
 

 

 

CANAVAN HASTASI ÇOCUKLAR İÇİN CİHAZ VE SARF 

MALZEME LİSTESİ 

 
1-)  OKSİJEN KONSANTRATÖRÜ :   Evde Okisjen desteği almak için kullanılan 
oksijen üreten elektrikli sabit bir  cihazdır. Cihazın %20’si kadarını devlet 
karşılamaktadır. 
 
 

 

 



2 ) PULSE OKSİMETRE CİHAZLARI : Kandaki oksijen miktarını ölçmeye yarar. 

Bu cihazlar sürekli kullanılmaktan, kandaki oksijen miktarını zamanla yanlış  

göstermekte ve bir süre dinlendirilmesi gerekmektedir. Mevzuat, bir adet 

olmak üzere, cihaz bedelinin %30-35’ini karşılamaktadır. Oysa, sabit, 

taşınabilir ve elektrikli olmak üzere 3 adet pulse oksimetre kullanılmaktadır. 

 

 

3)PULSE OKSİMETRE PROBE: Bu sarf malzemeler yukarıdaki aletlere 
takılarak parmağa bağlanmakta ve bu sayede kandaki oksijen miktarını 
ölçmektedir. Haftada bir yenisini takmak gerekmektedir. Her 10 günde bir 
yenilenen  bu sarf malzeme 40 USD değerindedir. 
 

 
 



4) VEST CİHAZI:  Canavan hastası çocuklar için hayati önem taşır. Bu 

çocuklar yürüyemez, ayakta duramaz ve yutkunamaz. Bu nedenle de 

tükürükleri akciğerlerine kaçar. Vest cihazı, verdiği titreşim ve göğse çeşitli 

frekanslarla verilen şişme ve inme etkisi ile, çocuğun öksürmesini ve 

tükürüklerin akciğerlerden yukarı doğru hareket etmesini sağlar ve bir nevi 

hayat kurtarıcıdır. 

Cihaz 14.000 USD değerindedir ve bu cihaz Sarp’a Amerika’daki bir vakfın 

hibesidir.  

 

 

 

 

 

 

 

 



5) OKSİJEN MASKE VE KANÜLLERİ / NEFES AÇAN İLAÇLAR 

   

 

6 ) ASPİRATÖR  VE ASPİRASYON SONDALARI:  Uzun ince hortum şeklindeki 
kanüller önce vakumlama aletine takılır ve  burnundan girilerek akciğerine 
kaçan tükürükler bu sondalar sayesinde ciğerden vakumlanır. Gün 
içinde bu işlem kışın 20-30 defa tekrarlanır. Resim 3- Tek kullanımlıktır. 

                      

1- Taşınabilir Aspiratör                                2- Elektrikli (sabit) Aspiratör 

                      

3-Aspirasyon Sondası                                             4- Aspiratör Katateri   



 

Katater; vakum cihazına bağlanan ana borudur. Her hafta yenisi ile 

değiştirilir. 

 

5- İzotonik ve Distile su –İnce sondalar içine batırılır. Burnun içine kolay 

girmek ve hijyen içindir. 

7 ) GASTROSTOMİ BUTONU:  Midesine ameliyatla açılan deliğe yerleştirilen 
düğme şeklindeki butondur.  Midede 3-5 ay sabit kalır. Sağ tarafta bulunan 
resimdeki tüpü karnına yerleştirilen butona takıp ucuna enjektör bağlayıp 
beslenmesi sağlanmaktadır. Ve her gün 3-5 kez midesine girmekte olan 
kısma gazlı bezle pansuman yapılmaktadır. 
 

                     



 

Paket halindeki gastrostomi butonları. Türkiye’de 700 TL civarında 
satılmaktadır. Heyet raporu ile alınırsa %80’i  2 ay sonra  hesabınıza yatar. 
Ancak heyet raporu için, en az üç-dört  gün hastanede ve  SSK’da geçer. 
Çalışan bir anne babanınsa yıl içindeki tüm izinleri bu bürokratik işlemleri 
için yeterli değildir.  
 
Sarp’ın annesi  bütün bu bürokrasi ve maliyet nedeniyle, Amerika’da, 
mideden beslenen çocuk annelerinin ellerinde bulunan yedekleri, bazen 
daha ucuza satın alıyor, bazen de hibe etmek isteyenler olduğunda hemen 
kabul ediyor. Ve Türkiyedeki hastalarla paylaşıyor.  
 
8)BESLENME TÜPLERİ   : Mideye yerleştirilen butona bağlanan tüplerdir. 

Her hafta değiştirilmesi gerekir. Her bir tüp, 70 TL’dir. Bunlar da tıpkı 

gastrostomi butonları gibi ,  maliyet ve bürokrasi engelleri nedeni ile zaman 

zaman hibe yöntemi ile edinilmektedir. 

 



 
9) GAZLI BEZ VE CİLDİ TAHRİŞ ETMEYEN BANT:  Gazlı bez (solda bulunan 
büyük torba içinde streril vaziyettedir) 
Her gün mideye giren butonun etrafına sarılır ve bir bantla yapıştırılır. 
Çocuğunuzun cildinde 24 saat boyunca hiç çıkarmadığınız bir bant oluyorsa 
bu bandın onun cildine zarar vermemesi en önemli kriterdir. Tek 
kullanımlıktır. 
 

                              

10) SAF SU VE BATİCON ÇUBUKLARI :  Mideye giren buton etrafının temiz ve 
steril tutulması için yapılan pansumanda kullanılır. Antiseptiktir. Tek 
kullanımlıktır. 
 

