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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 araştır-
malarla üretim yapıyoruz.

İnsan Odaklı Yaklaşım

Kuruluşumuzdan bugüne dek, gelişen teknolojiye ve yeniliklere hızlı bir şekilde uyum sağla-
makla 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

AmeliyathaneHastane



MATE 007 TAŞINABİLİR 
YOĞUN BAKIM VENTİLATÖRÜ

14

MATE 007 invaziv, noninvaziv fark etmeksizin hem dışarıdan bağlanan hava 
kaynakları 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 
izlenebilmekte ve değişken modlarda PID denetimi ile hava akışı sağlayarak hastanın 
yaşam kalitesinin,   konforunun artmasına destek olmaktadır.

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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Yenidoğan Yoğun Bakım
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023
TOSAN - Fototerapi

225
TOSAN - Tünel Tipi
Fototerapi Cihazı - 16 Ledli

-Yenidoğan sarılık tedavisi İçin Mavi LED Teknolojisi
-460 nm dalga boyunda
-Bebek cildini tarayan aparat
-Sesli alarm özelliği
-4 adet LED lambası vardır
-Kontrol panelinde cilt ısısı ve tedavi süresi gözükür

271
TOSAN - Ev Tipi
Fototerapi Cihazı
-30.000 saatlik kullanım ömrü ile
-18 mg/dl'nin altındaki bebek sarılığının tedavisi 
için uygundur
-Fototerapi otomatik modda çalıştırılır, terapinin 
süresi ve yoğunluğu seçilir
-460 nm dalga boyunda
-Terapi süresi bittiğinde tedaviyi otomatik olarak 
durdurur

111
TOSAN - Kuvöz
-Ergonomik tasarım/Bebek Erişimi
-Kullanılan son teknoloji sayesinde bölme içindeki 
gürültüyü en aza indirir (50 dB’den az)

-Eğimli hasta yatağı, 
Tekerlekler sağa veya sola çevrilerek hasta yastığının 
konumu ayarlanabilir (0 ve 30 derece arası)
-Kuluçka yüksekliği 70 100 cm arası
-İşitsel ve görsel alarm

Kontrol paneli ile:
-Hava sıcaklığı
-Cilt Sıcaklığı
-Nem kontrolü
-Alarmlar görüntülenir.

-Renkli dokunmatik ekran
-16 LED lambalı ve silindirik çevreli teknolojisi ile 
çok daha hızlı tedavi imkanı
-Dijital ekranda tedavi süresi, cilt ısısı ve ortam ısısı 
belirlenebilir
-30.000 saatlik kullanım ömrü
-360 derece homojen ışık yayılımı

MODEL 222 - 8 led  /  MODEL 224 – 12 led

320
TOSAN - Taşınabilir Kuvöz
-Fototerapi 450 nm-12W
-İşitsel Görsel Alarm
-Dijital sıcaklık, nem göstergesi
-Hava partikülü filtre ile temizlenir

-Dokunmatik  4,3 inç grafik ekran ile ;
-Hava ve Cilt Sıcaklığı
-Pil ömrü ve Şarj seviyesi
-Alarmlar
-Kabin aydınlatması
-Fototerapi
-Ayar görüntülenir.

TOSAN FİRMASININ, TÜRKİYE DİSTRİBÜTÖRÜYÜZ.



083
TOSAN
Radyant Isıtıcılı Açık Yatak
-Yüksek performanslı fototerapi
-Hedef sıcaklığa ulaşma süresi 10 dk
-Ayarlanabilir oksijen akışı
-Radyoloji sırasında döner kafa
-Servo kontrollü

Yenidoğan Yoğun Bakım
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130
TOSAN
Radyant Isıtıcılı Açık Yatak
-Reflektörlü seramik ısıtma elamanları
-Transepidermal nem kaybını en aza indirir
-Homojen aydınlatma
-130mm yüksekliğinde duvar montajı

052
TOSAN - Radyant Isıtıcı
-Yenidoğana ek ısı sağlar
-Bebek sıcaklığı cilt sensöründen takip edilir
-Güç sensörü, cilt sensörü hatası, cilt sıcaklığı 
aşırı ısınma gibi alarmları vardır.
-Ayarlanabilir zamanlayıcı

048
TOSAN - Kafa Tutucu

033
TOSAN - Bebek Kotu
-Eğimli hasta yatağı sayesinde 12 
dereceye kadar ayarlanabilir.
-Dahili uygun depolama
-Tekerlekler kilit ile donatılmıştır
-Ağırlık : 15.5 kg

41-42-44
TOSAN
Bebek Oksijen Başlığı
Model 41
Ağırlık: 530gr
Krater yüksekliği: 95.5 mm
Krater genişliği: 120mm

