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Hakkımızda |
Ulusal ve uluslararası alanda başarı ve ödüle layık görülmenin gururuyla, 35 yıldır en iyisi 
için durmadan çalışıyoruz. Deneyimlerimizi yeniliklerle birleştiriyor, her biri alanında 
uzman üst düzey ekibimizle hayati ihtiyaçlara akıllı çözümler sunuyoruz.

Kaliteli malzeme ile dünya standartlarında ürün ortaya çıkarmanın yanı sıra tüm süreç boyunca, 
sahada aktif olarak bulunarak sektörün ve insanların ihtiyaçlarına cevap buluyor ve derin 
araştırmalarla üretim yapıyoruz.

İnsan Odaklı Yaklaşım

Kuruluşumuzdan bugüne dek, gelişen teknolojiye ve yeniliklere hızlı bir şekilde uyum 
sağlamakla yetinmiyor; öncüsü olmak için yazılım ve donanım alanlarında durmadan kendimizi 
geliştirmeye devam ediyoruz.

Yaşayan Teknoloji

Tüm üretim süreçlerimizde yenilikçi yaklaşımımızdan asla vazgeçmiyoruz. Bu akış açısı 
sayesinde yalnızca ihtiyaçlara cevap vermekle kalmıyor,  cevapları bir adım daha öteye 
taşıyacak teknolojiler geliştiriyoruz.

Yenilikçi Yaklaşım

Anahtar Teslim Projeler

Yenidoğan Yoğun Bakım Yetişkin Yoğun Bakım

AmeliyathaneHastahane



MATE 007 TAŞINABİLİR 
YOĞUN BAKIM VENTİLATÖRÜ
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MATE 007 invaziv, noninvaziv fark etmeksizin hem dışarıdan bağlanan hava kay-
nakları hem de dahili yüksek kapasiteli blower sayesinde, hastaya gerekli solunum 
desteğini sağlamaktadır.

Taşınabilir olmasının yanında kullanıcı dostu tasarımıyla, kuruluma elverişli ve her 
ortamda çalışmaya uygundur.

Uzaktan izlenme özelliği sayesinde hasta ve doktor arasındaki iletişimi sürekli 
kılmaktadır. Mobil cihazlar üzerinden anlık olarak cihaz çalışmasını ve trendleri izlen-
ebilmekte ve değişken modlarda PID denetimi ile hava akışı sağlayarak hastanın 
yaşam kalitesinin,   konforunun artmasına destek olmaktadır.

Y E R L İ 
Ü R E T İ M

Mate007 Ventilatör
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Genel Özellikleri

• Taşınabilir ve ergonomiktir.
• Dahili batarya ile 2 saat harici batarya 
   ile 8 saate kadar kesintisiz çalışır.
• Solunum ihtiyacına hızlı çözüm sunar.
• Kullanıcı dostu ara yüze sahiptir.
• Düşük işletme maliyeti imkânı sunar.
• Uzaktan erişim kolaylığına sahiptir.
• Darbelere karşı dayanıklıdır.



Mate007 Ventilatör

 

MATE 007 taşınabilir yapısı ve gelişmiş teknolojisiyle; 

Hastanelerde
•Yoğun Bakım Ünitesi •Acil Servis •Ara Yoğun Bakım Ünitesi,

Hasta nakil araçları
Kara, Hava ve Deniz Hasta Nakil Araçlarında,

•Doğal afet bölgeleri başta olmak üzere sahra hastaneleri, 
askeri hastaneler, tesisler ve ihtiyaç duyulan her alanda 
kullanıma uygun olarak tasarlanmıştır.  

Kullanım Alanları
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Hastabaşı Monitörleri
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IT12
MDKMed
•12.1” HD ekran (opsiyonel dokunmatik ekran)
•3 kademeli sesli ve görsel alarm güvenliği
•200 dk dahili batarya ile çalışabilme imkanı
•Wireless modülü (opsiyonel)
•EKG, RESP, SPo2, PR, NIBP, Sıcaklık ölçüm problarıyla uyumlu
•Dahili hafızası sayesinde hasta bilgilerini depolama

IZ15
MDKMed
•15” HD ekran (opsiyonel dokunmatik ekran)
•3 kademeli sesli ve görsel alarm güvenliği
•200 dk dahili batarya ile çalışabilme imkanı
•Wireless modülü (opsiyonel)
•EKG, RESP, SPo2, PR, NIBP, Sıcaklık ölçüm problarıyla uyumlu
•Dahili hafızası sayesinde hasta bilgilerini depolama

I12/I10
SeaMed
•EKG, NIBP, RESP, PR, SPO2 ve sıcaklık parametreleri
•10″ veya 12″ renkli, keskin dokunmatik ekran
•3 seviyeli 2 farklı alarm uyarısı
•Vital parametreleri genişletebilme (opsiyonel)

XM550
SeaMed
•EKG, NIBP, RESP, PR, SPO2 ve sıcaklık parametreleri
•10″ veya 12″ renkli, keskin dokunmatik ekran
•3 seviyeli sesli ve görsel alarm
•Vital parametreleri genişletebilme (opsiyonel)
•8000 NIBP, 680 Trend grafiği, 200 Grup Alarm 
  verisi, 2 saat dalga formlarını kayıt edebilme

H8
SeaMed
•12.1” HD ekran (opsiyonel dokunmatik ekran)
•3 kademeli sesli ve görsel alarm güvenliği
•200 dk dahili batarya ile çalışabilme imkanı
•Wireless modülü (opsiyonel)
•EKG, RESP, SPo2, PR, NIBP, Sıcaklık ölçüm problarıyla uyumlu
•Dahili hafızası sayesinde hasta bilgilerini depolama

H9
SeaMed
•15” HD ekran (opsiyonel dokunmatik ekran)
•3 kademeli sesli ve görsel alarm güvenliği
•200 dk dahili batarya ile çalışabilme imkanı
•Wireless modülü (opsiyonel)
•EKG, RESP, SPo2, PR, NIBP, Sıcaklık ölçüm problarıyla uyumlu
•Dahili hafızası sayesinde hasta bilgilerini depolama

HT9
SeaMed
•Çok kanallı dalga formlu 17” renkli TFT LCD ekran
•HD çıkışı, VGA çıkışı, BNC arayüzü desteği
•Merkezi izleme sistemi ile kolay bağlantı
•Dahili şarj edilebilir lityum batarya
•Tüm parametrelerin 96 saatlik grafik ve tablo trendleri 
•USB veri depolama ve inceleme



Infu-Z 2000
Zerone
•Ergonomik tasarım
•Hızlı ve kolay kurulum
•KVO ve Bolus fonksiyonları
•Mikroişlemci kontrollü güvenilir, hassas çalışma
•Sesli ve görsel alarmlar
•Sessiz çalışma

MS-27
MDKMed
•Wi-Fi desteği ile HBYS’ye Bağlanabilme
•Set bağımsız peristaltik pompa
•Tüm infüzyon setleri ile çalışabilme
•Türkçe kullanım menüsü
•Mikroişlemci kontrollü güvenilir, hassas çalışma
•KVO, Bolus ve Purge fonksiyonları
•Sesli ve görsel alarmlar

İnfüzyon Pompaları

Enjektör Pompaları
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Semi-2
SeaMed
•Ergonomik tasarım
•Hızlı ve kolay kurulum
•KVO ve Bolus fonksiyonları
•Mikroişlemci kontrollü güvenilir, hassas çalışma
•Sesli ve görsel alarmlar
•Sessiz çalışma

Anim-8
SeaMed
•Ergonomik tasarım
•Hızlı ve kolay kurulum
•KVO ve Bolus fonksiyonları
•Mikroişlemci kontrollü güvenilir, hassas çalışma
•Sesli ve görsel alarmlar
•Sessiz çalışma

KL-8052N
SeaMed
•4” renkli TFT, LCD ekran
•Akış hızı, damla ve zamansal kullanım modları
•Set bağımsız peristaltik pompa
•Tüm infüzyon setleri ile çalışabilme
•Türkçe kullanım menüsü
•Mikroişlemci kontrollü güvenilir, hassas çalışma
•Sesli ve görsel alarmlar

MS-37
MDKMed
•Set bağımsız yapı
•Tüm enjektörler ile çalışabilme
•Türkçe kullanım menüsü
•Otomatik enjektör tanıma
•Mikroişlemci kontrollü güvenilir, hassas çalışma
•KVO, BOLUS ve purge fonksiyonları
•Sesli ve görsel alarmlar

