“Hızlı, Güvenli ve Güvenilir Yaşam Desteği”

Hasta Nakil Ambulansı / A1 - A2 Type Ambulance
İçinde stabilize edilmiş olan bir hastanın, güvenli olarak taşınabileceği kadar tıbbi cihaz bulunan ve
en az bir sağlık personelinin hastaya eşlik etmesi gereken ambulans tipleridir.
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It is the patient transport ambulances, which transport a stabilized patient inside to be secure with
health care staff.

Hasta Nakil Ambulansı’nda bulundurulacak asgari tıbbi cihaz,
araç-gereç ve malzemelerin nitelik ve miktarları
A1 - A2 Type Ambulance to be taken at least medical devices, equipment and materials
of quality and quantity
Sıra
No.

Tıbbi Cihaz, Araç - Gereç ve
Malzemelerin Adı

Hasta Nakil
Ambulansı

01

Ana sedye

1

02

Kombinasyon sedye

1

03

Vakum sedye

1

04

Sırt tahtası (baş sabitleyici ile birlikte)

1

05

Asgari 6 değişik parçalı şişme atel veya vakum atel seti

1

06

Boyunluk seti

1

07

Sabit oksijen tüpü ve prizi

1

08

Portatif oksijen tüpü *

1

09

Mekanik ventilatör cihazı

1

10

Sabit vakum aspiratörü

1

11

Portatif aspiratör *

1

12

Sabit tansiyon aleti (steteskoplu)

1

13

Portatif tansiyon aleti (steteskoplu)

1

14

Termometre

1

15

Diagnostik set (otoskop, oftalmoskop, rinoskop)

1

16

Serum askısı

2

17

Otomatik eksternal defibrilatör

1

18

Canlandırma ünitesi (balon valf maske seti, laringoskop seti, portatif oksijen tüpü,
entübasyon tüpleri, havayolu tüpü, oro/nazofaringeal kanüller, kolorimetrik cihaz)

1

19

Oksijen maskesi (rezervuarlı) ve nazal kateterler (set)

1

20

Aspirasyon kateterleri (3 farklı boyda)

1

21

Muhtelif boyda idrar sondası ve torbası

1

22

Muhtelif ölçüde enjektör

10

23

Kan şekeri ölçüm cihazı

1

24

Kapnometri *

25

Temel tıbbi malzeme çantası (yüzük kesme makası, turnike, steril spanç, kompres,
kanama durdurucu materyal, sargı bezi, elastik bandaj ve plaster içermeli)

1

26

Serum seti ve kelebek set ile intraketler

5

27

Personel görev kıyafeti (yansıtıcılı)

2

28

Cenaze torbası

2

•

Ambulans ile nakli yapılan hasta veya yaralının, durumu ile ilgili bütün verilerin canlı olarak data ve video
ortamında hastaneye ulaşmadan önceki aktarımı sistemi

•

Şerit Takip Sistemi

•

Lastik Basınç Sensörü

•

Geri Görüş Kamera Sistemi

•

Ön, Arka Kamera Sistemi

•

Özel Süspansiyon Sistemi

•

Hasta Kabini Zemini (isteğe bağlı renk tercihi)

•

Araç Sabit ve El Telsizi

•

Araç Takip Sistemi

•

İsteğe Bağlı Kabin Ara Bölme (isteğe bağlı renk tercihi)

•

Araç Hasta Kabini Perdeleme Sistemi (isteğe bağlı renk tercihi)
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Opsiyonel Donanımlar / Optional Equipments

Acil Yardım Ambulansı / B Type Ambulance
Acil durumlarda hastaya ilk müdahalesini yerinde gerçekleştirebilen ve ihtiyaç halinde yataklı tedavi
kurumuna nakil amacıyla kullanılan ambulanslardır. Acil yardım için gerekli üst donanıma sahip olup,
içinde doktor olan bir ekip ile hareket eden ve her türlü acil vakaya müdahale edebilme yeteneğindeki
sahiptirler.
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In an emergency situation, it can provide the first intervention of a patient and if it is necessary it
can transport the patient to a hospital. B type ambulances have high technical equipments and have
the ability to intervent to any emergency situation with a doctor.

Acil Yardım Ambulansı’nda bulundurulacak asgari tıbbi cihaz,
araç-gereç ve malzemelerin nitelik ve miktarları
B Type Ambulance to be taken at least medical devices, equipment and materials
of quality and quantity
Sıra
No.