Model 42
Ağırlık: 1000gr
Krater yüksekliği: 110,7 mm
Krater genişliği: 145mm

Model 44
Ağırlık: 340gr
Krater yüksekliği: 94 mm
Krater genişliği: 122mm
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Elektrokoter Üniteleri
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ICONIC-IS410
KAVANDISH
Elektrokoter Cihazı
•Otomatik kontrol ile sistemin dahili problemlerini 
tespit eder
•Optimum doku pıhtılaşması için otomatik 
durdurma modu doku karbonizasyonunu önler
•Spray Modunda iki cerrahın aynı anda bağımsız 
olarak pıhtılaşmasını sağlar 
•Bağımsız Monopolar ve Bipolar ayak pedallarını 
bağlama imkanı
•75 Programlanabilir hafıza alanı
•Tüp Bebek Cerrahisi için özel yetenek
•Argon Plazma Koagülasyon 
•Argon Kesimi
•Bipolar ve Monopolar Kesim
•Monopolar TUR Modu

HEPSİ BİR ARADA
ELEKTROKOTER CİHAZI + DAMAR KAPAMA 
+ ARGON PLAZMA KOAGÜLASYON 

APC 
(ICONIC+APS1)

Argon Plazma Koagülasyon ve 
Damar Kapama Sistemi ile 
donatılmış Elektrocerrahi Üniteleri, 
modern cerrahinin ihtiyaçlarını 
karşılamak için son teknoloji ürünler 
olarak tasarlanmıştır.

Mevcut çalışma modlarının çeşitliliği, 
Gastroenteroloji, Nakil, KBB, Üroloji, 
Bronkoskopi, Ortopedi, Kalp 
Cerrahisi, Plastik Cerrahi, Onkoloji ve 
diğer Laparoskopik ameliyatlar dahil 
olmak üzere çok yönlü uygulamalara 
olanak tanır.

ICONIC-IS410-S
KAVANDISH
Elektrokoter Cihazı
•7 mm’ye kadar kalıcı damar kapama
•Otomatik kontrol ile sistemin dahili problemlerini 
tespit eder
•Optimum doku pıhtılaşması için otomatik durdurma 
modu doku karbonizasyonunu önler
•Doku empedansının ölçülmesine dayalı olarak 
damar sızdırmazlığındaki akımı mikroişlemci ile 
kontrol eder
•Spray modunda iki cerrahın aynı anda bağımsız 
olarak koagülasyonunu sağlar.
•Hem Monopolar hem de Bipolar ayak pedallarını 
bağımsız olarak bağlama imkanı sağlar
•Programlanabilir 75 hafıza alanı

•Argon Plazma Koagülasyon 
•Argon Kesimi
•Damar Kapama
•Bipolar ve Monopolar Kesim
•Bipolar ve Monopolar Koagülasyon
•TUR Modu

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

APS1 
KAVANDISH
Argon Plazma 
Ünitesi
•Yüksek parlak vakumlu Floresan ekran,
256 x 64 çözünürlük
•Ekranda interaktif menü
•Silindir basıncı izleme
•Akıllı Alarm Sistemi
•Argon kesim ve Argon pıhtılaştırma modu
•Ayak pedalı ile ESU ile eşzamanlı aktivasyon
•Gaz kaçağı tespiti
•Sürekli çıkış akışı izleme
•Cihaz girişinde sürekli gaz basıncı izleme
•Daha az enfeksiyon riski
•Minimum perforasyon riski ile sonuçlanan 
yaklaşık 3 mm ile sınırlı pıhtılaşma derinliği - 
Tek tip geniş alan pıhtılaşma

KAVANDISH FİRMASININ, TÜRKİYE DİSTRİBÜTÖRÜYÜZ.



Elektrokoter Üniteleri
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MEG-2
KAVANDISH - Ligasure
Damara Kapama Cihazı
•Otomatik kontrol ile sistemin dahili 
problemlerini tespit eder
•Optimum doku pıhtılaşması için otomatik 
durdurma modu doku karbonizasyonunu önler
•Doku empedansının ölçülmesine dayalı olarak 
damar sızdırmazlığındaki akımı mikroişlemci ile 
kontrol eder
•Sprey modu iki cerrahın aynı anda bağımsız 
olarak koagülasyonuna izin verir
•7 mm'ye kadar kalıcı sızdırmazlık 
•Monopolar, Bipolar kesim
•TUR Modu

MEG1-E
KAVANDISH
Endoskopik 
Elektrokoter Cihazı
MEG1-E, endoskopik prosedürler için 
özelleştirilmiş elektrocerrahi ünitesidir. 
Tüm endoskopik kesme, monopolar ve bipolar 
pıhtılaşma ve argon plazma pıhtılaşmasını 
gerçekleştirmek üzere tasarlanmıştır.

•Polipektomi ve Papillotomi için optimize 
edilmiş iki özel mod
•Kontrollü kesme hızı ve pıhtılaşma etkisi, hem 
kanama hem de perforasyon riskini azaltır.
•İstenilen pıhtılaşma etkisini elde etmek için 
ayarlanabilir 4 ayar.

MEG1 -R
KAVANDISH
Elektrokoter Cihazı
Dermatoloji, estetik, KBB, jinekoloji , oftalmoloji ve 
diş hekimliği dahil olmak üzere hassas ameliyatlar 
için uzmanlaşmıştır. Cihaz, yumuşak dokunun 
megahertz aralığında kesilmesi ve pıhtılaşmasını 
sağlar.

