
Sıra

No
Taşınırın Adı Genel Özellikleri Görüntü

1

Hasta Yaşlı 

hizmetleri

Bakım ve uygulama 

Ünitesi

• Hastanın yatarak tedavisi ve bakımı için ihtiyaç hissedilen 

donatımda ünite olarak sunulmalıdır. Tek kişilik otomatik ve 

en az üç motorlu karyola, yatak ve diğer yakın kullanım 

ekipmanlardan ibaret olmalıdır. 

• Karyola kenar siperleri PVC veya ABS plastik korumalı 

olmalıdır. 

• Karyola, en az üç motorlu ve metal aksamları fırın boyalı 

olmalıdır. 

• Karyolanın ayakları serbest dönebilen tekerlekli olmalıdır.

• Simülatif Aspirasyon, oksijenasyon ve vakum sistemli hasta 

başlık setinden aydınlanma kontrolu ve elektrik prizi bağlantısı 

olan Yaklaşık 1.00 metre genişliğinde ve 25 cm yüksekliğinde 

özel geliştirilmiş başlık ünitesi ile birlikte sunulmalıdır.  

• Yatak antibakterial özellikte ve poliüretan olmalıdır. 

• Yatak, Kolay temizlenebilmeli ve silinebilmelidir. Yatağın 

ölçüleri Yaklaşık ölçüleri 90x190x15 cm olmalıdır.

• Setin içinde serum askısı, paravan, hastabaşı komidin, boyu 

ayarlanabilen deveboynu hasta yemek sehpası basamaklı 

sehpa (eskoba) bulunmalıdır. 

Tekstil malzeme seti olarak gözü yormayan özel dikilmiş pastel 

renkli olmak kaydıyla çarşaf (2 adet), nevresim (2 adet), yastık 

ve kılıfı (2 şer adet) pike (2 adet), battaniye (2 adet) Toplam 

set halinde sunulmalıdır.

1 Adet

2
Sandalye 

(Tekerlekli, manuel)

Katlanabilir Kasaya sahip olmalıdır. 

Profilleri aksamları alüminyum olmalıdır 

Demir ayak pedalları olmalıdır.

Sabit Kolçak ve Ayaklıklara sahip olmalıdır.

Kumaş veya PVC kaplı oturma ve yaslanma zeminleri olmalıdır.

Elektrostatik boya olmalıdır.

Dış Genişlik 65 cm olmalıdır.

İç Genişlik: 46 cm-/+ %10  olmalıdır.

Yükseklik: 87 cm -/+ %10 olmalıdır.

Taşıma Ağırlığı: Yaklaşık 120 kg olmalıdır.

Yaklaşık Ürün Ağırlığı: 10 kg olmalıdır.

1 Adet

3
Sandalye 

(Tekerlekli, Akülü)

Standart Donanımlı olmalıdır.

Katlanır, model olmalıdır.

Geniş Kolçaklı olmalırdır 

Toplam yüksekliği  yaklaşık 100cm. genişliği 65 cm, oturma 

derinliği 45 cm olmalıdır. 

Yaklaşık 320 watt MotionTech motorlu olmalıdır.

Sağ koldan joistick ile kontrol edilmelidir.

Yaklaşık 10 derece Dik rampalarda standartların üstünde bir 

performans sağlamalıdır. 

Sürüş konforuna sahip olmalıdır. 

Ful akü ile yaklaşık 7 km/h hız yapabilmeli ve 20 km menzile 

sanip olmalıdır.

Sırt ve oturma platformları temizlenebilmelidir. 

1 Adet

4
Servis Masası 

(Tekerlekli)

Hastaya bakım amaçlı olmalı 

tekerlekli ve çekmeceli olmalı 

servis platformi temizlenebilir özellikte olmalı

1 Adet

5 Wolker (Tekerlekli)

alüminyum profil olmalı 

ayakları yükseklik ayarlı olmalı  

ihtiyaç duyulduğunda oturma platformu olmalıdır. 

sepetli olmalıdır. 

pabuçları kaymaz PVC veya lastik malzeme olmalı

Tutamaçları terletmeyen elastik malzemeli olmalı

tutma kollarından kilitlenebilir fren tertibatı olmalıdır 

1 Adet
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6 Wolker (Tekerleksiz)

alüminyum profil olmalı 

ayakları yükseklik ayarlı olmalı  

ihtiyaç duyulduğunda oturma platformu olmalıdır. 

sepetli olmalıdır. 

pabuçları kaymaz PVC veya lastik malzeme olmalı

Tutamaçları terletmeyen elastik malzemeli olmalı

tutma kollarından kilitlenebilir fren tertibatı olmalıdır 

1 Adet

7
Deve Boynu hasta 

yemek masası

Hasta önü yemek ve servis masası özelliğinde 

olmalıdır. 

Teleskobik Yükseklik ayarlı ve tekerlekli olmalıdır. 

1 Adet

8
Saç Yıkama 

Lavabosu 

Hastanın yatak başında saçlarını yıkamaya yarayan düzende 

gideri bir başka kapta toplanabilecek özellikte olmalıdır. 

