
…/12/2022

Aşağıda adı ve miktarı belirtilen ihtiyaçlarımız 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na göre 
satın alınacaktır. Teklifinizi ekteki teknik şartname doğrultusunda aşağıda belirtilen gün ve saate 
kadar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Fakültesine elden teslim 
veya asiye.gokce@sbu.edu.tr adresine gönderilmesi hususunda;

Gereğini rica ederim.

                
                       SARF MALZEMELERİN YAKLAŞIK MALİYET ÇİZELGELERİ

No. MALIN CİNSİ MİKTARİ BİRİMİ BİRİM 
FİYATI 

TOPLAM FİYAT 

1 Çarşaf 60    

2 Denge Tahtası 2    

3 El Egzersiz Topu Seti 3    

4 EMG Single Elektrot 50    

5 EMG Strips 1    

6 Muayene Eldiveni 5    

7 Pudra 200GR 3    

8 Pulse Oksimetre 1    

9 Soğuk Sprey 5    

10 Digital Tansiyon Aleti 1    

11 Tansiyon Aleti (Manuel) 5    

12 Transfer Sedyesi 1    

13 Yastık 30    

14 Yastık Kılıfı 60    

15 Wand Sopası 5    

16 Kum torbası seti 2    

17 Step tahtası 2    

18 Postür Aynası 2    

19 Tek Kullanımlık Çarşaf 50    
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20 İlk yardım çantası 1    

21 Coldpack 3    

22 Egzersiz Bandı Seti 1    

23 Egzersiz Tüpü Seti 1    

24 Egzersiz Loopları Seti 20    

25 Plates  Topları (65-75-85 cm) 3    

26 Denge Pedi/Stabilitiy Trainer 
(Yeşil-Mavi-Siyah)

3    

27 Trambolin 90 cm 1    

28 Bosu denge egzersiz topu 2    

29 Denge Diski (Pilates air ped) 1    

30 Bandaj Makası 2    

31 Dinamic tape 5cm 10    

32 Kinesio tape 5 cm 10    

33 Coban bandaj 2,5 cm ve 5 cm 20    

34 Güçlü Atletik tape 2,5 cm ve 5 
cm

20    

35 Fiksasyon Bandaji Gazofix 6cm 
ve 8 cm

20    

36 Bandaj Altı Sünger Sargı 2    

37 Reformer 1    

38 Sağlı Topu Seti 1    

39 Kettle Bell Seti 1    

40 Flex Br Set (kırmızı-yeşil-mavi) 1    

41 TRX Spor Aleti 2    

42 Foam Roller 1    

43 RENKLİ PRİZMA 
(201)14,5*7*20,5 cm 

1    

44 BÜYÜKTEN KÜÇÜĞE 
SIRALAMA VE RENKLER 
DAKTİLO (204)21*21*8 cm 

1    
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45 GEOMETRİK ŞEKİLLER 
BÜYÜKTEN KÜÇÜĞE 
SIRALAMA 23*23*8 cm

1    

46 BEŞGENLİ GEOMETRİK 
ŞEKİLLER (218)10*36*4,5 cm 

1    

47 MESAFE TAHMİN OYUNU 
PLASTİK (520-1)50*50 cm 

1    

48 MİNESOTA PERFORMANS 
TESTİ 23 x 43 x 6 cm 

1    

49 AHŞAP BOZYAP 
KAPLUMBAĞA(109) 
29*21*0,9 cm 

1    

50 AHŞAP GEMİ BOZYAP 
29*21*0,9 cm

1    

51 HAYVANLAR AHŞAP 
BOZYAP 29*29*0,9 cm 

1    

52 MEYVELER AHŞAP BOZYAP 
29*29*0,9 cm 

1    

53 BOZYAP ÖRDEK (29*21*0,9 
cm 

1    

54 BOZYAP AĞAÇLI EV 
29*21*0,9 cm 

1    

55 304-PARÇA BÜTÜN DAİRE 
4'LÜ 10*34*1,5 cm 

1    

56 301-PARÇA BÜTÜN KARE 
10*34*1,5 cm 

1    

57 TX-37 KIZ YÜZÜ PANO 1    

58 P-07652 ÇEK BIRAK 
KIRILMAZ ARABALAR 

1    

59 501-YÜRÜME MERDİVENİ 
250*72*115/250*72*145 cm 

1    

60 525-ADIM AYARI 1    

61 WALKER 1    
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62 TRİPOT BASTON 76x96 cm 1    

63 EMEKLEME SEHPASI 1    

64 DÖRTLÜ DENGE TAHTASI 70 
x 8,5 cm 

1    

65 ÇİLEK MÜZİK ALETLERİ 
ASKILIĞI 

1    

66 PLASTİK BOWLİNG 1    

67 PARMAK KUKLA ELDİVENİ 1    

68 BANKET 1    

69 AHŞAP 5'Lİ MERDANE SETİ 1    

70 NEŞELİ KULE (F-2007) 1    

71 BECERİ KÜPÜ 30*30*30 cm 1    

72 RENKLİ PRİZMA 
(201)14,5*7*20,5 cm 

1    

73 İKİLİ KOORDİNASYON ALETİ 
30*14*31 cm

1    

74 VİDA ÇALIŞMASI  42 x 12 x 8 
cm

1    

75 PARMAK AĞIRLIK 
ÇALIŞMASI 

1    

76 PERGUE BOARD 40*28*1,8 1    

77  TUTAMAÇLI TRAMBOLİN 1    

78 CIRT ÇALIŞMASI  41 x 27 x 7 
cm

1    
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79 KAVALELİ PARMAK 
MERDİVENİ  20 x 50 x 25 cm

1    

80 HALKALI KULE DİKEY HALKA 
AĞACI 23*23*51,5 cm 

1    

81 EL BECERİ TABLASI  
85x67x12 cm.

1    

82 SANDAL DENGE TAHTASI 
60*80cm 

1    

83 EL BECERİ KUTUSU 
12,5*84*62cm 

1    

84 SÜNGER SİLİNDİR 1    

85 FASÜLYE MASA BİREYSEL 
EĞİTİM MASASI  

1    

86 ADIM AYARI 46*210 cm 1    

87 YÜRÜME BASAMAKLARI 
4'LÜ 

1    

88 ARMUT MİNDER ÇOCUK 
BOYU 

1    

89 BEŞGENLİ TOP HAVUZU 1    

90 AHŞAP MUTFAK 84*100*37 
cm 

1    

91 İP TIRMANMA MERDİVENİ 
100*200*8*4 

1    

92 GENİŞ TIRMANMA 
MERDİVENİ 100*200*8*4 

1    

93 DAR TIRMANMA MERDİVENİ 
100*200*8*4 

1    

94 DİKEY TIRMANMA  
100*200*8*4 

1    

95 REHABİLİTASYON YATAĞI  
120*200*55 cm 

1    
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96 SPOR MİNDERİ (HASTA 
MAD)100*200*5cm 