•Çeşitli doku yapılarında hassas kesi 
•Daha az doku tahribatı ile hızlı iyileşme
•Operasyon sonrası minimal ağrı ve travma
•Ameliyat sonrası ödemde azalma
•Biyopsi ve histolojik inceleme için daha iyi eksizyon
•Kozmetik açıdan memnuniyet için minimal yara izi  

MEG-1
KAVANDISH
Elektrokoter Cihazı
•Otomatik kontrol ile sistemin dahili 
problemlerini tespit eder
•Otomatik durdurma modu sayesinde doku 
karbonizasyonunu önler
•Spray modunda iki cerrahın aynı anda bağımsız 
olarak koagülasyonuna izin verir
•Programlanabilir 10 hafıza alanı
•Bipolar ve Monopolar kesim
•Otomatik Koagülasyon (Otomatik Başlatma 
Bipolar & Manuel Bipolar)
•TUR Modu

ICONIC IMAGE1

•Çoklu dokunmatik ekran olarak gelişmiş arayüz 
•Damar Kapama, APC, TUR ve EndoCut dahil olmak 
üzere maksimum özellik ve modlar bir arada
•İnternet üzerinden veri gönderme imkanı
•Kullanıcı bilgilerini bellek aygıtında saklama yeteneği



Yoğun Bakım Cihazları
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CM 1200B
COMEN - EKG Cihazı
12 kanallıdır. 
•5.7 inçlik TFT ekran
•Uç durumu göstergesi
•Basit ve net klavye düzeni, arka aydınlatma desteği 
•300 EKG kayıtlık dahili hafıza
•Yüksel doğrulukta dijital filtre
•122 türde tanı raporu
•120 saniyelik EKG dalga formlarının izlenmesi ve 
basılması
•Harici yazıcı bağlantısı ve veri aktarımı için USB portu
•PC-EKG yönetim sistemi

CM 300
COMEN - EKG Cihazı
•3 Kanallıdır 
•320 x 240 dot tek.
•12 Kablolu EKG eşzamanlı edinim.
•Dahili termal printer.
•Dahili şarj edilebilir Li-ion pil, AC/DC güç kaynağı
•Anti-defibrilasyon ve kalp cihazı belirleme.
•Komple dijital filtreleme, referansdan sapma direnci.
•Otomatik referans ayarı
•Otomatik EKG ölçümü ve yorumu.

STAR 8000
COMEN
Hastabaşı Monitör

12.1 inç TFT LCD renkli ekran
•Parametreler: EKG/HR, RESP, SpO2, PR, NIBP, TEMP 
•Göğüs empedansı ile respirasyon ölçümü,
•Eş zamanlı olarak 7 adet gerçek zamanlı dalga formu 
izleme
•Multi seviyeli alarm yönetimi
•Dahili yüksek kapasiteli batarya, 2 saatten fazla 
bekleme süresiyle 
•USB ve SD kart veri depolama
•Elektrik kesintilerinde otomatik veri kaydetme
•Çoklu dil seçeneği
•Merkezi monitör sistemine kablolu/kablosuz bağlantı 
seçeneği

Standart: 3-lead ECG, COMEN SpO2, NIBP, 1-TEMP, 
RESP, PR

Opsiyonel: 12-lead ECG, Nellcor/Masimo SpO2,
Suntech NIBP, 2-TEMP, EtCO2 , 2-IBP, Recorder

NC5
COMEN - Vital Monitör
•Ultra dar çerçeve tasarımına sahip 8 inç kapasitif 
dokunmatik ekranlı monitör, hızlı tepki veren 
dokunmatik hassasiyet
•Seçenek için 50 mm genişlikte termal kaydedici
•25 mm/sn, 50 mm/sn baskı hızı desteği
•2 kanallı dalga biçimi baskısını destekler
•Akıllı alarm işlevine sahip 360° görünür çift ışıklı 
alarmlar, tıbbi personelin hastaları izlemesini 
kolaylaştırır

V3
COMEN
Ventilatör Cihazı
• Çok fonksiyonlu ventilatör
• Küçük ve hafif ana bilgisayar
• Dahili yüksek kapasiteli lityum pil 
• Havalandırmanın verimli çalışmasını sağlamak için 
çift valflere ve yüksek performanslı türbinlere sahiptir
• Soluma ve ekshalasyon için çift valf
• Daha kapsamlı temizlik için her iki valf de demonte 
edilebilir
• Aletsiz hızlı sökme
• 1340 C yüksek sıcaklık ve yüksek basınçlı 
sterilizasyonu destekler
• Olağanüstü dayanıklılık
• Yüksek performanslı türbin, kritik durumdaki 
hastaların solunum tedavisi ihtiyaçlarını karşılamak için 
210 L/dk'ya kadar yüksek akış hızlı ventilasyon sağlar.
• 20.000 saate kadar türbin ömrü ile kısa süreli bakım 
veya değiştirme gerekmez.

COMEN FİRMASININ, TÜRKİYE DİSTRİBÜTÖRÜYÜZ.



