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GEBE BİLGİLENDİRME SINIFI/GEBE OKULU/DOĞUMA 
HAZIRLIK VE DANIŞMANLIK MERKEZİNDE BULUNDURULMASI 

GEREKEN ASGARİ ARAÇ GEREÇ VE MALZEME LİSTESİ

1 Uygulamalı ve teorik eğitimlerde kullanılmak üzere sıralı veya U düzende 
şekillendirilebilir, gebelere uygun oturma koltuk/minder/matlar *

2 Minderler, küçük ve büyük yastıklar *
3 Egzersiz minderi
4 Plates topu
5 Tenis topu (masaj uygulaması için)

6 İçinde gebelik, doğum ve doğum sonrası döneme ait bilgileri içeren kitapların 
bulunduğu kitaplık

7 Doğum atlası ve farklı doğum anatomik görsellerden oluşan doğum posterleri
8 En az 20 adet içi değişebilir isimlik
9 Bilgisayar *
10 Telefon *
11 Barkovizyon veya projeksiyon cihazı *
12 Ayaklı yazı tahtası ya da flip-chart *
13 Flip-chart kağıtları
14 Tahta kalemler *
15 Kalem/kağıt *
16 Bilgilendirme broşürleri *
17 Fetal kalp sesini dinlemek için el dopleri (1 adet) *
18 Tansiyon aleti *
19 Tartı *
20 Boy ölçer
21 Maket bebek *
22 Maket meme *
23 Spanç *
24 Bebek küveti *
25 Lif *
26 Havlu *
27 Bebek battaniyesi *
28 Bebek bezi *
29 Bebek kıyafeti *
30 Bebek masajı için yağ *
31 Uterus maketi / görseli
32 Plasenta maket / görseli
33 Tekerlekli sandalye *
34 Kişisel koruyucu ekipman (maske, eldiven vb.) *
35 Yardımcı hava yolu araçları (laringeal maske, airway ya da kombi tüp) *
36 Yangın tüpü *
37 Doğum seti *

* Gebe bilgilendirme sınıflarında bulundurulması gereken asgari araç gereç ve malzemeler
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GEBE OKULU, 
GEBE BİLGİLENDİRME SINIFI, 

DOĞUMA HAZIRLIK VE DANIŞMANLIK MERKEZLERİ 
TEDARİK VE DONATIM İÇERİĞİ

Sağlık Bakanlığının 02.10.2018 tarih ve 99910406-799 sayılı genelgesi 
ile, Hastanelerde Gebe Okulu, Gebe Bilgilendirme Sınıfı, Doğuma Hazırlık 
ve Danışmanlık Merkezleri kurulması öngörülmüştür. Bu genelge ekinde de 
bu yapılanmada yer alan eğitim ortamlarının “asgari” malzeme/donatım içe-
riği liste halinde sıralanmıştır. 

Hastanelerimizin bu amaçla ihtiyaç duydukları eğitim ortamı donatım 
ihtiyaçlarının doğru, yeterli ve etkili olarak tedarik edebilmeleri için mer-
kezi bir tedarik sistemi kurulması ihtiyacı hissedilmiştir. 

EĞİTİM SALONUN FİZİKSEL DONATIM EKİpMANLARI; 

Gebe okullarında, standart toplantı formatından öte rahat/relax eğitim ve ile-
tişim ortamı hedeflenmiştir. Bunun için genellikle anne adaylarının; minder, 
yastık, armut koltuk ve benzeri oturma malzemeleri ile ağırlanması önce-
liklidir. Genel toplantı salonları için ihtiyaç duyulduğunda aşağıda yer alan 
konferans donatımları dikkate alınabilir.

1- Konferans masası; 8 adet (50x100 cm), hafif malzeme ile imal edilmiş 
olmalı, bir kişi tarafından yerleştirilebilmeli, masalar birbirlerine görünme-
yecek şekilde bağlanabilmeli. Gerektiğinde yerleri değiştirilerek açılacak 
orta alanda hamile ve eğitim katılımcıları için gerekli olan etkinlik, fitnes 
veya bazı jimnastik hareketleri için alan açılması mümkün olabilmeli. 



2- Bazı eğitim ortamlarında sınıf ve konferans düzeninden daha öte oturma 
minderi, meditasyon sandalyesi  oturma minderi minder ve armut koltuk 
gibi relax oturma grupları tercih edilmektedir. 