Hastanın boyun kısmından itibaren baş ının içinde yer 

alabileceği ve de başı ile saçlarının yıkanmasına uygun bir 

lavabo düzeneği bulunmalıdır.

Lavabo hava ile şişirilebilmelidir. 

Yıkama suyunun yukarıdan istenilen bir şekilde asılması ile 

akışının sağlanabileceği bir su deposu haznesi bulunmalıdır. 

Lavabonun boyu ayarlanabilir olmalıdır. 

Lavebo giderinin bir toplama kabına deşarjını sağlayacak 

düzenek bulunmalıdır. 

Setle birlikte temiz su kovası, kirli su toplama kovası, maşrapa 

baş-yüz kurulama havlusu(2 adet) set halinde sunulmalıdır.

1 Adet

9
Malzeme taşıma 

Aracı 

alt ve üst platformu olmalı 

tekerlekli olmalı 

üst platform silinebilir ve temizlenebilir özellikte olmalı 

yaklaşık ölçüleri Y80XE40XG70cm 

1 Adet

10
Tutunacaklar/

tutamak (set)

Yaklaşık 5 cm çapında Yuvarlak PVC/alüminyum veya ahşap 

profil, duvara sağlam olarak sabitlenebilir olmalıdır. 

İki adet ikişer metre Uzunluğunda olmalıdır. 

Duvar sabitleme elemanları ve uç kapama tapaları olmalıdır. 

Bir adet koridor boy bir adet de Banyo/tuvalet  tip bir adet set  

halinde sunulmalıdır. 

1 set

11 Taşıma Lifti

Hastayı yataktan dışarıya veya dışarıdan  yatağa taşımaya 

uygun ve tekerlekli olmalıdır.  

Akülü olmalı

-Taşıma kapasitesi 160 kg olmalı

Katlanır halde yaklaşık  (yükseklik-genişlik-uzunluk) 49 cm x67 

cmx128cm boyutlarında olmalı

-Toplam genişlik (kapı geçiş mesafesi) yaklaşık 65 cm olmalı

-Toplam ayak derinliği tekerden tekere)yaklaşık 112,5cm 

olmalı 

Toplam derinlik açık halde gövdeden ön tekere) yaklaşık 133 

cm olmalı 

-Toplam yükseklik(lift en yukardayken en üst nokta) yaklaşık 

185cm olmalı

-lift en yukardayken kancanın yerden yüksekliği 159cm-ön 

tekerlerin yerden yüksekliği yaklaşık  13cm olmalı

-ayaklar kapalı iken 2 ön teker arası yaklaşık 54cm olmalı

-ayaklar açık iken 2 önteker arası yaklaşık108,5 cm olmalı

-üst profil katlandığında dikey yükseklik yaklaşık135,5cm 

olmalı

-tekerlek özellikleri çift rulmanlı ve çift sıralı tekerlek çapı 

yaklaşık 10cm olmalı

-şasi malzemesi demir çelik olmalı

-bağlantı aparatları paslanmaz çelik olmalı

-motor ,kumanda , kontrol paneli olmalı.

-tüm ekipmanları eksiksiz teslim edilmeli

-En az 2 yıl garantili olmalı

1 Adet



12
Hasta Yıkama Eğitim 

Seti

Hasta yıkama eğitim seti 

Set;  hasta yıkama çarşafı, hasta yıkama lavabosu hasta 

kurulama havlu setinden oluşmalıdır. 

Set kenar yükselti barları olan hasta yatağında kullanılmaya 

uygun olmalıdır. 

Hasta yıkama çarşafı 

Yaklaşık 160 cm x260 cm su geçirmez elyaf malzemeden 

olmalıdır. 

Çarşaf tek kullanımlık olmalıdır. eğitim amaçli kullanımlarda 

yıkanıp temizlendikten ve kurutulduktan sonra yeniden 

kullanılabilmelidir. 

Çarşafın  yatak kenar yükseltilerine yapıştırması sağlayacak 

bantları olmalıdır.

Çarşafta atık su giderinin kirli tankta toplanmasını 

sağlayabilecek ve de istendiğinde uzatılabilen gider hortumu 

bulunmalıdır. 

Yıkama çarşafı su gideririn toplanacağı 20 lt atık su tankı 

bulunmalıdır. 

Hasta yıkama lavabosu; 

Lavabo E40XB50XY75CM boyutlarında  olmalıdır.

serbest dönebilen tekerleri sayesinde seyyar olarak 

kullanılmaya uygun ılmalıdır.

kağıt havlu asma mekanizması bulunmalıdır.

boyutlarında  metal evyesi olmalıdır. 

Evyeye direkt bağlı akarsu musluğu bulunmalıdır

Lavabo akarsu musluğu şarj edilebilen 4 W lık motorlu 

olmalıdır. 

Motor, adaptörlü düzenekle şehir cereyanı ile şarj 

edilebilmelidir. 

