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LARiNGEAL MASKE
| - Yenidoğan için kullanı labiliı, olnıalıdır.
2- En küçük bov ( l nuınara 1 a tla varsa daha küçiik bor,) olmalıdır.
3- Slikondan yapılınış olnıa lıd ıı,.

4- l5 mm lik standan konnektörü bulunmalıdır.
5- En az 40 kere kullanılabilir olmalı, Kaf içinde ( Tabanında ) bulunan havalandırma

deliğinin sekresyonu tutması içiıı en az 3 ( üç ) gözeneği olmalıdır.
6- Larengeal maske flexible biikülmeyi engelleyici ve daha esnek spiralti tel destekli bir hava

yolu Iüpü olmalıdır.
MEKONYUM ASPiRATÖRÜ

l. Endotrakeal tiip adaptöriine ıırgun l5 ı-ıını lik konnekıijıii olnıalıdıı..
2. Mekonyum aspiratörü baş parnıak 1ardımı ile iistıen kolaylıkla kontrol edilebilmeli.

aspirasyon aralıkları kullanıcının isteğine göre ayarlanabilmelidir.
3. Mekonyum aspiratörü latex olmaınalıdır.
4. Ürünün üstünde markası yazılı olmalıdır.
5. Haznesi 5.5 cın olmalıdır.
6. Ürtin^ numuneve uyııun olırıalıdır.
7. Aspiratör lıoılıııııııııun kola1 lıkla ıakılabilnıesi için 1,aklaşık 2.6 cın uzuırluğunda

çamağacı şekliırde konnektör kısıııı olınalıdır.
ENDOTRAKEAL TÜP

l. 2,5-3-3,5 ve 4 olmak iizere 4 ayrı numaralı olmalıdır.
2. Oral-ıazal kullanıma uygun olmalıdır.
3. Travma oluşıurmayan yuvarlatılmış ucu olmalıdır.
4. Kaf'sız olmalıdır.
5. Cııı ölçekli derinlik çizgilcri ı,ılınalıdır.
6. Vokal kord çizgileıi olınalıdıı,.
7. Bağlantı konnektöri'ı olınalıdıı,.
8. Şeffaf olmalıdır.

ENTÜBASYON STİLESi
l. Yenidoğan için kullanılan 2.5-3-j.5 ve 4 numaralı endotrakeal tüplerle kullanıma uygun

olmalıdır.
2. Yumuşak aliiınin1.,unı ctratlnda P\ıC ile kap|ann,ıış olıııalıdır.
3. Dışı diizgiin. ipeksi özelliktc riiksck ıoğıınltıklu ptılicıilen ile çevı,ilnıiş olıııalıdır.
4. En az -10 keıc ku l|anı la[-ıiliı, iıln,ıalıdır.
5. Çeşiıli veya tek boyda olabilir.

LARiNGosKoP BIÇAĞI AMPULÜ
l. Yenidoğan için kullanılan l, 0 ve 00 numaralı diiz laringoskop bıçaklarıyla uyumlu

oImalıdır.
KALEM PİL (AA)

l.Laringoskopta ku llan ınıa uvgun olnıalıdır

MALZENIE ÇANTASt
l. En az 50x70, en çok 70xl00 boyutlarında olmalıdıı.
2. İçine konulacak eğitim maketlerinin zarar görmesini önleyecek kadar sert bir malzemeden

yapılmış olmalıdır.
3- Eğitim yapılacak illele eğitimde kı,ıllanılıp geri iade ediImek üzere. eğitim ma|zemelerinin

kargo ile gönderilip alınııası aııacıı,la pek çok kez kullanılabilecek ölçüde dayanıklı
cılı-ıııılıdır.
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YENiDOĞAN CANLANDIR]\lA PR.GRAMl EĞıTİM MALZEMELERi arıul
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l. Yeni doğmuş bebek resüsitasyon eğitim mankeni tüm vücut olmahdır.2. Ağız ve burundan ventile edilebilir olmalıdır.
3. Sadece kaf'a uygun duruma getiriidiğinde hava yolu açılmalıdır.4. Bebek maketi ile CPR eğitimi ),apıl;bilir.5, Bebek n-ıaketinde Çıkaııılabilir göbek kordonu olmalı, kordon üzerinde iki arter vegöbek veıı katateri takn-ıa uygulanıasııra olanak sağlayan bir ven bulunmalıdır.6, Harekeıler anatomik açıdan doğrrı oliıp ]ıava r erıııe iııasında kontı-ol edilebilmelidir.7. ventilasyon işleıni çok şiddetli ya da hızIı yapılırsa ınideyi forse 

"iiigi" 
goa.görülebilmelidir.

