


• Kompozit materyallerin birleştirilmesi ile oluşturulmuş yüksek 
dayanımlı tasarım.

• Turuncu renkler, akrilonitril butadin stiren malzemeden 
işlenerek oluşturulmuştur. Renk solması, KOKU, derin ya da 
ince desen çizgileri barındırmaz dezenfektanlara karşı dirençli 
N01 yüzey parlaklığındadır. Kolaylıkla temizlenir, esnek ve 
oldukça hafiftir.

• Üst tabla üç tarafında yüksek, bir tarafından daha sığ bariyerler 
ile çevrilidir. 

• Tüm tabla yekpare yapıdadır. Araba üzerinde dökülebilecek 
sıvılara karşı tam havuz şeklinde tek parçadan modellenmiştir.

• Alt tabla köşe tamponları oluşturarak çarpmalara karşı koruma 
sağlamaktadır. Ayrıca resüsitasyon tahtasını ve diğer tüm yapıyı 
koruyucu-tutucu görev üstlenmektedir.

KOD : SeeS-2005PSL-Fr55 Paslanmaz

KOD : SeeS-2005DKP-Fr54 DKP Elektrostatik

KOD : SeeS-2005ALU-Fr53 Alüminyum

TEKNİK ÖZELLİKLER



• Ana direkler AISI 304L kalite paslanmaz çelik malzemelerden 
veya isteğe göre elektrostatik toz boya ile DKP saclardan 
veya alüminyum malzemelerden imal edilebilmektedir. 
Bu husus tamamen kullanıcıların istekleri doğrultusunda 
oluşturulmaktadır.

• Üzerinde dışa doğru eğim ile konumlandırılmış çöp kovası, 
poşet kullanımına gerek kalmadan kullanılmaya olanak sağlar.

• Tıbbı müdahale sırasında ihtiyaç duyulabilecek malzemelerin 
barındırılabileceği veya geri dönüşüm malzeme ve 
ekipmanların ve ayrıştırılması için kullanılabilecek çok amaçlı 
yan gözler. PE Plastikten imal iğne atık kutusu.
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• Mobil aspiratörün yerleştirileceği yan alan. 
Aspiratörü dış darbelere karşı korumak için 
kasa materyalinden koruma çerçevesi.

• Oksijen tüpü ve uzun lümenli aletlerin 
barınabileceği alan. Oksijen tüpünü sabitleyen 
çapraz bağlı kolaylıkla sökülüp takılabilen 
klipsli kemer.

• Üst tablaya bağlı, tüm hareket kabiliyetlerine 
sahip defibratör tablası ve IV pole askısı.

• Dayanımı yüksek kenar bantlar, arzu edildiği 
takdirde kurumsal renkler ile özel imalat.

• 5 adet veya isteğe göre arttırılabilir 
çekmeceler.

• Çekmece isimlikleri ve kritik hallere göre 
renklendirilmiş çekmece kulpları.

• Kullanıcıların isteklerine göre çekmece 
içlerinde ayrıştırılmış, ilaç vs. cepleri.

• Kardiyak, resüsitasyon tahtası, aynı zamanda 
çekmecelerin kontrollünü sağlamak için ve 
gerektiğinde yazı tahtası olarak kullanılabilen 
board.

• Resüsitasyon board ile tüm çekmeceleri 
kilitleyen,  sadece acil durumlar için mühürlenmiş 
kilit mekanizması. Mühür üstlerine işlenebilir kod 
takip numarası.

• İstenildiği takdirde tüm çekmeceleri aynı anda 
kilitleyebilen merkezi kilit mekanizması ve 
gerektiğinde bazı çekmecelerin kilitsiz halde açık 
bırakılabilmesini sağlayan özel tasarım.

• Kilitlenebilir, arzu edilen çap ve yükseklikte sessiz 
tekerlekler. Statik elektrik oluşturmaz.

• Tamamı yerli imalattır. MADE IN TÜRKİYE