Motor dakikada yaklaşık 1lt suyu düzenli olarak 

akıtabilmelidir. 

1 Adet

13
Koltuk değneği -

Baston seti. 

Üçlü set halinde olmalıdır. 

1. Yetişkin boy, Alüminyum profil, Kol destekli ve yükseklik 

ayarlı bir adet. Kanedyen tip. 

2. Yetişkin boy, Yükseklik ayarlı koltuk altı destekli, bir çift,

3. Elden tutmalı kol desteksiz yükseklik ayarlı tekli baston

1 Adet

14 Klozetli Sandalye

a)       Hastanın sandalye üzerinde oturarak dışkılama 

ihtiyaçlarını giderebilecek bir düzenleme olmalıdır. 

b)       Hasta sandalyesi görünümünde olmalıdır.

c)       Kenar kollukları olmalıdır.

d)       Oturma zemini , ve yaslanma yüzeyi polyester veya PVC 

plastik malzemeden silinip yüzey dezenfektanları ile 

temizlenmeye müsait yumuşak kaplamalı olmalıdır.

e)        Oturma zemininde hastanın dışkılama yapabileceği ve 

boşaltılıp temizlenmesi için çıkarılabilen bir kap düzeneği 

bulunmalıdır.

f)       Dışkılama haznesi üstü oturma zemini malzemesinden 

olmalıdır.

1 Adet

15 Servis Tepsisi

Yemek servisi için bardak ve tabakların be yerleştirilebileceği  

taksimatlı olmalıdır. 

Yıkanıp temizlenebilmelidir.

Plastik olmalıdır.

İçindeki kap ve bardağıyla birlikte olmalıdır. 

Kapaklı olmalıdır. 

1 Adet



16 Koyun Postu 

1. Hasta Yatak yaralarının oluşmaması ve oluşan yaraların 

tedavisi için hasta altına serilebilecek özellikte olmaladır. 

2. Hastanın sırt ve kalçasını kaplayabilecek Normal büyüklükte 

bir koyun postu olarak sunulmalıdır.

3. Yumuşak tüylü olmalıdır.

4. Beyaz veya krem  renkli olmalıdır.

1 Adet



17
Hasta Alt Bezi 

8 li ambalaj

Arabezi paket özelliğinde olmalıdır. 

Sıvı emicilği olmalıdır. 

Tek kullanımlık olmalıdır. 

1 Paket

18
Hasta Alt Bezi 

10 lu ambalaj

Külotlu paket özelliğinde olmalıdır.

Sıvı emicuiliği olmalıdır. 

Tek kullanımlık olmalıdır

1 Paket

19 Böbrek Küvet seti
paslanmaz metal 25 cm  lik bir adet, 

tek kullanımlık plastik 50 adet 

set halinde sunulmalıdır. 

1 Adet

20 Ördek Sürgü seti 

plastik ve temizlenebilir olmalıdır.

yeniden kullanılabilir özellikte olmalıdır. 

Ördek modelde Bayan ve erkek modelleri bulunmalıdır 

kapakları olmalıdır. 

kaşıyıcının tutabilmesi için sap düzeneği bulunmalıdır. 

devrilmesi zor olmalıdır.

Sürgü ve ördekler muhtelif çeşitlerde en az üçer adet muhtelif 

örnek set halinde sunulmalıdır. 

1 Adet

21
Paravan 

(3 Kanatlı)

• Çelik profil çerçevelere tekstil malzeme gerilerek hasta 

muayenesinde ve girişimlerinde uygulamanın mahremiyetini 

korumaya uygun malzeme olmalıdır. 

• 3 kanatlı olmalıdır. 

• Ayaklı ve tekerlekli olmalıdır.

• Yaklaşık 170 cm yüksekliğinde olmalıdır.

1 Adet

22 Duvar Ecza Dolabı

ABS plastikten ve tam içerik donatımlı olmalıdır. 

Duvara monte edilip istendiğinde çıkarılabilmeledir. 

30x40x12 cm boyutlarında olmalıdır. 

İçinde ecza malzemesi bulunmalıdır.

1 Adet



23
Yaşlı hasta 

mankeni

Manken yaşlı erkek – geriatri bakım eğitimi için geliştirilmiş 

olmalıdır.

Tam boy olmalıdır.

Anatomik hareketlere uygun olmalıdır.

PVC Plastikten imal edilmiş olmalıdır.

Manken bedeninde isteğe göre yaşlılık  görüntüsü 

gözlemlenebilmelidir.

Aşağıdaki bakım prosedürleri yerine getirilebilmelidir.