8. Baş ile anatomik olarak 1,eı,incle olan trakea, vokal kordlar, özafagus ve buna simule
edilmiş akciğer ve nıide aşağıtlaki pı.osedürleı.in deııenmesini saglamaİdır;a. Buruı.ı ve ağızdaıı aspirasyon

b. Orof'ariı-ıgeal ıiip lakına
c. Eıtübası,on ve tıakeal aspiıasııın
d. Gerçek göğiis yükselişi ve inişi
e. Umblikal ven kataterizasyonu uygulaması
f. Maske ile ventilas_yon
g. Göğüssıkıştırınaları

9. orijinal kullanma kılavuzu,e Türkçe kullanma kılavuzu beraberinde verilmelidir.
10. Maket zarar görınemesi için özel çantasında verilmeli, bu çanta soo gramd; daha agır

olmamalı ve ınaketle biı,likte 3 adeı değiştirilr,biliı göbek iordonu ve-kayganlaştırıcıjel ya da 1 şişe maııkelı yağı r,criimelidir
l ] . Maket, numuneye uygun olııalıdır.
12, C'ıhaz her tüı'lü fabrikas1'on ve montaj hatalarına karşı 2 (iki,; yül ücretsiz garantili olmalı,

.l0 
(On) Yıl si.ireYle de iicı'eti ıııukabiliırde yedek parça ve teknik seıvis İizmet garantisi

bulunmalıdır_
LARİNGOSKOP SETİ

l. l aringoskop seti diiz tip standaı-t ] adet ışıklı milleı.uca salıip olınaIıdır.2. Uçlar 00. 0.1 ııuııraralı olııalıdır-
3. Laringoskop setinin sapı staııdart ve pilli oimalıdıı..
4. C,ihazla birlikte 6 adet yedek ampüi ve l2 adet kaleıı pil verilmelidir.5. Taşıına ve saklama çantası brıluırnıa!ıdır.
6. Imalat hatalarıııa karşı l yıl gaı.antili olmalıdır.

_._7. LJlııslar arası garanıi belgcleı.inden birine sahip oIınalıdır.
KENDI ŞIŞEN BALON

Hastaya pozitil basınçta oksi|en ıa da hava vernıek tizere kullanılır, mevcut balon sıkılıp
bırakıIdığıırda kendiliğinden ilk haline döncr.
Resüsitasyon cihazı yeni doğan ve prematüre bebekler içindir.
Cihaz ile birlikte 2 adet yastıklı yeni doğan maskesi ve 2 adet airwav verilir.
Endorrakeal tüp ve yüz maskelerine kolayca takılabilmelid ir.
Kolay yınılııanralı- patlaınaınaIı. kırıimamalıdır.
Balonun iç hacıni yaklaşık 240 ınl olınalıdır.
Cihaz|a biı,likle oksijcn lıorıııııırı ve oksijen rezefvuafı veı.i|ııelidir.
Oksiien rezerr ııaı.ıııın iç lıacıııi baloııuı.ı iç hacııiıı,.lcıı lhzla olıııalıdır.
cihazın üzerinde kapak ınekaıı izır-ıası. basınç boşalur-ıa kapağı ve basınç ölçer manometre
bulunınalıdır.

l0. Ek oksijen kullanıImadığı duruınlarda rezervuar ve oksijen hortumu çıkarılabi]melidir.
l |. Ambu cihazı kullanımı, teknik özellikleri ve saklanına koşullarını içeren türkçe kitapçığı

bulunııralıdır.
12. Cihaz. numuneye uvguı-ı olı-ııalıdıı..
l3. Urün garantili o lır,ıalıd ıı-.
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