
EL REHABİLİTASYON MALZEMELERİ SETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ (2 ADET)
İŞ UĞRAŞ TABELASI
1. Ahşap malzemeden üretilm iş olmalıdır.
2. Üzerinde günlük hayatta kullanılan çeşme, kapı kilidi, ferm uar... olmalıdır.

BECERİ KÜPÜ
1. Ürün kaliteli kumaştan imal edilm iş olmalıdır.
2. Ürünün her tarafında farklı beceriler geliştirmeye yönelik uygulam alar olmalıdır.
3. Düğme ilikleme, ferm uar açıp-kapama, bağcık bağlama, cırt cırt açma kapama, kemer açma 

kapama gibi uygulam alar yapılabilmelidir.
4. Ürünün her bölmesi farklı renklerde olmalıdır.
5. Kaliteli ve uzun süre kullanım a uygun olmalıdır.

EXER TABLASI
1- Tabla ahşap malzemeden yapılm ış olmalıdır.

2- Tabla sağlam velkrolu olmalıdır.

3- Tablanın üstünde en az 6 adet çalışma parçası olmalıdır.

KANAL ÇALIŞMASI
1- Ana parça ahşap yapıda olmalıdır.

2- Dört adet ayağı olmalıdır.

3- Tablanın üzerinde açılm ış kanal şeklinde iki yapı olmalıdır.

4- Kanallarda hastanın parmakları ile hareket ettirebileceği malzeme olmalıdır.

5- Kanallar S şeklinde ve Z şeklinde olmalıdır.

MİNESOTA OYUNU
1- Ahşap olmalıdır.

2- Kendi içinde iki bölme olmalı biri yerleştirme ahşap parçalar için d iğer yerleştirm e yeri şeklinde.

3- Ayrıca iki ayrı parça olmalı ve üzerleri yerleştirm e için oyulmuş olmalıdır,

4- Yerleştirilecek parçalar ahşap olmalı ve en az dört renk de olmalıdır.

PARMAK AĞIRLIK ÇALIŞMASI
1. Malzeme ahşaptan üretilm iş olmalıdır.
2. Ürün en az 25 bölümden oluşmalıdır.
3. 3 farklı renkte en az 12 adet ağırlık olmalıdır.
4. Her rengin ağırlığı farklı olmalıdır.

ÜÇLÜ KOORDİNASYON ALETİ
1- Eklem hareketinin ve el becerilerinin arttırılması amaçlı olmalıdır.
2- Zemin tablası ahşap olmalıdır.
3- Ahşap tabla üzerine monte edilm iş ve şekil verilm iş en az üç renkli metal çubuklar olmalıdır.
4- Metal çubuklara geçirilm iş halka gibi ve çubuk üzerinde hareket ettirilebilen çubuklar olmalıdır.

PROGRESİF EL EĞİTİM CİHAZI
1- Hand trainer vvebler el rehabilitasyonuna uygun olmalıdır. 

VVebler değişik renklerde olmalıdır,2 -

3- Her rengin direnci birbirinden farklı o lmalıdır
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4- Weblerin takılabild iği yuvarlak kasnak verilmelidir.
5- Kasnak iki adet olmalı ve iç içe geçebilmeldir. İçi İçe geçerken webi ortada sıkıştırmalı ve böylece 

kullanıma hazır olmaldır.
6- W ebler 6 farklı renk ve dirençte olmalıdır. Bu renkler tan, sarı, kırmızı, yeşil, mavi, siyah olmalıdır.
7- Bir set içinde 2 adet takma kasnağı ve 6 adet farklı renkte web verilmelidir.

EL EGZERSİZ TOPU SETİ

1. Toplar Fizik tedavide el egzersizleri yapılabilecek yapıda olmalıdır.
2. Top seti en az 5 adet top dan oluşmalıdır.Toplar yuvarlak olmalıdır.
3. Her egzersiz topunun 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.

Toplar sıcak ve soğuk uygulamalara uygun olmalı bu özelliğin kullanımı için m ikrodalga ısıtıcılar ya 
da donduruculara konabilmelidir

DİJİFLEKS SET
1. Malzeme el parmaklarını çalıştırmak için tasarlanmış olmalıdır.
2. Malzeme üzerinde 2-3-4-5. parmakları bağımsız çalıştıracak şekilde yaylı sistem olmalıdır.
3. Malzeme 5 değişik renk koduyla belirtilm iş ve her renk ayrı dirençte olarak set ve setin 

sehpası ile birlikte verilmelidir.
4. Malzeme hafiften serte doğru sarı, kırmızı, yeşil, mavi, siyah renkte ve sırasıyla toplam 

uygulanan ağırlık 0.7-1.4-2.3-3.2-4.1 kg olmalıdır.

EGZERSİZ HAMURU SETİ
1. Egzersiz hamuru 6 değişik renk ve sertlikte olmalıdır.
2. Her sertlikteki hamurun rengi farklı olmalıdır.
3. Egzersiz hamuru non toksik ve anti-m ikrobiyal olmalıdır.
4. Egzersiz hamurları en az 450 gr’lık kutularda olmalıdır.

FLEXBAR
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. 

DUMBEL SETİ

1- Dumbel güçlendirme ve rehabilitasyon amaçlı olmalıdır.
0,5 kg Dumbıl 3 adet
1 kg Dumbıl 3 adet
2 kg Dumbıl 3 adet
3 kg Dumbıl 3 adet
4 kg Dumbıl 3 adet
5 kg Dumbıl 3 adet

2- Dumbeller kaliteli vinil kaplı ve ergonom ik yapıda olmalıdır.

HAND XTRANIER
1-Ürün elastik malzemeden yapılm ış olmalıdır.
2- Ürünler delikli olmalı ve bu deliklerle parmak flexion ve esktansiyon çalışmak mümkün olmalıdır.
4- Ürünlerin her rengin direnci farklı olmalılıdır.
5-En az 4 farklı renkte olmalıdır.

CANDO WEB
1- W ebler elastik malzemeden yapılm ış olmalıdır.
2- W ebler delikli olmalı ve bu deliklerle parmak flexion ve esktansiyon çalışmak mümkün olmalıdır.
3- W ebler 6 farklı renkte küçük 18cm çaplı olmalıdır.
4- Weblerin her rengin direnci farklı olmalıdır