Semi-1
SeaMed
•3.5″ renkli TFT, LCD ekran
•Set bağımsız yapı
•Türkçe kullanım menüsü
•2,5,10,20,30,50/60 ml hacimli enjektör ile çalışabilme
•Sesli ve görsel alarmlar
•Docking station (opsiyonel)



Anim-5
SeaMed
•3.5″ renkli TFT, LCD ekran
•Set bağımsız yapı
•Türkçe kullanım menüsü
•2,5,10,20,30,50/60 ml hacimli enjektör ile çalışabilme
•Sesli ve görsel alarmlar
•Docking station (opsiyonel)
•HBYS (Hasta Bilgi Yönetim Sistemi) ile entegre

KL-602
SeaMed
•2,3” renkli TFT, LCD Ekran
•Başlangıç, akış hızı, zamansal, vücut ağırlık, modları
•Set bağımsız yapı
•10,20,30,50/60 hacimli enjektör kullanımı
•Otomatik enjektör tanıma
•KVO, Bolus ve Purge fonksiyonları
•Sesli ve görsel alarmlar

Enjektör Pompaları

Beslenme Pompaları
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BN-702
SeaMed
•Şeffaf kapağı sayesinde temizlik için uygun
•Su geçirmez özelliği sayesinde güvenli kullanım
•1,3 kilogram ergonomik, kompakt tasarım
•Ayarlanabilir kademeli görsel ve sesli alarm sistemi
•USB desteği
•1500 geçmiş hasta kaydı

ME11
SeaMed
•Dokunmatik LCD ekran
•0.98 kilogram ergonomik, kompakt tasarım 
•Ayarlanabilir kademeli görsel ve sesli alarm sistemi 
•Tam dolu şarj ile 7 saat sürekli çalışabilme
•Şeffaf kapağı sayesinde temizlik için uygun

KL-702
SeaMed
•3” renkli TFT LCD ekran
•Mikroişlemci kontrollü güvenilir ve hassas çalışma
•Başlangıç, akış hızı, zamansal, vücut ağırlık, modları
•Set bağımsız yapı
•10,20,30,50/60 hacimli enjektör kullanımı
•Otomatik enjektör tanıma
•Çift kanal farklı hızlarda gönderim yapabilme

PCA Ağrı Pompaları

PP-9900
Ampall
•Mikroişlemci kontrollü güvenilir, hassas çalışma
•Türkçe kullanım menüsü
•Son 15 işlemi kaydedebilme
•İlaç ismi ve infüzyon bilgisi kaydedebilme
•3 kademe hava ve tıkanıklık seviyesi
•KVO, Bolus ve Purge fonksiyonları
•150 saate kadar batarya ile kullanım imkanı



Beslenme Pompaları

Oksijen Hava Karıştırıcılar
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Çift Kanallı
SeaMed
•Besleme basıncı 2.1 to 5.3 kg/cm3 – 30-75 PSIG
•İki kanalı ayrı kontrol edebilme
•Alarm aktivasyonu sistemi
•Genel akış aralığı 0-30 LPM
•Bleed akışı 2.5-3.5 LPM

KL-20
SeaMed
•Kompakt hafif tasarım
•Tek bir döner tuş ile oksijen oranını ayarlayabilme
•%21 ile %100 oranları arasında çalışabilme
•0 lt/dk. ile 15 lt/dk. arasında akış ayarlanabilme
•2,8 bar ile 6 bar arasında çalışabilme
•Aparat yardımıyla dikey olarak sabitleyebilme
•Yenidoğan küvözü ile birlikte kullanılabilme

Kapnografi Cihazları

PC900B
SeaMed
•Renkli TFT ekran
•Yenidoğan, çocuk, yetişkin hastalarda kullanabilme
•EtCO2/CO2, solunum parametrelerini izleyebilme
•EtCO2 grafiksel olarak izleyebilme
•15sn içinde ölçüm yapar, 10 saate kadar batarya süresi
•Sesli ve görsel alarmlar

M880
Biolight
•Renkli TFT ekran
•Yenidoğan, çocuk, yetişkin hastalarda kullanabilme
•EtCO2/CO2, solunum parametrelerini izleyebilme
•EtCO2 grafiksel olarak izleyebilme
•Sesli ve görsel alarmlar

Kapnografi
SeaMed
•Renkli TFT LCD ekran
•Yazılımı ile kendini kalibre eder, ilk veri 5sn okunur
•Yenidoğan, çocuk, yetişkin hastalarda kullanabilme
•EtCO2/CO2, solunum parametrelerini izleyebilme
•Entübe ve entübe edilemeyen hastalarda kullanılır
•USB port ile bilgisayara data aktarımı sağlanır

Airway Adaptörü
SeaMed
•Acil durumlarda takıp, çıkarması çok kolay
•Sarsıntılardan etkilenmemektedir
•Şeffaf penceresiyle infrared ışığın eksiksiz iletimini sağlar
•SeaMed marka Kapnometre cihazı ile uyumludur
•Yetişkin/Pediatrik ve Yenidoğan adaptörü bulunur

ME16
SeaMed
•4.3” dokunmatik LCD ekran
•Su geçirmez özelliği sayesinde güvenli kullanım 
•1.1 kilogram ergonomik, kompakt tasarım 
•Ayarlanabilir kademeli görsel ve sesli alarm sistemi 
•1500 geçmiş hasta kaydı
•Tam dolu şarj ile 6 saat sürekli çalışabilme



Defibrilatörler

Video Laringoskoplar
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VL3-R
HugeMed
•Tüm hasta gruplarında çalışma imkanı
•3.5” LCD renkli ekran
•Anti fog özelliği
•Görüntü video kaydı

VLM
HugeMed
•Tüm hasta gruplarında çalışma imkanı
•LCD renkli ekran
•Anti fog özelliği
•Görüntü video kaydı

iS3-R
insighters
•Tüm hasta gruplarında çalışma imkanı
•LCD renkli ekran
•Anti fog özelliği
•Görüntü video kaydı

iS3-L
insighters
•Tüm hasta gruplarında çalışma imkanı
•LCD renkli ekran
•Anti fog özelliği
•Görüntü video kaydı

S5
SeaMed
•Bifazik dalga formu, AED özelliği
•Opsiyonel SpO2 / ETCO2 / NIBP özellikli
•Renkli TFT LCD ekran
•Yüksek genlikli defibrilasyon sinyallerine karşı 
 devre korumalı
•Batarya göstergesi ve tam şarj durumunda 110   
 defa deşarj yapma kapasitesi
•Deri temas sensörlü indikatörlü hasta koruma sistemi

iS3-F
insighters
•Tüm hasta gruplarında çalışma imkanı
•3.5” LCD renkli ekran
•Anti fog özelliği
•Görüntü video kaydı



Üst Düzey Isıtıcı
SeaMed
•LCD gösterge ekranı
•X-ray kaset takma yeri
•Self-test özelliği
•Görsel ve işitsel alarm
•T parça canladırıcı(opsiyonel)

Radyan Isıtıcı
SeaMed
•LCD gösterge ekranı
•X-ray kaset takma yeri
•Self-test özelliği
•Görsel ve işitsel alarm

Tünel Tipi
SeaMed
•20.000 saat lamba ömrü
•4.3” dokunmatik kontrol ekranı
•Dijital zamanlayıcı
•Türkçe dil desteği

Yenidoğan
SeaMed
•Blue tüp veya LED uyumlu terapi kaynağı
•LED dijital gösterge, dijital terapi süresi göstergesi
•Kaldırılabilir transport stant
•Çevrilebilir radyan başlık 30°/60°/90°

Neumovent TS
Tecme
•5ml-2500ml aralığında tidal hacim
•Modlar;VCV/PCV/PSV/CPAP/SIMV(PCV)+PSV/SIM-
V(VCV)+PSV/ MMV+PSV/PSV+VT ASSURED/APRV/ 
NIV/TCPL/SIMV(TCPL)+PSV/CPAP + Sürekli akış
•Parametrelere ait 72 saat hafıza kapasitesi
•Dahili nebulizasyon çıkışı
•Açılışta otomatik kalibrasyon
•Hasta tipi seçimi ve ağırlığına göre otomatik ayarlama

