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Kurucumuz
Mahmut ÜZÜMCÜ
Firmamız 1969 yılında, Ankara’da, babamız rahmetli Mahmut
Üzümcü tarafından tıbbi cihaz tamiri ve tıbbi el aletleri yapımı ile
faaliyetlerine başlamış ve ülkemizde uzun bir süre sektöründe ilk
ve tek firma olarak faaliyetlerine devam etmiştir.
71 yıllık başarılı iş hayatında Sn. Mahmut Üzümcü, Türkiye’de birçok ilke imza atmış ve ilk yerli tıbbi aspiratör cihazı tasarımı ve
imalatını gerçekleştirmiştir. Firmamızda 1975 yılında medikal gaz
sistemleri ve ekipmanları üretimine başlanmış; Ankara Üniversitesi İbn-i Sina Hastanesi, Numune Hastanesi gibi zamanın önemli sağlık kurum ve kuruluşlarında medikal gaz tesisatı projelerini
başarı ile teslim etmiştir.
Sn. Mahmut Üzümcü’nün sektördeki ilklere attığı imzalar yıllar
ilerledikçe devam etmiş ve ülkemizdeki ilk yerli Kryo Terapi Cihazı
tasarım ve imalatı 1985 yılında gerçekleştirilmiştir. Kurucumuz
Mahmut Üzümcü’nün ülkemizde yalnızca medikal sektöründe ilklere imza atmamıştır. 1974 yılında “Kalbin İmparatoru” olarak anılan
ve Türkiye’de ilk kalp naklini gerçekleştiren rahmetli Opr. Dr. Kemal Beyazıt ile beraber ilk yapay kalp pompasını birlikte üreterek
bu ürün ile koyunun belli bir süre yaşamasını sağlamışlardır. Bu
proje ile ülkemizdeki kalp cerrahisi konusunda ilklere imza atan
doktorlarımızla birlikte iş insanı kimliğiyle Sn. Mahmut Üzümcü
ekibin içinde yer almıştır.
Tasarımı ve üretimi Sn. Mahmut Üzümcü ve oğlu Yönetim Kurulu
Başkanımız Rüştü Üzümcü tarafından gerçekleştirilen “TSE Uygunluk Belgeli” ilk ameliyat masası üretilmiştir.
2000’li yılların başlarında bilim ve teknolojideki gelişmeleri
yakından takip eden Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları
Anabilim Dalı Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Kamil Bilgihan, Prof. Dr.
Berati Hasanreisoğlu, Doç. Dr. Şengül Özdek, Yrd. Doç. Dr. Ayça

Sarı’nın geliştirdikleri kornea nakli dünya tıp literatürüne “Gazi
Tekniği” olarak girmiştir. Prof. Dr. Kamil Bilgihan tarafından yapılan
kornea nakli ameliyatına (Gazi Tekniği İle) ait tıbbi cihaz tasarımı
ve üretimi Sn. Mahmut Üzümcü ve Sn. Rüştü Üzümcü tarafından
yapılmıştır. Prof. Dr. Kamil Bilgihan’ın Sn. Mahmut Üzümcü beye bu
ameliyatın gerçekleştirilmesi için vermiş olduğu destek sebebiyle
teşekkür metni yazılı ve görsel medyaya yansımıştır.
Rahmetli kurucumuz Mahmut Üzümcü Beyefendinin bugün ülkemizdeki en önemli ve en çok ihtiyaç duyulan “Milli ve Yerli Ürün”
sloganını yıllar önce ülkemizde üretim dünyasına aşılayarak sektörel
gelişmelere kapı aralamasının ardından, bugün firmamızın ürettiği
400’e yakın üründe bu sloganın öneminden vazgeçilmemiştir.
Üzümcü Hastane Ekipmanları Metal İşleme Sanayi A.Ş.’nin bugünlere gelmesinde büyük emeği olan rahmetli Sn. Mahmut Üzümcü’nün
başarılar ile dolu 71 yıllık iş hayatındaki önceliği her zaman “Üretilen ürünlerle ülkemizin adını dünya medikal ve tıp sektörüne altın
harflerle yazdırmak” olmuştur.
Bu vesile ile 20 Eylül 2017 tarihinde Dâr-ül Bekâya irtihal eden çok
kıymetli ve değerli babamız Sn. Mahmut Üzümcü’ye Yüce Allah’tan
rahmet diliyor ve onun bıraktığı mirası daha ileriye götürme konusundaki olan sözümüzü yineliyoruz.

