Hızlı, Güvenli ve Güvenilir Yaşam Desteği
Fast, Secure and Reliable Life Support

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.

POLİTİKAMIZ
Yüksek kalite ve performans •
Uygun fiyat •
Hızlı Mobil Bakım Servisleri •
Malzeme ve yedek parça stokları •
Stoktan teslim veya kısa teslim süresi •
Koşulsuz müşteri memnuniyeti •
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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.

OUR POLICY
• High quality and performance
• Reasonable price
• Delivery from the stocks or short delivery time
• Fast Mobile Care Services
• Materials and spare parts stock
• Customer satisfaction
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.

Ana Sedye / Main Stretcher
Ana sedye tıbbi bakım gerektiren hastaları kısa süreli
taşıma için kullanılan tıbbi bir platformdur. Sedyelerimiz
2 adedi sabit ve kilitlenebilir, 2 adedi 360 derece
dönebilir özellikte olmak üzere 4 tekerleklidir. Yumuşak
malzeme ile kaplanmış bir kol desteği mevcuttur. Sedye
şiltesi, dikişsiz yekpare yapıda, üzeri su geçirmeyen,
leke tutmayan, anti bakteriyel, ateşe dayanıklı materyalle
kaplı ve içerisi yüksek yoğunlukta deforme olmayan ve
esnek yapıda sünger ile döşenmiştir. Sağlık
personelinin acil durumlarda CPR (kalp-akciğer
canlandırılması) uygulanmasına imkân verir. Baş ve ayak
kısmının yüksekliği ayarlıdır. Ayarlanabilir serum askısı
ile portatif oksijen tüp taşıyıcısı bulunmalı ve bunlar ana
sedyeye montelidir. Sedye ambulans içerisinde
kullanılacak ise mevcut kilit kolu çekilerek araç içine
doğru itilince ayakları katlanacak ve kilit kolu çekilerek
araç dışına doğru çekildiğinde de ayaklar kendiliğinden
açılacak şekilde tasarlanmıştır.
Teknik Veriler / Technical Specifications
Min.

Max.

Uzunluk / Lenght

155 cm

195 cm

Genişlik / Width

55 cm

60 cm

Yükseklik (kapalı) / Height

230 cm

450 cm

Yükseklik (açık) / Height

80 cm

90 cm

Ağırlık / Weight

30 kg

40 kg

-

250 kg

Taşıma Kapasitesi / Carrying Capacity

Our stretchers have 2 pcs fixed and locked and 2 pcs
swivel wheels. It has an arm support which is coated
with a soft material. Stretcher Mattress is seamless
one-piece, water-proof, stain-resistant, anti-bacterial,
fire-resistant material and the inside is covered with
high-density foam structure is furnished with an easy
and flexible non-deformable. In case of emergency
CPR (cardio-pulmonary revitalization), it allows the
implementation.

Kombinasyon - Sandalye Sedye / Chair - Foldable Stretcher
Hastalar için tasarlanmış katlanabilir tip sedyedir.
Sedye kullanılmadığında kapalı şekilde
depolanabilir. 2 adet ayarlanabilen kayış, 2 çift kulp
ve bir çift tekerleğe sahiptir. Oturma ve yaslanma
bölümleri kolay alev almayan, leke tutmayan ve
allerjen olmayan maddeden imaldir. Sedye sandalye
pozisyonunda sabitlenebilir.
It is designed as folding type stretcher. When it is not
used, it can be stored as its folded. It has 2 adjustable
strap, two double handles and a double wheel. Sitting
and reclining sections are not made of flammable,
stain-resistant and non-allergenic material.

Teknik Veriler / Technical Specifications
135 - 180 cm

Genişlik / Width

530 cm

Yükseklik (sedye-kapalı) / Height (stretcher)

200 cm

Yükseklik (sandalye-açık) / Height (chair)

135 cm

Ağırlık / Weight

11,5 kg

Taşıma Kapasitesi / Carrying Capacity

(max) 280 kg

Sedyelerimiz kendi imalatımız olup, istenilen ebat ve özelliklerde
özel siparişler yapılmaktadır.
Stretchers are our own production which can be made by special
orders as desired size and specifications.
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Uzunluk / Lenght (Min. - Max.)

