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Sản phẩm sáng tạo 

 
The Extinguisher For Black Out 

 

Sản phẩm được thiết kế bởi các nhà thiết kế: Chang Young Jung, Hanbin Ko, Won Chan Lee 
và Kiwon Lee. The Extinguisher For Black Out gồm một bình chữa cháy và một đèn pin (5. 
Nguyên tắc kết hợp). Đèn pin có thể tháo rời khỏi sản phẩm (2. Nguyên tắc tách khỏi + 1. 
Nguyên tắc phân nhỏ) để sử dụng trong trường hợp mất điện (11. Nguyên tắc dự phòng).  

 

Thực hiện: MSơn 
Khôi 
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Happy Halo Duck 
Sản phẩm được Jung Hyun Min thiết kế 
nhằm hai mục đích:  

- Giúp trẻ em không còn cảm giác sợ 
hãi khi truyền dịch nhờ một chú vịt 
xinh xắn nằm trong túi truyền dịch 

- Ngăn máu chảy ngược vào túi khi 
quên khóa van điều tiết 

Hai mục đích trên nhìn dưới góc độ của các thủ thuật là thể hiện cụ thể của 11. Nguyên tắc 
dự phòng. 

 

Để đạt hai mục đích trên, túi truyền dịch cải tiến được thay đổi từ túi truyền dịch tiền thân 
bằng các thủ thuật sau: 

1) Nguyên tắc tự phục vụ (25): túi tự ngăn dòng máu chảy ngược mà không cần phải có 
người điều khiển. 

2) Nguyên tắc kết hợp (5): túi phải có thêm một yếu tố mới. Yếu tố mới đó phải có hai chức 
năng (6. Nguyên tắc vạn năng): “phao” khi túi còn nước và “van” khi túi hết nước. Phao dưới 
hình dạng một chú vịt nhỏ xinh xắn để các bé không phải sợ khi được truyền dịch. “Phao” sẽ 
có chức năng như một chiếc van ngăn không cho máu chảy ngược vào túi. 

3) Nguyên tắc tự phục vụ (25): sử dụng nguồn dự trữ có sẵn trong hệ (trọng lượng của phao) 
để ngăn máu chảy ngược vào túi 