Üzümcü Hastane Ekipmanları A.Ş. Ailesi

Yönetim Kurulu Başkanımız
Rüştü ÜZÜMCÜ
Üzümcü Hastane Ekipmanları Metal İşleme Sanayi Anonim
Şirketi; temelleri 1969 yılında atılan, uzun yıllardır edindiği
deneyim ve bilgi birikimini, endüstriyel ileri teknoloji ile
perçinleyerek, tıbbi cihaz, medikal gaz sistemleri, hastane
ekipmanları ile her geçen gün daha da uzmanlaşarak faaliyet
gösteren, Türkiye ve dünyadaki lider firmalardan biridir.
Üzümcü Hastane Ekipmanları Metal İşleme Sanayi A.Ş. yüksek
kalite ve dünya standartlarındaki üretim mottosu ile titizlikle
faaliyetlerini sürdürmektedir. Sektörel ve küresel gelişmeleri
yakından takip eden firmamızın ana prensibi; inovasyon ve
sürdürülebilirlik ilkelerini benimseyerek, çevre bilinci ve
kaliteden ödün vermeden, kaynaklarını etkin kullanarak
sanayi ve üretim faaliyetini yürütmektir.
50 yılı aşkın süredir üretim alanında edinilen bilgi birikimi ve
tecrübemiz; teknolojik gelişmelere uyum sağlanarak üretim
entegrasyonu ile her geçen gün artmaktadır. 100’den fazla
ülkeye ihracat yapan firmamızın “Sürdürebilirlik” ilkesinin en
önemli etmenini teknolojik üretim kapasitesi oluşturmaktadır.
Üzümcü Hastane Ekipmanları Metal İşleme Sanayi A.Ş. olarak
firmamız, ülkemizde ve dünyada sektöre yön veren başarısını
sürdürmekte kararlıdır.

Ürünlerimiz, sektörel kalite prensipleri ve hassasiyetleri gereği,
kaliteden ödün vermeyen anlayışımız ile üretilmektedir. Firmamız
üretim esnasında, çevre faktörü ve üretimde karşılaşılabilecek
riskleri göz önüne alarak her ürün için ayrı bir kalite politikası
belirlemekte ve bu politika çerçevesinde tavizsiz olarak üretim
planlamaktadır. Bu sürecin ayrılmaz bir parçası ise çevre bilinci
ile hareket etmektir. Üretim sürecinin çevre odaklı ilerlemesi, aynı
zamanda geri dönüşümün sağlanması ile gerçekleştirilmektedir.
Firmamız uluslararası üretim ve sistem standartlarını koruyarak
sanayi ve üretim faaliyeti gerçekleştirmektedir. ISO 9001, ISO
13485, ISO 14001, ISO 45001 kalite yönetim belgelerimiz ile bu
politikamız uluslararası alanda tescillenmiştir.

Rüştü Üzümcü
Yönetim Kurulu Başkanı
Üzümcü Hastane Ekipmanları A.Ş.
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Ankara’da tıbbi el
aletleri yapımı ve
torna atölyesi olarak
faaliyete geçti.

İlk Aspiratör Cihazı
üretildi.

Kalbin imparatoru olarak
anılan ve Türkiye'de ilk
kalp naklini
gerçekleştiren Sn. Opr.
Dr. Rahmetli Kemal
Bayazıt Bey ile beraber
ilk yapay kalp pompası
yapıldı ve bu ürün ile
koyunun belli bir süre
yaşaması sağlandı.

Medikal Gaz Sistemi
Ekipmanları üretimine
başladı.

Ankara Üniversitesi
İbn-i Sina Hastanesi
Medikal Gaz Sistemleri
Projesi’ne başlandı.

Tasarımı ve üretimi Sn.
Mahmut Üzümcü ve
oğlu Yönetim Kurulu
Başkanımız Rüştü
Üzümcü tarafından
gerçekleştirilen “TSE
Uygunluk Belgeli” ilk
ameliyat masası üretildi.

Paslanmaz çelik isleme
ve projelendirme konularında hizmet vermek
üzere gerekli alt yapı
oluşturuldu ve paslanmaz çelik hastane
ekipmanları üretimine
başlandı.

İlk Türk Kryo Terapi
Cihazı üretildi.

1200 m2’lik kendi
atölyesine taşındı.

İlk CNC Torna
Tezgahı üretimine
başladı.
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2002

2008

2012

Medikal sektörünün
en büyük
showroom’u kuruldu

Gazi Üniversitesi Tıp
Fakültesi Göz Hastalıkları
Anabilim Dalı Öğretim
Üyeleri tarafından "Gazi
Tekniği" olarak
adlandırılmış "Kornea
Nakli" ameliyatına ait tıbbi
cihazların tasarımı ve
üretimi Sn. Mahmut
Üzümcü ve Sn. Rüştü
Üzümcü tarafından yapıldı.

Ameliyat masası
üretimine başlandı ve
ilk ihracat
gerçekleştirildi.

Özgün konsept ve
tasarımıyla yeni showroom hizmete girdi.

Medikal led lamba
üretim tesisi hizmete
girdi.

Üzümcü soyadı ile yarım
asırlık tecrübesi ile 50.
yıl dönümü.