3- Konferans sandalyesi ergonomik olmalı, gerektiğinde boyu ayarlanabil-
meli. Tekerlekli olmalı.  Duvara monteli Yazı tahtası 120x200 cm boyutla-
rında beyaz laminat olmalı sandalyeler üst üste konularak yer açılması 
mümkün olabilecek formda olmalı

4- Flip chart; 65x100 cm ve ayaklı olmalı. 100 adet Kağıtları ile birlikte veril-
meli

5- Projeksiyon perdesi;  duvara monte 180x220 (+/-%10) büyüklükte ol-
malı

6- Projeksiyon makinesi ; tavana askılı; en az 1024x768 çözünürlük ve en 
az 3000 ansi lümen özelliklerde. 

7- Bilgisayar;  Diz üstü normal özelliklere haiz olmalı

8- Yazıcı ; Laser A4 fotokopi özellikli personel kullanımlı/ofis tipi olmalı

9- Dolap ; (iki adet). Maket model ve malzemelerin korunmasını sağlayabi-
lecek özelliklerde 

10- Eğitici konferans kürsüsü; yaklaşık 50 x60 x100 cm yüksekliğinde (1 
adet)

11- Duvara monte veya ayaklı askılık en az 2 adet 

3
LİMİTED ŞİRKETİ



4
LİMİTED ŞİRKETİ

GEBE EĞİTİMİ MAKET VE MODEL GRUBU
1) Doğum girişim ve muayene maket seti
• Yarım beden kalça formundadır. 
• Maket kadın kalçasını simüle etmektedir.
• PVC Plastikten imal edilmiştir. 
• Maketle birlikte, doğum yaptırılabilen kadın kalçası, doğum demostras-

yonu için fetüs, haricen müdahale ile doğum geliş ekipmanı, servikal 
değişim modelleri, plesenta ve umblikal kord set halinde sunulmaktadır. 

• Bebeğin gelişinin simüle etmektedir.
• Leopold manevra ekipmanları olarak haricen müdahale edilebilir ve po-

zisyonlandırılabilir fetüs, harici hava puarı ile anne karnındaki bebeğin 
durumunu ortaya koyan ekipman sunulmaktadır. 

• Palpasyonla normal ve hamile uterus yapısı ve bebeğin geliş pozisyonu 
seçilebilmektedir.

• Uterus yapısı gözlenebilmektedir.
• Doğum açıklığı izleme modelleri maket seti içinde ayrıca sunulmaktadır. 

Bu modeller altı adetten oluşan set halindedir. 
1. Modül; dilate olmamış serviksi,
2. Modül; yaklaşık 2 cm. dilate serviksi,
3. Modül; yaklaşık 4. Cm. dilate sirviksi
4. Modül; yaklaşık 5 cm dilate serviksi
5. Modül;yaklaşık 7 cm dilate serviksi
6. Modül; yaklaşık 10 cm dilate serviksi simüle etmelidir.

• Maket bir çanta içinde set halinde sunulmaktadır.
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2)   Doğum Eğitim Maketi

• Model PVC plastikten imal edilmiştir.

• Hamile kadın kalçası ve fetüsten ibarettir.

• Model görüntüsü gerçeğe yakındır.

• Model üzerinde manuel veya forsepsle girişim yapılarak geliş doğum 
operasyonu demonstre edilebilmektedir.

• Fetüsün istenilen modulasyona getirilebilmesi için esnek yapıda olması 
gerekmektedir. 

• Fetusun fortanelleri seçilebilmektedir.

• Yaklaşık olarak 60x40x40 ebatlarında ve 5 kg ağılığındadır.
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3) Yenidoğan bebek bakım girişim maketi

• Medikal bakım ve girişim amaçlı geliştirilmiştir.

• Oyuncak bebek izlenimi vermemektedir.

• Manken yenidoğan bebek görüntüsünde ve yapısındadır.

• Baş hareketlidir.

• Göze ve kulağa damla simülasyonu yapılabilmektedir.

• Holistik hemşirelik ve ebelik bakım uygulamalarından sünger banyosu, 
elbise giydirme ve değiştirme, emzirme manevrası ve de bebek bezi 
bağlama çıkarma uygulaması yapılabilmektedir.

• PVC Plastikten imal edilmiştir.

• Gerçekçi bıngıldak koronal sütur ve paryetal sütur yapısı gözlenmekte-
dir.