Vakum Sedye / Vacuum Stretcher
Travmalı yaralanmalarda, immobilizasyon ve güvenli
yaralı transferinde kullanılmak üzere tasarlanmıştır.
Yumuşak haldeki sedye vakumlandığında
sertleşerek, yaralının vücudunu sarar. Sürtünme ve
yırtılmaya dayanıklı, hafif malzemeden üretilmiştir.
Vakum sedye, hızlı emiş sağlayan ve elle çalışan bir
vakum pompası ile şişirilecek şekilde bir setten
oluşmaktadır. Hasta konulduğu zaman, taşınmasını
kolaylaştıracak kayışlar ve 4 adet yan tutamağı
mevcuttur. Sedye X-Ray ışınlarını geçirir.
Vacuum stretcher is a set with a fast and handoperated vacuum pump. When the patient is placed
on it, the side handles and the belts provide easy
and safe transportation. X-ray beams can be passed
through the stretcher.
Teknik Veriler / Technical Specifications
Uzunluk / Lenght

190 cm

Genişlik / Width

85 cm

Yükseklik / Height
Ağırlık / Weight
Taşıma Kapasitesi / Carrying Capacity

5 cm
5 kg
180 kg

Sırt Tahtası (Pediatrik) - Canlandırma Çantası / Spine Board (Pediatric) - Resuscitation Bag

Sırt tahtaları omurgalarında zedelenme olan hastalar
için kullanılır. Hastayı sabitlemek için emniyet
kemerleri mevcuttur. Sertleştirilmiş dayanıklı plastik
malzemeden imal edilmiş ve suya dayanıklıdır. Boyun
ve beyin depresyonlarında kullanılan baş sabitleyici
ile kullanıma uygundur. Su geçirmez ve yanmaz
özelliktedir. Su üstünde batmadan hastayı
taşıyabilecek özelliktedir. Ahşap ve polyester
malzemeden çeşitleri mevcuttur.
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Spine Board is for transporting the patients who have
injuries at their backbones. The patient is available to
secure the seat belts. Hardened-resistant plastic
material and is water resistant. Spine head stabilizer
used in my board suitable for use with the neck and
brain in depression.
Sedyelerimiz kendi imalatımız olup, istenilen ebat ve özelliklerde
özel siparişler yapılmaktadır.
Stretchers are our own production which can be made by special
orders as desired size and specifications.

Çanta içerisinde malzemelere
ait özel bölmeler bulunur ve
suya dayanıklı, uzun ömürlü
poliüretan emdirilmiş kumaş
malzemeden imal edilmiştir.
Çanta omuz kemeri yumuşak
ve sağlam malzemeden ve
elde taşımaya uygun olup, en
az iki tarafında taşıma
kulpludur. Çanta genel olarak
üç bölümden oluşup, birinci
bölmede laringoskop seti,
refleks çekici, magil forsepsi,
diagnostik set, ikinci bölmede
portatif oksijen seti, balon valf maske, havayolu
tüpleri ve entübasyon tüpleri, üçüncü bölmede
çantanın her iki yanında tek kullanımlık malzemelerin
konulacağı gözler bulunur.
Original Carrying Case Made of polyurethane. Bag
shoulder belt is made of soft and durable material.
From bag to carry and transport at least two side
handles. Pouch generally occurs in three parts; the
first part: laryngoscope set, reflex hammer, Magil
forceps, diagnostic set, the second part: portable
oxygen kit, balloon valve mask, airway intubation
tubes and tubes, in the third part: disposable material