1    

97 TATAMİ YER ZEMİN 
DÖŞEMESİ 

1    

98 K-218 GÖKKUŞAĞI TUNEL 1    

99 1017-9 SÜNGER OYUNCAK 
KUTUSU 40*40*40 cm 

1    

100 SÜNGER OYUN BLOKLARI 1    

101 3 KAPAKLI AHŞAP MUTFAK 
120*120*37 cm

1    

102 P-06307 PLASTİK MESAFE 
TAHMİN ARACI 

1    

103 İNSAN İSKELETİ MODELİ 1    

104 ESNEK OMURGA MODELİ 1    

105 3’LÜ TOPRAKLI ANAHTARLI PRİZ 20

KDV HARİÇ TOPLAM  

EKİ    : Teknik Şartname

NOT: Malzemelere TL cinsinden KDV hariç teklif verilecektir.

Adı ve Soyadı/Ticaret Unvanı
                                                                                                           Kaşe ve İmza
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                                           TEKNİK ŞARTNAME
ÜRÜN ADI ÖZELLİKLERİ ADET

1

Çarşaf

1. Kumaş %100 pamuk olmalıdır. 
2. Kumaş en az 62 tel/cm2 olmalıdır. 
3. Kumaş Ne 30/1 iplikten mamül olmalıdır. 
4. Kumaş ağırlığı min. 120 gr/m2 olmalıdır. 
5. Kumaşta atki ve çözgü de ip tarh atıkları olmamalıdır. 
6. Yıkama her türlü deterjanla yapılabilmelidir. 
7. Yıkama sonrası kolay ütülenmeli ve kumaş deforme 
olmamalıdır. 
8. Çarşaf. 160 * 240 cm ölçülerinde olmalıdır.

60

2

Denge Tahtası

1. Cihaz sporcuların ayak bileği tüm kasları ve diz kaslarının 
güçlendirilmesi, denge ve propriyosepsiyonun geliştirilmesi için 
dizayn edilmiş olmalıdır. 
2. Denge cihazı kaliteli ahşaptan mamül olmalıdır. 
3. Cihazın üst yüzeyi kaymayı engellemek için pütürlü olmalıdır. 
4. Cihazın üst tablasının çapı 45 – 55 cm olmalıdır. 
5. Cihazın üst yüzeyinin yerden yüksekliği 8 cm olmalıdır. 
6. Cihazın alt kısmı yuvarlak olmalı böylece her yöne denge 
egzersizi yapılabilmelidir.

2

3

El Egzersiz Topu 
Seti

1. Toplar Fizik tedavide el egzersizleri yapılabilecek yapıda 
olmalıdır. 
2. Top seti en az 3 adet toptan oluşmalıdır. Toplar yuvarlak 
olmalıdır. 
3. Her egzersiz toplarının yumuşaklığı ve direnci farklı olmalıdır. 
Ve bu farklı dirençteki topların ayırt edilebilmesi için her biri ayrı 
renkte olmalıdır. 
4. Toplar çabuk bozulmayan ve direnç özelliğini kaybetmeyen 
yapıda olmalıdır. 
5. Toplar yaklaşık 4cm çapında olmalıdır. 
6. Toplar sıcak ve soğuk tedavi uygulaması için gerektiğinde derin 
dondurucuya ve mikrodalga fırına koyulabilmelidir.

3

4
EMG Single 

Elektrot

1. Elektrodlar Noraxon marka kinezyolojik EMG cihazlar için 
üretilmiş olmalıdır. 
2. Elektrodlar yapışkanlı olmalıdır. 
3. Bir pakette 30 adet elektrot bulunmaktadır.

50

5
EMG Strips

1.Noraxon marka kinezyolojik EMG cihazları için üretilmiş 
olmalıdır.
2. Kablosuz EMG sensörlerinin vücuda yapıştırılması için 
kullanılmalıdır. 
3. Antialerjik olmalıdır.

1

6
Muayene Eldiveni

1. Tek kullanımlık olmalıdır. 
2. Pudrasız ve lateksten imal edilmiş olmalıdır. 
3. Protein ve alerjen oranı düşük olmalıdır. 
4. Eldivenler numarası ile uyumlu olmalı, giyildiğinde ele tam 
oturmalıdır.

5

7 Pudra 200GR 1. En az 200 gr olmalıdır. 
2. Cilt tahrişi yapacak madde ve alerjen madde içermemelidir. 3

8 Pulse Oksimetre

1. Pulseoksimetre cihazı kandaki oksijen saturasyonunu ve nabız 
ölçümü yapabilen dijital ölçüm cihazı olmalıdır. 
2. Pulseoksimetre cihazı parmak tipi olmalıdır. Cihazın ekranında 
Sp02 ve nabız sayısı aynı anda izlenebilmelidir

1
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9 Soğuk Sprey

1. Spor yaralanmalarının hızlı tedavisi için kullanılmaktadır. 
2. Hızlı buharlaşma ve soğutma yoluyla şişmeyi azaltmaya 
yardımcı olmaktadır. 
3. Kullanım kolaylığı sağlaması açısından 400 ml şişelerde 
olmalıdır.

5

10 Digital Tansiyon 
Aleti (BİLEK)

1. 13.5-21.5 cm bilekten manşet boyu olmalıdır. 
2. Ekran göstergesi elektronik led olmalıdır. 
3. Nabız atım sayısı belirtilmeli, son kaydı göstermelidir.