Medikal cihaz ve hastane
ekipmanları sektöründeki
52 yıllık deneyimimize
Rüştü ÜZÜMCÜ ve
UZMED markaları dahil
edildi. Pazarlama satış
faaliyetlerimiz yurtiçinde
ve yurtdışında hız kesmeden devam etmektedir.

Halojen ameliyathane
tavan lambası
imalatına başlandı.

2015

Kurucumuz Sn.
Mahmut ÜZÜMCÜ’nün vefaatı
(20.09.2017).

2017

Led ameliyathane
tavan lambası
üretimine başlandı.
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AMELİYAT
MASALARI
VE MASA
AKSESUARLARI
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38

40
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76

CERRAHİ
ASPİRATÖRLER

PASLANMAZ
ÇELİK HASTANE
EKİPMANLARI

GÖRÜNTÜLEME
CİHAZLARI

KRYO TERAPİ
CİHAZI

ÜRÜNL
AMELİYAT MASALARI VE
MASA AKSESUARLARI

LER
Bunları

Biliyor Muydunuz?

Eski tarihlerde kullanılan cerrahi müdahale aletleri, günümüzde kullanılan
cerrahi cihazlardan çok farklıydı. Fakat günümüz teknolojisine ilham kaynağı
oldular. Günümüzde kullanılan neşter ve benzeri cerrahi gereçlerin ilk
prototipi de 1800’lü yıllarda Çin’de üretildi.

AMELİYAT MASALARI

OPM-600N
Tüm Cyberforce ameliyat masalarında, kan ve vücut
sıvılarının masa yüzeyinde yerleşmesini ve üremesini
engelleyen antibakteriyel etki, temizleme kolaylığı ve
artırılmış korozyon direnci sağlayan Nano Kaplama
teknolojisi kullanılmıştır.

Güvenli Hasta
Konumlandırma

Modüler Tasarım

Gövde ve El Kumandasıyla
Konumlandırma

Teleskopik Yükseklik Ayarı

S.K. 66-2203
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AMELİYAT MASALARI

Elektromekanik Hareketler

Mekanik Hareketler

Ebatlar

• Yükseklik Ayarı
• Sırt Bölümü Pozisyonu
• Trendelenburg
• Ters Trendelenburg
• Lateral Tilt
• Yatay Kayma Hareketi

• Baş Bölümü
• Ayak Bölümü, Yukarı / Aşağı
• Ayak Bölümü, Sağa / Sola
• Böbrek Cerrahi Hareketi
• Merkezi Frenleme

• En x Boy : 540x2100 mm
• Yükseklik (min) : 800 mm
• Yükseklik (max) : 1200 mm
*Maks. – min. ölçüleri minderli ölçülen
değerlerdir.

Açısal Özellikler
• Kayma Hareketi 		
• Lateral Tilt Hareketi 		
• Sırt Bölümü Hareketi		
• Trendelenburg 		
• Ters Trendelenburg 		

Sağlığa değer katıyoruz

: 300 mm
: +20°/- 20°
: +90°/- 40°
: +25°
: -25°

• Ayak Bölümü, Yukarı / Aşağı
• Ayak Bölümü, Yana		
• Baş Bölümü Hareketi		
• Böbrek Cerrahi Pozisyonu
• Fleks / Refleks			

: +65°/-90°
: 80°
: +30° / - 60°
: 250°
: +220° / -90°
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AMELİYAT MASALARI

Elektromekanik Hareketler

Mekanik Hareketler

Ebatlar

• Yükseklik Ayarı
• Sırt Bölümü Pozisyonu
• Trendelenburg
• Ters Trendelenburg
• Lateral Tilt
• Yatay Kayma Hareketi

• Baş Bölümü
• Ayak Bölümü, Yukarı / Aşağı
• Ayak Bölümü, Sağa / Sola
• Böbrek Cerrahi Hareketi
• Merkezi Frenleme

• En x Boy : 720x2100 mm
• Yükseklik (min) : 825 mm
• Yükseklik (max) : 1225 mm
*Maks. – min. ölçüleri minderli ölçülen
değerlerdir.

Açısal Özellikler
• Kayma Hareketi 		
• Lateral Tilt Hareketi 		
• Sırt Bölümü Hareketi		
• Trendelenburg 		
• Ters Trendelenburg 		
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: 300 mm
: +20°/- 20°
: +90°/- 40°
: +25°
: -25°

• Ayak Bölümü, Yukarı / Aşağı
• Ayak Bölümü, Yana		
• Baş Bölümü Hareketi		
• Böbrek Cerrahi Pozisyonu
• Fleks / Refleks			

: +65°/-90°
: 80°
: +30° / - 60°
: 250°
: +220° / -90°

www.rustuuzumcu.com.tr

AMELİYAT MASALARI

OPM-600L
Cyberforce OPM-600L ameliyat masası bariatrik cerrahi uygulamalar için özel
olarak tasarlanmıştır. 73 cm’lik ekstra geniş üst tablası 400 kg (düz pozisyonda)
kaldırma kapasitesi ile bariatrik hastaların rahatlıkla konumlandırılması
sağlanmıştır.