1. Saç yıkama

2. Göz ve kulak yıkama simülasyonu 

3. İşitme cihazı takma ve çıkarma eğitimi 

4. Ağız boşluğu hijyen ve temizlik uygulamaları

5. Endotrakeal entubasyon

6. Trakeostomi bakım uygulaması 

7. Balgam aspirasyonu

8. Oksijen inhalasyonu

9. Oral ve nasal besleme

10. Mide yıkama

11. İ.V. enjeksiyon ve transfüzyon

12. Deltoid subkutan enjeksiyon 

13. Vastus lateralis enjeksiyon 

14. Torakal boşluk, abdominal boşluk karaciğer ponksiyon 

uygulaması

15. Enema simülasyonu

16. Erkek  üriner kateterizasyon uygulaması

17. Erkek mesane tahliyesi 

18. Stoma drenajı

19. Kolostomi simülasyonu

20. Kalça IM enjeksiyonu 

1 Adet



24

CPR / İlk yardım 

eğitim 

mankeni

1- PVC plastikten imal edilmiş olmalıdır. 

2- Estetik ve temiz görünümlü olmalıdır.

3- Baş ve gövdeden ibaret yapıda olmalıdır. ve baş gövdeden 

ayrılıp paketlenebilmelidir. 

4- Taşıma koruma ve saklamaya uygun hafif ve pratik yapıda 

olmalıdır.

5- Yüz yapısı değişebilir maske şeklinde olmalıdır. 

6- Ağız ve burunu kapatabilecek hijyenik solunum maskesi 

uygulanabilmelidir.

7- Kalp masajı uygulamasında çocuk ve yetişkin modlarına 

sahip olmalıdır. 

8- Aşırı Kalp masajı uygulamasında mekanik sesli geri bildirim 

vermelidir.

9- Çocuk ve yetişkin bası uygulamasında geribildirimli 

ayarlama düzeneği bulunmalıdır.

10- Ağızdan ve burundan ayrı ayrı veya birlikte suni solunum 

yapabilmelidir.

11- Suni solunum uygulamasında hijyenik güvenlikli subap 

sistemi bulunmalıdır. 

12- Suni solunum maskesinin kolayca uygulanabilmelidir.

13- Ressusitatör (Ambu) kullanabilme imkanı bulunmalıdır.

14- Baş geriye .ükülerek soluk yolu açılabilmeli ayrıca Jaw trust 

(çene itme ve kaldırma)  uygulaması yapılabilmelidir.

15- Otomatik eksternal defibrilatör (AED) uygulama pedlerinin 

yapıştırılarak AED eğitimine uygun olmalıdır.

16- Zeminde açılarak üstünde CPR uygulaması yapabilmeye 

uygun Taşıma ve koruma çantası içinde yedek yüz(1adet), 

yedek ağıziçi aparatı(1 adet) yedek akciğer torbası (2 adet) 

1 Adet

25 El yıkama çelik tası
Yaklaşık 30 cm çapında ve el yıkama derinliğinde olmalıdır.

Paslanmaz çelik olmalıdır. 

Kenar yüzeyleri el kesmeyecek şekilde rodajlanmış olmalıdır. 

1 Adet

26 Tedavi tepsisi

Hastaya tedavi girişiminde bulunulması  malzemelerinin 

korunmasını sağlayan özellikte olmalıdır.

Yaklaşık 40x60x6 cm boyutlarında olmalıdır. 

PVC Plastikten imal edilmiş olmalıdır.

Taksimatlı olmalıdır.

Tedavi seti içeriği olarak sargı bezi, flaster, eldiven, steril 

kompres, batikon.ethanol, turnike, maske, örnek miktarda ve 

sayıda verilmelidir.

Kan tüpleri bölmesi bulunmalıdır

Tıbbi atık kutusu bulunmalıdır.

Tek kullanımlık böbrek küvet bölmesi bulunmalıdır.

Plastikten ayrıca üretilmiş bulunan kirli atık kutusu ile birlikte 

sunulmalıdır.

1 Adet

27

Hastanın havluları ve 

diğer kişisel bakım 

ürünleri

Kolonya, su bardağı, diş  fırças ve macunuı, el sabunu, kağıt 

mendil ve havlu ıslak mendil ve el ve yüz havlusundan oluşan 

set halinde

1 Adet

28 Serum askısı

1. Çelik profilden imal edilmiş olmalı,

2. Paslanmaz metal veya Statik beyaz boya ile boyanmış olmalı

3. Birbirine teleskokobik geçişle yüksekliği ayarlanabilmeli,

4. Serum askı kancaları paslanmaz çelik olmalı

5. Taşıma kolaylığı için en az 4’lü veya beşli tekerlek sistemi 

bulunmalıdır. 

1 Adet



29 Elbise askılığı

Ahşap veya Metal profilden  imal olmalı 

ayaklı olmalı 

yaklaşık 170 cm boyunda olmalı

en az 4 adet askısı olmalı  

1 Adet



30 Koltuk değneği
Yükseklik ayarlamalı Aluminyum profilden imal, çiftli takım 

halinde
1 Adet

32 Pole Sedye

1. Hasta ve yaralı taşınmasında kullanılabilmeli

2. Boydan ve enden ikiye katlanarak toplam olarak dörde 

katlanabilir olmalıdır. 