Neumovent TS
Tecme
•5 ml - 2500 ml 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

Neumovent Neo
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
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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

5000 E
COMEN
NST - Fetal Monitor
5.7” LCD ekran
•Dahili yüksek kapasiteli Li-ion pil, 4 saatin üzerinde 
çalışma süresi
•3 seviyeli sesli/görsel alarm
•30 mm/dk 20 mm/dk 10 mm/dak gerçek zamanlı 
yazdırma ve 25 mm/sn yüksek hızlı fetal dalga 
biçimi inceleme yazdırma desteği
•Gelişmiş hasta dosyaları yönetim sistemi
•60 saat gerçek zamanlı dalga formu inceleme ve 
saklama. 300 vaka için kapanma veri koruması
•Opsiyonel ikiz gebelik algılayabilme
•Merkezi monitör ve Network desteği
•Dayanıklı ve su geçirmez problar

F3
EDAN
NST - Fetal Monitor
•Standart FHR1 ve TOCO takibi
•Atımdan atıma kayıt (FHR)
•Sinyal kalite indikatörü
•Ayarlanabilir alarm limitleri
•Dahili batarya ile 4 saat çalışabilme
•Opsiyonel ikiz gebelik özelliği (FHR2)
•Opsiyonel merkezi istasyona bağlanabilme
•Yüksek rezolusyonlu dahili yazıcı
•Yazıcı hızı ayarlayabilme
•Standart Z katlamalı termal kağıt kullanabilme

Yoğun Bakım Cihazları



D3
MINDRAY 
Defibrilatör
Kompakt 4’ü bir arada entegre tasarım: 
•Monitörizasyon 
•Manuel Defibrilatör
•AED
•Kalp pili

•3 dalga biçimi ile geniş ve canlı görüntü ECG /Solunum, 
opsiyonel eklenebilen NIBP ve SPO2 görüntülemesini 
sağlar
•Defibrilasyon, senkronize kardiyoversiyon ve iki fazlı 
teknoloji ile AED
•Defibrilasyon başarısını en üst düzeye çıkarmak için 
360J yükseltme dozu
•Taşıma sırasında harici güç kaynağı olmadan sürekli 
uzun süreli izleme ve şok desteği için bataryalı güç 
kapasitesi
•Özellikle hastane ve klinik uygulamaları için kompakt, 
hafif tasarım

Yoğun Bakım Cihazları
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Bilirubinmetreler

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

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

H100B
EDAN - Pulseoksimetre
•Yetişkin, çocuk, yenidoğan kullanım
•Arka aydınlatma kontrollü LCD ekran
•Sürekli ve anlık kullanım modu
•Nümerik değerler ile dalga formu izleyebilme
•Dahili grafik ve nümerik hafıza
•Ayarlanabilir alarm limitleri 
•Türkçe kullanım menüsü
•Otomatik kapanma
•Opsiyonel şarj edilebilir batarya, şarj standı ve 
soft koruma kılıfı

MINDRAY FİRMASININ, TÜRKİYE DİSTRİBÜTÖRÜYÜZ.



KS-H1N HEADBAND
ALIN/KAFA LAMBASI,
2W, TEK BATARYA
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KS-H1N CLIP TYPE
ALIN/KAFA LAMBASI,
2W, BELE TAKILABİLİR
TEK BATARYA,
GÖZLÜĞE MONTE

KS-W03
ALIN/KAFA LAMBASI, 
5W, TEK BATARYA

KS-R04
ALIN/KAFA LAMBASI, 
2W, ÇİFT BATARYA

ALÇ
ALÜMİNYUM ÇANTA, 
KS-W VE KS-R SERİSİ 
İÇİN

DRÇ
DERİ ÇANTA, KS-W VE 
KS-R SERİSİ İÇİN

KS-H8
ALIN/KAFA LAMBASI 
BAŞLIĞI, FİBER OPTİK 
KABLOLU

LED - 60W
LED IŞIK KAYNAĞI 60W

LED - 120 W
LED IŞIK KAYNAĞI 120W

KS-M250
M-250 GÖZLÜK LOOP, 
2,5X BÜYÜTME

KS-M350
M-350 GÖZLÜK LOOP, 
3,5X BÜYÜTME

KS-M450
M-450 GÖZLÜK LOOP, 
2,5X-3,5X BÜYÜTME, 
AYARLI

KS-Q3 MOBILE
Q3 LED MUAYENE 
LAMBASI

KS-Q5N MOBILE
Q5N JİNEKOLOJİK LED 
MUAYENE LAMBASI / 5 W



Aydınlatma Ürünleri
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KS-LA6 MOBILE
LA6 LED GENEL MUAYENE LAMBASI