73 Cm Ekstra Geniş
Masa Tablası

Optimum X-Ray
Görüntü Kalitesi

Yüksek Dirençli Gövde
Bariatrik Hastalar İçin Özel
Olarak Tasarlanmış PU Minder

S.K. 66-2217

Sağlığa değer katıyoruz

Yüksek Taşıma Kapasiteli
Kaldırma Kolonu
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AMELİYAT MASALARI

OPT-200P
Cyberforce marka OPM-200P ve OPM-200V model ameliyat masaları; tüm cerrahi
operasyonları gerçekleştirmeye uygun pozisyonları alabilen, hasta ve kullanıcı
ihtiyaçları göz önüne alınarak üretilmiş, operasyonel verimliliği en üst düzeye
çıkaran tasarımlardır.

Güvenli Hasta
Konumlandırma

Böbrek Elevatörlü
Çift Bölmeli Sırt
Tasarımı

Mobil Tasarım

Özel tasarım
iletken tekerler

S.K. 66-2294
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AMELİYAT MASALARI

Elektromekanik Hareketler

Mekanik Hareketler

Ebatlar

• Yükseklik Ayarı
• Sırt Bölümü Pozisyonu
• Trendelenburg
• Ters Trendelenburg
• Lateral Tilt
• Yatay Kayma Hareketi

• Baş Bölümü
• Ayak Bölümü, Yukarı / Aşağı
• Ayak Bölümü, Sağa / Sola
• Böbrek Cerrahi Hareketi
• Merkezi Frenleme

• En x Boy : 540x2100 mm
• Yükseklik (min) : 800 mm
• Yükseklik (max) : 1200 mm
*Maks. – min. ölçüleri minderli ölçülen
değerlerdir.

Açısal Özellikler
• Kayma Hareketi 		
• Lateral Tilt Hareketi 		
• Sırt Bölümü Hareketi		
• Trendelenburg 		
• Ters Trendelenburg 		

Sağlığa değer katıyoruz

: 300 mm
: +20°/- 20°
: +90°/- 40°
: +25°
: -25°

• Ayak Bölümü, Yukarı / Aşağı
• Ayak Bölümü, Yana		
• Baş Bölümü Hareketi		
• Böbrek Cerrahi Pozisyonu
• Fleks / Refleks			

: +65°/-90°
: 80°
: +30° / - 60°
: 250°
: +220° / -90°
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AMELİYAT MASALARI

Elektromekanik Hareketler

Mekanik Hareketler

Ebatlar

• Yükseklik Ayarı
• Sırt Bölümü Pozisyonu
• Trendelenburg
• Ters Trendelenburg
• Lateral Tilt
• Yatay Kayma Hareketi

• Baş Bölümü
• Ayak Bölümü, Yukarı / Aşağı
• Ayak Bölümü, Sağa / Sola
• Böbrek Cerrahi Hareketi
• Merkezi Frenleme

• En x Boy : 540x2100 mm
• Yükseklik (min) : 803 mm
• Yükseklik (max) : 1203 mm
*Maks. – min. ölçüleri minderli ölçülen
değerlerdir.

Açısal Özellikler
• Kayma Hareketi 		
• Lateral Tilt Hareketi 		
• Sırt Bölümü Hareketi		
• Trendelenburg 		
• Ters Trendelenburg 		
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: 300 mm
: +20°/- 20°
: +90°/- 40°
: +25°
: -25°

• Ayak Bölümü, Yukarı / Aşağı
• Ayak Bölümü, Yana		
• Baş Bölümü Hareketi		
• Böbrek Cerrahi Pozisyonu
• Fleks / Refleks			

: +65°/-90°
: 80°
: +30° / - 60°
: 250°
: +220° / -90°
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AMELİYAT MASALARI

OPT-200V
OPM-200V masalara opsiyonel olarak eklenebilen hasta ısıtma sistemi 30 39°C arasında ayarlanabilmekte ve 0,1° C hassasiyetle ısıyı ayarlanan seviyede
tutabilmektedir. Sistem üzerinde bulunan LCD ekranda hem ayarlanan ısıyı hem de
o an ölçülen gerçek ısıyı görmek mümkündür. Karbonfiber malzemeden üretilen
ısıtma paneli röntgen ışınlarının geçmesini engellemez.

Hasta Konforu İçin
Geliştirilmiş Visko Minder

El, Gövde ve Tablet
Kumanda ile
Pozisyonlandırma

Teleskopik Yükseklik
Ayarı

Hasta Isıtma Sistemi
(Opsiyonel
S.K. 66-2296

Sağlığa değer katıyoruz
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AMELİYAT MASALARI

OPM-200M

Mekanik Hareketler
• Sırt Bölümü Pozisyonu
• Yükseklik Ayarı
• Trendelenburg
• Ters Trendelenburg

Ebatlar
• Lateral Tilt Hareketi
• Baş Bölümü Hareketi
• Ayak Bölümleri, Yukarı / Aşağı
• Ayak Bölümleri, Sağa / Sola

• En x Boy
: 610x2200 mm
• Yükseklik (min) : 800 mm
• Yükseklik (max) : 1200 mm
*Maks. - min. ölçüleri minderli ölçülen
değerlerdir.

