
AMELİYATHANE YER ALAN İŞARETLEM ESİ 

1-Yere folyo yapıştırılarak kullanılacaktır.

2.İsteniIen renkte baskı ve yazı folyo üzeri baskı basılacaktır.

3.Dayanıklı olmalıdır.Sedye vb sürtünm e nedeniyle kolay sökülm emelidir

4.Yazılardaki harfler ortalam a 30*30 cm ebatlarında baskı olm alıdır olmalıdır.

5.Yazı etiketleme şeklinde olacaktır.

6.Büyük harflerle yazılacaktır.

7.10 adet KİRLİ ALAN yazısı beyaz,zemin yeşil renkte ve ölçüsü 1,50-1,30 cm olacaktır.

8.30 adet TEM İZ ALAN yazısı siyah, zemin sarı renkte ve ölçüsü 1,50-1,30 cm olacaktır.

9.40 adet STERİL ALAN yazısı beyaz, zemin kırmızı renkte ve ölçüsü 1,50-1,30 cm olmalıdır.

10.Bu etiketlerin üzerinede tam am ını kaplayacak şekilde yer laminasyonu uygulanacaktır.

Laminasyon Özellikler
*140 m ikron kalınlığında olacaktır.
* Aşınmaya karşı direnç göstermeli.
^Kullanımı kolay olmalı.
*G rafik malzemelere iyi yapışmalı.
*M ükemmel şeffaflık olmalı alttaki yazı,işaret net gözükmeli
*Özel bir temizleme prosedürü gerektirm em eli yer temizleyicileri ile temizlenmeli.
* Laminasyon servis sıcaklık aralığı 0 0 C - 40 ° C dayanıklı olmalı.
*Üzerine yapıştıracağım ız grafik  folyo ve m ürekkep kom binasyonu ile uyumlu olmalıdır.

11.Uygulamanın yapılacağı a lan larda gece çalışılacaktır gündüz çalışılm ayacaktır.

12.2 yıl garantili olm alır iki yıl içerisinde kullanıcı hataları dışında kalkm a sökülme olursa ,yerine yenisi teslim 
edilecektir.

ACİL YER ALAN İŞARETLEM ESİ 

1-Yere yapıştırılarak  kullanılacaktır.

2.İstenilen renkte baskı ve yazı basılacak.

3.Dayanıklı olmalıdır.Sedye vb sürtünm e nedeniyle kolay sökülm emelidir 

4.ok şeklinde olmalı yazılar okların içinde olm alıdır

5. O klar 30*50 cm ebatlarında olmalıdır.

6.Büyük harflerle yazılmalıdır.

7.2 adet HASTA KAYIT yazılı mavi renkte ok

8.1 adet HASTA KAYIT yazısı mavi renkte sağa dönüş oku

9.30 adet KIRM IZI ALAN yazısı kırmızı renkte ok

10.2 adet K IRM IZI ALAN yazılı kırmızı renkte sağa dönüş oku

11.1 adet SARI ALAN yazılı sarı renkte sağa dönüş oku

12.1 adet SARI ALAN yazılı sarı renkte sola dönüş oku

12.Bu etiketlerin üzerinede tam am ını kaplayacak şekilde yer laminasyonu uygulanacaktır.

Laminasyon Özellikler



*140 m ikron kalınlığında olacaktır.
* Aşınmaya karşı direnç göstermeli.
^Kullanımı kolay olmalı.
*Grafik malzemelere iyi yapışm ak.
*Mükemmel şeffaflık olmalı alttaki yazı,işaret net gözükmeli
*Özel bir temizleme prosedürü gerektirm em eli yer temizleyicileri ile temizlenmeli.
*Laminasyon servis sıcaklık aralığı 0 0 C - 40 0 C dayanıklı olmalı.
*Üzerine yapıştıracağım ız grafik folyo ve m ürekkep kom binasyonu ile uyumlu olm alıdır.

13.Uygulamanm yapılacağı alan larda gece çalışılacaktır gündüz çalışılm ayacaktır.

14. 2 yıl garantili olm alır iki yıl içerisinde kullanıcı hataları dışında kalkm a sökülme olursa ,yerine yenisi teslim 
edilecektir.