Tıbbi Cihaz, Araç - Gereç ve
Malzemelerin Adı

Acil Yardım
Ambulansı

01

Ana sedye

1

02

Kombinasyon sedye

1

03

Vakum sedye

1

04

Faraş sedye

1

05

Sırt tahtası (Baş sabitleyici ile birlikte)

1

06

Traksiyon atel seti

1

07

Asgari 6 değişik parçalı şişme atel veya vakum atel seti

1

08

Boyunluk seti

1

09

KED kurtarma yeleği

1

10

Sabit oksijen tüpü ve prizi

1

11

Portatif oksijen tüpü*

1

12

Transport ventilatör cihazı (erişkin ve pediatrik kullanımına uygun basınca (10-50 cm H2O)
ayarlanabilir, PEEP valfli)

13

Sabit vakum aspiratörü

1

14

Portatif aspiratör*

1

15

Sabit tansiyon aleti (Steteskoplu)

1

16

Portatif tansiyon aleti (Steteskoplu)

1

17

Oksimetre*

1

18

Termometre

1

19

Diagnostik set (otoskop,oftalmoskop,rinoskop)

1

20

Serum askısı

2

21

Enjektör pompası

1

22

Defibrilatör (Monitörlü)

1

23

Kalp monitörü *

1

24

Canlandırma ünitesi (balon valf maske seti, laringoskop seti, portatif oksijen tüpü,
entübasyon tüpleri, havayolu tüpü, oro/nazofaringeal kanüller, kolorimetrik cihaz)

1

25

Isı izolasyonlu kap

1

26

Oksijen maskesi (rezervuarlı) ve nazal kateterler (set)

1

27

Aspirasyon kateterleri (3 farklı boyda)

1

28

Muhtelif boyda idrar sondası ve torbası

1

29

Muhtelif ölçüde enjektör

10

30

Acil doğum seti

1

31

Kan şekeri ölçüm cihazı

1

32

Kapnometri*

33

Yanık seti (Alüminyum veya jel esaslı yanık örtüsü, yanık sargısı ve kompresler)

1

34

Temel tıbbi malzeme çantası (yüzük kesme makası, turnike, steril spanç, kompres,
kanama durdurucu materyal, sargı bezi, elastik bandaj ve plaster içermeli)

1

35

Serum seti ve kelebek set ile intraketler

5

36

Personel görev kıyafeti (Yansıtıcılı)

3

37

Cenaze torbası

2
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1**

Yoğun Bakım Ambulansı / C Type Ambulance
Yüksek riskli hastaların yataklı tedaviden başka bir yataklı tedavi kurumuna ulaştırılması amacıyla
kullanılan ambulanslardır.
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They are the emergency car ambulances that are transporting high-risk patients, who are treated in
an institution to another institution, in order to reach in safe.

Yoğun Bakım Ambulansı’nda bulundurulacak asgari tıbbi cihaz,
araç-gereç ve malzemelerin nitelik ve miktarları
C Type Ambulance to be taken at least medical devices, equipment and materials
of quality and quantity
Tıbbi Cihaz, Araç - Gereç ve
Malzemelerin Adı

Acil Yardım
Ambulansı

01

Ana sedye

1

02

Kombinasyon sedye

1

03

Vakum sedye

1

04

Faraş sedye

1

05

Sırt tahtası (baş sabitleyici ile birlikte)

1

06

Traksiyon atel seti

1

07

Asgari 6 değişik parçalı şişme atel veya vakum atel seti

1

08

Boyunluk seti

1

09

KED kurtarma yeleği

1

10

Sabit oksijen tüpü ve prizi

1

11

Portatif oksijen tüpü *

1

12

Transport ventilatör cihazı (erişkin ve pediatrik kullanımına uygun basınca (10-50 cm H2O)
ayarlanabilir, PEEP valfli)

1

13

Sabit vakum aspiratörü

1

14

Portatif aspiratör *

1

15

Sabit tansiyon aleti (steteskoplu)

1

16

Portatif tansiyon aleti (steteskoplu)

1

17

Oksimetre *

1

18

Termometre

1

19

Diagnostik set (otoskop,oftalmoskop,rinoskop)

