
                                               

                                              

                                                   ÜÇLÜ SİSTEM KAN TEST TÜPÜ TAŞIMA ÇANTASI  

                                                                     (BİO-TAŞIMA ÜNİTESİ) 

                                                                             -BÜYÜK BOY- 

 

1-Taşıma kabı ulusal ve uluslar arası (T.C posta tüzüğüne U.N 6.2 I.C.A0/I.A.T.A.602) Dünya sağlık 

örgütü enfeksiyöz materyal paketleme ve transfer kurallarına uygun ,sertifikalı olmalıdır ve sertifika 

nosu ,tarihi üzerine yazılmalıdır.Ayrıca 25.09.2010 tarih 27710 sayılı resmi gazetede yayınlanan 

enfeksiyöz madde klinik örneği taşıma yönetmeliğine uygun olmalıdır. 

2-İç taşıma kabı hava sızdırmaz en az 4 yivli burgulu cm² ye 1.8 kg ağırlık basıncına dayanıklı 3mt 

serbest düşme sonrası kırılmayan sızdırmaz kapaklı 134 derece otoklav ısısına dayanıklı poliproplen 

malzemeden yapılmış olmalıdır. 

3-İç taşıma kabında taşıma sırasında sarsıntıyı ve tüplerin kırılmasını önleyecek olan 6 adet absorban 

pet veya 50 adetlik tüp sporu bulunmalıdır.İstendiği takdirde 10cm lik kan tüplerinden 100 adet 

alabilmelidir. 

4-İç taşıma kabı 4 burgulu kapaklı sıvı geçirmez ve kapak üstünde taşıma kulpu olmalıdır. Boyutları ise 

çap en az 170 mm( ±5mm) ,yükseklik ise en az 200 mm (±5mm) olmalıdır. Uzun tüplerde rahatlıkla 

girebilmelidir. 

5-İç taşıma kabının yerleştirileceği ikinci kap eni dıştan dışa 250mm (±5mm) boyu 250mm (±5mm) 

yüksekliği 300mm(±5mm) olmalıdır. E.P.S et kalınlığı 30mm olmalıdır. İç taşıma kabı su geçirmez 30 

dansite yoğunlukta eps malzemeden üretilmiş olmalıdır. 

6-Kapak ana gövdeye en az 2cm girmeli ısı kaybı en aza indirilmelidir. 

7-İkincil kap ile tüplerin gireceği iç taşıma kabı arasında silindirik yapıda ve tamamen çevreleyecek 

şekilde 2 parçalı soğutucu bulunmalıdır. Buz akülerinin içerisinde ısıyı uzun süre hapseden jel madde 

olmalıdır.Sadece su olmamalıdır. 

8-Dış kap oluklu cevre dostu polipropilen malzemeden yapılmış olmalı,basınç,sıvı teması gibi 

durumlarda asla zarar görmemelidir. U.N sertifika nosu ve logosu bulunmalıdır. Ayrıca istenirse dış 

kap üzerinde güvenlik kilidi evrak ve dökümanın konacağı cep olmalıdır. 

9-Ürünün U.B.B kaydı olmalıdır. 

10-Üretici firmanın Sanayi Sicil Belgesi ve İSO9001 Kalite yönetim sertifikası olmalıdır. 

11.Üretici firma TMKT onaylı  Tehlikeli madde paketleme,sevkiyatı konusunda ve Dangereus goods 

regulations category 1-2-3-6  alanlarında eğitim almış en az 1 adet Sorumlu kişiyi firmasında 

çalıştırıyor olmalıdır. 