3. Kullanımı pratik sedye şeklinde olmalıdır.

4. Yere tam temas etmemesi için ayak düzeni bulunmalıdır.

5. Taşıma ve koruma Çantası ile birlikte sunulmalıdır.

6. Hafif alaşım özel alüminyum şasisi olmalıdır.  

7. Katlanma menteşeleri sağlam olmalıdır. 

8. Enlemesine gerginliği sağlayacak olan germe düzenekleri 

bulunmalıdır. 

9. Taşıma amaçlı elle tutma bölgelerinde plastik kaplama 

bulunmalıdır.

10. Sürtünmeye ve yırtılmaya mukavemetli  bez branda, 

Polyester ve / veya PVC taşıma yatağı / brandası bulunmalıdır.

11. En az 3 adet yaralı tespit kemeri bulunmalıdır. 

12. Açık boyutları yaklaşık 55x210 cm boyutlarında, 150-160 

kg taşıma kapasiteli, 5-7 kg ağırlığında olmalıdır.

1 Adet

33
Kombinasyon 

sedyesi

1. Oturma pozisyonunda sevki mümkün olan hasta veya 

yaralıların nakli için geliştirilmiş olmalıdır. 

2. Yüksek binalardan, merdivenlerden yaralı nakletmek için 

transfer sedyesi olarak kullanılabilmelidir.

3. Sedye istendiğinde tekerlekli sandalye ya da düz sedye 

olarak kolayca yeniden pozisyonlanabilmelidir.

4. Alimünyum alaşımdan imal edilmiş olmalıdır.

5. Oturma ve yaslanma düzenekleri Kumaş veya temizlenebilir 

brandadan yapılmış olmalıdır. 

6. 2 adet yaralı tespit kemeri ile birlikte sunulmalı

7. Yaklaşık 50 cm eninde, açık pozisyonda 180 kapalı 

pozisyonda 140 cm boyutlarında olmalı

8. Yaklaşık 160 -/+ 10 kg taşıma kapasiteli olmalıdır.

9. CE belgesine sahip olmalıdır.

10. UBB Kayıt bilgisi bulunmalı 

1 Adet

34

Hasta transfer şiltesi 

(hasta kayacı-roll 

board)

1. En içinde sert ve kolay kırılmayan pvc, polyester veya buna 

benzer plaka bulunmalı, bu plaka iki parçadan ibaret olmalı.

2. Plaka üzerinde dayanıklılığı artırıcı  ve kullanım kolaylığı 

sağlayıcı pvc ped veya eva tabir edilen malzeme iki yüzüne de 

kaplanmış olmalıdır.

3. Boylamasına eklenen ve kırılma payı verilerek ikiye 

katlanabilecek şekilde olmak kaydı ile plakanin dışı kolay 

temizlenebilen, silinebilen.yıkanabilen ve yüzey 

dezenfektanlarından zarar görmeyen kaygan bir özelliğe sahip 

olan polyester malzemeden bir kaplama sıcak presle 

kaplanmış olmalıdır.

4. İç kesim/katman malzemenin üzerinde kendi ekseni içinde 

dönerek kısa kenarları açık olan kaygan ve temizlenebilen bir 

dokuda kirmizi renkli hafif bir malzeme geçirilmiş olmalıdır. Bu 

malzeme iç kesim/katman üzerinde dönerek hastanın istenen 

yere transferini sağlamalıdır

5. Her iki kısa başa tutma ve taşıma amaçli olarak tutaç/sap;  

sıcak presle eklenmiş olmalıdır.

6. Hasta kayacı(rollboard), plastik torba/poset veya karton bir 

kutu içinde muhafaza edilmek üzere paketli olmalıdır.. Paket 

içinde kullanma kilavuzu ve kullanımını gösteren bir CD ile 

birlikte sunulmalıdır.

Boyutları; 

1. Boyutları; eni 50 cm (+/-5cm), açik olarak boyu 170cm (+/-5 

cm) olmalıdır.. 

2. Kalınlık  2 cm(+/- 1 cm) olmalıdır.

3. Kapalı olarak boyu 86 cm (+/- 5 cm) olmalıdır.

4. Ağırlığı irliği 2,5 kg(+/-200 gr) olmalıdır.

1 Adet

35
Tıbbi atık kontrol 

seti

Kilitli plastik torba seti (ortalama 100 adet) Özel imalat tıbbi 

atık çöp torbaları (en az 50 adet)

Özel işaretli çöp kovası (birisi yatak altı diğeri genel çöp 

toplama kabından oluşan iki boydan ibaret set), keskin atık 

kutusu 

1 Set



36
Acil  Yardım 

müdahale seti

Elde ve Sırtta taşınabilen taksimatlı elastik yapıdaki çanta 

içinde set halinde; içeriğinde bulunabilecek malzeme listesi, 

Laringoskop seti ve yedek pilleri (çocuk ve erişkin için),

Balon-valf-maske (ambu seti) sistemi, Değişik boylarda maske, 

Oksijen tüpü (1-2 lt) ve başlığı, Oksijen hortumu ve maskeleri,  

Entübasyon tüpü (çocuk ve erişkin boyları), 

Yardımcı hava yolu araçları (laringeal maske, airway ya da 

kombi tüp), Enjektörler, 

Kişisel koruyucu ekipman bulunmalıdır. (eldiven, maske bone 

vb.) Ariway seti

1 Set

37
Temel sağlık 

uygulama seti

1. Plastik koruma kutusu içinde olmalı

2. Aşağıdaki içerikteki malzemeler bulunmalı

Rulo sargı bezi ; 

