ACİL MÜDAHALE ARABASI TEKNİK ŞARTNAMESİ
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Arabanın tüm yüzeyi kolay temizlenebilir hijyenik bir materyalden yapılmış olmalıdır.
Araba komple steril edilebilir özellikte olmalıdır.
Tüm yüzey kırılmaya ve bükülmeye dayanıklı kompozit materyalden yapılmış olmalıdır.
Arabada sadece teker bağlantı yerinde ve iç şasesinde alüminyum iskelet kullanılmış
olmalıdır.
Arabada, gerekli tıbbi malzemelerin konulacağı 1 (bir) adet 25 cm, 2(iki) adet 16 cm, 2(iki)
adet 7 cm çekmecesi olmalıdır.
Tüm çekmeceler Kırma Mühür Sistemli merkezi kilitleme ile kilitlenir olmalıdır.
Çekmeceler teleskopik ray sistemiyle çalışmalıdır ve kolay kapanılabilir özellikte olmalıdır.
Çekmecenin ortasında açıp kapanmak için ergonomik ve çekmece ile bütünlük içinde olan
tutma yeri olmalıdır.
Çekmece içleri isteğe ve kullanım kolaylığına göre kullanıcı tarafından istenildiği şekilde
dizayn edilebilir olmalı;
a. 1. Çekmece 22 adet,
b. 2. Çekmece 18 adet,
c. 3. Çekmece 9 adet,
d. 4 ve 5. Çekmeceler 8 adet,
şeffaf ayıraçla ayrılmış bölmeli olmalıdır. Bu bölme kolaylıkla değiştirilebilir olmalıdır.
Çekmecelerinin içinin dizaynı herhangi bir aparata gerek olmadan değiştirilebilir olmalıdır
Arabanın üstünde itmek için el tutamaç yerleri olmalıdır.
Arabanın 360° dönebilen 125mm. çapında 2 adet frenli 2 adet frensiz tekerleği bulunmalıdır.
Tekerlekler aşınmaya ve darbeye dayanıklı dolgu tekerlekler olmalıdır.
Tekerlek frenleme sistemi kolay çalışabilir olmalıdır.
Arabanın üst yüzeyine gelecek şekilde monte edilmiş. Üç değişik şekilde ayarlanabilen
defibrilatör rafı olmalıdır. Cihaz güvenliği için emniyet kemeri olmalıdır.
Arabanın sağ arka tarafında en az iki kancası bulunan alüminyum borudan ayarlanabilen
serum askısı olmalıdır.
Arabada 1 (bir) adet oksijen tüp taşıyıcısı olmalıdır. Tüp için güvenlik kemeri olmalıdır.
Arabada 1 (bir) adet resüsitasyon bordu ve bu bordun takıldığı tutucular olmalıdır.
Arabanın en geniş ölçüleri dıştan dışa 61 cm x 79 cm olmalıdır.
Arabanın yerden yüksekliği 110 cm. olmalıdır.
Arabanın yan tarafında kapaklı çöp kovası olmalıdır.
Üst tablada şeffaf kolay temizlenebilir. Örtü olmalıdır.
Cihaz üretim ve işçilik hatalarına karşı 2 yıl, garanti sonrası ücreti karşılığında yedek parça
için 8 yıl süreyle garantili olmalıdır.
İthalatçı veya satıcı firmanın TSE Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesi olmalıdır.