KS-Q10B
Q10-03 LED MİNÖR CERRAHİ 
LAMBASI, MOBİL

KS-Q7 MOBILE
Q7 LED MİNÖR MUAYENE LAMBASI, 
YÜKSEKLİK AYARLI

KS-Q10A
Q10-02 LED MİNÖR CERRAHİ 
LAMBASI, MOBİL

KS-Q10A-LB
Q10-02 LED MİNÖR CERRAHİ 
LAMBASI, MOBİL, BATARYALI

KS-Q10-02W
Q10-02 LED MİNÖR CERRAHİ 
LAMBASI, DUVARA MONTE

KS-Q10-02C
Q10-02 LED MİNÖR CERRAHİ 
LAMBASI, TAVANA MONTE

KS-Q10-03CCM04
Q10-03 LED MİNÖR CERRAHİ 
LAMBASI, TAVANA MONTE,
ÇİFT BAŞLIKLI, YENİ KOL

KS-Q10B-LB
Q10-03 LED MİNÖR CERRAHİ 
LAMBASI, MOBİL, BATARYALI

KS-Q10-03W
Q10-03 LED MİNÖR CERRAHİ 
LAMBASI, DUVARA MONTE

KS-Q10-03CCM01
Q10-03 LED MİNÖR CERRAHİ 
LAMBASI, TAVANA MONTE,
TEK BAŞLIKLI

KS-Q10-03CCM02
Q10-03 LED MİNÖR CERRAHİ 
LAMBASI, TAVANA MONTE,
ÇİFT BAŞLIKLI

KS-Q10-03CCM03
Q10-03 LED MİNÖR CERRAHİ 
LAMBASI, TAVANA MONTE,
TEK BAŞLIKLI, YENİ KOL



Duvara Monte Otoskop
Oftalmaskop
Otoskop:
•LED teknolojisi ile aydınlatma
•Kompakt dayanıklı tasarım
•-20 ile 20 aralığında diyoptri lens  
•Entegre açma/kapama anahtarı 

Oftalmaskop:
•LED teknolojisi ile aydınlatma
•Kompakt dayanıklı tasarım
•3 x Büyütmeye sahip dayanıklı pencere
•4 Boyutta kullanılabilir spekülüm 
•Entegre açma/kapama anahtarı
•220 V şebeke elektriği ile çalışabilme

Acil Servis Cihazları A
cil S

e
rvis C

ih
azları
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TANSİYON HOLTER
Firstmed
•Kompakt ve hafif tasarım
•Büyük ve renkli ekran
•Osilometrik ölçüm
•Windows tabanlı bilgisayar yazılımı
•Gündüz ve gece için programlanabilir
•Gelişmiş raporlama
•Sesli ve görsel alarmlar
•Opsiyonel: SpO2

Duvara Monte Otoskop
•LED teknolojisi ile aydınlatma
•Kompakt dayanıklı tasarım
•3xbüyütmeye sahip dayanıklı pencere
•4 boyutta kullanılabilir spekulum
•Entegre açma kapama anahtarı

Seamed
Duvar Monte Oftalmaskop
•LED teknolojisi ile aydınlatma
•Kompakt dayanıklı tasarım
•-20 ile 20 aralığında diyoptri lens  
•Entegre açma/kapama anahtarı
•220 V şebeke elektriği ile çalışabilme

LARİNGOSKOP Seti
*Yetişkin hastalar için özelleştirilmiş güvenli 
kullanım
*Baştan sona tek parça kompakt tasarım
*Kolay batarya ve LED değişimi
*3500 (2,5 V) veya 10000 Lux (3,5V) 
Değerinde ışık şiddeti
*Keskin olmayan eğimli bladeler
*Paslanmaz çelik yapı
*134Oc sıcaklıkta 4000 kez oktavlanabilir 
Çok kullanımlık steril üretim
*Etilen oksit ve buhara dayanıklı

RİTİM (EKG) HOLTER
Promedic
•Hasta olay işaretlemesi
•1.5 V AAA pillerle kullanım
•PC yazılımı ile gelişmiş analiz
•Çoklu dil seçimi
•Kompakt dizayn
•Pacemaker (kalp pili) teşhisi
•Taşıma çantası ile



Hasta Karyolaları
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MYS-5550NE
5 Motorlu Lateral 
Hareketli Yoğun Bakım 
Hasta Karyolası
•Sırt ve ayak hareketleri, yükseklik, sırt-ayak 
hareketi (vasküler), diz kırma, kardiyak, 
trendelenburg ve ters trendelenburg, lateral tilt 
(sağ ve sol) hareketleri, 2 adet sütun ve 3 adet 
•DC motor ile ayarlanır.
•Pozisyonlar başucu ve ayak ucunda bulunan el 
kumandaları ile kontrol edilir.
•Hemşire kontrol el kumandasında elektronik 
•CPR ve fonksiyon kilitleme özelliği
•24V akü ile kesintisiz çalışabilme
•Mekanik CPR özelliği 
•125mm çapında, 360° dönebilen merkezi frenli 
ve doğrusal yön kilitli tekerlekler
•Karyolanın 4 köşesinde aksesuar yuvaları, 1 
adet yükseklik ayarlı serum askısı
•Karyolanın her iki tarafında drenaj askıları ve 
kemer kancaları
•Koruyucu plastik çarpma tamponları
•Antibakteriyel ve sıvı geçirmez kılıflı, fermuarlı, 
32 densite şilte yatak