15 cm X 2-3 m uzunluğunda 10 adet,

10cm X 2-3 m uzunluğunda 10 adet, 

5cm X 2-3 m uzunluğunda 10 adet,

Elastik bandaj ;

6 cm X 1,5 m 5 adet

10cm X 1,5 m 5 adet

15 cm X 1,5 m 5 adet  

Steril Sargı bezi  en az 5x5 cm boyutlarında beşli paketler 

halinde 20 adet

Flaster 5. cm X 5 m lik 2 adet , İpek

Üçgen sargı (10 adet)

Makas seti (düz, eğri, bandaj birer adet çelik imalat)

Çelik pens – penset –cımbız (birer adet)

Pamuk (1 kg)

1 Set

38

Hasta başı hijyenik 

koruma 

/korunma seti

Bone(100 lük pk), hijyenik maske(50 lik kutu), Yüz siperliği(5 

ad), galoş(100 lük pk), steril eldiven(50 lik pk), nonsteril 

eldiven(100 lük pk) Hijyenik disposable önlük(boks gömleği 

şeklinde 10 adet)

1 Set 

39 Hasta pijama seti

Boks gömleği şeklinde (disposable 10 adet) tek kullanımlık 

pijama

tekstil pijama (erkek ve kadın için birer takım), 

Hasta için sabahlık bir adet 

1 Set

40
Hasta için pozisyon 

destek  yastıkları
Birisi yuvarlak, diğerleri prizmatik şekilde  Uygun boylarda   en 

az 3 adet ten ibaret set halinde  ve ilave olarak  simit yastık 
1 Set 

41
Kirli temiz çamaşır 

arabası

ABS plastikten imal edilmiş darbe ve çarpmalara karşı 

dayanıklı alt gövdeye sahip olmalı 

-maksimum 3 raflı olmalı

-tekerlekleri sarhoş teker olmalı

- tekerleklerin çapı 150-200mm arasında olmalı

-gövde koruma tekerlekleri olmalı

-üst gövdenin tek taraflı olan tarafı açılabilir 

-yüksekliği 1100-1500mm arasında olmalı

-kullanımı kolay ve pratik olmalı

-torbası bir adet ve 100 lt olmalı

-yan tarafta kapalı malzeme koyma teri olmalı

- En az 2 yıl garantili olmalı

1 Adet



42
Empatik yaşlı giysi 

seti

Yaşlıyı ve yaşlılığı anlamak için empatik olarak giyilebir 

özellikte set halinde olmalıdır. 

Özellikle yaşlılıkta fiziksel engel oluşturmaya 

yönelik hareket kısıtlayıcı olarak kullanılmalı

Hareket kısıtlayıcı ekipmanlar setin içinde sunulmalıdır. 

Ağılık ve hareket kısıtlayıcı ekipmanlar elbise üzerine kolayca 

monte edilip çıkarılabilmelidir. 

setin içinde görme engeli oluşturmaya yönelik gözlük 

bulunmalıdır. 

Giysi seti yıkanabilir ve temizlenebilir özellikte olmalıdır.

giysi seti ve diğer ekipmanlar taşıma ve koruma çantası izinde 

sunulmalıdır.

1 Set

43
Beden sıcaklığı 

ölçüm seti 

1)  İnfrared kızılötasi termometre (1 adet)

2)  Timpanik termometre (1 adet)

2)  Digital beden termometresi 10 adet, 

3)   Disposable alın termometresi (10 adet) 

set halinde sunulmalıdır. 

1 Set

44
A.tansiyon ölçüm 

seti

Üç tip tansiyon aletinden oluşan set halinde sunulmalıdır

1)  Manşonlu, kancalı, çitf hortumlu,puarı metal destekli, 

gösterge kadranı direkt puarına bağlı steteskopu ile birlikte (2 

adet) Klasik manuel  tansiyon aleti, 

2)  Koldan ölçen digital tansiyon aleti (bir adet),

3)  Bilekten ölçen digital Tansiyon aleti (bir adet) set halinde  

1 Set

45
Pulse oksimetre 

(parmak tipi)

1)  Pulseoksimetre cihazı parmak tipi oksijen satürasyonu ve 

nabız sayımı için geliştirilmiş olmalı 

2)  Batarya çalışan tipte ve genel tıbbi müdahalelerde 

kullanıma uygun olmalıdır.

3)  Cihazın ekranında oksijen saturasyon yüzdesi (SPO2) sayısal 

olarak ve trase şeklinde, hastanın nabız sayısı (RP) ise sayısal 

olarak ve bar göstergesi şeklinde aynı anda izlenebilmelidir.

