer alan kırmızı renk zemine
beyaz karakterlele yazılmış etiket olmalıdır.
Etiket suya dayanıklı selefon ile kaplı olmalıdır.
Bu sayede etiket yazıları silinmemelidir.
Etiket üzerinde güvenlik uyarı yazıları olmalıdır.
Taşıma çantasının rengi mavi veya kırmızı
olmalıdır.
Kan taşıma çantasının içi-dışı sert plastikten
dayanıklı olmalıdır
Kan taşıma çantasının iç yüzeyi pürüssüz ve
dezenfektanlarla temizliği kolay olmalıdır.
Hacmi 6 litre olmalıdır.
Dış ölçüleri: 28 x 21 x 30 cm olmalıdır.
Kan torbası taşınmasına uygun olmalıdır.
Buz aküleriyle birlikte kullanmaya uygun
olmalıdır..
firmamız ihalelere fiyat vermemektedir.
Yalnızca doğrudan temin yoluyla ürünümüzü
talep ediniz lütfen.
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8 litre iç hacme sahip olmalıdır.
Kırmızı renkli olmalıdır.
Askılı olmalı rahat taşınabilmelidir.
4 adet buz aküsü ile iç ortam 2-8 derecede
tutulabilmelidir.
Kan nakil kabı kapağında problu dijital
termometre olmalı, bu sayede kabın iç sıcaklığı
anlık olarak takip edilebilmelidir. Dijital
termometresi olmayan kan nakil kapları
değerlendirmeye alınmayacaktır.
Buz aküleriyle kan torbalarının doğrudan
temasını önleyen ayırıcılar olmalıdır. Bu ayırıcılar
ile kan taşıma çantası 2 bölmeye
ayrılabilmelidir.
Kan taşıma çantasının içinde ayrıca bir iç
kapak olmalıdır. Bu sayede kanlar daha
güvenilir taşınabilmelidir.
35 x 24 x 24 cm ölçülerinde olmalıdır.
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KAN TORBASI TAŞIMA ÇANTASI
15 LT DİJİTAL DERECELİ KAN TAŞIMA
ÇANTASI TEKNİK ÖZELLİKLER
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Rahat taşıma yapılabilmesi için çanta şeklinde
olmalıdır.
2. Üst kapak her iki yana doğru açılabilmelidir.
3. Kapakta kilit sistemi olmalı ve düğmeye
basılmadan açılmamalıdır. Bu sayede
kendiliğinden açılmalar önlenmelidir.
4. Kapak üzerine monte edilmiş ve probu kap
içine uzayan digital derecesi olmalıdır. Dijial
termometre sayesinde KAN taşıma çantası iç
sıcaklığı izlenebilmedilir.
5. Çantanın yan taraflarında 'Kan Taşıma Çantası'
ibaresi yer alan kırmızı renk zemine yazılmış
etiket olmalıdır. Etiket suya dayanıklı selefon ile
kaplı olmalıdır. Bu sayede etiket yazıları
silinmemelidir.
6. Etiket üzerinde güvenlik uyarı yazıları olmalıdır.
7. Taşıma çantasının rengi mavi kırmızı veya
turuncu olmalıdır.
8. Kan torbası taşıma çantasının içi-dışı sert
plastikten dayanıklı olmalıdır
9. Taşıma çantasının iç yüzeyi pürsüz ve
dezenfektanlarla temizliği kolay olmalıdır.
10. Hacmi 15 litre olmalıdır.
11. Dış ölçüleri: 40 x 36 x 26 cm olmalıdır.
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