YAŞLI / HASTA BAKIM EĞİTİM MERKEZLERİ MALZEME FİYAT LİSTESİDİR
Liste 1 (NORMAL LİSTE)
SIRA
1

2

3

MALZEME ADI

Hasta yatağı ve yakın
donatımı
Hasta bakım mankeni

Ördek-Sürgü seti

4

Hasta yemek tepsisi

5
6

El yıkama çelik tası
Tedavi tepsisi

7

Hastanın havluları ve
diğer kişisel bakım
ürünleri

8
9
10
12
13
14
15

16

Serum askısı
Paravan
Elbise askılığı
Baston
Walker
Koltuk değneği
Yatak banyo ekipman
takımı

17

Pole Sedye
Kombinasyon sedyesi

18

Hasta transfer şiltesi

ÖZELLİK/LERİ
Baş ve ayak tarafı otomatik hareketli, ayakları tekerlekli, yastık, çarşaf
takımı ve pikesi ile birlikte üç bölmeli sünger yatağı, komidin, deve
boynu yemek sehpası ve basamaklı sehpa(eskoba)
Manken, Plastikten imal edilmiş tam boy yaşlı insan görünümünde
olmalıdır.
Anatomik hareketlere uygun olmalıdır. Giysileri ile birlikte bulunmalıdır.
Manken üzerinde aşağıdaki uygulamalar yapılabilmelidir.
• Baş ve yüz yıkama, Göz ve kulak yıkama ve ilaç verme, Ağız ve
protez diş bakımı, Endotrakeal entübasyon,Oksijen alma verme
• Ağızdan ve burundan besleme,Mide yıkama,Göğüs drenajı,
• IV enjeksiyon, kan transfüzyonu (kol),Deltoid subkutan enjeksiyon
• Vastus lateral enjeksiyon, Torasik boşluk, akciğerler ,Lavman
uygulaması ,Kadın ve erkek üretral kateterizasyon
• Erkek ve kadın mesane yıkama , Ostomi bakımı,Kalça intramüsküler
enjeksiyon,Karın boşluğu organları
• Hemşirelik bakımı : banyo, kıyafet değişimi, soğuk ve sıcak uygulama
• Masaj manevrası: eğme, döndürme, yukarı ve aşağı hareket
• A.tansiyon simülasyonu yapılabilmelidir.
Ördek (plastik ve tek kullanımlık karton örnekleri birlikte ikişer adet.
Hasta idrarını toplamak için)
Sürgü (plastikve tek kullanımlık karton örnekleri birlikte ikişer. Hasta
gaitasını toplamak için)
Örnek yemek kapları, çatal kaşık ve bardakları ile birlikte
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CPR eğitim mankeni
Tıbbi atık kontrol seti

B.FİYATI

1

4.200,00

1

3.200,00

1

50,00

1

80,00

1

65,00

1

40,00

1

65,00

Tekerlekli, ve teleskobik boy ayarlamalı

1

180,00

Metal Profil ve Yıkanabilir bezli

1

185,00

Metalden imal

1

90,00

Bırakıldığı yerde durabilen Özürlü bastonu

1

60,00

1

70,00

1

80,00

1

250,00

1

190,00

1

400,00

1

260,00

1

950,00

1

120,00

Yaklaşık 30 cm çapında ve el yıkama derinliğinde olmalı
Tedavi tepsisi (Hasta malzemelerinin korunmasını sağlayan yaklaşık
20x30x5 cm ölçülerinde kapaklı çelik kap)
Kolonya, su bardağı, diş fırçası, el sabunu, kağıt mendil ve havlu ıslak
mendil ve el ve yüz havlusundan oluşan set halinde