4)    Cihaz ekranında bunları temsil eden digital göstergeleri 

bulunmalıdır.

5)   Hafif olmalıdır.

6) Tek tuşla kullanılabilmelidir.

7)   Cihaz parmaktan çıkarıldığında otomatik kapanmalıdır.

8)       Boyun askılığı bulunmalıdır. 

1 Adet

46 Seyyar lavabo 

Lavabo 40x50x75 cm boyutlarında olmalıdır. 

Lavabo serbest dönebilen ve gezdirilmeye uygun dört tekeri 

bulunmalıdır.

Lavabonun kenarında kağıt havlu asma mekanizması bulunmalıdır. 

Lavabonun 40x50 x15 cm boyutlarında metal evyesi olmalıdır. 

Evyeye direkt bağlı akarsu musluğu bulunmalıdır

Lavabo akarsu musluğu şarj edilebilen 4 W lık motorlu olmalıdır. 

Motor, adaptörlü düzenekle şehir cereyanı ile şarj edilebilmelidir. 

Motor dakikada yaklaşık 1lt suyu düzenli olarak akıtabilmelidir. 

Suyun musluk açık kalması halinde boşa akmasını önleyebilecek 

şekilde yaklaşık 1-1,5 dakikada bir kendiliğinden durmasını ve akıtma 

butonuna basıldığında hemen akmasını sağlayacak önlem düzenekli 

olmalıdır. 

Musluğa bağlanabilecek en az iki metre uzunluğunda yıkama 

hortumu ve hortumun ucunda PVC plastik duş başlığı bulunmalıdır. 

Lavabo musluğunun temiz su tankına uzantısı silikon hortum ile 

sağlanmalıdır.

Lavabo sisteminde İçine sıcak su konulabilecek en az 20 lt temiz su 

tankı bulunmalıdır. 

Akan suyun giderinin toplanacağı yaklaşık 20 lt hacimlı tank 

bulunmalıdır. 

Evyenin üzerine monteli üstten basmalı sıvı sabun düzeneği 

bulunmalıdır. 

1 Adet



47
İnsan iskelet modeli 

(170cm)

1. Yetişkin insan iskeleti ve gerçek boyutta olmalı. (Yaklaşık 

170 cm) 

2. PVC plastikten imal edilmiş olmalı. 

3. İnsan anatomisinin temel unsurlarını öğrenmek için ideal 

olmalıdır.  

4. Kollar ve bacaklar ayrı çalışmak için çıkartılabilir özellikte 

olmalıdır.

5. Vücudun bütün kemiklerinin ayrı ayrı gerçekçi yapıda 

kadavradan kalıp düzeninde olmalıdır.

6. İskelet kemikleri  ayrı ayrı üretilmiş olup incelenmeye ve 

sergilenmeye uygun olmalıdır. 

7. Sinir dallarını omur arterlerini, lumbar diski içermelidir.

8. Kafatası, üç parçadan oluşmalıdır. 

9. Hareketli çene, kesilmiş kalvaryum, sütur çizgileri seçilebilir 

olmalıdır. 

10. Üst eksteremite kemikleri sağ ve sol olmak üzere her bir 

tarafta clavukula 1ad, skapula 1, humerus 1 ad,ulna 1ad, 

Radius 1 ad,Carpus 5 ad,metacarpus 8 ad, Phalanx-digit 14 ad, 

ayrı ayrı toplam 32 kemik seçilebilmelidir. 

11. Alt eksterimete kemikleri sağ ve sol olmak üzere  bir taraf 

coxa 1ad, femur 1ad, patella 1ad, tibia 1ad, fibula 1 ad, tarse 7 

ad, metatarse 5 ad., phalanx 14 ad olmak üzere toplam 31 

kemik seçilebilmelidir. 

12. Columna vertebralisin her biri arasında intervertabral 

diskler bulunmalıdır. 

13. iskelet, sakrumdan monte edilen dikey bir çelik çubukla 

ağırlıklı ve tekerlekli bir tabanla yerleştirilerek 

sergilenebilmelidir. 

1 adet

48 Organ (torso) maketi 

1. Boy uzunluğu yaklaşık 85 cm olmalıdır. (+/- % 2)

2. Kol ve Bacak kısımları olmadan vücut boşluklarında bulunan 

organların incelenebilmesine yönelik üretilmiş model 

olmalıdır. 

3. Toplam en az 23 adet çıkarılabilir ve ayrı ayrı incelenebilir 

parçalı olmalıdır.

4. Baş vücuttan ayrılabilmeli, beyin ve göz baştan ayrılarak ayrı 

ayrı incelenebilir olmalıdır. 

5. Göğüs organlarının incelenebilmesi için akciğerlerin 

çıkarılması ve kalbin tek başına incelenebilir olmalıdır.

6. Göğüs kafesi ayrı parça halinde açılıp incelenebilmeye 

müsait olmalıdır. 

