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BÜYÜK İDRAR VE GAİTA ÖRNEK TAŞIMA SETİ TEKNİK 

ŞARTNAMESİ 

1. Ürün idrar ve gaita örneklerini transfer etme 
amacıyla üretilmiş olmalıdır. 

2. 50 x 30 x 20 cm ölçülerinde olmalıdır. 
3. İdrar ve gaita örnek taşıma seti dikdörtgen kutu 

şeklinde 6 ayrı parçadan oluşmalıdır.Parçalarda 
paslanmaya neden olacak herhangi bir metal 
aksam olmamalıdır. 

4. Taşıma seti, alt gövde ve üst kapağını kilitlemek 
amacıyla sağ ve sol tarafında iki adet kilitleme 
sistemi olmalıdır. 

5. Setin güvenli olarak taşınabilmesi için üst kapak 
gövdeye arka kısımdan 3 ayrı noktadan 
menteşeleme sistemi ile sabitlenmelidir. 

6. Taşıma kulpu setin üst kısmında hareketli olmalı 
kulp kapandığı zaman kapağın içine gömülü 
olmalıdır. 

7. Çantanın üst, ön ve arka yüzeylerinde “İdrar-Gaita 
Örnek Taşıma Çantası” ibaresi yer alan sarı renk 
baskılı etiket olmalıdır. Etiket suya karşı dayanıklı 
olan selefon ile kaplı olmalıdır. 

8. Setin kapak ve gövdesi birbirine monteli en az 180° 
hareketli olmalıdır. 

9. Set, bilinçsiz müdahaleleri önlemek amacıyla 
kilitlenebilir özelliğe sahip olmalı, ayrıca mühür 
veya kilit takılabilmesi için özel bölmesi 
bulunmalıdır. 

10. Ürün, ısıya ve darbelere mukavemetli kalitesi 
yüksek orijinal plastik hammaddeden üretilmiş 
olmalıdır. 

11. İdrar ve gaita örnek taşıma seti 12 adet gaita 
örnek taşıma kabı,  18 adet idrar örnek tüpünü 
taşıma kapasitesine sahip olmalıdır. 

12. Sporlar hijyene uygun hammaddeden imal edilmiş 
olmalıdır. 

13. Sporlar rahat taşınabilmesi için çift taraflı portatif 
taşıma kulpları olmalıdır. 

14. İdrar ve gaita tüpleri yerleştirme sporları şeffaf 
olmalıdır 

 

 

 
KÜÇÜK İDRAR VE GAİTA ÖRNEK TAŞIMA ÇANTASI 

TEKNİK ŞARTNAMESİ 

1. İdrar ve gaita örnek taşıma seti çanta şeklinde 
taşınabilir olmalıdır. 

2. 30 x 15 x 15 cm ölçülerinde olmalıdır. 
3. Taşıma kulpu hareketli olmalı, kulp kapandığı 

zaman kapağın içine gömülü olmalıdır. 
4. Çanta kilitlenebilir özelliğe sahip olmalı, ayrıca 

mühür veya kilit takılabilmesi için özel bölmesi 
olmalıdır. 

5. Çantanın üst, ön ve arka tarafında “İdrar ve Gaita 
Örnek Taşıma Seti” ibaresi yer alan sarı renk 
baskılı etiket olmalıdır. Etiket suya karşı dayanıklı 
olan selefon ile kaplı olmalıdır. 

6. Üzerinde güvenlik uyarı yazıları olmalıdır. 
7. Hammaddesi orijinal pp (polipropilen) olmalıdır. 
8. Kutu rengi sarı olmalıdır. 
9. Çantanın kapak ve gövdesi birbirine monteli en az 

180o hareketli olmalıdır. 
10. Set en az 7 adet idrar örnek kabını ve en az 5 

adet kaşıklı gaita kabını taşıyacak kapasitede 
olmalıdır. 

11. Set aynı anda idrar ve gaita örneklerini taşıyabilir 
olmalıdır. 

12. Örneklerin set içinde oynamaması ve 
devrilmemesi için dik yerleştirilebilir yataklı 
sistem olmalıdır. 

13. İdrar ve gaita taşıma setinin ortasında taşıma kulpu 
olmalıdır. 

14. İdrar ve gaita taşıma setinin zemine sağlam 
oturması ve hareket etmemesi için dört köşeden 
ayakları olmalıdır. 

 

 
 
 

 