1

20

Serum askısı

4

21

Enjektör pompası

1

22

Defibrilatör (monitörlü)

1

23

Kalp monitörü *

1

24

Canlandırma ünitesi (balon valf maske seti, laringoskop seti, portatif oksijen tüpü,
entübasyon tüpleri, havayolu tüpü, oro/nazofaringeal kanüller, kolorimetrik cihaz)

1

25

Isı izolasyonlu kap

1

26

Oksijen maskesi (rezervuarlı) ve nazal kateterler (set)

2

27

Aspirasyon kateterleri (3 farklı boyda)

2

28

Muhtelif boyda idrar sondası ve torbası

2

29

Muhtelif ölçüde enjektör

15

30

Toraks drenaj kiti

1

31

Basınçlı infüzyon cihazı

1

32

Perikardiyal delme kiti

1

33

Merkezi (santral) ven sondası (kateteri)

1

34

Harici kalp atışı düzenleyici (eksternal pace maker) özelliği olan defibrilatör *

1

35

Acil doğum seti

1

36

Kan şekeri ölçüm cihazı

1

37

Kapnometri *

1

38

Yanık seti (alüminyum veya jel esaslı yanık örtüsü, yanık sargısı ve kompresler)

1

39

Temel tıbbi malzeme çantası (yüzük kesme makası, turnike, steril spanç, kompres,
kanama durdurucu materyal, sargı bezi, elastik bandaj ve plaster içermeli)

1

40

Serum seti ve kelebek set ile intraketler

10

41

Personel görev kıyafeti (yansıtıcılı)

3

42

Cenaze torbası

2
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Sıra
No.

Zırhlı Ambulans / Armored Ambulance
Son derece tehlikeli durumlarda güvenli tıbbi yardım ve kurtarma sağlaması amacı ile tasarlanmıştır.
Çeşitli ambulans yapılandırmaları ve özel ambulans aksesuarlar istek üzerine değişiklik göstererek,
ortam koşullarına ve balistik seviyeye uygun olarak zırhlanarak hazırlanmaktadır.
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Armored and 4x4 Ambulans conversion, is designed to provide safety, proper medical aid and rescue
in extremely dangerous situations. Armored ambulances are configured according to environmental
conditions and requested balistical protection.

Tasarım ve İç Donanım / Design and Interior Equipment
Ambulans A.Ş. olarak tüm tesislerimizde EN 1789
standartlarına ve ISO 9001:2008’e uygun kalitemiz ve
deneyimli kadromuz ile beraber uluslararası standartlara
uygun kalitede üretimler yapmaktayız. Sahip olduğumuz
üstün kalite, zamanında teslim, uygun fiyat ve hızlı servis
hizmeti prensiplerimizden ödün vermeden, müşteri
memnuniyeti oluşturmak temel ilkemizdir.

Firmamız ambulans ve de tüm araç üst yapısı üretiminde ve satışında çok büyük bir pazara yayılmış
bulunmaktadır. Tüm üst yapılı araçlar, otomotiv sektöründeki markaların en son model araçlarıyla
dizayn edilerek üretilmekte olup, özel siparişlerde uygun diğer marka ve modellere de düzenleme,
tasarım ve iç donanım yapılabilmektedir.
Our company is spread over a very large market of the sale of the ambulances and the whole
superstructure of the vehicles. All of the superstructure vehicles are designed and produced on the
latest models of the foremost automotive brands.
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As we are Ambulans A.Ş., we produce our superstructure
vehicles according to EN 1789 and ISO 9001:2008
standards in all our facilities in accordance with
international standards with high quality and experienced
staff. The superior quality that we have is created by: on
time delivery, reasonable price and fast service without
compromising our principles, customer satisfaction.
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Hyundai H350 Panelvan Teknik Özellikler / Hyundai H350 Van Technical Specifications
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Hyundai H350 Panelvan Yerleşim Planı / Hyundai H350 Van Layout Plan