1

11 Tansiyon Aleti 
(Manuel)

1. Manometrenin metal kısmı sarı malzeme olmak üzere nikel 
kaplama daha sonra parlatılmış kromaj olacaktır. 
2. Manometrenin kadranı gayet hassas bir şekilde ayarlanmış 
olacaktır ve sönmüş halde “0” noktasını göstermelidir. 
3. Kolluk ve manşeti çok mukavim olacak, dikişi çok sağlam 
iplikten yapılmış manşet ve kolluk üzerinde de orijinal olduğunuz 
gösteren yazılar olacak, manşet kancalı olacaktır. 4. Tazyik kesesi 
yeşil polivenalclorid olacak hava verilmesi anında derhal şişecek 
ve gevşemeyecek borularda çok iyi cinsten katlanmaya dayanıklı 
polivenalclorid olacaktır. 
5. Kadran ve camı dışında bütün madeni aksanı çok iyi şekilde 
krome edilmiş olacaktır. 
6. Puar ve subabı tazyik kesesini kolayca şişirecek şekilde 
olacaktır. Puarın dip kısmında filitre olacak subapla birleşiminde 
subap üzerinde ayrıca ikinci bir filitre bulunacaktır. Ventil 
tarafındaki filitre subap’a sabit bağlantılı olacaktır. Puar yeşil 
polivenalclorid ve orjinalliğini belirten üzerinde yazı bulunacaktır. 
7. Alet el modeli olacak çift boru sistemli olup birinci boru puarda 
aldığı havayı tazyik kesesine verip ikinci boru tazyik kesesindeki 
bu havayı manometreye taşıyacak böylece bu hava düşük 
basınçla manometreyi çalıştıracak ve manometrenin sağlıklı 
ölçümü temin edecek ve aletin uzun ömürlü olmasını 
sağlayacaktır. Çift subaptan puar tarafındaki kapatılınca 
diğerinden hava çıkmayacaktır. Bu subap ve kaşığın kaynaklı 
olduğu ventil manometre kadranına yandan direk sabit kaynaklı 
tespit edilmiş olmalıdır. Puarın kolayca şişmesini sağlayacak kaşık 
vidalar zamanla gevşeyeceğinden manometre ile direkt sabit 
bağlantı olacak vida ile tespit edilmiş olacaktır. 
8. Çanta çok itinalı yapılmış dikişleri ve ipliği çok sağlam olacak dış 
tesirlere çok dayanıklı olacak çok iyi cins suni deriden deforme 
olmayacak şekilde yapılmış bulunacaktır. 
9. Tansiyon aleti orijinal karton kutusu içinde teslim edilecektir. 
10. Teklif edilen tansiyon aleti ile birlikte aynı markaya ait 1 adet 
stetoskop teslim edilmelidir.

5

12 Transfer Sedyesi

1. Sedye, acil müdahalede, müşahede ve hasta transferinde 
kullanılabilir olmalıdır. 
2. Sedye en az 1 adet kolon hidrolik ile veya Makasla asansör 
yapmalıdır. 
3. Sedyenin (mindersiz) yerden yüksekliği max 69 cm. (+3 cm.)'e 
kadar, min. 95 cm. (- 15 cm.) 'e kadar arasında kolayca 
ayarlanabilir olmalıdır.

1

13 Yastık

1. Yastık ölçüsü 50*70cm ölçülerde olmalıdır. 
2. Yastık şiltesi 44 Tel/cm² olmalıdır. 
3. Şilte kumaşı %100 pamuk olmalıdır. 
4. Yastık içerisindeki dolgu malzemesi %100 boncuk silikon elyaf 
olmalıdır
5. net ağırlığı 1000 gr olmalıdır.

30

14 Yastık Kılıfı 1. Kumaş %100 pamuk olmalıdır. 
2. Kumaş en az 62 tel/cm2 olmalıdır. 60
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3. Kumaş Ne 30/1 iplikten mamül olmalıdır. 
4. Kumaş ağırlığı min. 120 gr/m2 olmalıdır. 
5. Kumaşta atkı ve çözgü de ip tarh atıkları olmamalıdır. 
6. Yıkama her türlü deterjanla yapılabilmelidir. 
7. Yıkama sonrası kolay ütülenmeli ve kumaş deforme 
olmamalıdır. 
8. Yastık kılıfı 50 * 70 cm ölçülerinde olmalıdır.

15 Wand Sopası

1. Boyu 1 metre olmalıdır. 
2. Egzersiz için kullanıma uygun olmalıdır. 
3. Hastanın avucunda kavrayabilmesine müsaade edecek 
kalınlıkta olmalıdır.

5

16 Kum torbası seti

1. Kum torbaları fizik tedavi kliniğinde kullanıma uygun olmalıdır. 
2. Kum torbaları her hasta kol ve bacağına uygulanabilmesi için 
ayarlı bir velkro sistemine sahip olmalıdır. 
3. Kum torbaları çabuk deforme olmayan sağlam bir kumaşla 
kaplanmış olmalıdır. 
4. Bir set içinde aşağıdaki miktarlarda ve ağırlıklarda kum torbası 
olmalıdır. 
    0.5 kg ‘lık 1 adet 
    1 kg ‘lık 1 adet 
    1.5 kg’lık 1 adet 
    2 kg ‘lık 1 adet 
    2.5 kg’lık 1 adet 
    3 kg’lık 1 adet 
    4 kg’lık 1 adet 
    5 kg’lık 1 adet

2

17 Step tahtası

1. İki Kademeli Step &Fitness& Egzersiz Aleti Step tahtası tercihe 
göre 2 farklı kademe yüksekliğinde olmalıdır. 
2. Her bir step tahtasının kademe yüksekliği 15 cm, alanı ise 10 
cm2 olmalıdır. 
3. Step tahtasının boyu 68 cm eni ise 28 cm ve yüksekliği 10 cm 
olmalıdır.

2

18 Postür Aynası

1. Postür aynası rehabilitasyon amaçlı kullanıma uygun olmalıdır. 
2. Postür aynası tekerlekli olup istenilen yere kolayca taşına 
bilmelidir. 
3. Postür aynasının her iki yüzünde de ayna olmalı, bir yüzünde ki 
ayna karelere ayrılmış şekilde olmalıdır. 
4. Postür aynasının açısı ayarlanabilir olmalıdır. 
5. Postür aynasının genişliği 70cm yüksekliği 160cm (+/- 5cm) 
olmalıdır.
6. Postür aynası, üretim ve işçilik hatalarına karşı 2 yıl ücretsiz 
servis ve bakım garantisine sahip olmalıdır.

2

19 Tek Kullanımlık 
Çarşaf

1. Ürün tek kullanımlık sms mavi triplex kumaştan üretilmiş 
olmalıdır. 
2. Kumaş en az 60 gr/m2 olmalıdır. Kumaş sıvı geçirmemelidir. 
3. Bütün hasta yataklarında kullanılabilmesine olanak sağlayan 
kenar bantları olmalıdır.

50

20 İlk yardım çantası

1. 1 adet 2,5 cm x500xm plaster olmalıdır. 
2. 10 adet 1,9cm x 7,2cm yara bandı olmalıdır. 
3. 2 adet 10cm x 350cm sargı bezi olmalıdır. 
4. 3 adet 96cm x 136cm x 96cm üçgen sargı bezi olmalıdır. 
5. 1 adet 6cm x 100cm elastik bandaj olmalıdır. 
6. 1 adet 10cm x 10cm 60 kat steril gaz kompres olmalıdır. 
7. 1 adet 50ml antiseptik solüsyon olmalıdır. 
8. 4 adet tek kullanımlık eldiven olmalıdır. 
9. 1 adet klipsli 50cm tekstil turnike olmalıdır.