Neumovent Neo
Tecme
•5ml-2500ml aralığında tidal hacim
•Modlar;VCV/PCV/PSV/CPAP/SIMV(PCV)+PSV/SIM-
V(VCV)+PSV/ MMV+PSV/PSV+VT ASSURED/APRV/ 
NIV/TCPL/SIMV(TCPL)+PSV/CPAP + Sürekli akış
•Parametrelere ait 72 saat hafıza kapasitesi
•Dahili nebulizasyon çıkışı
•Açılışta otomatik kalibrasyon
•Hasta tipi seçimi ve ağırlığına göre otomatik ayarlama

Ventilatörler

Fototerapi Cihazları

Radyan Isıtıcılar
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Crius V6
Northern
•Yenidoğan/Pediatrik/Yetişkin hastalarda kullanım
•2ml-2000ml aralığında tidal hacim
•Modlar; A/C-VCV, A/C-PCV, A/C-PRVC,SIMV-VC, SIMV-PC, 
SIMV-PRVC, BIPAP, APRV, CPAP/PSV, CPAP-VG, NIV, IV
•15.6" TFT LCD dokunmatik ekran
•Açılışta otomatik self test

Neumovent Advance
Tecme
•5ml-2500ml aralığında tidal hacim
•Modlar;VCV/PCV/PSV/CPAP/SIMV(PCV)+PSV/ 
SIMV(VCV)+PSV/ MMV+PSV/PSV+VT ASSURED/APRV/ 
NIV/TCPL/SIMV(TCPL)+PSV/CPAP + Sürekli akış
•Parametrelere ait 72 saat hafıza kapasitesi
•Dahili nebulizasyon çıkışı
•Açılışta otomatik kalibrasyon
•Hasta tipi seçimi ve ağırlığına göre otomatik ayarlama



Yenidoğan Küvöz
SeaMed
•Dahili tartı ve fototerapi ünitesi
•Sıcaklık göstergesi ve servo kontrol
•Nem göstergesi ve servo kontrol
•Zaman ve ısıtıcı gücü göstergesi
•İşitsel ve görsel alarm

Küvözler

Cerrahi Aspiratörler

Bilirubinmetreler
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Portable
SeaMed
•Tüm cerrahi işlemlerde sessiz ve titreşimsiz çalışır
•Bakım gerektirmeyen yağsız pompa
•Sürekli çalışmaya uygun tasarım
•Antibakteriyel hidrofobik filtre
•Entegre ayak pedalı ile kolay kullanılabilme
•Çiftli aspirasyon çıkışı
•Otoklavlanabilir valf sistemli kavanozlar

Cerrahi
SeaMed
•Tüm cerrahi işlemlerde sessiz ve titreşimsiz çalışır
•Bakım gerektirmeyen yağsız pompa
•Sürekli çalışmaya uygun tasarım
•Antibakteriyel hidrofobik filtre
•Entegre ayak pedalı ile kolay kullanılabilme
•Çiftli aspirasyon çıkışı
•Otoklavlanabilir valf sistemli kavanozlar

Victoria Versa
Cheiron 
•Yenilikçi avrupa dizaynı
•En ISO10079-1 standardına uygun
•Süper sessiz çalışma
•Alüminyum alaşım entegre sehpa
•Kavanoz tutucu ve paslanmaz metalden raylı sistem
•Kırılmayan, yangın geciktirici, UV korumalı tasarım

KJ-8000
Kejian
•Yeni nesil fiber, fotoelektrik ve bilgi işleme teknolojisi
•Bebeği rahatsız etmeden hızlı sonuç alma
•Patentli aerodinamik tasarım
•Her açıdan okunan yüksek kontrastlı ekran
•Xenon ışık kaynağı
•Hızlı şarj ile 3 saatte tam batarya dolumu
•Yüksek performanslı HPLC metoduna eşdeğer doğruluk



Vakum Regülatörü
SeaMed
•0-40 m bar
•Su seviyesinin beraber çalıştığı hassas vakum 
ayarının olduğu okunabilir göstergelidir
•Kolayca monte edilir
•Ray aksesuarları
•Bütünleşmiş regülatör ile de kullanımı mümkündür

Victoria Thorax
Cheiron
•Süper sessiz çalışma
•Alüminyum alaşım entegre sehpa
•Ekstra fan ile soğutma
•Sürekli çalışmaya uygun tasarım
•Düşük bakım maliyeti
•Yenilikçi Avrupa dizaynı

SP-20
SeaMed
•Renkli TFT LCD ekran
•Yetişkin, pediatrik, yenidoğan hastalarda kullanım
•Sesli ve görsel alarmlar
•Farklı ekran görüntüleme modları
•18 saate kadar batarya ile kullanım
•Opsiyonel olarak kulaktan ateş ölçer

POD4
SeaMed
•Hafif, küçük, taşıma kılıfı ve askısı ile taşımak kolay
•SpO2 ve nabız sayısı değerlerinin doğru ölçümü
•Renkli ekranda Sp02, nabız sayısı, PI, kalp ritmi,  
  pletismogram görüntüsü
•4 yönlü ekran görüntüsü ve çeşitli görüntü modları
•4 saniye sinyal almadığında otomatik sinyal kapama
•2 AAA pil ile 30 saatten fazla sürekli çalışma süresi

GM100P20
SeaMed
•Renkli OLED ekran
•Yetişkin, pediatrik hastalarda kullanım
•Hızlı ve güvenilir ölçümlemeler
•4 farklı ekran görüntüleme modu
•Otomatik güç açma/kapama
•50 saate kadar çalışma imkânı

 Pulseoksimetreler

Toraks Drenaj Cihazları

Vasküler Doppler
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BT-200
Bistos
•Hafif kompakt yapı ve kolay kullanım
•LCD ekran
•Farklı klinik uygulamalar için 4, 5 ve 8 MHz problar
•Yüksek hassasiyetli problar
•Dahili kulaklık çıkışı
•Diyabetik ayak uygulaması



Y. Akışlı Nazal Oksijen Terapi

4 Motorlu
SeaMed
•Dekoratif ve modern tasarım
•UV ve güneş ışınlarına dayanıklı koruma 
 tabakasına sahip özel plastik malzeme
•4 motoru ile el kumandasıyla kontrol edilebilir  
 güçlü platform
•Elektrik kesintisine karşı akülü destek mekanizması
•Manuel ve elektronik CPR
•X-ray geçirgen yatak yüzeyi

3 Motorlu
SeaMed
•Dekoratif ve modern tasarım
•Gürültü kirliliğini önleyici sessiz çalışma modları
•Kolay temizlenebilir hijyenik yapı
•UV ve güneş ışınlarına dayanıklı koruma 
tabakasına sahip özel plastik malzeme
•3 motoru ile el kumandasıyla kontrol edilebilir platform
•Elektrik kesintisine karşı akülü destek mekanizması

Kan ve Serum Isıtıcılar

Hasta Yatakları
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SN-H10
SinoMDT
•Yüksek performans kuru ısıtma sistemi
•Medikal sıvılar için standart set
•Isıtıcı profil tutuculu
•Entegre sıcaklık kontrolörü ile yüksek doğruluklu çalışma
•Çift kanallı çalışma kolaylığı
•Geniş LCD ekran sayesinde kolay takip edilebilirlik

Çift Kanallı
SeaMed
•Yüksek performans kuru ısıtma sistemi
•Medikal sıvılar için standart set
•Isıtıcı profil tutuculu
•Entegre sıcaklık kontrolörü ile yüksek doğruluklu çalışma
•Çift kanallı çalışma kolaylığı
•Geniş LCD ekran sayesinde kolay takip edilebilirlik

Tek Kanallı
SeaMed
•Geniş LCD ekran sayesinde kolay takip edilebilirlik
•Yüksek performans kuru ısıtma sistemi
•Mikroprosesör kontrolü
•Medikal sıvılar için standart set
•Isıtıcı profil tutuculu
•Entegre sıcaklık kontrolörü ile yüksek doğruluklu çalışma

Kan Serum Isıtıcı
SeaMed
•Yüksek performans kuru ısıtma sistemi
•Mikroprosesör kontrolü
•Medikal sıvılar için standart set
•Isıtıcı profil tutuculu
•Entegre sıcaklık kontrolörü ile yüksek doğruluklu çalışma
•Kullanıcı dostu arayüz