MYS-5330NE
3 Motorlu Elektrikli 
Hasta Karyolası
•Sırt ve ayak hareketleri, yükseklik, sırt-ayak 
hareketi (vasküler), diz kırma, kardiyak, 3 adet DC 
motor ile ayarlanır.
•Pozisyonlar dokunmatik paneller ile kontrol 
edilir.
•125mm çapında, 360° dönebilen çapraz frenli 
tekerlekler
•Karyolanın 4 köşesinde aksesuar yuvaları, 1 
adet yükseklik ayarlı serum askısı
•Karyolanın her iki tarafında drenaj askıları ve 
kemer kancaları
•Koruyucu plastik çarpma tamponları
•Antibakteriyel ve sıvı geçirmez kılıflı, fermuarlı, 
32 densite şilte yatak

MYS-5210N
2 Motorlu Elektrikli 
Hasta Karyolası

MYS-5520NE
4 Motorlu Yoğun 
Bakım Hasta Karyolası
•Sırt ve ayak hareketleri, yükseklik, sırt-ayak 
hareketi (vasküler), diz kırma, kardiyak, 
trendelenburg ve ters trendelenburg, 2 adet 
sütun ve 2 adet DC motor ile ayarlanır.
•Pozisyonlar dokunmatik paneller ve hemşire 
kontrol kumandası ile kontrol edilir
•Hemşire kontrol el kumandasında elektronik 
•CPR ve fonksiyon kilitleme özelliği
•125mm çapında, 360° dönebilen merkezi frenli 
ve doğrusal yön kilitli tekerlekler
•Karyolanın 4 köşesinde aksesuar yuvaları, 1 
adet yükseklik ayarlı serum askısı
•Karyolanın her iki tarafında drenaj askıları ve 
kemer kancaları
•Koruyucu plastik çarpma tamponları
•Antibakteriyel ve sıvı geçirmez kılıflı, fermuarlı, 
32 densite şilte yatak

•Sırt ve ayak hareketleri, sırt-ayak hareketi (vasküler)
ve diz kırma hareketleri 2 adet motor ile ayarlanır.
•Pozisyonlar el kumandası ile kontrol edilir.
•Hastanın abdominal bölgesinde oluşacak basıncı ve 
pelvik bölgesinde oluşabilecek sürtünmeyi en aza indiren
iki otomatik regresyon (gerileme) özelliği bulunur.
•Kolay çıkarabilir özellikte Polipropilen (PP) baş ve ayak 
ucu panelleri
•4 parça PP Malzeden imal amortisörlü, açı göstergeli
korkuluklar
•4 parça kolay temizlenebilir ABS plastik yatma yüzeyi
•Elektrostatik toz boyalı metal aksam, açık  alt şase
•125 mm çapında 3600 dönebilen çapraz frenli tekerlekler
•Karyolanın 4 köşesinde aksesuar yuvaları, 1 adet 
yükseklik  ayarlı serum askısı
•Karyolanın her iki tarafında drenaj askıları ve kemar
kancaları
•Koruyucu plastik çarpma tamponları
•Korkuluklar için alternatif renk seçenekleri
•Antibakteriyel ve sıvı geçirmez kılıflı, fermuarlı,
32 densite  şilte yatak
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MYS-503N
Trendelenburglu
Manuel Hasta 
Karyolası
•Sırt ve ayak hareketleri, sırt-ayak hareketi 
(vasküler) ve diz kırma hareketleri 2 adet kol ile 
yapılır
•Manuel trendelenburg
•Kolay çıkarılabilir özellikte Polipropilen (PP) baş ve 
ayak ucu panelleri
•Katlanabilir alüminyum korkuluklar
•4 parça kolay temizlenebilir ABS plastik yatma 
yüzeyi
•Elektrostatik toz boyalı metal aksam, açık alt şase
•125 mm çapında, 360° dönebilen çapraz frenli 
tekerlekler
•Karyolanın 4 köşesinde aksesuar yuvaları, 1 adet 
yükseklik ayarlı serum askısı
•Karyolanın her iki tarafında drenaj askıları ve 
kemer kancaları
•Koruyucu plastik çarpma tamponları 
Antibakteriyel ve sıvı geçirmez kılıflı, fermuarlı, 32 
densite şilte yatak

MYS-700N
Abs Tabanlı Hasta Başı 
Komodin
•Komple MDF lam gövde 
•Ön yanlar alüminyum çıtalı 
•Ara boşluklu
•Çekmece ve dolabı 
•Üst tabla ABS
•360 derece dönebilir tekerlekli

MYS-710
Abs Tablalı Hasta 
Önü Yemek Masası
•Komple metal gövde
•ABS tabla
•Amortisör ayarlı yükseklik
•360 derece dönebilir tekerlekli

2 ‘ Lİ BEKLEME KOLTUKLARI

TEKLİ BEKLEME KOLTUĞU

3 ‘ LÜ BEKLEME KOLTUKLARI



Sedyeler ve
Hasta Transfer Koltukları
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MYS-600
Acil Müdahale 
Sedyesi
•Sırt kısmı amortisör ile ayarlı
•Her iki yanda bulunan ayak pedalları sayesinde 
hidrolik pompa ile ayarlanabilen yükseklik
•Başucunda trendelenburg kolu
•Tam boy poliüretan korkuluk
•Başucu ve ayak ucunda poliüretan itme kolları 
•Tam boy X-RAY kaset yeri
•Oksijen tüp taşıma yeri
•2 adet sabit serum askısı 0150 mm, 360 
dönebilen merkezi frenli tekerlekler
•5. tekerlek yardımı ile yön sabitleme sistemi
•Kompakt yatma yüzeyi
•ABS plastik ile kapalı alt şase, elektrostatik toz 
boyalı metal aksam sıvı geçirmez şilte