Hakkımızda / About Us
Ambulans İlkyardım ve Hastane Cihazları ve Tesisleri Sanayi Tic. A.Ş. bir “Ayan Şirketler Grubu”dur. Ayan şirketler grubu
1965 yılında kurulmuş olup, sahibi Erdinç Ayan’dır. Türkiye’nin ilk ambulans ve sağlık araçları üreticisi olan Ambulans A.Ş.
yurtiçi ve yurtdışındaki binlerce resmi ve özel kuruluş için uluslararası standartlara uygun araçlar üretmekte, araçları özel
siparişlere uygun tasarlayarak, satış öncesi ve sonrası her türlü hizmeti başarıyla yerine getirerek, sektördeki faaliyetlerine
devam etmektedir. Bugün dünyanın dört bir tarafına ihracat yapan firmamız üstün kalite, zamanında teslim prensiplerinden
ödün vermeden, uygun fiyat ve hızlı servis hizmetiyle müşteri memnuniyetini ilke edinmiştir. Ayrıca güçlü teknik servisimiz
ve yedek parça stoklarımız satış sonrası hizmetlerimizin teminatıdır. Tasarım, projelendirme, üretim, montaj, kalite kontrol
testleri entegre olarak aynı tesiste yapıldığı için farklı dizayn ve diğer kullanıcı istekleri de eksiksiz olarak karşılanabilmektedir.
Her tür araç üzerine tam donanımlı Ambulanslar, Zırhlı Araçlar, Cenaze Araçları, Kurtarma Araçları, Mobil Klinikler, Mobil
Hastaneler, Sağlık Kabinleri gibi birçok araç üst yapısı Ankara ve İstanbul Fabrikamızda imal edilmektedir. Yaklaşık 50
yıllık sanayi tecrübemizle; üst yapılı araçları şirketimiz bünyesinden KİRALAYABİLİR, SATIN ALABİLİR ve BAKIM yada
ONARIMLARINI yaptırabilirsiniz.

Ambulans İlkyardım ve Hastane Cihazları ve Tesisleri Sanayi Tic. A.Ş. is one of the company of "Ayan Group of
Companies". Ayan Group of Companies is founded in 1965, and it is owned by Erdinç Ayan. Ambulans A.Ş. is the first
ambulance and the mobile health center manufacturer in Turkey and it produces all kinds of special vehicles and units
for thousands of domestic, foreign and private organizations according to international standards, tools, techniques
and proper design with the successfully fullfilling any kind of service and before and after sales. Today, our company
is engaged in exporting all over the world with our superior quality, on time delivery without compromising on principles,
reasonable price, fast service committed to customer satisfaction, strong technical service and after-sales services.
In our Ankara and İstanbul Factory we are producing all kinds of vehicles and their super structures which are fully equipped;
Ambulances, Armored Vehicles, Funeral Vehicles, Rescue Vehicle, Mobile Clinics, Mobile Hospitals, Health Care Centers,
Mobile Communication Centers, etc. With our 50 years of experience in this business, you can RENT, BUY ask for REPAIR
or MAINTENANCE.

Merkez Ofis / Head Office
Reşit Galip Cad. No: 88/2-7
Gaziosmanpaşa 06700
Çankaya - Ankara, Turkey
Tel : +90 312 445 02 44
Tel : +90 312 446 47 22
Fax : +90 312 445 02 45
info@ayanambulans.com
sales@ayanambulans.com

Fabrika / Factory
Kışla Mahallesi,
Değirmenocağı Mevkii
169 Parsel
Kazan - Ankara, Turkey
Tel : +90 312 811 24 68
Fax : +90 312 811 24 70
info@ayanambulans.com

Şube / Branch
Orhan Tepe Mahallesi,
Kayın Sokak, No: 56/2
Kartal - İstanbul, Turkey
Tel : +90 216 442 88 78
Tel : +90 216 442 88 79
Fax : +90 216 442 88 77
satis@ayanambulans.com

Şube / Branch
Akçakoca Mahallesi,
İnönü Cad. No: 17 Kat: 1
İzmit - Kocaeli, Turkey
Tel : +90 262 332 04 00
Tel : +90 262 332 07 00
Tel : +90 262 332 08 00
Fax : +90 262 332 07 05
ambulans@ayanambulans.com

www.ayanambulans.com
AMBULANS A.Ş. bir AYAN GRUP şirketidir. / AMBULANS A.Ş. is a company of AYAN GROUP.

Fabrika / Factory
Kesip Sanayi Sitesi,
2002 Blok, No: 7
Gebze - Kocaeli, Turkey
Tel : +90 262 641 11 36
Tel : +90 262 641 11 37
Fax : +90 262 641 11 38
info@ayanambulans.com
satis@ayanambulans.com