Oksijen Terapi C.
MDKMed
•Hassas, ayalanabilir oksijen konsantrasyonu
•Trakeal mukozanın kirpik hareketini, balgam 
  atılımını teşvik eder enfeksiyon oranını azaltır.
•Trakeal ve alveollerin orta düzeyde genişlemesini 
  sürdürmek için CPAP işlevi sağlar



S-200
Luvis
•Lamba başlık çapı: 500mm
•Renk indeksi: =95Ra
•Renk değeri: 4300+-500 kelvin
•Lamba gücü: 60W
•Odak çapı: 160-320mm
•Aydınlatma derinliği: 700mm

L200-M200 CD
Luvis
•Yüksek hareket kabiliyeti olan ince ve hafif başlık
•Kullanımı kolay dokunmatik kontrol paneli
•2 adet farklı ışık şiddetine sahip aydınlatma başlığı
•1x160.000 Lux ve 1x120.000 Lux merkezi aydınlatma
•Başlık Çapı: 67 cm , 2. Başlık Çapı: 50cm
•Patern(ışık odak)çapı: 20x30 cm (1m fokal mesafede)
•Aydınlatma derinliği (L1+L2): 1.500 mm
•LED ömrü: 50.000 saat

PL-8950
SeaMed
•Ölçüleri: 203x92x20.32cm
•200kg’a kadar hasta taşıma kapasitesi
•PU, nemi absorbe eden, havayı geçiren şilte
•90°de yıkanabilir kılıf
•Pozisyon verilebilir, farklı döngü süreleri ile çalışır
•CPR fonksiyonu

PL-7525
SeaMed
•Ölçüleri: 203x92x20.3cm
•180kg’a kadar hasta taşıma kapasitesi
•Nylon/PVC,nemi absorbe eden, havayı geçiren şilte
•Kolay temizlenebilir ve değiştirilebilir 20hücreden oluşur
•Düşük basınç ikaz alarmı
•CPR fonksiyonu

PL-7510
SeaMed
•Ölçüler: 210x90x15cm/ İki kanat: 178x80x5.6cm
•Kolay kurulum, kullanım ve bakım özelliği
•En az 100kg hasta taşıma kapasitesi
•PVC En-71 malzeme
•50-100 (±10) Mmhg basınç aralığı
•10dk döngü zamanı

VHB-20
SeaMed
•Dual ısı kontrolü özelliği
•Devrede su biriktirmeden çalışabilme özelliği
•Hedef sıcaklığa hızlı ulaşabilme özelliği
•İnvazif ve noninvazif kullanım seçeneği
•Görsel ve limitleri ayarlanabilir alarm
•Renkli geniş LCD ekranlı kompakt tasarım

Nemlendiriciler

Havalı Yataklar

Ameliyat Lambaları
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Ameliyat Lambaları
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LED-500
SeaMed
•Lamba başlık çapı: 500mm
•Aydınlatma şiddeti: 40.000-140.000 Lux arası
•Renk indeksi: =95Ra
•Lamba gücü: 60W
•Odak çapı: 160-320mm
•Aydınlatma derinliği: 700mm

KS-Q10
SeaMed
•Aydınlatma şiddeti: 78.000 Lux
•Clear+Briliant teknolojisi ile birbirinden bağımsız 
10 Adet Led
•4800-5500K sıcaklık arası renk değişimi
•Kolay erişilebilir kontrol paneli
•Duvara, masaya, tavana veya mobil kullanım

M200
Luvis
•Yüksek hareket kabiliyetli ince ve hafif başlık, 
 hassas ışık şiddet kontrolü
•1 başlıklı ,LED, mobil başlık (headlight)
•Toplam 1x120.000 Lux, merkezi aydınlatma
•Renk sıcaklığı: 4300K
•Patern (ışık odak) çapı: 20x30 cm (1m fokal mesafede)
•Aydınlatma derinliği (L1+L2): 1.250 mm
•LED Ömrü: 50.000 saat

L200 CD Kameralı
Luvis
•2 başlıklı (2 veya 3 eksenli, LED, 1 başlık kameralı)
•2 adet aydınlatma başlığı, her başlık çapı: 67 cm
•Toplam 2x160.000 Lux, merkezi aydınlatma
•Patern (ışık odak) çapı: 20x30 cm (1m fokal mesafede)
•Aydınlatma derinliği (L1+L2): 1.500 mm
•LED ömrü: 50.000 saat
•FCB H11 Sony HD Kamera

L200 CD
Luvis
•Hibrit tip lens yapısı
•En küçük radyan enerji emisyonu
•Tek dokunma ile manevra yapan kontrol paneli
•Akıllı sensör ile stabil aydınlatma için optimizasyon
•Çapı 67 cm olan 2 adet aydınlatma başlığı
•Toplam 2×160.000 Lux merkezi aydınlatma
•LED ömrü: 50.000 saat

LED-7050 Kameralı
SeaMed
•Aydınlatma şiddeti: 140.000 Lux/170.000 Lux
•Renk indeksi: =95Ra
•Lamba gücü: 60W + 100W
•Odak çapı: 160-320mm + 160-350mm
•Aydınlatma derinliği: 700mm + 800mm
•Yüksek kaliteli Samsung kamera
•LED ömrü: 50.000 saat

LED-7050
SeaMed
•Aydınlatma şiddeti: 140.000 Lux/170.000 Lux
•Renk indeksi: =95Ra
•Lamba gücü: 60W + 100W
•Odak çapı: 160-320mm + 160-350mm
•Aydınlatma derinliği: 700mm + 800mm
•Yüksek kaliteli Samsung kamera
•LED ömrü: 50.000 saat

LED-500 Mobil
SeaMed
•Lamba başlık çapı: 500mm
•Aydınlatma şiddeti: 40.000-140.000 Lux
•Renk indeksi: =95Ra
•Lamba gücü: 60W
•Odak çapı: 160-320mm
•Aydınlatma derinliği: 700mm
•4 saate kadar batarya süresi



Anestezi Cihazları

Liposuction Cihazları
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Vibrasyon Cihazı
Faga
•Daha yüksek emiş hacim/dakika
•Doktor ve hasta için daha fazla konfor
•Sekonder liposuctionlarda yüksek verim
•Geleneksel liposuction hareketlerini güçlendirir

Sıvı Verme Cihazı
Faga
•Liposuction sıvı verme işlemlerinde kullanılır
•Ayak pedalı ile kullanım imkanı
•Minimum güç tüketimi
•Hafif kompakt tasarım

Liposuction Cihazı
Faga
•Sessiz ve titreşimsiz çalışma
•Dayanıklı ve UV korumalı tasarım 
•Mikrobiyolojik bakteri filtresi
•Aşırı akış koruma sistemi
•Bakım gerektirmeyen yağsız pompa
•Sürekli çalışmaya uygun tasarım

Victoria Lipos
Cheiron
•Sessiz ve titreşimsiz çalışma imkânı
•Dayanıklı ve UV korumalı tasarım
•Ayak pedalı ile kolay kullanabilme
•Aşırı akış koruma sistemi
•Bakım gerektirmeyen yağsız pompa
•Sürekli çalışmaya uygun tasarım
•Isınmaya karşı ekstra fan ile soğutma

Ameliyat Masaları

Ameliyat Masası
SeaMed
•Açısı ayarlanabilir baş bölümü
•Kumandalı Latoral, Trenelenburg, TeraTrenelen-
burg, sırt ve ayak bölümü
•Kuru tip, bakıma ihtiyaç duymayan batarya
•300 Kilograma kadar hasta taşıma kapasitesi
•45 dakika bataryada çalışma süresi

AX-600
SeaMed
•12.1” dokunmatik ekran
•Anestezik gaz temizleme sistemi
•Sesli ve görsel alarmlar
•4 tekerlekli ve merkezi fren sistemli

AX-400
SeaMed
•Dokunmatik ekran
•Anestezik gaz temizleme sistemi
•Sesli ve görsel alarmlar
•4 tekerlekli ve merkezi fren sistemli



Liposuction Cihazları

Elektrokoter Cihazları
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İnfiltrasyon Pompası
SeaMed
•Liposuction sıvı verme işlemlerinde kullanılır
•Hız aralığı 0.5 – 600 rpm
•Minimum güç tüketimi
•Hafif kompakt tasarım

Liposuction Kanülleri
SeaMed
•Liposuction ameliyatlarında kullanım
•5 Farklı uç tipleri
•Universel kanül elçeği