                                                 

 

11) YARA VE PANSUMAN İLAÇLARI – ELDİVENLER:   Mideye yerleştirilen 

tüpün günde 2 kere yapılan pansumanı sonrası, mideden çıkan sıvıların, cildi 

yakmaması için bu ilaçlar  ve hijyen için  tek kullanımlık eldivenler kullanılır. 



                                                 

 

12) ÇAM UÇLU ENJEKTÖR :  Canavan hastası çocuklar ağızdan 

beslenmediğinden kaşık çatal kullanmazlar. Onların kaşığı enjektördür.  Bu 

enjektörlerin içine mama doldurulur ve karnına giden tüpün ucuna takarak 

beslenme yapılır.  Tek kullanımlıktır. 

 

13) 5-10 cc’lik ENJEKTÖRLER  VE İLAÇ EZİCİLER :  Midesinden beslenen 

çocuklar ilaçlarını da toz hale getirilmiş vaziyette ve enjektörle direk 

mideden alırlar.Tek kullanımlıktır. İlaç eziciler, tablet ilaçları toz haline 

getirerek, enjektörle  mideye  vermek için kullanılır. Her bir ilacın tipine ve 

büyüklüğüne göre ayrı ilaç eziciler kullanılır. 

          

 



14) GÜNLÜK KULLANILAN İLAÇLAR  VE DAMAR YOLUNDAN VERİLEN 

ANTİBİYOTİKLER : Bu ilaçlar her gün kullanılmaktadır. Ancak ömür boyu  

kullanılması gereken bazı ilaçlar için rapor verilmemektedir. Örneğin, 

antibiyotikler ayda 4 kutu kullanılıyor, ancak mevzuat gereği sadece ayda 2 

tanesine rapor düzenlenebilmektedir. Bunun dışındaki tüm ilaçlar SGK 

tarafından ödenmektedir. 

        

 

15) DAMAR YOLU İNTRAKETLERİ, İZOTONİK SIVILAR, ENJEKTÖRLER, 

DEZENFEKTANLAR , AĞIZ BAKIM ÇUBUKLARI , MASKE VE ELDİVENLER 

 

 İntraketler, damar yoluna girmek için kullanılan ucunda musluk olan 

iğnelerdir. Bu malzeme bebeklerimiz sadece evde damaryolu tedavisi 

aldığında kullanılır.   

          



Serum Fizyolojik (mayi), damar yolundan ilaç vermek ya da mideye giren 

butonun etrafını steril etmek için kullanılır. Enjektörler, mideden verilecek 

ilaçları vermek için kullanılır. 

En sağda yer alan ağız bakım çubukları ve solüsyonlar, mideden beslenen 

kişilerin ağız bakımı için çok önemlidir. Hepsi tek kullanımlıktır. 

 

                      

Bağışıklık sistemi çökmüş durumdaki Canavan hastası çocuklara maskesiz 

yaklaşılmaz.  El ve yara dezenfektanları da pansuman yapmadan ve hastaya 

dokunmadan önce kullanılmalıdır. 

16) AFOS ve EL SPLİNTLERİ : Kasılmaları olan veya hareketsiz olan tüm 
vücutların kemik yapıları zamanla eğrilmekte ve şekil bozuklukları oluşarak 
hastaya ağrı vermektedir. Şekil bozukluklarını engellemek için sağlıklı 
insanların ayakkabı ve eldivenleri gibi kullanılan el ve ayak aparatıdır. 
Mevzuat gereği birkaç hafta rapor almak için uğraşırsanız 400 TL’si devlet 
tarafından karşılanmaktadır. Geri kalan 200 TL’yi aile ödemektedir. Uzuvlar 
büyüdükçe yenilemek gerekmektedir. 
 

 
 



 
 
 
17) BOYUNLUK : Başını tutamayan çocuklar ve yetişkinler için kullanılır. 
Türkiye’de benzerleri bulunsa da, boyunu sert bir şekilde saran bir alçı 
niteliğinde olduğundan, hassas çocuklar için ancak yurt dışından 
sağlanabilmektedir. 
 

 
 

18) TEKERLEKLİ SANDALYE :  Canavan hastası çocukları 35 kg olana kadar 
taşıyabilecek olan bu sandalyenin, baş kontrolü olmayan hastalar için, 
arkada baş desteği bulunmaktadır. Değeri 5800 Euro  olup, Canavan hastası 
Sarp’a , Amerika’daki bir vakıftan hibe edilmiştir. 

 

 
 
 
 
 



19) STANDER : Bu cihaz sayesinde , yürüyemeyen, başını dahi tutamayan 
Canavan hastası çocuklar, ayakta duruş pozisyonu alabilmektedir. Bu 
sayede, tükürüklerinin ciğerlerine kaçması önlenir. Sürekli yatmaktan 
dolayı oluşacak kemik ve omurga eğrilmesi, kalça çıkığı gibi olası 
deformasyonlar önlenmiş olur.  
 

 
 
 

20) BANYO SİSTEMİ: Bebeklerimiz büyüdükçe bir çok işlemin zorlaştığı gibi 
banyo yapmak da gerçekten zorlaşmıştır. Baş boyun ve vücut kontrolü 
olmayan birisine banyo yaptırmak, hele de yutma fonksiyonu olmayan bir 
bebeğin kafası üzerinden dökülen her su onun için büyük tehlikedir. Onları 
banyo yaptırırken sabit bir yerde tutmak çok gerekli olsa da bu tip cihazlar 
ancak yurtdışından temin edilebilmektedir.  

 

 


