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MıNDER, YAsnL AYAıU YAzı TAl{TAsı, MAIEI BEBE!Ç BEBEI tiivErl, ür, HAvLu vE BEBE( YAĞl

TEı${İK şArTT{AMEsi

MıNDER TExfııı( şAnrilAMEsı

ı. 80'ı50 Gm ebatında olmahdlr.
2. İç kılıfı olmahdır

3. Dış kılffi pamuklu kumaştan olmahdır.
4, Pembe, maü, yşll, sarı, krmııı gİbl canlı renlte olmahdır.

5. lç do|gusu 1G20 ğıı Yokseknğnde olacak şekİlde olmahdır.

YAsn[ TEI(NİX ŞARTMMESİ

ı. 5 Ad€t 5o'5o tırı ebatnda Ye 5 adet /ı{ı'60 ebatnda olmahdır.

2. lç kıifı olmahdır.

3. Dış bht pamuklu kumaştaı o!mahdı..

4. Pembe, mavİ, yeşil, san, hrmııt gibı canh .enkte olmahdlr.

5. iç dolgusu 20 on yüksekliğnde olacak şekılde olmal|dlİ.

6. Ürün yıkama veya kullanma esnasnda keçeleşme Ye topakıanma yapmamahdİ-

AYAKu YAzl TA}tTAsl TEKNiK şARTT{AMESi

1. Yüıeyi lamlnat olacai ye sillnme sonrcında ya da sıraında leke bırakmayacaktr-

2. ÇerçeveC alümlnyrm profil olacakür, çerçerıe renğ önemsizdlr.

3. 1mx60 ölçtsıi olacakğı.
4. TeıBkopİk ryakll olacaktır. AyaHaıın yülseklİğl aya.lanabı|ıİ olacaktır.

5. En aı ıH (2} yıl garantisı olacaküİ.

5. R€nİ beyaz olacaktı.

MAI(ET BEBEK TEXNİK şARTNAMES|

l. Manken yenldoğan bebek göıüntüs{lnde ve yapısında olmahdır.

2. 8aş hareket edeöllmelldir.
3. Hoıi§tİk hemşirelİk baIıım uYgularnalaİlndan sün8eİ baıyosu, eıbısQ 8İydırme ve değştırme,

eflızırın€ maılevrag ve bebeİ bezı bağama gİarma uçuıama§ yapııabıımelıdif .

4. Plasükten lmal edllmlş olmahdır.

5. Gerçetğ bıngıHak koıonal siltur ye paıyeül §ütur yapısı g6/enebllmelidlı.

6. Rektalyoldan beden sıcaklığ / ateş ölCmü yapılabilmelldir.

7. umbllkal bölge bakımı yapılabllmelldlr.

E. Tesds muayene§ı yap!İabılme|idir.

9. Taflma koruma çantası oımahdır.
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BEBEl( l((fuEri TERNİ( SARITiıAMEsİ

1. Srıya dayanıklı maızemed€n hnlmaı öıelilkte olmahdır.
2. ikama esnasında kolay'ık sağaması iğn fiidi olmalıdır

tiF TE(NiK şARTNAMESi

1. oıdl tahdş errrıemelidiı. Yumuşak olmalıdır.
2. Sarı, kırmııı, mavl, pembe gibl canlı renlte olmalıdır.

HAVLU TEKNİK ŞARTNAMESi

1. Havlu, sııyrr kolaylık|a emen akmaz ve solmaz boyalı, pamuk ipliğindm lkl yüzü llmeli olarak
dokunmuş olacaktr.

2. uç hsımlan saçak§z, ilmesiz, bask dl*lşli olacakEİ.
3. Havlu %1{x) pamuk ıpıığİnden dokunmuş olacaktr.
4. Havlu kesilç dellk, kirli ve defolu olmayrp, 1. sıntf olacaktır.
5. üebeğ saıacak ebat ve büyüklüke olmahdlı.
6. Saıı, kırmızı, mavl, pembe gibi canlı renkte olmalıdır.

BEBEK YAĞı TEKN|x şınrıınıısi
1. Yenidoğan bebeHerde kullanıma ııygun olmahdır.
2. slk kullanımda dldı tahrış €tmemelıdır.
3. Ph değeıl bebeğln Ph sı ite uyumiu olma|ıdır.
4. son kulıanma tarıhı eıı az 2 yıl olmaılüa.
5. Dermatoıojik oıarak test edıımış oımalıdrr.
6- glde nem ve yumuşaklık kazandırma cİıt üzerlnde tabaka oluşturmamah ve hızla

emiımelıdır.
7. Alkol, paraben, sülfat ve alerlen madde lçeımemelldlı.
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