MYS-950
Hidrolikli Sedye
•Sırt kısmı amortisör ile ayarlanır
•Her iki yanda bulunan ayak pedalları sayesinde 
hidrolik pompa ile ayarlanabilen yükseklik
•Ayakucundaki pedal vasıtasıyla düz trendelenburg 
hareketi
•Tam boy alüminyum korkuluk
•Elektrostatik toz boyalı metal aksam
•ABS plastik ile kapalı alt şase
•Sedyenin 4 köşesinde plastik çarpma tamponları, 
•1 adet serum askısı
•150 mm çapında, 360 derece dönebilen merkezi 
frenli doğrusal yön kilitli tekerlekler
•Antibakteriyel ve sıvı geçirmez kılıflı, fermuarlı şilte 
yatak

MYS-P4061
Paslanmaz Serum Askısı
•304 kalite paslanmaz çelik malzeme
•Tek elle kolay yükseklik ayarı
•1350-2150 mm yükseklik aralığı 
•Her bir 2 kg taşıma kapasiteli 4 adet askı
•25/18 mm profil çapı
•En 60601 direktifine uyumlu çift yanaklı, frenli 
tekerlekler
•25 mm x 25 mm ayak profiller, 635 mm toplam 
ayak çapı
•3.5 kg toplam ağırlık

MYS-1050
Hasta Transfer Koltuğu
•Anodize E6 Eloksal kaplı 5000 serisi alüminyum 
profil yapı
•PA6 GF15 ve PP mühendislik plastiğinden 
üretilmiş, ayak koyma yeri, sırtlık, kolçaklar, oturma 
yeri, ön ve arka teker yuvaları ve profil kapakları
•304 kalite paslanmaz çelik 32mm x 2mm itme 
bari ve ayak desteği
•Paslanmaz çelik fren açma kolu 
•Yüksek kalite poliüretan tabanlı ön ve arka 
tekerlekler (200x500mm arka, 125x32mm ön)
•%68 yer tasarrufu
•Ergonomik ve konforlu oturma yeri, sırtlık ve ayak 
koyma yeri
•Öne kaymayı engelleyen yüzey deseni
•Terlemeyi engelleyen hava pencereli sırtlık
•Katlanabilir kol destekleri

MYS-718
Kan Alma Koltuğu
•Sırt kısmı ve ayakucu senkronize olarak 
amortisör ile ayarlanır
•Her iki yanda kan alma kolu bulunur
•Acil durumlarda sedye pozisyonu alabilir 
•Ölçü 50x80x120

MYS-724
Hidrolikli Jinekolojik 
Muayene Masası
•Amortisörle ayarlanabilen sırt kısmı
•Litonomi, kardiyak ve yatak pozisyonları 
•Karyolanın her iki tarafında ıkınma kolları
•Ayarlanabilir poliüretan bacaklık takımı ve paslan-
maz atık küveti 
•Destomat ile ayarlanabilen ayak ucu kısmı
•Her iki yanında bulunan ayak pedalları sayesinde 
hidrolik pompa ile ayarlanabilen yükselme
•ABS muhafazalı alt şase, elektrostatik toz boyalı 
metal aksam



MYS-728N
Metal Acil Arabası
•Çarpmalara karşı koruma sağlayan güçlendirilmiş 
ABS üst yüzey 
•Elektrostatik boyalı gövde ve çekmece yüzeyleri 
•Sırasıyla 3 adet 60 mm, 1 adet 135 mm, 1 adet 
215 mm yüksekliğinde 5 çekmece
•Küçük çekmecelerde 16'şar adet, orta ve büyük 
çekmecelerde 12'şer adet ilaç ve tıbbi malzeme 
bölmesi
•Oksijen tüp taşıma yeri ve CPR tahtası 33cm x 33 
cm ölçülerinde ve 360 derece dönebilen
•Yüksekliği ayarlanabilir, iki adet sabitleme kemerli 
defibrilatör sehpası
•Arabanın sağ tarafında Linear Low Density 
Polyethylene (LLDPE) malzemeden imal sürgülü 
tepsi 
•Çöp kovası ve atık kabı
•Yüksekliği ayarlanabilir serum askı
•Merkez kati çekmeceler
•125 mm çapında, 360 dönebilen, ikisi freni dört 
adet tekerlek
•Yükseklik 90 cm, Genişlik 68 cm, Derinlik 52cm

Genel Hastane
Ekipmanları
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MYS-513N
Pediyatrik Karyola
•Rastomat ayarlı hareketli sırt kısmı
•Elektrostatik toz boyalı metal gövde
•Tam boy çalışan metal parmaklıklı korkuluk
•ABS yatma yüzey
•Demonte başlıklar ve korkuluklar
•Antibakteriyel sıvı geçirmez hasta yatağı