7. Batın organları içinde yer alan organlar parçalanabilmeli ve 

incelenebilmelidir.

8. Genital organları değiştirilebilir unisex model olmalıdır. 

9. Vertebralar ayrı ayrı incelenebilmeli ve bir adet vertebral 

yapı incelenebilmesi için çıkarılabilir parçalı olmalıdır. 

10.Göğüs dış yapısı kadın anatomik göğüs detaylarını 

incelemeye uygun yapıda olmalıdır. Çıkarılabilen incelenebilen 

organlar şunlardır. Genel beden yapısı, Kadın göğüs yapısı, 

baş, göz küresi, beyin, vertebralar akciğer (2 parça) Kalp (2 

Parça) karaciğer, mide(2 parça) Barsaklar(4 parça) erkek 

genital(2 parça), kadın genital (3 Parça) 

11. Makette incelenmeye uygun olan organlar

12. Plastik bir tabana monte edilerek sergilenmeli ve 

incelenebilmelidir.  

13. PVC plastikten üretilmiş ve boyanmış olmalıdır.

1 adet

49 Kas maketi (80 cm)

1)       ½  insan boyunda (yaklaşık 80-85 cm)  üretilen tüm 

vücut kas inceleme maketi olmalıdır. 

2)       En az 25  parçadan ibaret olmalıdır. Bunlardan en az 15 

parçası kas olup yerinden çıkarılıp incelenebilir olmalıdır. 

3)       Göğüs, boyun, kol ve bacaklarda bir kasların incelenebilir 

olmalıdır.  

4)       Sakrumdan bağlantılı dikey bir çelik çubukla ahşap bir 

tabana monte edilerek sergilenebilmelidir. 

5)       Bir tabana yerleştirilerek taşınabilmeli/ 

sergilenebilmelidir

6)       PVC plastikten üretilmiş ve de boyanmış olmalıdır.

1 adet

50
Beş duyu organ 

maket seti

1. Maket seti aşağıdaki özelliklerde olmalıdır. 

a) Büyütülmüş olarak; göz maketi (en az üç parçaya ayrılabilen 

ve enaz üç kat büyütülmüş),

b) Büyütülmüş kulak maketi (en az 4 parçaya ayrılabilen ve 

yaklaşık üç kat büyütülmüş),

c) Burun Maketi iki yönlü konkaların ve nasal yapı detaylarının 

sergilendiği

d) Dil Maketi ;dil ve dilin bağlı olduğu alt çene yapısının ve 

devamı olan larengeal yapının sergilendiği model.

e) Büyütülmüş Blok Deri Maketi ;En az 70 kat büyütülmüş  deri 

tabakalarının, kıl ve köklerinin incelenebildiği detaylı yapıya 

sahip blok deri  maketi şeklinde olmalıdır

 Maketler, İnsan duyu organları hakkında genel  anatomik bilgi 

edinilmesine yardımcı olmalıdır.  

1 set



51
Vücut sistemleri 

maket seti

1)       Solunum, Sinir, Dolaşım, Sindirim, Üriner sistem 

maketlerinden oluşan set halinde sunulmalıdır.

2)       Dolaşım, sindirim, sinir sistemleri anatomik detayları 

incelemeye uyun olmalıdır. Her biri  yaklaşık 1/2insan 

büyüklüğünde ve en az 80 cm yükseklikte olmalıdır. Bu 

sistemler, kesit olarak bir plakaya işlenmiş relief modeller 

halinde sunulmalıdır. 

3)       Solunum sistemi intratorakal organları ve larynks 

yapısını ve normal insan göğüs organlarını  simüle etmeli kalp 

ve akciğerlerin iç yapılarının incelenmesine müsait olması için 

en az iki parçaya ayrılmalıdırlar.  

4)       Üriner sistem yapısı böbrek üreterler, karın arka duvarı 

ve intra pelvik yapıyı simüle etmeli veen az dört parçalı 

olmalıdır. 

5)       Sistemik maketler, İnsan anatomisinde sistemik yapıların 

genel olarak incelenmesine müsait olmalıdır. 

1 set

52
Önemli organ maket 

seti

Vücutta bulunan organlardan önemi yüksek olan Kalp, mide, 

beyin, böbrek ve karaciğerden oluşan set halinde sunulmalıdır. 

1. Kalp doğal boyutun yaklaşık 1,5 katı büyüklüğünde, 25 

anatomik pozisyon gösteren, üç parçaya ayrılan model 

olmalıdır. 

2. Beyin Doğal boşutlarda, 125 anatomik pozisyonu gösteren, 

dokuz parçalı model olmalıdır.

3. Mide doğal büyüklükte, 25 anatomik pozisyonu gösteren, iki 

parçalı model olmalıdır.

4. Böbrek doğal büyüklüğün yaklaşık 4 katı, 15 anatomik 

pozisyonu gösderen ve iki parçalı olmalıdır.

5. Karaciğer; Doğal boyutlarda, tek parçalı, 22 anatomik 

pozisyonu gösteren model olmalıdır. 

1 Set