• Nasal ve oral gastrik tüp uygulaması yapılabilmektedir.

• Rektal yoldan beden sıcaklığı / ateş ölçümü yapılabilmektedir.

• Umblikal bölge bakımı yapılabilmektedir.

• Testis muayenesi yapılabilmektedir.

• Banyo, emzirme ve lavaj demostrasyonu yapılabilmektedir.

• Taşıma koruma çantası içinde set halinde sunulmaktadır. 
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4) Genel bakım bebek maket seti 

• Medikal bakım ve girişim amaçlı geliştirilmiştir.

• Oyuncak bebek izlenimi vermemektedir.

• Normal yenidoğan bebek ağırlığında ve boylarındadır. 

• Derisi yaklaşık olarak yenidoğan yumuşaklığında ve görünümündedir.

• Baş, kol ve bacakları hareket edebilecek şekilde esnektir.

• Yıkama ve giydirme eğitimi yapmaya uygundur.

• Fontanel süturları belirgindir.

• Gözleri kapakları açılıp kapanabilmektedir.

• Göze ve kulağa damla simülasyonu yapılabilmektedir.

• Makattan ateş alma simülasyonu yerine getirilebilmektedir.

• Göğsünde meme başları belirgindir.

• Emzirme eğitimi için ağız açıklığı yeterlidir.

• Göbek yapısı yenidoğan bakımı açısından uygulamaya elverişlidir.

• Kız ve erkek cinsiyetleri için ayrı ayrı modelleri bulunmaktadır.

• Taşıma ve koruma çantası ile birlikte set halinde sunulmaktadır.
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5) Kadın kalça kemiği

• Bir plaka üzerine monte edilmiş kadın pelvisi ve yenidoğan fetüs başının 
pubik boşluktan çıkışını simüle eden bir düzenleme şeklindedir.

• Pelvis ve fetüs başı normal büyüklüklerindedir.

• Fetüs başı pozisyon verilebilir bir spiral veya esnek bir metal yapıyla ile 
plakaya bağlanabilmektedir.

• PVC plastikten imal edilmiştir.

• Taşıma ve koruma çantası içinde sunulmaktadır.

6) Kadın pelvis kasları maketi

• Kadın pelvis yapısı üzerinde 
iç ve dış üreme organlarının 
bir arada sergilendiği model 
şeklindedir.

• Pelvis tabanı üzerinde kas 
damar ve sinir yapılanması-
nın kasların kemiklerle bağ-
lantılarını sergileyen model 
şeklindedir.

• 4 parçaya ayrılabilmektedir. 

• PVC Plastikten imal edilmiş-
tir.
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7) Meme anatomisi maketi (normal periyotta) 

• Maket meme, tek bir adet stant 
üzerine monte edilmiş olmalıdır.

• Normal periyodundaki meme ana-
tomisinin öğrenilmesi amaçlı üre-
tilmiştir.

• Kadın memesinin iç yapısını nor-
mal durumda sagital kesitli olarak 
iki parça halinde sergileyen model 
olarak bir taban üzerinde sergilen-
miştır.

• Memenin areolası, sinüsü, ductul 
ve duktusları ile süt üreter alveol-
ları simüle edilmektedir.

• PVC plastikten imal edilmiştir. 

8) Meme anatomisi maketi (laktas-
yon periodunda)

• Maket meme, tek bir adet stant 
üzerine monte edilmiş olmalıdır.

• Laktasyon periodunda bir anneye 
ait meme anatomisinin öğrenilme-
si amaçlı üretilmiş olmalıdır.

• Kadın memesinin iç yapısını nor-
mal durumda sagital kesitli olarak 
iki parça halinde sergileyen model 
şeklindedir.

• Memenin areolası, sinüsü, ductul 
ve duktusları ile süt üreten  alveol-
ları simüle etmektedir.

• PVC plastikten imal edilmiştir.
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9) Emzirme eğitimi için vücuda takılabilir anne memesi

• Kadın gövdesini meme bölümünü simüle etmektedir.

• Meme gerçek kadın meme ölçülerinde ve ten renginde ve elastiki yumu-
şaklıktadır.

• Meme areolası belirgin ve daha koyu renklidir.

• Temel düzey kendi kendine meme muayenesinde ve yenidoğan emzir-
me simülasyonunda kullanılmaktadır.