Kepçe - Kaşık Sedye / Scoop Stretcher
Kaza sonrası acil travmalı yaralıyı yerinden
oynatmadan sedye üzerine transfer etmek için
kullanılmaktadır. Ortadan ikiye ayrılarak kanatlar
sayesinde hasta hareket ettirilmeden bulunduğu
yerden faraş sedye şeklinde alınarak ana sedye
üzerine taşınabilmektedir. Yatan hasta için gerekli
çabuk bağlama, çözme ve ayarlama kısımları, ayrıca
hastayı tutucu ayarlı kayışlarla uygun bir şekilde
tasarlanmıştır. Hafiftir ve sedye çerçevesi dışındaki
kısımları X-Ray ışınlarını geçirebilmektedir.
Teknik Veriler / Technical Specifications
Uzunluk (Max.) / Lenght (Max.)

207 cm

Uzunluk (Min.) / Lenght (Min.)

167 cm

Genişlik (baş) / Width (head)

32 cm

Genişlik (ayak) / Width (head)

42 cm

Yükseklik / Height

6 cm

Ağırlık / Weight

8 kg

Taşıma Kapasitesi / Carrying Capacity

250 kg

Scoop stretcher was designed to suit the patient
with adjustable straps. Scoop Stretcher frame is
lightweight and easy to use parts of the X-ray beam.

Transfer Sedye - Sedye Platformu / Transfer Stretcher - Strecher Platform

Transfer stretcher can be loadedand by one person
into the ambulance. It has 3 pieces of seat belt and it
can be laied by adjustable handle makes. It has
mattress which is anti-bacterial, flame retardant and
easy to clean.

Stretcher platform provide an easy and stable position
for main stretcher. It is made of stainless steel.
Tüm sedyelerimiz EN 1865 belgesine sahiptir ve ambulansta kullanım
uygunluğu için EN 1789 + A1 standardına uygunluk raporları mevcuttur.
All of our stretchers has EN 1865 certificate and they have availability
report according to EN 1789 + A1 standards for ambulance usage.
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Üstü ayrılır transfer sedye, tek kişi tarafından
ambulansa yüklenip indirilebilir. 3 adet emniyet
kemeri bulunup, ayarlı kolu sayesinde sedye
yatırılabilir. Anti bakteriyel, alev geciktirici, kolay
temizlenebilir sedye şiltesi mevcuttur.

Sedye platformu sabit durarak hastalar için konforlu
bir yolculuk ve sağa sola hareket ederek hastaya
müdahale edecek görevlilere ise kolay müdahale
pozisyonlarını sağlar. Paslanmaz sacdan imal
edilmiştir.

Obez Sedyesi ve Paletli Sandalye Sedye / Bariatric Stretcher and Stair Strecher with Pallet

Obez hastalar için tasarlanmış
özel tip bir sedyedir. Hasta
nakli için gerekli çabayı en aza
indirir. Kaldırma yeteneği ile
güvenle hasta taşır. Sedye,
kolay yükseltebilmek ve
arkalığı kolay düşürebilmek için
hastanın kendi ağırlığını
kullanır.
This is a special type of stretcher which is designed for
obese patients. This stretcher minimizes the effort
needed for the transporting the patients. Removing the
ability to move safely with the patient.

Hastalar yatağa ihtiyaç duyulmadan tam yatar
pozisyonda ayarlanarak kullanılacak özel tip bir
sedyedir.
Bu sedye tekerlekli haline hızlı dönüştürülebilinir ve
paletleri sayesinde bakıcı tarafından kolay bir şekilde
kontrol edilebilinir.
Hastalar, ambulans gibi özel araçlara taşınabilmek
için özel rampalar veya asansörlerde taşınabilinir.
The stretcher can be converted into its wheeled
mode. Patients who are transported to special
vehicles such as ambulances can be carried by
special ramps or lifts with its pallettes.