Cyberforce OPM-200M model ameliyat masası kolay
kullanımlı, uzun ömürlü, düşük maliyetli ve tüm pozisyonların
mekanik olarak gerçekleştirilmesine imkan veren bir modeldir.

Güvenli Hasta
Konumlandırma
Modüler Tasarım

Operasyon Alanında
Optimal Açıklık

Yüksek Dirençli Gövde
Teleskopik Yükseklik Ayarı
Optimum X-Ray
Görüntü Kalitesi

S.K. 66-2207
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AMELİYAT MASALARI

Açısal Özellikler
• Sırt Bölümü Hareket 		
• Lateral Tilt Hareketi 		
• Trendelenburg 		
• Ters Trendelenburg 		

Fren Sistemi ve Hidrolik Pedal

: +70°/- 35°
: +20°/- 20°
: +25°
: -25°

• Ameliyat odası içerisinde hareket serbestliği
sağlayan tekerlek sistemi
• İstenilen pozisyonda konumlandırmayı
sağlayan fren sistemi
• Hidrolik pedalı ile istenilen seviyede yükseklik
ayarı yapılabilen teleskopik gövde

• Baş Bölümü Hareketi 		
• Ayak Bölümü Yukarı / Aşağı
• Ayak Bölümü Yana 		
• Fleks / Refleks 			

Ergonomik Pozisyonlandırma Kolları
• Kolay ulaşılabilen, ergonomik kullanım
ve gazlı pistonla hareket olanağı sağlayan
trendelenburg/ters trendelenburg ve sırt
bölümü pozisyonlandırma kolları

Üst Tabla Özellikleri ve Lateral Kullanım Olanağı

• Dikişsiz yapısı ve kolay sökülüp takılabilme özelliğiyle ameliyathane
dekontaminasyonuna uygun temizlik ve sterilizasyon olanağı
• Yüksek X-Ray geçirgenliğine sahip kompakt malzemeden yapılmış üst
tabla sayesinde kaliteli görüntü alma olanağı
• Ameliyat masasına entegre edilmiş, kullanılmadığı durumlarda masa
oturma bölümüne gizlenerek cerrahi ekibe hareket serbestliği sağlayan,
pratik kullanımlı sağ-sol lateral tilt kolu

Sağlığa değer katıyoruz

: +30° / -60°
: +65°/-90°
: 80°
: 215°/110°

“T” Taban Özelliği

• Cerrahi ekibin ve ekipmanların optimal
düzeyde masaya yaklaşmasına imkan vererek
operasyonel başarıya katkı sağlayan”T” taban
özelliği
• Paslanma ve kırılmalara karşı dirençli 316
kalite çelik gövde
• Sessiz ve titreşimsiz çalışma olanağı

Fonksiyonel Tasarım ve Geniş Aksesuar Seçenekleri

• Farklı cerrahi operasyonlara göre şekillenebilen, yüksek stabiliteye
sahip modüler tasarım
• Geniş aksesuar seçenekleriyle her türlü cerrahi işlemin gerektirdiği
pozisyona ulaşmayı garantileyen çözümler
• Farklı seviyelerde yükseklik ayarı yapma olanağı sağlayan teleskopik
gövde özelliği
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AMELİYAT MASALARI

AMELİYAT MASASI
AKSESUARLARI

OPM-555 Ortopedik Traksiyon Seti
Ortopedik Traksiyon Seti, ortopedi ameliyatlarında kullanılmak üzere,
tüm Cyberforce marka ameliyat masaları ile kullanıma uygun olarak
üretilmiştir.
• 304 kalite paslanmaz çelikten üretilmiştir
• Mekanik kol yardımıyla bacak gergi fonksiyonu
• Yukarı aşağı ve kendi ekseni etrafında dönebilen ayak botları
• C-kollu röntgen cihazlarıyla kullanıma uygun tasarım kol sistemi
S.K. 66-2035
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OPM-222 Çivili Başlık ve At Nalı Baş Desteği
Cyberforce çivili başlık aksesuarı özellikle nöroşirurji
ameliyatlarında kullanılmak üzere tasarlanmıştır.
• Alüminyum alaşımdan üretilmiş çok sağlam ve rijit yapı
• Tamamen ayarlanabilir kafatası mengenesi ve 3 adet çivili
sabitleme sistemi
• 4 noktadan ayarlama mekanizması
• Kolay ve hızlı monte edilebilir at nalı baş desteği aksesuarı
S.K. 66-2042

www.rustuuzumcu.com.tr

AMELİYAT MASALARI

OPM-333 Artroskopi Omuz Desteği

OPM-666 Bacak Pozisyonlandırma Botu

Artroskopi ameliyatlarında kullanılmak üzere tasarlanmış, Cyberforce
ameliyat masalarına uyumlu aksesuarlardır.
• 8 kademeli sırt diklik ayarı
• Yukarı - aşağı hareket edebilen kafa sabitleme bölümü
• Omuz bölgesine kolay ulaşımı sağlayacak şekilde tasarlanmış sırt
pedi
• Vücut sabitleme kemeri