• Maket kemerlerle uygulayıcıya bağlanıp emzirme eğitiminde memenin 
pozisyonuna dair simülasyon yapmaya uygundur. 

• Kullanıcı Özel kemerleri ile kullanıcı göğsüne bağlayıp kendi kendine 
meme muayenesi simülasyonunu yapabilmektedir.

• PVC plastikten imale edilmiştir. 

• Taşıma ve koruma çantası içinde sunulmaktadır.
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10) Meme muayene maketi

• Yetişkin kadın gövdesini simüle etmektedir
• Kolsuz ve başsız üst kadın gövdesi şeklindedir
• Kadın meme muayenesi amacıyla üretilmiştir.
• PVC plastikten imal edilmiştir.
• Maketin deri dokusu gerçeğe yakın elastikiyette ve renktedir. 
• Aksial meme muayenesi için kolların kaldırılmış pozisyonda yapılandırıl-

mıştır.
• Sternum belirgindir.
• Meme areolası ve uçları farklı renkte ve belirgindir.
• Meme maketi yatay ve dikey olarak incelenebilmesi için alttan ve arka-

dan standı bulunmaktadır.
• Kadın memesi üzerinde tespit edilebilen patolojik oluşumlar aşağıdaki 

gibidir. 
• Sağ meme ucunda lezyon görüntüsü,
• Sağ meme üst ve yan bölgesinde bölgede nodül
• Sağ meme alt taraf dış dokusu üzerinde renk değişikliği
• Sol meme üst bölgesinde harici fiziksel muayene ile hissedilebilen 

kitle bulunmalıdır.
• Sol koltuk altında lenfatik nodül
• Sol meme alt bölgede portakal kabuğu dokusu ve sertleşme görü-

nümü
• Sol meme başında çöküntü patolojisi
• Sol meme üstünde deri çöküntüsü
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11) Uterus maketi

• Uterusun anatomik yapısını sergi-
lemektedir.

• PVC Plastikten imal edilmiştir.

• Bir stand üzerinde sergilenmekte-
dir.

• Sagital kesitten İki parçaya ayrıla-
bilmektedir.

12) Fertilizasyon maketi; 

• İki ayrı frontal kesit yapısında kadın genital organları üzerinde ovulasyon 
mekanizmasını sergileyen eğitim modeli şeklindedir. 

• Overler, ovarium ve uterusun kesit görüntüsü büyütülmüş bir şekilde 
sergilenmektedir.

• Fertilizasyonun oluşumu İki ayrı görüntü halinde stand üzerinde sergi-
lenmektedir. 

• 25x85 cm boyutlarındadır.
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13) Kadın iç ve dış genital organları maketi

• Kadın genital organının median kesit yapısında incelenebildiği içeriğin-
de iç ve dış genital yapının detayıyla incelenebildiği, bir tabana monte 
edilmiş model şeklinde sunulmaktadır.

• PVC Plastikten imal edilmiş olmalıdır.

• 4 parçalıdır. 

14) Erkek iç ve dış genital organları maketi

• Erkek genital organının median kesit yapısında incelenebildiği içeriğin-
de penis, prostat, sperm kanalı, testis yapısının detayıyla incelenebildiği 
bir tabana monte edilmiş model şeklindedir. 

• PVC plastikten imal edilmiştir. 

• 4 parçalıdır. 
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15) Rahim içi araç (RİA) uygulama eğitim maketi

• Yetişkin kadın iç üreme organ ya-
pısını simüle etmektedir.

• PVC plastikten imal edilmiştir.

• Uterus yapısını, tübaları ve overleri 
göstermektedir.

• RİA uygulamasının simülasyonu-
na müsaittir.

• RİA nın uygulaması ve çıkarılması 
işlemleri yapılırken gözlenebilmesi 
için üst kısmı transparandır

• Uygulama RIA ile birlikte sunul-
maktadır. 

16) Erkek kondom eğitim maketi

• Erekte erkek insan penisini simüle 
etmektedir.

• Maket yetişkin bir erkek kondom 
/ prezervatif kullanma eğitimi için 
geliştirilmiştir.

• PVC plastikten imal edilmiştir.

• Erkek skrotumu ve penis yapısı 
birlikte görüntülenebilmektedir.

• Yatay bir zemine yerleştirilmesi 
mümkün olan platformu üzerinde 
monte edilmiş olarak sunulmakta-
dır.

• 20 adetlik bir paket uygun boydaki 
erkek prezervatifi ile birlikte sunul-
malıdır.