1
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21 Coldpack

1. Pedler Fizik Tedavi Kliniğinde hasta tedavisi için kullanıma 
uygun olmalıdır. 
2. Pedlerin içerisinde soğuk ısıyı muhafaza edici jel bulunmalıdır. 
3. Pedlerin dış yüzeyi çabuk deforme olmayan sağlam vinil 
malzeme ile kaplanmış olmalıdır. 
4. Pedler uluslararası kalite ve güvenlik standartlarına uygun 
üretilmiş olmalıdır. 
5. Pedlerin ölçüleri; 
    28x36 cm (+/- 3cm)

3

22 EGZERSİZ BANDI 
SETİ

1. Bantlar sporcuları dirençli egzersiz ve rehabilitasyon için dizayn 
edilmiş olmalıdır.
2. Bandlar lateks ten olmalıdır. 
3. Bantlar hipoalerjik malzemeden yapılmış olmalıdır.
4. Bantlardaki pudra oranı düşük olmalıdır. 
5. Bantlar beş ayrı renkte olmalı ve her rengin direnci farklı 
olmalıdır. 
6. Bantlar %100 uzadığında aşağıda değerlerde kuvvet 
uygulamalıdır. Kırmızı 1,7 kg, Yeşil 2,1 kg, Mavi 2,6 kg, Siyah 3,3 
kg, olmalıdır. 
7. Egzersiz bantları esnek özellikte olmalıdır. 
8. Egzersiz bantları 5 değişik renk ve sertlikte 5,5 ‘er metre 
olmalıdır.

1

23 EGZERSİZ TÜPÜ 
SETİ

1. Tüpler sporcuları dirençli egzersiz ve rehabilitasyon için dizayn 
edilmiş olmalıdır. 
2. Tüpler lateks ten olmalıdır. 
3. Tüpler hipoalerjik malzemeden yapılmış olmalıdır. 
4. Tüplerdeki pudra oranı düşük olmalıdır. 
5. Tüpler mavi renkte olmalıdır. 
6. Egzersiz tüpleri esnek özellikte olmalıdır. 
7. Egzersiz tüpü mavi renk ve sertlikte 30.5 metre verilmelidir.

1

24 EGZERSİZ LOOP 
KISA BOY

1. Loop bantların eni 3 cm olmalıdır. 
2. 3 farklı sertlikte ve renkte olmalıdır. 5

25 PİLATES TOPLARI

1. Rehabilitasyon topları gövde egzersizleri ve rehabilitasyon 
amaçlı kullanıma uygun olmalıdır. 
2. Rehabilitasyon toplarının üzerine basınç bindiği zaman dereceli 
olarak artan bir direnci olmalıdır. 
3. Normal bobath egzersiz toplarının delinme durumunda 
havasının yavaş yavaş inmesine sağlayacak ABS sistemi olmalıdır. 
4. Rehabilitasyon toplarının kullanıcının amacına ve boylarına 
uyumlu olması için çapı 65-75-85 cm olmalıdır. 
5. Toplar şişmiş olarak teslim edilmelidir.

1

26 DENGE PEDİ

1. Pedler denge ve propriyosepsiyonun geliştirilmesi için dizayn 
edilmiş olmalıdır. 
2. Denge pedleri üç farklı renk ve yoğunlukta olmalıdır. 
3. Pedlerin üst yüzeyi propriyosepsiyonun geliştirilmesi için, alt 
kısmı denge için olmalıdır. 
4. Pedlerden en az biri havalı sistem olmalı ve çok yönlü olmalıdır. 
5. Pedler Mavi, Yeşil ve Siyah renk olmalıdır.

1

27 TRAMBOLİN

1. Trambolin 90 cm çapında olmalıdır. 
2. Trambolin üzerinde esneyen çelik yaylar olmalıdır. 
3. Trambolinin ayakları sökülüp takılabilir olmalıdır. 
4. Trambolin orijinal karton ambalajlarında gelmelidir. 
5. Trambolin 2 yıl garantili olmalıdır.

1

28 BOSU DENGE 
EGZERSİZ TOPU

1. Bosu denge topu, denge egzersizleri için olmalıdır. 
2. Bosu denge topu hava ile şişirilerek stabilitesi 
ayarlanabilmelidir. 
3. Bosu denge topunun çapı en az 60 cm olmalıdır. 

2
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4. Bosu topunun her iki yanında egzersizlere destek olmak ve 
denge sağlamak amaçlı el tutamakları olmalıdır. 
5. Bosu topu şişirme pompası ile birlikte verilmelidir.

29 DENGE DİSKİ 
(Pilates Air Ped)

1. Disk en az 33 cm çapında olmalıdır. 
2. Disk propriosepsiyon, kuvvetlendirme ve denge amaçlı 
kullanıma uygun olmalıdır. 
3. Diskin üst yüzeyi propriosepsiyon için tırtırlı olmalıdır. 
4. Disk dinamik hava sistemli olmalıdır. 
5. Disk uluslararası kalite ve güvenlik standartların uygun 
üretilmiş olmalıdır.

1

30 BANDAJ MAKASI 1. Makas 18 cm kargaburun olmalıdır. 2

31
BİYOMEKANİK 

TAPE (DİNAMİK 
TAPE)

1. Tape 4 yöne esneyebilir olmalıdır. 
2. 5 cm x 5 metre olmalıdır. 10

32 KİNESİOTAPE

1. 5cm x 5 mt olmalıdır. 
2. Renk olarak en az 10 farklı renk olmalıdır. 
3. %160 esneyebilmelidir. 
4. En az %90 cotton olmalıdır.

10

33 COBAN BANDAJ
1. Kompresyon yapan bandaj olmalıdır. 
2. Elle kolayda yırtılabilmelidir. 
3. 2.5 cm ve 5 cm ebatlarında olmalıdır.

20

34 GÜÇLÜ ATLETİK 
TAPE

1. 13.7 metre uzunluğunda olmalıdır. 
2. Kolay açılabilmelidir. 
3. Rotasyon açısı verdirebilmelidir.

20

35 FİKSASYON 
BANDAJI

1. 6 cm ve 8 cm ebatında 20 metre uzunluğunda olmalıdır. 
2. Tek tek kutulu ve bandaj ortasındaki ruloda markası olmalıdır. 
3. Kaliteli olmalıdır.