Yaşlı ve özürlülerin yürümesine yardımcı olabilen alüminyum profilden
imal1
Yükseklik ayarlamalı Aluminyum profilden imal, çiftli takım halinde
Sıcak-soğuk su kovası, maşrapa, yatağa serilen muşamba, yatak üstüne
konulabilecek baş yıkama küveti ve diğer yıkama küvetleri, sıvı sabun,
yıkama-silme süngeri yıkama-silme lifi Banyo havlu (Baş, gövde alt taraf
ve ayak için set halinde), saç/baş yıkama küveti ,
Dörde Katlanır model
Sandalye haline gelebilen standart nitelikli alüminyum profil aksamı
alüminyum olan
Hastanın sedye-yatak-sedye transferinde kullanılmak üzere

(hasta kayacı-roll board)
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ADET

Kalp masajı uygulamasında sesli doğruluk geribildirimi alınabilen tam
veya yarım beden ağız içinde dil yapısına müdahale edilebilen yumuşak
yapıda PVC den imal
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
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Acil Yardım
müdahale seti

Temel sağlık
uygulama seti
(Sargı ve yara bakımuygulama seti)

Hasta başı hijyenik
koruma/korunma seti
Hasta pijama seti
Hasta için pozisyon
destek yastıkları
Küvet seti
Tekerlekli sandalye
Beden sıcaklığı
ölçüm seti
A.tansiyon ölçüm seti
Pulse oksimetre
Seyyar lavabo tuvalet

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
Ekipmanları ile birlikte, duvara monte istenildiğinde duvardan alınarak
acil müdahale ortamına taşınacak şekilde dizayn edilmiş içindeki
malzemeler taksimatlı bölümlere konulacak şekilde düzenlenmiş olarak
içindeki malzemeler (en az)
Rulo sargı bezi
15 cm X 2-3 m uzunluğunda 3 adet, 10cm X 2-3 m uzunluğunda 3
adet, 5cm X 2-3 m uzunluğunda 3 adet,
Elastik bandaj
6 cm X 1,5 m 2 adet, 10cm X 1,5 m 2 adet,15 cm X 1,5 m 2 adet
Steril Sargı bezi en az 5x5 cm buyutlarında beşli paketler halinde 20 adet
Flaster 5. cm X 5 m lik bir paket
Çelik makas, Bandaj makası, Çelik pens – penset –cımbız (birer adet)
Abeslang (çelik, plastik ve ahşap örneklerinden en as 10 ar adet)
Pamuk (en az 100 gr.)
Serum fizyolojik (en az 200 cc plastik torbada)
Dezenfektan sıvı (polyod vb 100 cc şişe)
Göz pedi (en az 5 lik bir paket)
Enjektör (5lik 2 adet 10 luk 2 adet)
Üçgen sargı bezi (3 adet)
Çengelli iğne (bir düzine)
Bone, maske, galoş, steril eldiven, nonsteril eldiven (100lük paketler
halinde) Hijyenik disposable önlük(boks gömleği şeklinde 10 adet)
Boks gömleği (disposable 10 adet) tekstil pijama (erkek ve kadın için
birer takım), Hasta için robdoşambr
Uygun boylarda ve şekillerde en az 3 adet ten ibaret set halinde ve ilave
olarak simit yastık
Böbrek küvet (plastik ve metal birer adet), kapaklı metal dikdörtgen küvet
bir adet
Manuel
Timpanik, ve infrared, birer adet, digital termometre 10 adet, disposable
alın termometresi (10 adet)
Klasik manuel tansiyon aleti, steteskopu ile birlikte (5 adet) koldan ölçen
digital, bilekten ölçen digital Tansiyon aleti birer adet
Parmak tipi, digital ekranlı

1

950,00

1

550,00

1

160,00

1

200,00

1

200,00

1

180,00

1

250,00

1

390,00

1

550,00

1
Hasta odasında el yıkama amaçlı olarak geliştirilmiş seyyar ve akar sulu
düzenek ile birlikte hastanın dışkılama ihtiyaçlarını oturarak
1
giderebileceği sandalye üzerinde geliştirilmiş sistem olarak sunulmalıdır.
KDV hariç toplam TL

160,00

480,00