LİMİTED ŞİRKETİ

17) Embriyo maketi 

• Model embriyonun ilk dört haftalık görüntüsü-
nün büyütülmüş yapısını sergilemektedir.

• Model tek parça ve plastikten imal edilmiştir.

• Stand üzerinde sergilenmelidir.

18) Dokuz aylık gebe ve uterus kesit maketi

• Maket yetişkin hamile kadın abnomeni median kesitini simgelemektedir.

• Maket içinde ayrıca baş geliş pozisyonunda 9 aylık fetüs bulunmalı ve 
duruş pozisyonu simüle etmektedir. 

• Maket PVC plastikten imal edilmiştir.

• Maketin dışında bulunan yeni gelişmekte olan faetüs yapısı ile birlikte 
toplam dört parçalıdır.

• Maket 35x18x35 boyutlarındadır.

• 3,5 kg ağırlığındadır. 
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19) İntrauterin yaşam maket seti

• Fetüsün intra uterin gelişim aşamalarını modelleyen yaklaşık 8 ayrı ma-
ket halinde ibaret bir set olarak sunulmaktadır.

• Ayrı ayrı birer pano üzerinde monte edilmiş toplu sergileme maket düze-
ni şeklindedir.

• Maketlerin herbiri ifade ettiği intrauterin yaşamdaki gerçek boyutlarda 
yapıyı simüle etmektedir.

• PVC Plastikten imal edilmiştir.

• Elle boyanmıştır.
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20)  plesanta maketi

• Model plastikten imal edilmiştir.

• Bir stand üzerinde sergilenmektedir.

• Plesanda göbek ve göbek kordonu arasın-
da bağıntıyı sergileyen model olarak üretil-
miştir.

• En az iki kat büyütülmüş yapıdadır.

• PVC plastikten imal edilmiştir.

• Anatomik yapıya özellikler simüle edilmek-
tedir.

• 20x22x5 cm boyutlarındadır. 

21) CpR eğitim bebeği

• Manken bebek tam beden yapısındadır.

• Plastikten imal edilmiştir.

• Giysili olarak sunulmaktadır.

• Heimlich manevra eğitimi yapılmaya uygundur. 

• Baş öne ve arka yöne ekstansiyon amaçlı olarak hareketlidir.

• Yenidoğan bebek CPR eğitim uygulamalarına elverişlidir.

• Heimlich uygulaması ile ağıza yerleştirilecek kitlenin dışarı atılması simü-
lasyonu yerine getirilebilmektedir.
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22) Empatik hamile anne giysisi modeli
• Anne adaylarının hamileleiklerinin 

ileri dönemlerinde yaşayabilecek-
leri fiziksel zorlukların hissedilmesi 
amacına yönelik olarak üretilmiştir. 

• Anne adaylarının hamileliklerinin 
ileri dönemlerinde vücutlarına uy-
gulayacakları ağırlıklı empatik ön-
lüğü giyerek/takarak kendilerini 
daha iyi hazırlamalarına yardımcı 
olarak üründür.

• Özellikle gebe okullarında ve gebeliğe hazırlık sınıflarında kullanımı 
amacıyla üretilmiştir. 

• Baba adaylarının empatik hamile önlüğünü giyerek/takarak, anne aday-
larının hamileliklerini içselleştirerek yaşayabilecekleri zorlukları daha ko-
lay anlamalarına yardımcı olacak şekilde üretilmiş olmalıdır.

• Dış kısmı Likralı esnek kumaş ve iç kısmında astarı ile imal edilmiştir.
• Ağırlık olarak göbek kısmına 4,5 kg memelerin arkasına da her birine 0,5 

kg içinde mikro metal bilyalarla oluşturulan ağırlık torbaları bulunmaktadır. 
• Göbek yüksekliği poliüretan süngerle oluşturulmuştur. 
• Normal bir kişinin bedenine arkadan önden uygulanabilir ve arkadaş 

sabitlenerek giyilebilmektedir.
• Bir kişinin giydiğinde Normal olarak 8-9 aylık hamile bir annenin beden 

görüntüsünü simgelemektedir.
• Omuzdan ve belden arkaya velkrobantla ayarlı olarak sabitlenebilmektedir.
• Meme arkasından ve göbek kısmının arkasından ağırlık ve kabartı veril-