Şişme Atel Seti ve Traksiyon Atel Kiti / Air Splint Kit and Splint Kit

İlkyardım amaçlı kullanılan şişme atel setidir. Kırık
bölgenin alçı gibi tam stabilizasyonunu sağlar içinde
ayak, bacak, el, kol ve baldırı kapsayan 6 ayrı ürün
mevcut olup ilave olarak el pompası da vardır.
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Dayanıklı vinil PVC malzemeden üretilmiş olan şişme
ateller, kırıklarda ilk müdahalenin yapılmasına olanak
verir.
Air Splint Kit,
• inflatable splints.
• durable vinyl is made of PVC material

Bir set içerisinde yetişkin ve çocuk için uzunluğu
ayarlanabilir modelde bir adet traksiyon atel
mevcuttur. Bu set yetişkin ve çocuk için uzunluğu
ayarlanabilir modelde bir adet traksiyon atel aleti,
“S” halka çengeli, diz dayanağı ve kilitleme,
gevşetme halkası, kilitleme aleti, 4 adet bacak
destek bandı ve iskial banttan oluşur. Ayarlanabilir
eklem bandı, taşıma çantası mevcuttur.
Splint Kit,
• can be adjusted in length for adults and children
• knee rest and locking, loosening ring, locking device
• carrying case

Baş Sabitleme ve Ked Kurtarma Yeleği / Head Immobilizer and Ked Immoibilizer

Baş Sabitleyici Tek kafa bantları ve blok pedleri
kolay kullanım için tasarlanmıştır. Değiştirilebilir
pedler ile kolay ve sorunsuz temizleme sağlar.

Omurgayı sabitlemek için kullanılan bu yelek, baş
tespit bantları, özel yastığı ve özel taşıma
çantasıyla beraber bir set halindedir.

Head Immobilizer head bands and block pads are
designed to allow for easy replacement. Block pads
provide an easy cleaning.

This vest is used to secure the spine by head bands
are identified.

Boyunluk ve Suni Solunum Cihazı Seti / Cervical Collar and Silicone Resuscitator Kit
Setin içerisine çantası
ile birlikte yetişkinler,
çocuklar ve bebekler
için ayarlanabilir tipte 3
adet sert boyunluk
dâhildir. Boyunluklar
hipo-alerjik malzemeden
mamuldür, kolayca
takılır ve velkro ile
kaplanır.
In the case of one set,
there are cervical collars
for adults, children and
infants. It is made of
hypo-allergenic material.
It can put on easily and
covered with Velcro.

Bir adet yetişkin, bir adet çocuk tipi, yeniden
kullanılabilir özelliktedir. Silikon malzemeden
üretilmiştir. Arka kısmında oksijen giriş yeri ve
rezervuar bulunur.
Slicone Resuscitator Kit,
• one adult, one child type
• made of silicone

Taşıma Sedyesi / Pole Strecher
Omurga yaralanması şüphesi olmayan hastaları
taşımak için tasarlanmıştır. Kan ve vücut sıvılarını
geçirmeyecek malzemeden üretilmiştir.
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Designed for transferring patients who have no
suspected spinal injury. It is made of material that
resists blood and bodily fluids.

Hizmetlerimiz

Services

• Hasta nakil, acil yardım, yoğun bakım ve obez
ambulansı üretimi

• Patient transport, emergency care, intensive care
and obese ambulance production

• Sağlık hizmetleri ile ilgili her türlü mobil araç üretimi

• All types of mobile health centers production

• Ambulans ve mobil sağlık araçları kiralama
hizmetleri

• Ambulances and mobile medical vehicles rental
services

• Ambulans ve mobil sağlık araçları teknik ve tıbbi
donanım temini

• Ambulances and mobile medical vehicles
technical and medical hardware supply

• Ambulans ve mobil sağlık araçları tadilat, bakım ve
servis hizmetleri

• Ambulances and mobile medical vehicles
modifications, maintenances and services

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

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

Web: www.ayanambulans.com • E-mail: sales@ayanambulans.com
AMBULANS A.Ş. bir AYAN GRUP şirketidir. / AMBULANS A.Ş. is a company of AYAN GROUP.