Vision Elektrokoter
Zeus
•7” renkli dokunmatik tft lcd ekran
•Yüksek frekans akım ile min. yanma tehlikesi
•Kesme, koagülasyon ve bipolar kullanım modları
•Spray ve kontakt koagülasyon
•REM (dönüş elektrot izleme) fonksiyonu
•400 watt çıkış gücü
•Opsiyonel argon plasma koagülasyon uyumluluğu

Vision (T.U.R.P.)
Zeus
•7” renkli dokunmatik tft lcd ekran
•T.U.R.P & endo cut & ıntro cut işlemlerinde kullanım
•Papillotomi, polipektomi işlemlerinde kullanım
•Yüksek frekans akım ile min. yanma tehlikesi
•Spray ve kontakt koagülasyon
•REM (dönüş elektrot izleme) fonksiyonu
•400 watt çıkış gücü
•Opsiyonel argon plasma koagülasyon uyumluluğu

Vision Endo/Intro Cut
Zeus
•7” renkli dokunmatik tft lcd ekran
•T.U.R.P & endo cut & intro cut işlemlerinde kullanım
•Papillotomi, polipektomi işlemlerinde kullanım
•Yüksek frekans akım ile min. yanma tehlikesi
•Spray ve kontakt koagülasyon
•REM (dönüş elektrot izleme) fonksiyonu
•400 watt çıkış gücü
•Opsiyonel argon plasma koagülasyon uyumluluğu

Argon Z
Zeus
•Geniş kullanışlı LCD ekran
•Koter kalemi veya ayak pedalı ile kesme ve koagülasyon
•Temassız olarak koagülasyon
•Şiddetli kanamalarda hızlı hemostaz işlemi
•Min. duman ile kolay ve temiz görüş alanı
•Yapışmadan min. karbonizasyon
•Min. argon saflığı : %99.998

Zeus 400
Zeus
•7 segment display ekran
•Kesme, koagülasyon ve bipolar kullanım modları
•Spray ve kontakt koagülasyon
•REM (dönüş elektrot izleme) fonksiyonu
•Kesme, koagülasyon işlemlerinde farklı ses sinyalleri
•Koter kalemi veya ayak pedalı ile rahat çalışma imkanı
•400 watt çıkış gücü
•Opsiyonel argon plasma koagülasyon uyumluluğu

Surtron 200
LED
•Monopolar, bipolar uygulamalar için uyumlu
•El kumandasıyla kontrol edilebilen Coag ve Cut modları
•Defibrilasyon aşırı yüklenmesine karşı elektronik 
 devre koruma özelliği
•Kesme ve koagülasyon için farklı sesli uyarılar
•200 Watt gücünde kesme özelliği
•150 watt koagülasyon özelliği
•16 Adet farklı program ayarı



Elektrokoter Cihazları

Radyofrekans Cihazları
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Surtron 160
LED
•Monopolar, bipolar uygulamalar için uyumlu
•El kumandasıyla kontrol edilebilen Coag ve Cut modları
•Defibrilasyon aşırı yüklenmesine karşı elektronik 
 devre koruma özelliği
•Sesli ve görsel alarm uyarıları
•Kesme ve koagülasyon için farklı sesli uyarılar
•160 Watt gücünde kesme özelliği
•120 Watt gücünde blend özelliği

Surtron 80
LED
•Monopolar, bipolar uygulamalar için uyumlu
•El kumandasıyla kontrol edilebilen Coag ve Cut modları
•İstenen modlara ön panelde bulunan tuşlar ve çıkış 
 gücünü gösteren radyan düğmeler ile kolayca erişim
•Defibrilasyon aşırı yüklenmesine karşı elektronik 
 devre koruma özelliği
•Sesli ve görsel alarm uyarıları
•Kesme ve kogülasyon için farklı sesli uyarılar

NanoMAX
Loktal
•Radyo frekans akımıyla hassas kesme, koagülasyon
•KBB, genel cerrahi, dermatoloji, üroloji, plastik
 cerrahi alanlarında kullanabilme
•Çevresel dokularda minimal hasar
•Monopolar çalışma
•Bipolar çalışma

ST-501 KBB
Dr. Oppel
•4 Mhz radyo frekans akımıyla hassas kesme, koagülasyon
•KBB, genel cerrahi, dermatoloji, üroloji, plastik cerrahi 
  alanlarında kullanabilme
•Çevresel dokularda minimal hasar
•Monopolar Çalışma Gücü: 130 W
•Bipolar çalışma gücü: 90 W
•Horlama, kronik hipertrofik rinit,orta kulak iltihap 
 drenajı, polip deri katları müdahalesi

ST-501 Kadın D.
Dr. Oppel
•4 Mhz radyofrekans akımıyla hassas kesme, koagülasyon
•KBB, genel cerrahi, dermatoloji, üroloji, plastik cerrahi 
  alanlarında kullanabilme
•Çevresel dokularda minimal hasar
•Monopolar çalışma gücü: 130 W
•Bipolar çalışma gücü: 90 W
•Kadın doğum, konizasyon, LLETZ

ST-501 Genel C.
Dr. Oppel
•4 Mhz radyofrekans akımıyla hassas kesme, koagülasyon
•KBB, genel cerrahi, dermatoloji, üroloji, plastik cerrahi 
  alanlarında kullanabilme
•Çevresel dokularda minimal hasar
•Monopolar çalışma gücü: 130 W
•Bipolar çalışma gücü: 90 W
•Genel Cerrahi, hemostatik kesme, 1,2,3.derece 
 erken hemoroid müdahale

ST-501 Dermatoloji
Dr. Oppel
•4 Mhz radyofrekans akımıyla hassas kesme, koagülasyon
•KBB, genel cerrahi, dermatoloji, üroloji, plastik cerrahi 
  alanlarında kullanabilme
•Çevresel dokularda minimal hasar
•Monopolar çalışma gücü: 130 W
•Bipolar çalışma gücü: 90 W
•Koltuk altı ter bezi, koku giderme, ben/çil 
 operasyonu,tüy kökü çıkartma
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McCoy Flexible
SeaMed
•Kapalı fiber optik sistem
•Kolay ampul ve pil değişimi
•3.500 LUX veya 10.000 LUX ışık şiddeti
•Keskin olmayan eğimli bladeler
•134°C sıcaklıkta 4000 kez otoklavlanabilir
•5 tip miller bladeler
•Paslanmaz çelik yapı

Şarj Cihazı
SeaMed
•Kapalı fiber optik sistem
•Kolay ampul ve pil değişimi
•3.500 LUX veya 10.000 LUX ışık şiddeti
•Keskin olmayan eğimli bladeler
•134°C sıcaklıkta 4000 kez otoklavlanabilir
•5 tip miller bladeler
•Paslanmaz çelik yapı

Laringoskop Setleri
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Yetişkin Seti
SeaMed
•Yetişkin hastalar için özelleştirilmiş
•Şarj durumunu gösteren indikatörler
•Xenon LED
•3500 (2,5 V)/10000 LUX (3,5V) değerinde ışık şiddeti
•5 tip Macintosh bladeler
•134°C sıcaklıkta 4000 kez oktavlanabilir 
•Çok kullanımlık steril üretim

Yenidoğan Seti
SeaMed
•Yenidoğan hastalar için özelleştirilmiş
•Kolay batarya ve LED değişimi
•Şarj durumunu gösteren indikatörler
•3500 (2,5 V)/10000 LUX (3,5V) değerinde ışık şiddeti
•Keskin olmayan eğimli bladeler
•134°C sıcaklıkta 4000 kez oktavlanabilir 
•Çok kullanımlık steril üretim

Maxlite Miller
SeaMed
•Kapalı fiber optik sistem
•Kolay ampul ve pil değişimi
•3.500 LUX veya 10.000 LUX ışık şiddeti
•Keskin olmayan eğimli bladeler
•134°C sıcaklıkta 4000 kez otoklavlanabilir
•5 tip miller bladeler
•Paslanmaz çelik yapı

Maxlite Macintosh
SeaMed
•Kapalı fiber optik sistem
•Kolay ampul ve pil değişimi
•3.500 LUX veya 10.000 LUX ışık şiddeti
•Keskin olmayan eğimli bladeler
•134°C sıcaklıkta 4000 kez otoklavlanabilir
•5 tip miller bladeler
•Paslanmaz çelik yapı