miştir.
• Ağırlıklar metal granüllerle elde edilmiştir.
• İstenildiğinde eklenebilecek Toplam ağırlığı 5,5 kg ağırlık torbası bulun-

maktadır.
• Hamilelerde oluşan sulunum güçlüğünün simülasyonu için set içinde 

geniş velkro bant bulunmaktadır. 
• Karında ve meme yapısında hamile anne dış görüntüsünü verebilmektedir.
• Taşıma ve koruma çantası içinde set halinde sunulmaktadır.
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FİZİKSEL AKTİVİTE GRUBU
• Egzersiz / Fitness / Plates Minderi (16+1 adet), 60x 160 cm ebatlarında 

en az 15 mm kalınlıkta olmalı, rulo haline getirildikten sonra açıldığında 
kendiliğinden düz forma da dönüşebilen özellikte, en az 28 dasite po-
liüretan veya PVC Sünger özellikte olmalı silinebilen dokuda ve yüzey 
dezenfektanlarından zarar görmeyecek özellikte olmalı,

• Pilates seti; (16+1) Yetişkin boylarda, top (65 cm çap) ve gergi (thera) 
bandajları, şişirme pompaları ve topları şişirmek için de bir adet elektrikli 
hava kopmresörü istendiğinde topların yer kaplamamamı için kolay in-
dirilip şişirilmesi mümkün olmalıdır.

• Kataloğumuzda yer alan diğer fiziksel aktivite ekipmanlarından yararla-
nılabilir.

1) Egzersiz matı

• Pilates aerobik ve jimnastik sporlarına uygun tiptedir. 

• 15 mm kalınlığındadır.

• 60x170 cm boyutlarındadır. 

• Rulo haline getirilerek fazla alan kaplamaması ve korunması sağlanabil-
mektedir. 

• Rulo halinde korunması için sarma ve asma bandı verilmelidir.

• PVC veya poliüretan sünger yapıda olmalı

• Pastel renkli olmalıdır.

• Muhtelif renklerdedir. 
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2) pilates topu

• Anne adaylarınının fiziksel aktiviteleri 
için uygun olmalıdır. 

• Elastik yapıda PVC plastikten imal 
edilmiş olmalıdır.

• 65 cm çapındadır. 

• Şişirme pompası ile birlikte sunulmak-
tadır. 

3) pilates çemberi

•  Kol kasları egzersizi için üretilmiştir.

•  50 cm  çapındadır.

•  İki yanında tutma aparatları olmalıdır.

4) Meditasyon Minderi

• Koyu renkli kumaş dokuludur.

• İç dolgusu yeterince yumuşaklıkta-
dır. 

• 50 cm. çapında 25 cm yüksekliğin-
dedir. 

• Dış dokusunun temizlenebilmesi 
için fermuarından çıkarılabilmektedir. 
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5) Meditasyon sandalyesi

• Yere oturmalı ve arkalık desteklidir.

• Yıkanabilir kumaş kaplamalıdır.

• Arkalık desteği metal profildendir.

• Oturma zemini 40x40 cm olmalıdır.

• Yaslanma sırtlığı yüksekliği yaklaşık 60 cm, eni 40 cm olmalıdır.

• Oturma minderi yaklaşık 5 cm kalınlığında sünger olmalıdır.

6) Oturma yer minderi

• Kırpıntı parça sünger dolguludur.

• 70x70 cm x15 cm boyutlarındadır. 

• Kılıfı çıkarılıp yıkanabilir özelliktedir.

• Muhtelif renklerdedir.
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7) Armut koltuk

• Yetişkinlerin oturabileceği büyüklük-
tedir.

• Arkalığın yerden yüksekliği 60 cm, 

• Oturma yüksekliği 30 cm

• Oturma zemini çapı yaklaşık 50 cm

• Polistren (köpük) tane/granül dolgu-
ludur.

8) Bolster

• Yaklaşık 30 cm çapında ve 70 cm 
uzunluğunda yuvarlak yastık for-
mundadır.

• Dış koruma kılıfı fermuarlı yıkanabi-
lir dokuma kumaştır. 

• İç dolgusu kırpıntı süngerdendir.

• İstenildiğinden dış koruması çıkarı-
labilmesi için fermuarlıdır.

9) Tenis topu

• 7 cm çapında,

• Dışı elyaf

• İçi şişik

• El ve parmak egzersizleri yapmaya uygundur.
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GEBE OKULU DİĞER İHTİYAÇ GRUBU
1) Bebek banyosu yıkama küveti

• Bebek yıkama eğitimine müsaittir.