20

36 BANDAJ ALTI 
SÜNGER SARGI

1. 7cmx 27 metre olmalıdır. 
2. Elastikiyeti yüksek dayanıklı olmalıdırÇ 2

37 CADILLAC 
REFORMER

1. Sertifikalı 1. sınıf kayın ağacından üretilmiş olmalıdır. Özel mat 
cila ile 4 kat cila uygulanılarak üretilmelidir. 
2. Ekipmanın ayaklarının altına yerleştirilen plastik korumaları 
olmalıdır. 
3. 8 Tekerlekli sistemi olmalıdır. 
4. Ekipman üzerindeki tüm döşemelerde antibakteriyel 1.sınıf 
deri kullanılmalıdır. 
5. 4 kademeli footbar sistemi olmalıdır. 
6. Gearbar sistemi mevcut olmalıdır. 
7. Alüminyum ray üzerinde 3 kademeli stoper özeliği 
bulunmalıdır. 
8. Ayak ve ellerin kaymasını engelleyen integral footbar sistemi 
olmalıdır. 
9. 8mm’lik ip ve oynar makaraları bulunmalıdır. 
10. Ekipmanda kullanılan konstrüksiyon demir üzeri krom 
kaplama olmalıdır. 
11. Ahşabı barlara bağlayan 8 birleştirme noktası olmalıdır. 
12. Ekipman üzerinde kullanılan tüm yaylar 1.sınıf çelik 
malzemeden üretilmelidir. 
13. Taşıyıcı bord kısmında 5adet yay kullanılmalıdır. 
(sarı,mavi,yeşil, kırmızı,siyah) 
14. Üst grup yay sayısı ise 12 olmalıdır. (mavi-sarı-yeşil-kırmızı 
ikişer adet kısa boy) (mavi-sarı ikişer adet uzun boy ) 
15. Trapez için tutucu 2 adet şeffaf yay kullanılmalıdır. 
16. Cihaz Box / Kapama Board/Jump Board / Trapeze / Push 
Through Bar / Roll Down Bar / Fuzzy / Emniyet Kemeri / Ayak 
bandı / Kayar Bar /Yay seti ve Strap takımı ile birlikte teslim 
edilmelidir.

1
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38 AĞIRLIK TOPU 
(SAĞLIK TOPU) SETİ

1. Ağırlıklar rahatlıkla elde tutulabilmelidir. 
2. Ağırlık setinde 2, 3, 4 KG’ dan 1’er adet olmalıdır. 
3. Ağırlıklar top şeklinde olmalıdır.

1

39 KETTLEBELL SETİ

1 set ağırlık içinde 
   2 kg Kettlebell 1 adet 
   3 kg Kettlebell 1 adet 
   4 kg Kettlebell 1 adet 
2. Kettlebell’ lerin görünebilir yerinde ağırlık kg’ları yazılı 
olmalıdır.

1

40 FLEX BAR SET

1. Flexbarlar el, ön kol ve kol egzersiz egzersiz ve 
rehabilitasyonuna uygun olmalıdır. 
2. Hafif, kavraması kolay ve taşınabilir olmalıdır. 
3. Flexbarlar en az 30 cm uzunluğunda olmalıdır.
 4. Flexbarlar 4 farklı renk ve dirençte olmalıdır. Bu renkler sarı, 
kırmızı, yeşil ve mavi olmalıdır.

1

41 TRX SPOR ALETİ 1. TRX eğitimlerine uygun olmalıdır. 2

42 FOAM ROLLER 1. Dayanıklı kapalı hücreli köpükten yapılmış olmalıdır. 
2. 15 cm x 90 cm ebatında olmalıdır. 1

43 RENKLİ PRİZMA

1. (201)14,5*7*20,5 cm mdflam tabla üzerinde ahşap kavalelere 
geçen 8 farklı boyutta dikdörtgen parçalar takılı olmalıdır 8 farklı 
renk kullanılmalıdır.
2.Malzeme su bazlı çocuk sağlığına zararsız boya kullanılarak imal 
edilmelidir.

1

44

BÜYÜKTEN 
KÜÇÜĞE SIRALAMA 

VE RENKLER 
DAKTİLO

1. (204)21*21*8 cm mdflam tabla üzerinde yuvarlak hazneleri 
olmalıdır. Yuvarlak zeminlere geçen 4 farklı boyda 4 farklı renkte 
ahşap silindirler olmalıdır.
2.Ahşap silindirler çocuk sağlığına zararsız su bazlı boya 
kullanılarak imal edilmelidir

1

45

GEOMETRİK 
ŞEKİLLER 

BÜYÜKTEN 
KÜÇÜĞE SIRALAMA

1.23*23*8 cm ölçülerinde 4 farklı geometrik şeklin 4 farklı 
boyutunun büyükten küçüğe sıralanmasına uygun şekilde 
olmalıdır.4 farklı renk kullanılmalıdır.
2.Mdflam tabla üzerinde açılan oyuklara kayın malzemeden 
yapılmış şekillerin sıralanacağı şekilde üretilmelidir.
3.Çocuk sağlığına zararsız su bazlı boya kullanılmalıdır.

1

46
BEŞGENLİ 

GEOMETRİK 
ŞEKİLLER

1.(218)10*36*4,5 cm ölçülerinde mdflam tabla üzerinde ahşap 
kavaleler olmalıdır.
2.5 farklı geometrik şekilden oluşmalıdır.
3.Geometrik şekillerin kenar köşe sayılarına göre kavalelere 
geçecek delikler açılmalıdır.
4.Üretiminde çocuk sağlığına zararsız su bazlı boya kullanılmalıdır.

1

47 MESAFE TAHMİN 
OYUNU PLASTİK

1.(520-1)50*50 cm ölçülerinde mdflam malzemeden imal 
edilmelidir.
2.Halka atılan 5 adet kayın malzemeden tornada çekilmiş ahşap 
kollar olmalıdır.5 adet plastik halkası olmalıdır.

1

48
MİNESOTA 

PERFORMANS 
TESTİ

1.Ölçüler: 23 x 43 x 6 cm ölçülerinde kontraplak malzemeden 
imal edilmelidir.
2. 3 adet delikli yerleştirme tabelası, 60 adet pul ve 1 adet taşıyıcı 
kutudan oluşmaktadır.
3.Pullar ahşap olmalıdır çocuk sağlığına zararsız su bazlı boya 
kullanılmalıdır.

1

49 AHŞAP BOZYAP 
KAPLUMBAĞA

1.(109) 29*21*0,9 cm ölçülerinde kontra malzemeden imal 
edilmelidir.
2.Su bazlı çocuk sağlığına zararsız boya kullanılmalıdır.

1

50 AHŞAP GEMİ 
BOZYAP

1.29*21*0,9 cm ölçülerinde kontra malzemeden imal edilmelidir.
2.Su bazlı çocuk sağlığına zararsız boya kullanılmalıdır. 1
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51 HAYVANLAR AHŞAP 
BOZYAP

1.29*29*0,9 cm ölçülerinde kontra malzemeden imal edilmelidir. 
.
2.Su bazlı çocuk sağlığına zararsız boya kullanılmalıdır.
3.en az 10 farklı hayvan figürü olmalıdır.
4.Zeminde aynı resimlerden olmamalıdır.