Bacak pozisyonu değişikliği gerektiren cerrahi müdahalelerde
kullanılmak üzere tasarlanmış bir aksesuardır.
• Tek elle kumanda edilebilen, kendinden frenli özel
pozisyonlandırma sistemi
• Ayak konforunu sağlayacak özel bot kısımları

S.K. 66-2086

Sağlığa değer katıyoruz

S.K. 66-2013
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OPM 120 Kol Desteği

OPM 152 Bilek Kayışı

S.K. 66-2015

S.K. 66-2017

S.K. 66-2019

OPM 220 Jinekoloji
Diz Destek (Çift)

OPM 380 Atık Küveti

S.K. 66-2038

S.K. 66-3784

OPM 150 Vücut Tespit Kemeri

S.K. 66-2036
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OPM 100 Anestezi Çerçevesi

www.rustuuzumcu.com.tr

OPM 405 Aksesuar Adaptörü

S.K. 66-2047

OPM 135 Omuz/Yan Destek
Hareketli
S.K. 66-2053

Sağlığa değer katıyoruz

OPM 390 Aksesuar Adaptörü

S.K. 66-2049

OPM 155 Ayak-Bilek Kayışı

S.K. 66-2055

OPM 300 Çivili Başlık Bağlantı
Parçası
O.C.66-2045

OPM 200 Taban Destek (Çift)

S.K. 66-2057
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OPM 310 Proktoloji
Aksesuarları (Takım)
S.K. 66-2059

OPM 995 Aksesuar Arabası

S.K. 66-2065
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OPM 255 Ayak Bölümü (Tek)

S.K. 66-2061

OPM 240 Artroskopi Destek
Takımı
S.K. 66-2067

OPM 330 X-Ray Kaset Taşıyıcısı

S.K. 66-2063

OPM 250 Menisküs
Posizyon Desteği
S.K. 66-2069

www.rustuuzumcu.com.tr

OPM 365 Kol Cerrahi Tablası

S.K. 66-2071

OPM 275 Weinberger El Cerrahi
Seti
S.K. 66-2079

Sağlığa değer katıyoruz

OPM 550 Traksiyon Seti
Aksesuar Arabası
S.K. 66-2073

OPM 270 Oftalmoloji Baş
Desteği El Dayanıklı
S.K. 66-2075
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GÖRÜNTÜLEME MASASI

C-IMAGE-01
Mekanik Hareketler

Ebatlar

• Yükseklik Ayarı
• Çok Yönlü Karbon Fiber Tabla Ayarı
• Merkezi Fren (Mekanik)

• En x Boy
: 540x2250 mm
• Yükseklik (min) : 840 mm
• Yükseklik (maks) : 1250 mm

• X Ekseninde Kayma : 780 mm
• Y Ekseninde Kayma : 220 mm
• Dikey Kayma
: 275 mm

Cyberforce marka C - Image - 01 görüntüleme masası, hiçbir metalik madde içermeyen karbon fiber yüzer tabla özelliği ile
fonksiyonel C kollu cihazların erişiminin rahatlıkla sağlanmasına yönelik teknolojiye uygun bir şekilde üretilmiştir.

≤0,43 mmAL değerinde yüksek X-Ray
geçirgenliğe sahip karbon fiber yüzer
tabla
Cerrahi işlemlerde ve radyoloji
bölümlerinde maximum kolaylık
ve çözümler için minimum
radyasyon seviyesi ile en kaliteli
görüntüyü sunan modeldir.

Yukarı, aşağı ve yüzer tabla hareketlerini
sağlayan ergonomik el kumanda ünitesi

Dijital ve diğer tüm röntgen cihazları ile
kullanıma uygun tasarım

S.K. 66-1071
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GÖRÜNTÜLEME VE OMURGA CERRAHİ MASASI

C-IMAGE-02
Elektromekanik Hareketler

Ebatlar

• Yükseklik Ayarı
• Trendelenburg
• Ters Trendelenburg
• Lateral Tilt
• Merkezi Fren
• Omurga Cerrahi Aksesuarı Açı Ayarı
(Mekanik)