• PVC plastikten imal edilmiştir.

• Boyutları en; 80 cm. boy; 50 cm. yükseklik 25 cm dir.

• Kenarında sabun koyma platformu bulunmaktadır.

• Küvetin kenarlarından bağlanarak/ takılarak bebeğin konulabileceği yıkı-
ma filesi ile birlikte sunulmaktadır.

• Setin içerisinde bebek yıkama süngeri ve lifi verilmektedir.

• 1,5 lt hacminde saplı yıkama maşrapası ile birlikte en az 15 lt. hacminde 
ve taşıma saplı su kovası ile birlikte sunulmaktadır. 

2) Bebek boy ölçüm cetveli (infantometre)

• Bebeklerin boylarını ölçeme için geliştirilmiştir. 

• 80 cm uzurluğundadır.

• Başı sabit, ölçüm skalasın-
da serbet olan bir ölçme dü-
zeneği bulunmaktadır.

• Bebeğin boyunu santimet-
rik olarak ölçebilmektedir.

• Ahşap malzemeden imal 
edilmiştir.
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3) Bebek Terazisi

• Terazinin tartım kapasitesi 20 kg.

• Hassasiyeti 0.01 kg.’dır. 

• Terazinin dijital göstergesi rakam-
saldır.

• Terazinin bebek koyma bölmesi 
ayarlanabilir tiptedir.

• Terazi ful elektronik, mikro proses 
kontrollüdür.

• Terazideki tartım sonucu bebek 
hareketi ile değişmemektedir.

• Terazi 9 V Pille çalışmaktadır. 

• Terazinin ekranı LCD tiptedir. 

 

4) Yetişkin boyölçerli tartı

• İnsanda antropometrik boy ve ağırlık ölçüm 
amaçlı üretilmiştir.

• Gerektiğinde taşınabiliecek tiptedir. 

• Digital ekranı bulunmaktadır. 

• Kg. cinsinden değerleri digital ekranda gös-
termektedir. 

• Maksimum ölçüm ağırlığı 180 kg.dır.

• Minimum Ölçüm ağırlığı 10 gr. 

• Boy ölçme düzeneği bulunmaktadır. 
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5) Bebek hastane çıkış seti

• Sempatik görünümlü ve konforlu tasarıma sahiptir.

• Ürünlerde kullanılan baskı, nakış ve aksesuarlar bebekler için özeldir.

• Ürünlerinde bebekleri için sağlığa zararlı materyaller kullanılmamıştır..

• %100 pamuktan üretilmiştir. 

• 30 derece sıcaklıkta yıkama ile zarar görmemektedir.

• İçeriğinde, zıbın, alt giysi üst giysi, şapka, eldiven çorap, önlük, pamuklu 
battaniye ağız temizlik bezi bulunmalıdır. Kız bebek (pembe) ve erkek 
bebek (mavi) için bir çift halinde sunulmaktadır.
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6) Bebek taşıma seti

• Bebeklerin taşınması için geliştirilmiş set halinde sunulmaktadır.. 

• Setim içinde bebek malzeme çantası Port bebe, bebek taşıma şalı, be-
bek taşıma kangurusu bulunmaktadır. 

7) Gebe bilgilendirme afiş eğitim seti

• 12 adetlik  afiş seti halindedir.

• 70 cm x 100 cm ebatlarındadır. 

• Renkli baskı 

• Duvara veya dikey yüzeylere monte edilebilecek şekilde Sert plakaya 
uygulanmış veya askı çıtalarına monte edilmiiş olarak sunulmaktadır. 

• İçeriğinde aşağıdaki konuları içermelidir.

1. Kadın Hayatının Dönemleri 2.  Ovulasyon
3. Menstrual siklus   4. Embriyonel gelişim
5. Gebelik ve doğum  6.  Gebelik fizyolojisi
7. Fetüs Fizyolojisi    8. Laktasyon fizyolojisi
9. Bebek ekzirme teknikleri  10. Üreme orrganları
10. Neonatal resussitasyon  12. Aile planlaması
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Evrakın elektronik imzalı suretine http://e-belge.saglik.gov.tr adresinden e36fdffc-bb50-45c5-905e-0b78bb19d9f1 kodu ile erişebilirsiniz.
Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanuna göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıstır.
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