1

52 MEYVELER AHŞAP 
BOZYAP

1.29*29*0,9 cm ölçülerinde kontra malzemeden imal edilmelidir. 
.
2.Su bazlı çocuk sağlığına zararsız boya kullanılmalıdır.
3.en az 10 farklı meyve figürü olmalıdır.
Zeminde aynı resimlerden olmamalıdır.

1

53 BOZYAP ÖRDEK
1.(29*21*0,9 cm ölçülerinde kontra malzemeden imal 
edilmelidir.
2.Su bazlı çocuk sağlığına zararsız boya kullanılmalıdır.

1

54 BOZYAP AĞAÇLI EV 1.29*21*0,9 cm ölçülerinde kontra malzemeden imal edilmelidir.
2.Su bazlı çocuk sağlığına zararsız boya kullanılmalıdır. 1

55 304-PARÇA BÜTÜN 
DAİRE 4'LÜ

1.10*34*1,5 cm kontra tabla üzerinde 4farklı oyumlu hazne 
içinde aynı şekilin kesirlendirilmiş hali anlatılacak şekilde imal 
edilmelidir.
2.Üretiminde su bazlı çocuk sağlığına zararsız boya kullanılmaldır.

1

56 301-PARÇA BÜTÜN 
KARE

1.10*34*1,5 cm ölçülerinde  kontra tabla üzerinde 4farklı oyumlu 
hazne içinde aynı şekilin kesirlendirilmiş hali anlatılacak şekilde 
imal edilmelidir.
2.Üretiminde su bazlı çocuk sağlığına zararsız boya kullanılmaldır.

1

57 TX-37 KIZ YÜZÜ 
PANO

1.Duvara asılabilir kumaş pano üzerinde farklı yüz ifadelerinin 
anlatılabileceği parçalardan oluşmalıdır.
2.Her bir parçanın arkasında zemine yapışabilecek karşılıklı cırtlar 
olmalıdır.

1

58
P-07652 ÇEK BIRAK 

KIRILMAZ 
ARABALAR

1.Plastik malzemeden imal edilmiş olacaktır.
2.Pilsan marka  kırılmaz arabalarından olacaktır.12 li 1

59 501-YÜRÜME 
MERDİVENİ

1.250*72*115/250*72*145 cm ölçülerinde metal ayarlanabilir 
yükseklikte kolları ve  basamaklarında kaydırmaz bantlar 
bulunmalıdır.

1

60 525-ADIM AYARI

1.3metrelik paralel bar içerisinde kullanıma uygun olacak şekilde 
mdflam malzemeden kasası adım aralıklarını belirleyen yükseklik 
tablaları da mdflam malzemeden imal edilecektir 
2.Adım aralıklarının belirlendiği levhalar 3 farklı yükseklikte olacak 
aralıklara hastanın ayaklarını bastığı yerlerde ahşap zeminli adım 
tablaları üzerinde sünger ve silinebilir vinileks deri kaplama 
yapılarak adım aralarında basma yerlerinde bulunacak parçalar 
bulunmalıdr.
3.46*210 cm ölçülerinde imal edilmelidir.

1

61 WALKER
1.Metal malzemeden ayarlanabilir yükseklikte olacak hastanın 
tutma yerlerinde avuç içi için özel yumuşak malzemeden üretilmiş 
tutma aparatları olacak zeminde kaymayan pabuçlar olmalıdır.

1

62 TRİPOT BASTON

1.Sağ ve Sol Kullanımına uygun yapıya sahip El Tutacakları 
yerlerinde hasta elini tahriş etmeyecek yumuşak aparat 
bulunmalıdır.
2.Yerde Kaymayan ve iz bırakmaya kauçuk papuçlara sahiptir 
Yükseklik : 76x96 cm

1

63 EMEKLEME 
SEHPASI

1.Mdflam yan ayaklar metal kasa üzeri ayarlanabilir yükseklikte 
yırtılmaz kumaş oturma yeri olan tekerlekli olmalıdır. 1

64 DÖRTLÜ DENGE 
TAHTASI

1.Çam kereste dayanıklı malzemeden imal edilmelidir, düz ve 
dörtlü kullanıma uygun ara bağlantı aparatları bulunmalıdır.
2.Ürün takozları (ayak) 22 x 8,5 x 10 cm 
Ürün ölçüsü (her bir parçanın tek başına ölçüsüdür.) 70 x 8,5 cm 
dir. Aynı anda 2-3 kişi için kullanıma uygun olmalıdır.

1
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65 ÇİLEK MÜZİK 
ALETLERİ ASKILIĞI

1.Mdf malzemeden su bazlı boya kullanılarak imal edilmektedir .
2.Askılıktutamaçları ahşap kayın malzemeden olmalıdır. 3.Duvara 
monte edilebilir özellikte olmalıdır.
4.Aletleri dahil(aletler görselle uyumlu olmayabilir)

1

66 PLASTİK BOWLİNG 1.Plastik malzemeden 6 adet bowling en az 1 adet toptan 
oluşmalıdır. 1

67 PARMAK KUKLA 
ELDİVENİ Ürün Boyutları : 21,5 x 20 cm olmalıdır. 1

68 BANKET
1.Mdflam malzemeden imal edilmelidir 1 adet ahşap çekiç 5 adet 
yerinden çıkan çakma işleminde kullanılacak ahşap silindirler 
içermelidir.

1

69 AHŞAP 5'Lİ 
MERDANE SETİ

1.15 cm den büyük kayın malzemeden ahşap torna makinasında 
şekillendirilmiş olmalı üzerinde çocuk eline batak kıymık çıkıntıları 
olmayacaktır.

1

70 NEŞELİ KULE
1.(F-2007)plastik malzemeden imal edilerek büyükten küçüğe 10 
farklı boyda kovadan oluşmalıdır.
2.Altında tamamının toplanacağı saklama kutusu olmalıdır

1

71 BECERİ KÜPÜ
1.30*30*30 cm ölçülerinde içi sünger üzeri kumaş kaplama 
olmalıdır. Üzerinde düğme ilikleme,kemer takma,fermuar çekme 
gibi günlük yaşam becerilerini destekleyici aktiviteler içermelidir

1

72 RENKLİ PRİZMA

1.(201)14,5*7*20,5 cm mdflam tabla üzerinde ahşap kavalelere 
geçen 8 farklı boyutta dikdörtgen parçalar takılı olmalıdır 8 farklı 
renk kullanılmalıdır.
2.Malzeme su bazlı çocuk sağlığına zararsız boya kullanılarak imal 
edilmelidir.