• En x Boy
: 540x2250 mm
• Yükseklik (min) : 700 mm
• Yükseklik (maks) : 1100 mm

• Lateral Tilt
• Trendelenburg
• Ters Trendelenburg

: 10º / -10º
: +26º
: - 26º

S.K. 66-1072

• Hastanın vücut kısımlarına çevreleyen visco özelliği ve doku hasarlarını önleyerek hasta
sağlığını, rahatlığını sağlayan elastik minder
• Çeşitli aşamalı hareket kabiliyeti olan tekerlek sistemi
• Aşağı / Yukarı, lateral tilt ve trendelenburg hareketlerini sağlayan motorlu sistem
• Cerrah ve radyoloji ekibinin radyasyonun zararlı etkisini azaltan, minimum emiş
seviyesinde karbon fiberden yapılmış yüzer tabla
• Operasyon esnasında maximum görüntü alma kolaylığı, cerrahi ekibin ve C kollu
görüntüleme cihazlarının masaya yaklaşımını kolaylaştıran gövde yapısı
• Karbon fiber üst tabla
• Değişik açılara uygun hale getirilebilen omurga cerrahi tablası

Sağlığa değer katıyoruz
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JİNEKOLOJİ MUAYENE MASASI

GT-5F

Elektromekanik Hareketler

Ebatlar

• Sırt Bölümü Pozisyonu : 50°
• Yükseklik Ayarı
: 720 - 970 mm
• Trendelenburg
: 20°

• En x Boy 		
• Yükseklik (min)
• Yükseklik (max)

Hastane dekontaminasyonuna uygun temizlenebilme
özelliğiyle hijyen koşullarını sağlayan ve hasta
konforunu garantileyen visko elastik dikişsiz minder

: 630x1700 mm
: 720 mm
: 970 mm

Cyberforce GT-5F model
Jinekolojik Masa; her türlü
jinekolojik muayene ve
müdahaleye uygun, farklı renk
seçenekleriyle kullanıldığı
ortamın atmosferine görsel katkı
sağlayan bir modeldir.

Standart bacak
desteği ve topuk
desteği aksesuarı
Farklı jinekolojik
işlemler için
kullanılan, kolayca
değiştirilebilir bacak
ve taban destek
aksesuarları

Yüksek dayanıklılığa
sahip elektrostatik
boyalı çelik gövde ve
antibakteriyel plastik
kaplama

Yükselme, alçalma,
trendelenburg
pozisyonu ile sırt
bölümü hareketlerini
gerçekleştirildiği
el ve kablosuz ayak
kumanda

Hekim için
ergonomik
muayene ve tıbbi
tanı kolaylığı

Gizli tekerlek

S.K. 66-5151
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JİNEKOLOJİ MUAYENE MASASI

Hijyen
Hasta konforunu ve hijyen gereksinimini karşılama
amaçlı, sırt bölümüne konumlandırılmış rulo örtü
dispanseri

Konfor
Oturma bölümü çerçevesi içerisine entegre edilmiş,
ihtiyaç durumunda teleskopik raylı sistemle hareket
kabiliyeti kazanan dolgulu masa uzatma parçası

Atık Toplama
Masaya entegre edilmiş, yuvarlak içbükey üretim
özelliği sayesinde kolay temizlenebilir ve dezenfekte
edilebilir atık toplama sistemi ile sürdürülebilir
hijyen koşulları

Sağlığa değer katıyoruz
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ÜRÜNL
MEDİKAL LAMBALAR

LER
Bunları

Biliyor Muydunuz?
Dünya üzerinde, akciğer kanserini ilk kez tanımlayan kişinin Hipokrat olduğunu biliyor muydunuz?
Tıp tarihine yakından baktığımızda insan sağlığına sayısız katkısı olduğunu
gördüğümüz Hipokrat, akciğer kanseri ve siyanotik kalp hastalığı gibi birçok
hastalığı tanımlayarak literatüre sokmuştur.

Cyberforce marka LED ameliyat lambaları,
ameliyathanede ihtiyaç duyulan bütün
aydınlatma ve görüntüleme ihtiyaçlarını
karşılayacak şekilde tasarlanmıştır.
Kullanılan yüksek kapasiteli LED modüller
ve ileri teknoloji kamera sistemi sayesinde
doktorun cerrahi alanda maksimum görüşe
sahip olması sağlanmıştır. Cyberforce marka
LED lambalar, farklı model alternatifleri ve
uygulama kombinasyonlarıyla yeni nesil
hibrit ameliyathaneler de dahil her tür
ameliyathaneye uygulanabilmektedir.