Pediatrik Seti
SeaMed
•Pediatrik hastalar için özelleştirilmiştir
•Kolay batarya ve led değişimi
•Şarj durumunu gösteren indikatörler
•3500 (2,5 V)/10000 LUX (3,5V) değerinde ışık şiddeti
•5 tip Macintosh bladeler
•134°C sıcaklıkta 4000 kez oktavlanabilir 
•Çok kullanımlık steril üretim



Binoküler
SeaMed
•Eğik dürbünlü stereoskopik kafa ve düz dürbünle kullanım
•Halojen, Xenon veya LED ışık kaynağı
•Fiber optik kablo ile yüksek aydınlatma yoğunluğu
•Her iki gözde de kauçuk göz koruması
•Açısal rulmanlar ve teflon diskler sayesinde 
 mükemmel harekete sahip baş

OP-C5
Optomic
•Eğik dürbünlü stereoskopik kafa ve düz dürbünle kullanım
•Halojen, Xenon veya LED ışık kaynağı
•Fiber optik kablo ile yüksek aydınlatma yoğunluğu
•Her iki gözde de kauçuk göz koruması
•Büyütme aralığı:2.5x-27x

KN-2200I (HD)
SeaMed
•175 çeşit vakaya uygun konfigüre arayüz ve yazılım
•Video kaydı, görüntü dondurma, düzenleme, 
 kesit alma, rapor çıktısı alma ve saklama
•Özelleştirilmiş yazılım paketi seçeneği ve 
 dinamik operasyonlara uygunluk
•Görüntü büyütme, küçültme, işaretleme, bölgesel büyütme
•Asetik asit reaksiyonu için geri sayma fonksiyonu
•Rapor düzenleme, yazdırma, hazır şablonlar, teşhis 
 raporlama, RGB görüntü baskısı vaka numarası, isim, 
 tarih bilgisi ile kolay depolama ve analiz imkânı

KN-2200
SeaMed
•175 çeşit vakaya uygun konfigüre arayüz ve yazılım
•Video kaydı, görüntü dondurma, düzenleme, 
 kesit alma, rapor çıktısı alma ve saklama
•Özelleştirilmiş yazılım paketi seçeneği ve 
 dinamik operasyonlara uygunluk
•Görüntü büyütme, küçültme, işaretleme, bölgesel büyütme
•Asetik asit reaksiyonu için geri sayma fonksiyonu
•Rapor düzenleme, yazdırma, hazır şablonlar, teşhis 
 raporlama, RGB görüntü baskısı vaka numarası, isim, 
 tarih bilgisi ile kolay depolama ve analiz imkânı

NST Cihazları

Kolposkopi Cihazları
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Star 8800
SeaMed
•Monitöre kablolu veya kablosuz bağlanma 
•64 ekrana kadar bağlanma kapasitesi
•3 kademeli sesli ve görsel alarm güvenliği
•Parametre seçimine uzaktan erişim imkanı
•Çift ekranda takip özelliği

Star 5000
SeaMed
•12.1” renkli LCD dokunmatik ekranlı
•TOCO, FHR1, FHR2 FM, dahili termal yazıcı 
•HBYS’ ye bağlanabilme avantajı
•Sesli ve görsel alarmlar
•İkiz gebelik takibi
•USB belleğe veri aktarabilme özelliği
•Su geçirmez TOCO ve ultrason problar

Star 5000C
SeaMed
•12.1” renkli LCD dokunmatik ekranlı
•BF, CF korumalı
•TOCO, FHR1, FHR2 FM, dahili termal yazıcı
•Sesli ve görsel alarmlar
•İkiz gebelik takibi
•USB belleğe veri aktarabilme özelliği
•Su geçirmez TOCO ve ultrason problar

T12
SeaMed
•12.1” LED ekran
•Fonksiyonel fiziksel tuşlar sayesinde kolay kullanım
•3,5 saate kadar bataryada kullanım süresi
•Kablolu veya kablosuz olarak HBYS bağlantısı
•FHR, AFM, TOCO parametreleri
•Dahili prob yuvaları



Fetal Doppler
SeaMed
•Elde taşınabilir kompakt ve hafif dizayn
•Gerçek zamanlı fetal nabız algılayabilme
•Arkadan aydınlatmalı geniş LCD ekran
•Yüksek hassasiyetli 2 MHz’ lik ultrason probu
•Pil şarj göstergeli

Fetal Doppler

Muayene Lambaları

19

K
a

d
ın

 D
o

ğ
u

m
 C

ih
a

zl
a

rı

KS-W02
SeaMed
•5 W LED gücü
•Batarya ile kullanım imkanı
•Ayarlanabilir ışık şiddeti
•Ayarlanabilir focus ayarı

KS-Q10
SeaMed
•78.000lux şiddetinde yüksek aydınlatma
•Clear+Briliant teknolojisiyle birbirinden bağımsız 10 adet LED
•4800-5500K sıcaklık arası renk değişimi
•Kolay erişilebilir kontrol paneli
•Duvara monte, mobil, masaya veya tavana 
 sabitleme seçenekleri

Q7
SeaMed
•Metal ayarlanabilir başlık
•7 LED aydınlatma
•5 tekerlekli frenli sistem
•Dijital parlaklık kontrolü
•320° hareket ettirilebilen kol

KS-Q5N
SeaMed
•40mm lamba başlık çapı
•Dimmer ile kadameli olarak ışık ayarı
•1 LED ışık kaynağı
•Lamba başlığı üzerinden açı ayarı
•Lamba başlığı üzerinden fokal spot ayar

Bella
LID
•LED altyapılı esnek gövdeli , güçlü aydınlatma
•1 adet aydınlatma başlığı, 160x 133 mm
•1440 lümen merkezi aydınlatma yoğunluğu
•30 cm uzaklıkta 55.000 Lux, 50 cm uzaklıkta 42.000 Lux
•30,50 ve 100cm mesafede sırasıyla, 8 cm,10 cm 
 ve 20 cm aydınlatma çapına sahip ışık alanı
•LED Sayısı: 12 adet ( 1 modüle Monte) ,50.000 saat
•Güç Tüketimi: 17 watt , 5500 K renk sıcaklığı



P20
SonoScape
•Yeni nesil μ-scan görüntü teknolojisi
•Dinamik renk
•Tek kristal dönüştürücü
•Ergonomik tasarım
•Eklemli kollu 21,5" LED monitör
•13,3" ayarlanabilir dokunmatik ekran
•Döndürülebilir ve yüksekliği ayarlanabilir kontrol paneli

Doğum Havuzu
SeaMed
•Büyük ve orta boy mevcudu
•6 adet tutma kollu
•6P-PVC kalitesinde yüksek dayanıklı ve sağlıklı malzeme
•Su ve hava pompası dahil
•Profesyonel kullanıma uygun

X3
SonoScape
•Laptop boyutunda ve hafif
•15.6” monitör ile magnezyum alışımlı gövde
•180° katlama açısı
•Yansıma önleyici ekran ve otomatik parlaklık ayarı
•Yükseklik ayarlı entegre araba
•Gürültüsüz sistem, hızlı başlatma
•3 proba kadar uzatılmış konnektör

S12
SonoScape
•Mafsallı kollu 15” HD LED monitör
•Çalışma tarzınıza göre özelleştirilmiş ayarlar
•OB/GYN/Kardiyoloji ölçümü için kısayol tuşları
•Min 90dk süren isteğe bağlı dahili pil taramaya devam eder
•7 Komple DICOM sistemi: iletim, mağaza, iş 
 listesi, baskı, MPPS, taahhüt
•IMT, otomatik IMT, PW otomatik izleme
•Çeşitli uygulamalar için 4 aktif dönüştürücü soketi

NC-5
SeaMed
•8” renkli dokunmatik TFT LCD Ekran
•EKG, Sp02, PR, NIBP, solunum ve ciltten ısı 
 parametrelerini izleyebilme
•Ateş ölçer kullanım imkânı
•Yenidoğan/pediatrik/yetişkin kullanım modları
•Printer özelliği
•Tekerlekli ve sepetli sehpa
•HL7 altyapısı ile HBYS’ye bağlanabilme