MYS-540N
4 Motorlu Pediyatrik 
Yoğun Bakım Hasta 
Karyola
•Sırt ve ayak hareketleri, yükseklik, sırt-ayak hareketi 
(vasküler), diz kırma, kardiyak, trendelenburg ve ters 
trendelenburg* hareketleri 4 adet motor ile ayarlanır
•Pozisyonlar korkulukların dış kısmında bulunan 
dokunmatik paneller ile kontrol edilir
•Dış korkuluk panellerinde elektronik CPR ve fonksiyon 
kilitleme özellikleri
•24V akü le kesintisiz çalışabilme
•Kolay çıkarılabilir özellikte Polipropilen (PP) baş ve 
ayak ucu panelleri
•4 parça PP malzemeden imal amortisörlü, açı 
göstergeli korkuluklar
•4 parça kolay temizlenebilir ABS plastik yatma yüzeyi
•Elektrostatik toz boyalı metal aksam
•ABS plastik muhafazalı alt şase
•125 mm çapında, 360 dönebilen merkezi freni ve 
doğrusal yön kilitli tekerler
•Karyolanın 4 köşesinde aksesuar yuvaları ve 
yükseklik ayarlı serum askısı
•Karyolanın her iki tarafında drenaj askıları
•Koruyucu plastik çarpma tamponları
•Korkuluklar için alternatif renk seçenekleri
•Antibakteriyel ve sıvı geçirmez kiti fermuarlı
•32 densite şilte yatak

MYS-728A
Metal Anestezi Arabası
•Çarpmalara karşı koruma sağlayan güçlendirilmiş 
ABS üst yüzey
•Elektrostatik boyalı gövde ve çekmece yüzeyleri
•Üst kısımda 2 sıra halinde ilaç saklama kutuları 
sırasıyla 1 adet 60 mm, 2 adet 135 mm
•1 adet 215 mm derinliğinde 4 çekmece, küçük 
çekmecede 16 adet, orta ve büyük çekmecelerde 
12'şer adet ilaç ve tıbbi malzeme bölmesi
•Arabanın sağ tarafında Linear Low Density 
Polyethylene (LLDPE) malzemeden imal sürgülü tepsi
•Çöp kovası ve atık kabı
•Merkezi kilitli çekmeceler
•125 mm çapında. 360 dönebilen, ikisi frenli dört adet 
tekerlek
•Yükseklik 96 cm, Genişlik 68 cm, Derinlik 52 cm
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Otomatik Paketleme 
Cihazı
•Mikro işlemci tarafından kontrol edilen ±1% 
hassasiyetli  60~220° arasında ayarlanabilen 
hassas ısıtıcı özelliği
•Hızlı ısıtma özelliği ile oda sıcaklığından 180° 
sıcaklığa ulaşması için sadece 40 saniye yeterlidir.
•3D kağıt plastik poşetlerin ve ve her kalınlıkta 
kağıt plastik poşetlerin sızdırmazlığı için 
ayarlanabilir kuvvet sistemi

STR-23
Otoklav Buharlı
Sterilizatör
•23 Litre hacim
•Medikal alet ve paketlerin sterilizasyonu için 
EN13060 & ISO13485:2003'e uygun, B sınıfı güvenilir 
buhar sterilizatörü
•128x64 pixel yüksek çözünürlüklü LCD ekran
•Temizlenebilir su deposu
•Sterilizasyon kaydı için dijital USB bağlantısı
•Çift kontrollü (mekanik & elektronik) kapı emniyet 
sistemi
•Paslanmaz çelik kazan, özel işlemli yüzey
•Hassas ve güçlü vakum sistemi (-0.90 Bar)

Otoklav Buharlı
Sterilizatör
STR-100
STR-130
STR-160
STR-250
STR-360
STR-450
STR-600
STR-800
STR-1000

100 lt.
130 lt.
160 lt.
250 lt.
360 lt.
450 lt.
600 lt.
800 lt.
1000 lt.

40x40x63cm
40x40x82cm
40x40x100cm
50x50x100cm
65x65x86cm
65x65x108cm
65x65x142cm
65x65x190cm
65x65x240cm

Sterilizasyon Üniteleri
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Manuel Paketleme 
Cihazı
•Mikro işlemci tarafından kontrol edilen ±1% 
hassasiyetli  60~180° arasında ayarlanabilen 
hassas ısıtıcı özelliği
•Yüksek sıcaklık için otomatik koruma, düşük 
sıcaklık alarmı, yüksek akım koruması ve hassas 
güvenlik önlemleri
•Güvenli kullanım, kolay işlem, düşük arıza oranı
•Dahili çift taraflı keskin bıçak ile pürüzsüz ve kolay 
kesim

Ultrasonik Yıkayıcı
ULT-18

ULT-28

ULT-60

18 lt.

28 lt.

60 lt.

315x320x200 mm

500x300x200 mm

600x300x350 mm
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HER TÜRLÜ CERRAHİ ALET VE
MOTOR SİSTEMLERİ TAMİRİ YAPILIR

SAFİR CERRAHİ EL ALETLERİ
YETKİLİ SATICISI
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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
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