1

73
İKİLİ 

KOORDİNASYON 
ALETİ

1.30*14*31 cm ölçülerinde mdflam tabla üzerine metal renkli 
teller ve plastik boncuklar takılarak imal edilmelidir 1

74 VİDA ÇALIŞMASI
1.Ürün mdflam tabla üzerinde 6 mm'den başlayıp 20 mm'ye 
kadar 7 farklı büyüklükte vida, pul ve somundan oluşmaktadır.
2.Ürün ölçüsü: 42 x 12 x 8 cm

1

75 PARMAK AĞIRLIK 
ÇALIŞMASI

1.Her ağırlıktan 3 er adet ağırlık aparatı bulunmaktadır. 2.Her 
ağırlığın rengi farklıdır.(3 sarı, 3 mavi, 3 kırmızı) Masa üstü 
kullanıma uygundur.
3.Parmak ağırlık çalışmasının tamamı ahşap malzemeden kendi 
atölyemizde yerli üretim olarak imal edilmektedir.

1

76 PERGUE BOARD
1.Tutma aparatları ve pulları gerçek metalden yapılmıştır.
2.Mdflam malzemeden 40*28*1,8 ölçülerinde kendi atölyemizde 
yerli üretim olarak imal edilmektedir.

1

77 TUTMAÇLI 
TRAMBOLİN

1.Tutamaçlı trambolin en az102 cm olmalıdır ,100 kğ taşıma 
kapasitesi olmalıdır.
2.Tutunma aparatları metal olmalıdır.

1

78 CIRT ÇALIŞMASI

1.Tutma aparatları parmak ucu, tüm avuç içi gibi farklı çalışma 
şekillerine uygun olacak şekilde farklı tutma formlarında 
üretilmektedir. 
2.Masa üzerinde ve hastanın oturum şeklinde kucağında tutarak 
kullanımına uygundur. 
3.Zemin Mdflam, parçalar ise masif ağaçtan üretilmiştir, üzerine 
uygulanan cırt sistemi elin dokusuna zarar vermez. 
4.Ölçüler: 41 x 27 x 7 cm

1

79 KAVALELİ PARMAK 
MERDİVENİ

1. Parmak uçlarından destek almak suretiyle kademe kademe 
omuz ve parmak egzersizi yapmaya olanak sağlar. Ahşap 
malzemeden imal edilmiştir. 18 kademe egzersiz aralığı vardır.
2.Kademe başlangıç yüksekliği: 5 cm, kademe aralığı: 2.5 cm, en 
üst kademe yüksekliği: 48 cm'dir. Masa üstünde kullanıma 

1
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uygundur.
3Ölçüler 20 x 50 x 25 cm

80
HALKALI KULE 
DİKEY HALKA 

AĞACI

1.Zemin tabanı mdflam malzemeden tutma takma kolları ahşap 
kavaleden imal edilmektedir .
2.Ahşap en az 8 adet ahşap halkadan oluşan parmak ucu tutma 
ve takma becerilerini destekleyici özelliktedir masa üstü 
kullşanıma uygundur.
3.23*23*51,5 cm ölçülerinde olmalıdır.

1

81 EL BECERİ TABLASI

1.Mdflam malzemeden imal edilmiştir.Ahşap ayaklar üzerinde 
masa üstü kullanıma uygundur.
2.Tabla üzerinde güncel el becerilerini destekleyici (kapı 
açma,lamba takma,kapı zinciri kilitleme,prize fiş takıp 
çıkarabilöme vb. gibi aktivitelerin çalıştırılabileceği aletler 
kullanılarak imal edilmiştir. 
3.*Ölçüler: 85x67x12 cm.

1

82 SANDAL DENGE 
TAHTASI

1.Mdflam malzemeden imal edilmiştir.Kenarların elle 
tutulabilecek tutma yerleri zemin üzerinde kaydırmaz bantlar 
bulunmaktadır.
2.60*80cm ölçülerinde imal edilmektedir.karşılıklı kullanım için 
uygundur

1

83 EL BECERİ KUTUSU

1.Mdflam malzemeden imal edilmiştir.
2.Tabla üzerinde güncel el becerilerini destekleyici (çeşitli 
kilitleme aparatları gibi aktivitelerin çalışması yapılabilmelidir.
3.12,5*84*62cm ölçülerinde olmalıdır.

1

84 SÜNGER SİLİNDİR 1.Sünger üzeri silinebilir fermuarlı vinleks kılıf olmalıdır. 1

85
FASÜLYE MASA 

BİREYSEL EĞİTİM 
MASASI

1.Fasülye Masa tabla ölçüleri 67*103*70 (40cm hastanın 
oturduğu alan ölçüsü )mdflam malzemeden üretilecektir.Ayaklar 
metal kasa ayarlanabilir yükseklik (55cm ile 70 cm arasında)te 
çalışılmaktadır.
2.Yandan ayarlanabilir kollar takılmalı metal kasa içinde 
polyemitlerle ve ayarlanabilir kol aparatlarıyla ayaklar 
sıkıştırlmalıdır.
3.Zemine bakan yerlerde bingo ayaklar olmalıdır uç kısımlar 
pabuçlarla kapanmalıdır.

1

86 ADIM AYARI

1.Adım ayarı 3metrelik paralel bar içerisinde kullanıma uygun 
olacak şekilde mdflam malzemeden kasası adım aralıklarını 
belirleyen yükseklik tablaları da mdflam malzemeden imal 
edilecektir 
2.Adım aralıklarının belirlendiği levhalar 3 farklı yükseklikte olacak 
aralıklara hastanın ayaklarını bastığı yerlerde ahşap zeminli adım 
tablaları üzerinde sünger ve silinebilir vinileks deri kaplama 
yapılarak adım aralarında basma yerlerinde bulunacak parçalar 
bulunmalıdr.
3.46*210 cm ölçülerinde imal edilmelidir.

1

87 YÜRÜME 
BASAMAKLARI 4'LÜ

1.4 basamağın kapalı haldeki ölçüleri 40*80*30 cm ölçülerinde 
suntalam ve mdflam malzeme kullanılarak iç içe sığabilecek 
şekilde imal edilmektedir.
2.Ayak basma yerlerinde kaydırmaz bantlar kullanılarak düşme 
engellenecek şekilde imal edilmektedir.
3.Ayrı ayrı bağımsız kullanıma uygun olacaktır.
4.Yaş sınırı olmaksızın kullanıma uygun malzemeden imal 
edilecektir.

1

88 ARMUT MİNDER 
ÇOCUK BOYU

1.Silinebilir vinleks yada emperteks malzemeden hazırlanan kılıf 
içerisinde strafor ve kırpık sünger kullanılarak doldurulmuş olacak 
alt zeminde fermuarla kapanacak iç ve dış mekan için kullanıma 
uygun olacaktır.