Aquarius
SeaMed
•8” renkli dokunmatik TFT LCD Ekran
•EKG, Sp02, PR, NIBP, solunum ve ciltten ısı 
 parametrelerini izleyebilme
•Yenidoğan/pediatrik/yetişkin kullanım modları
•Printer özelliği
•Barkod okuyucu
•HL7 altyapısı ile HBYS’ye bağlanabilme

Suda Doğum Havuzları

Ultrason Cihazları

Vital Monitörler
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IT20
Edan
•Hafif kompakt yapı
•Kolay okunabilen OLED ekran
•EKG, Solunum, SpO2, PR parametrelerini izleyebilme
•64 adet cihaz aynı anda sisteme bağlanabilme
•Hemşire çağrı ve hasta çağrı fonksiyonları
•Wifi ile merkezi sisteme bağlanabilme
•Her hasta için 240 saat trend ve 720 saat alarm 
geçmişi kaydedebilme

Alından Ateş Ölçer
SeaMed
•2x AAA Pil ile çalışma
•Vücut ve nesne ölçüm modları
•Son 99 ölçümü hafızaya alabilme
•Sıcaklığa göre LCD renk uyarısı, sesli uyarı
•Büyük LCD ile kolay okunur
•Hafif ve kompakt, çantası ve kutusuyla dayanıklı yapı

Dijital Ateş Ölçer
SeaMed
•60sn de ölçümü tamamlama
•Büyük LCD ile kolay okunur
•Hafif ve kompakt yapı
•Bükülebilir ve su geçirmez uç
•Düşük güç sarfiyatı ile uzun ömürlü batarya

Tansiyon Aletleri

Ateş Ölçer Cihazları

Telemetri Cihazları
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Dijital
SeaMed
•Nikel kaplama ve kromajlanmış manometre haznesi
•0-300 mmHg ölçüm skalası
•Luer konnektör sistem
•Kolayca şişirilebilen, esnek kaf eksesi
•Güvenlikli, sabitlenmiş hava musluğu vidası
•Taşıma çantası ve aksesuarları ile birlikte

CM-3003
SeaMed
•Nikel kaplama ve kromajlanmış manometre haznesi
•0-300 mmHg ölçüm skalası
•Luer konnektör sistem
•Kolayca şişirilebilen, esnek kaf eksesi
•Güvenlikli, sabitlenmiş hava musluğu vidası
•Taşıma çantası ve aksesuarları ile birlikte

CM-3003 Pediatrik
SeaMed
•Nikel kaplama ve kromajlanmış manometre haznesi
•0-300 mmHg ölçüm skalası
•Luer konnektör sistem
•Krom kaplı pirinç tahliye valfi
•Taşıma çantası ve aksesuarları ile birlikte
•Pediatriye uygundur

CM-1329
SeaMed
•Duvara monte edilebilir Aneroid tipte
•Kolayca okunabilen gösterge ekranı
•0-300 mmHg ölçüm skalası
•Üstten kızaklı ve geçirmeli tipte kolay montaj aparatı
•3 metreye kadar uzayabilen spiral hortum
•Cıva içermeyen sağlıklı dizayn



Spekulum O. Ucu
SeaMed
•Anti-alerjik reaksiyon göstermeyen PVC malzeme
•Çapaksız ve pürüzsüz yapı
•Net görüşü Eegellemez
•Tek kullanımlık
•Işık kaybını azaltan siyahlık
•Işık süzdürmezlik
•2.5 ve 4 mm çap

Otoskop Seti
SeaMed
•LED teknolojisi ile optik aydınlatma
•Metal kompakt dayanıklı tasarım
•x3 büyütmeye sahip dayanıklı pencere
•Ayarlanabilir ışık şiddeti
•Özel koruma çantası

Oftalmaskop Seti
SeaMed
•LED teknolojisi ile optik aydınlatma
•Metal kompakt dayanıklı tasarım
•-20 ile 20 aralığında diyoptri lens
•Entegre açma/kapama anahtarı
•Özel koruma çantası

Diagnostik Seti
SeaMed
•134ºC’de otoklavlanabilme
•Işığı ayarlanabilir
•Set içinde; 1 adet otoskop, 1 adet oftalmoskop, 2 adet 
larenks aynası (3 ve 4 ebatlarında), 3 adet kulak spekulumu 
(2,5/3,5/4,5 mm ebatlarında), 1 adet ışık tutacağı (larenks 
aynaları için), 1 adet burun spekulumu (reusable)

Duvara Monte Set
SeaMed
•Yerinden kaldırıldığında otomatik ışık açma özelliği
•10 kademeli ayarlanabilir ışık şiddeti (18,5 lümen)
•Uzayan spiral kablosu ile ergonomik kullanım
•Dahili spekulum haznesi
•Mavi, yeşil ve doğal ışık filtresi
•-20 +20 diyoptri aralığı

D.M. Otoskop Seti
SeaMed
•Yerinden kaldırıldığında otomatik ışık açma özelliği
•10 kademeli ayarlanabilir ışık şiddeti (18,5 lümen)
•Uzayan spiral kablosu ile ergonomik kullanım
•Dayanıklı dış plastik gövde
•Kolay takılıp çıkarılabilir spekulüm
•Dahili spekulüm haznesi

D.M. Oftalmaskop Seti
SeaMed
•Yerinden kaldırıldığında otomatik ışık açma özelliği
•10 kademeli ayarlanabilir ışık şiddeti (18,5 lümen)
•Mavi, yeşil ve doğal ışık filtresi
•-20 +20 dioptri aralığı
•Uzayan spiral kablosu ile ergonomik kullanım
•Dayanıklı dış plastik gövde

Otoskop Seti
SeaMed
•Ergonomik açma kapama tuşu
•2 adet AA batarya ile uzun ömürlü kullanım
•Dayanıklı sert plastik koruyucu kutu
•Spekulüm takmaya elverişli otoskobik başlık

Otoskop-Oftalmaskoplar
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CM-4236 Pediatrik
SeaMed
•Paslanmaz çelikten üretilmiş başlık
•Frekans tepkisi için ekstra büyük çan
•Net yüksek frekans tepkisi için ultra hassas diyafram
•Üstün kullanım rahatlığı ve akustik conta
•PVC kulak uçları

Yetişkin-Pediatrik
SeaMed
•Paslanmaz çelikten üretilmiş başlık
•Frekans tepkisi için ekstra büyük çan
•Net yüksek frekans tepkisi için ultra hassas diyafram
•Üstün kullanım rahatlığı ve akustik conta
•PVC kulak uçları

Otoskop-Oftalmaskoplar

EKG Cihazları

Steteskoplar
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Oftalmaskop Seti
SeaMed
•Ergonomik açma kapama tuşu
•2 adet AA batarya ile uzun ömürlü kullanım
•Mavi, yeşil ve doğal ışık filtresi
•-20 +20 dioptri aralığı
•Tekerlek ile kolayca dioptri ayarlama özelliği
•Dayanıklı sert plastic koruyucu kutu

H12
SeaMed
•10‘’ dokunmatik LCD ekran
•122 türde tanı raporu
•Otomatik aritmi tespiti ve raporu
•DICOM, BMP, JPG,PDF,SCP-ECG,FDA-XML 
 formatlarında raporlama
•HBYS’ye bağlanabilme 
•600 saniyelik EKG dalga formlarının izlenmesi ve basılması
•Pace-maker algılama

H3
SeaMed
•6,2‘’ dokunmatik LCD ekran
•122 türde tanı raporu
•Otomatik aritmi tespiti ve raporu
•DICOM, BMP, JPG,PDF,SCP-ECG,FDA-XML 
 formatlarında raporlama
•HBYS’ye bağlanabilme 
•600 saniyelik EKG dalga formlarının izlenmesi ve basılması
•Pace-maker algılama

CM1200B
SeaMed
•7’’ renkli TFT LCD ekran
•Sayısal klavye, gece kullanımı için arka ışık tasarımı
•Otomatik ölçüm ve yorumlama
•Dahili bellekte 300 elektrokardiyogram
•122 çeşit ritim bozukluğu analizi
•120 saniyede 12-lead dalga formları gözden 
 geçirilebilir ve kaydedilebilir
•210mm Z-katlı termal kayıt kâğıdı