1
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89 BEŞGENLİ TOP 
HAVUZU

1.Gövde ham sunta üzeri sünger kaplamalı olacak sünger 
üzerinde silinebilir winleks kullanılacak içten atılan vidalar 
sayesinde devrilmez bir gövde oluşturularak montajı 
sağlanacaktır.
2.Beşgen şeklinde kurularak uç kısımları çocukların zarar 
görmemesi için yuvarlatılarak döşeme yapılacaktır.1000 adet top 
+kaydırak 

1

90 AHŞAP MUTFAK

1.Mdflam malzemeden kenar ve köşe dönümleri yuvarlatılmış 
aksesuarları ahşap ham mdf üzeri su bazlı lake boya kullanılarak 
imal edilmiştir.
2.Tabla altı fırın olarak imal edilmiş çatal kaşık vb malzeleri kontra 
ahşaptan özel üretilmiştir.1adet ahşap musluk 1adet plastik 
evyeden oluşmaktadır.
3.84*100*37 cm ölçülerindedir.

1

91 İP TIRMANMA 
MERDİVENİ

1.100*200*8*4 Çam Kereste Çerçeve içerisinde taşımaya 
dayanıklı ip ve ahşap basamaklardan oluşmaktadır.
2.Duvara metal aparatlarla sabitlenerek kullanımı 
sağlamlaştırılmalıdır.

1

92 GENİŞ TIRMANMA 
MERDİVENİ

1.100*200*8*4 Çam Kereste Çerçeve içerisinde taşımaya 
dayanıklı metal basamaklardan oluşmaktadır.
2.Duvara metal aparatlarla sabitlenerek kullanımı 
sağlamlaştırılmalıdır.

1

93 DAR TIRMANMA 
MERDİVENİ

1.100*200*8*4 Çam Kereste Çerçeve içerisinde taşımaya 
dayanıklı metal basamaklardan oluşmaktadır.
2.Duvara metal aparatlarla sabitlenerek kullanımı 
sağlamlaştırılmalıdır.

1

94 DİKEY TIRMANMA

1.100*200*8*4 Çam Kereste Çerçeve içerisinde taşımaya 
dayanıklı metal borulardan oluşmaktadır.
2.Duvara metal aparatlarla sabitlenerek kullanımı 
sağlamlaştırılmalıdır.

1

95 REHABİLİTASYON 
YATAĞI

1.Metal ayaklar üzerinde sünger zemin üzeri silinebilir winleks 
kaplamalı döşeme yapılmaktadır.
2.120*200*55 cm ölçülerindedir.

1

96 SPOR MİNDERİ 
(HASTA MAD)

1.100*200*5cm boyutlarında sünger üzeri silinebilir winleks 
kaplamalı olarak imal edilmektedir. 1

97 TATAMİ YER ZEMİN 
DÖŞEMESİ 1.Standart Kalite metrekare 1

98 K-218 GÖKKUŞAĞI 
TUNEL

1.Katlanabilir sünger üzeri silinebilir winleks kaplamalı içinden 
çocukların geçebileceği özellikte olmalıdır. 1

99 1017-9 SÜNGER 
OYUNCAK KUTUSU

1.40*40*40 cm ölçülerinde sünger üzeri kumaş kaplama olarak 
oyun kutusu yada oyuncak kutusu olarak kullanıma uygun 
olacaktır.

1

100 SÜNGER OYUN 
BLOKLARI

1.18farklı büyüklükte geometrik şekilden oluşmalıdır biraraya 
gelerek bir bütünü tamamlayabilecek özellikte olmalıdır.
2.Sünger üzeri silinebilir winleks kumaş kaplamadan imal 
edilmelidir.

1

101 3 KAPAKLI AHŞAP 
MUTFAK

1.120*120*37 cm ölçülerinde 1adet ocak,fırın,bulaşık 
makinası,çamaşır makinası,evye ve musluktan oluşmalıdır.
2.Üst kısımda yanyana en az 3 adet raf olmalıdır.
3.Her bir eşyanın kapak rengi farklı olmalıdır musluk ocak 
vb.aksesuarlar ahşap olmalıdır.

1

102
P-06307 PLASTİK 
MESAFE TAHMİN 

ARACI
1.5 adet top atma sepeti olmalıdır. 1
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103 İNSAN İSKELETİ 
MODELİ

1.Yetişkin insan iskeleti ve gerçek boyutta olmalıdır (yaklaşık 180 
cm).
2.PVC plastikten imal edilmiş olmalıdır.
3.İnsan anatomisinin temel unsurlarını öğrenmek için ideal 
olmalıdır.
4.Kollar ve bacaklar ayrı çalışmak için çıkartılabilir özellikte 
olmalıdır.
5.İskelet yapısı üzerinde kasları ve ligamentleri göstermek için 
boyanmış olmalıdır.
6.İskeletin sol tarafında kökenli noktaları (kırmızı) ve kasların 
ekleme (mavi) noktalarını gösterir olmalıdır.
7.Vücudun bütün kemiklerinin ayrı ayrı incelenebileceği şekilde 
ayrı üretilmiş olup incelenmeye ve sergilenmeye uygun olmalıdır.
8.Sinir dallarını omur arterlerini, lumbar diski içermelidir.
9.Kafatası, üç parçadan oluşmalıdır. Hareketli çene, kesilmiş 
kalvaryum, sütur çizgileri seçilebilir olmalıdır.
10.Her bir el ve kol ile ayak ve bacak kemiklerinin 29’ar parçadan 
oluşmalıdır.
11.Columna vertebralisin her biri arasında intervertabral diskler 
bulunmalıdır.
12.İskelet, sakrumdan monte edilen dikey bir çelik çubukla 
ağırlıklı ve tekerlekli bir tabanla yerleştirilerek sergilenebilmelidir.

1

104 ESNEK OMURGA 
MODELİ

1.Esnek omurga modeli oksipital plakadan yapılmış olmalı
2.Esnek omurga: servikal, torakal ve lomber vertebra; sakrum; 
kuyruk sokumu; ve tam pelvis'ten oluşmalıdır.
3.Vertebral arterlerde, spinal sinir dalları L3 - L4 intervertebral 
disk bulunmalıdır
4.Omurga, esneyebilir sağlam metal spiral bir hortum üzerine 
yerleştirilmelidir
5.Omurga insanda olduğu gibi belli açılarda hareket kabiliyetine 
sahip olmalıdır.
6.Asılı bir stand üzerine monte edilmelidir.
Gerçek boyutlarda olmalıdır

1

105 3’LÜ TOPRAKLI 
ANAHTARLI PRİZ 

1-Metre Kablo Uzunluğu

2-Anahtar Korumalı

3-Işıklı Açma-Kapama Tuşu
20
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