CM300B
SeaMed
•3.5” renkli LCD ekran
•12 derivasyonlu EKG eşzamanlı olarak elde edilmesi
•Termal yazıcı
•AC/DC Güç kaynağı ve dahili Li-ion batarya
•300 dijital EKG kaydı, USB ile veri aktarımı desteği
•3 farklı çalışma modu: otomatik, manual, ritim
•1/2/3 kanal EKG dalga formu
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CM-4136 Yetişkin
SeaMed
•Paslanmaz çelikten üretilmiş başlık
•Frekans tepkisi için ekstra büyük çan
•Net yüksek frekans tepkisi için ultra hassas diyafram
•Üstün kullanım rahatlığı ve akustik conta
•PVC kulak uçları

CM-4113 Yetişkin
SeaMed
•Frekans tepkisi için ekstra büyük çan
•Net yüksek frekans tepkisi için ultra hassas diyafram
•Üstün kullanım rahatlığı ve akustik conta
•PVC kulak uçları

L3 Lineer Problu
SeaMed
•Siyah&Beyaz ultrason özellikli
•B ve B/M görüntüleme
•80 adet seramik piezzo elektrik elementli
•7.5/10 MHz , L40 lineer prblu
•250 gram hafif ve kompakt tasarımlı

C5LC Çift Problu
SeaMed
•Renkli dopler özellikli
•B, B/M, PW ve PDI görüntüleme
•128 adet seramik piezzo elektrik elementli
•Biri konveks diğeri lineer çift taraflı prob özelliği
•260 gram hafif ve kompakt tasarımlı

C5D Çift Problu
SeaMed
•Siyah&Beyaz
•B ve B/M görüntüleme
•128 seramik piezzo elektrik element
•Konveks ve lineer (Microconvex/Tansvajinal) çift 
 prob özelliği
•260 gram hafif ve kompakt tasarım

C3 Konveks Problu
SeaMed
•Siyah&Beyaz Ultrason özellikli
•B ve B/M görüntüleme
•80 adet seramik piezzo elektrik elementli
•3.5/5 MHz , R60 konveks dereceli problu
•250 gram hafif ve kompakt tasarımlı

LA-303
SeaMed
•Şarj edilebilir lityum batarya
•0-16 L/s akış skalası
•Dijital türbin sensör ile doğruluğu arttırılmış ölçüm
•Bluetooth ile telefona bağlanabilme özelliği
•315 gramlık hafif ve kompakt tasarım
•LCD renkli ekran ile kolayca takip edilebilir gösterge

LA-104
SeaMed
•Çift işlemciyle daha hızlı ölçüm
•8000 hastaya kadar hafızada tutabilme özelliği
•USB desteği ile bağlantı
•8.4” dokunmatik ekran
•Probu konsola bağlayan dayanıklı spiral kablo
•Kolay kalibre edilebilirlik

Steteskoplar

El Tipi Mobil Ultrason C.

Spirometreler
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iTengo EKG Yazılım
SeaMed
•Çok kanallı çalışma
•T-Dalga periyot analiz
•ST segment analizi
•R-R trend ve histogramları
•Waterfall analizi
•ASCII ve GDT data desteği

BS6930
SeaMed
•Yüksek doğruluk
•7 güne kadar kaydetme kapasitesi
•Konforlu ve hafif tasarım
•Hem 12 hem 3 kanallı çalıştırmaya uygun
•SD kart destekli
•Alkali batarya ile kolay batarya değişimi

Echo
SeaMed
•Konforlu ve sessiz kullanım
•Düşük güç tüketimi sayesinde uzun batarya ömrü
•Sensörler ile postür belirleme (yatma,oturma, yürüme)
•Taşıma çantası ve kullanıma uygun manşonlar
•Yazılımı sayesinde kolay analiz
•ABS plastik ürün sayesinde hafif ve sağlam yapı
•Günlük kullanıma uygun ergonomik yapı

Spirometreler

EEG/EMG Cihazları

Ritim Holter Cihazları

Tansiyon Holter Cihazları
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LA-204
SeaMed
•Şarj edilebilir lityum batarya
•0-16 L/s akış skalası
•Dijital türbin sensör ile doğruluğu arttırılmış ölçüm
•Bluetooth ile telefona bağlanabilme özelliği
•315 gramlık hafif ve kompakt tasarım
•LCD renkli ekran ile kolayca takip edilebilir gösterge

EMG
DX Systems 
•8 kanallı EMG
•Yüzey EMG’si
•Stimilasyon EMG
•Uyarılmış potansiyeller 
•İğne EMG

EEG
DX Systems
•32 kanallı EEG
•48 saate kadar sürekli kayıt
•4 farklı model seçeneği
Otomatik elektrod kontrol
•Tüm yaş grupları için tasarlanmıştır
•Masaüstü veya Diz üstü bilgisayarda kullanılabilir



7200A 
Lanmage
•Uzun ömürlü lithium-ion batarya
•32 kw yüksek frekanslı jeneratör
•Döner anotlu röntgen tüpü
•Motorize hareket ve fişe takmadan çekim yapma
•400 mAs 
•Dokunmatik çekim ve kumanda konsolu
•Collapsible (katlanabilir) tüp statifi 

Flat Panel Dedektör

Röntgen Sistemleri
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V17
Yushan
•IPX6 standardında sıvı geçirmezlik
•300 kg baskıya dayanıklı
•140 mikron üstün görüntü kalitesi
•16 bit yüksek kontrastlı dijital dönüşüm
•Kablolu görüntü aktarımı
•43X43 cm görüntüleme alanı
•Otomatik exposure algılama özelliği

V14
Yushan
•IPX6 standardında sıvı geçirmezlik
•300 kg baskıya dayanıklı
•140 mikron üstün görüntü kalitesi
•16 bit yüksek kontrastlı dijital dönüşüm
•Kablosuz görüntü aktarımı
•35x43 cm görüntüleme alanı
•Otomatik exposure algılama özelliği

1417 Flex
Yushan
•Düşmeye karşı dayanıklı cam içermeyen flex iç malzeme
•IPX6 standardında sıvı geçirmezlik
•300 kg baskıya dayanıklı
•140 mikron üstün görüntü kalitesi
•16 bit yüksek kontrastlı dijital dönüşüm
•35x43 cm görüntüleme alanı
•Kablosuz görüntü aktarımı
•Otomatik exposure algılama

100 mA
Lanmage
•mA aralığı : 10 – 100 mA
•kV aralığı : 40 – 125 kV
•mAs aralığı : 0.1 – 200 mAs
•5.3 kw yüksek frekanslı jeneratör
•Dokunmatik LCD ekran
•15 kg ağırlık
•Uzaktan kumanda ve el butonu ile şutlama

7200B
Lanmage
•Uzun ömürlü lithium-ion batarya
•32 kw yüksek frekanslı jeneratör
•Döner anotlu röntgen tüpü
•Motorize hareket ve fişe takmadan çekim yapma
•400 mAs 
•Dokunmatik çekim ve kumanda konsolu
•Ergonomik tasarım



Her marka ve modelde temin edilebilmektedir.

Hastabaşı Monitör Aksesuarları
•Sp02 probları
•EKG kabloları
•Tansiyon hortum-manşonları (NIBP)
•Isı probları
•Kapnograf (EtC02)
•IBP kablo ve setleri

EKG Cihazı Aksesuarları
•EKG kabloları
•EKG ara kablo ve leadleri
•Puar-mandal ve snap uç takımları

NST Cihazı Aksesuarları
•Us probları
•Toco probları
•El butonu ve nst kemeri

Defibrilatör Cihazı Aksesuarları

Elektrokoter Cihazı Aksesuarları
•Bipolar ara kabloları
•Plak ara kabloları
•Elektrokoter plakları
•Bipolar pensetler
•Elektrodlar
•Elektrokoter pedalları

Ventilatör Cihazı Aksesuarları
•Oksijen sensörler
•Flow sensörler
•Ekshalasyon valfleri
•Flow sensör ara kabloları

Anestezi Cihazı Aksesuarları
•Oksijen sensörleri
•Bakım kitleri/anestezi devresi/körüğü

Nemlendirici Cihazı Aksesuarları
•İnfüzyon / enjektör setleri

Ürün Grupları

Aksesuarlar
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Merkez Ofis:
Ertuğrul Gazi Sok. Metropol C1 Blok, 
No: 375 Ataşehir/İstanbul

Fabrika: 
Deri OSB, Kösele Cad. (7. Yol) P3-2 
Tuzla-Orhanlı/İstanbul

Tel : +90 216 510 77 10
Fax: +90 216 510 77 15

info@medelmedical.com 