CL-620cm
S.K. 77-6114

Teknik Özellikler

Ana Başlık

Uydu Başlık

• Aydınlatma Başlığı
• Işık Gücü, 1 m
• Renk Isısı
• Renk Ayrım İndeksi, CRI
• Işık Yoğunluk Ayarı
• Ayarlanabilir Fokus Çapı
• Cerrahi Bölgedeki Isı Artışı
• LED Sayısı
• LED Ömrü
• IP Koruma Sınıfı

: Ø650 mm
: 160.000 Lux
: 3500 K - 5000 K
: 96%
: % 10 – 100
: 120 – 300 mm
: < 0,5°C
: 68
: 50.000 saat
: IP 54

: Ø440 mm
: 120.000 Lux
: 3500 K - 5000 K
: 96%
: % 10 – 100
: 120 – 170 mm
: < 0,5°C
: 28
: 50.000 saat
: IP 54
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LED Teknolojisi

• Her türlü cerrahi işlemin gerektirdiği aydınlatma ihtiyacını
karşılayan gelişmiş LED teknolojisi
• Tek bir tuşla ulaşılan maksimum ışık seviyesi
• Minimum 50.000 saat kullanım ömürlü, arıza durumunda tek
tek değişme özelliğine sahip LED ampul dizaynı

Sensör Teknolojisi ve Endoskopi Modu

• Işık engeli durumunda ilgili LED bölümlerinin otomatik olarak
sönmesini sağlayan, aydınlatma alanında gölge oluşumunu
önleyen sensör teknolojisi
• Tek tuşla ulaşılabilen endolight fonksiyonu sayesinde endoskopik
ve minimal invaziv cerrahi girişimlerde sürdürülebilir işlevsellik
• 3500-5000 K aralığında ayarlanabilir renk sıcaklığı
• Tüm fonksiyonların kontrol edildiği renkli dokunmatik LCD
kontrol paneli

Sağlığa değer katıyoruz

Kamera Sistemi ve Odaklama Özelliği

• Eğitim amaçlı yapılan ameliyatları izleme ve kayıt altına alma
olanağı sunan, istenilen başlığa pratik bir şekilde entegre
edilebilen kamera ve medikal monitör
• Tutamak veya kontrol paneli üzerinden manuel odak ayarı

Alternatif Kontrol Panelleri

• Her lamba başlığı için 4,3” LCD dokunmatik panel veya LED
göstergeli analog kontrol paneli alternatifleri mevcuttur.

Başlık Tasarımı

• Çalışma alanını çevreleyen laminer akışı korumaya yardımcı
aerodinamik direnci düşük başlık tasarımı
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CL-662D

CL-660CM
S.K. 77-6116

S.K. 77-4124

CL-66D

CL-6D
S.K. 77-4128
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CL-620
S.K. 77-6106

CL-62D
S.K. 77-4118

S.K. 77-4122

Kamera Özellikleri

Kayıt Cihazı Özellikleri

• Dahua 4 MP H.265+ 30x Ip Kamera
• 1 / 3 “ CMOS Sensör
• 4.5mm-135mm Lens 0.05 Lüx Renkli
• BLC/HLC/WDR (120dB), 3DNR, AWB, AGC,
ICR, EIS,
• Ses Giriş/Çıkış
• SD Kart Desteği (256GB)

• 4 Kanal H.265 NVR
• (1x6TB SATA)
• İzleme/Kayıt Bant Genişliği: 80Mbps/80Mbps
• 8 MP’ye kadar çözünürlük
• 1Kanal@8MP/4Kanal@1080p Kod Çözümleme (Decoding)
• Çift Yönlü Konuşma, P2P
• 1 HDMI, 1 VGA, 2 USB, 1 RJ45 port(10/100Mbps)

www.rustuuzumcu.com.tr

CL-6 M

CL-6 CM
S.K. 77-6108

S.K. 77-6112

Monitör Özellikleri

19’’

24’’

• LCD Panel Tipi
• Ekran Boyutu
• Çözünürlük
• Görüntü Oranı
• Görüş Açısı
• Tepki Süresi

Aktif Matriks, TFT LCD
19”
1280x1024
5:4
170˚
14 ms

Aktif Matriks, TFT LCD
24”
1920x1200
16:10
178˚
14 ms

CL-6MB

CL-2MB
S.K. 77-4141

Sağlığa değer katıyoruz

CL-2D
S.K. 66-2038

S.K. 77-4126
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LED MUAYENE LAMBALARI

DL-400L
S.K. 77-8809

DL-450L
S.K. 77-8806

DL-700L
S.K. 77-8802

Teknik Özellikler
• Işık Gücü : 30.000 Lux / 0,4 m
• Aydınlatma Başlığı : Ø100 mm
• Led Ömrü : 50.000 Saat
• CRI : 95%

34

• Led Sayısı : 6
• Renk Isısı : 6500 K
• Giriş Voltajı : 220-240 V AC / 50-60 Hz

www.rustuuzumcu.com.tr

LED MUAYENE LAMBALARI

Temizlik ve Dezenfeksiyon

İhtiyaca Özel Çözümler

LED Teknolojisi

Gövde Yapısı ve Başlık Tasarım

• Temizlik ve dezenfeksiyon solüsyonlarından
etkilenmeyen düz ve pürüzsüz yüzeyler

• Her türlü cerrahi işlemin gerektirdiği aydınlatma ihtiyacını
karşılayan gelişmiş LED teknolojisi
• Tek bir tuşla ulaşılan maksimum ışık seviyesi
• Minimum 50.000 saat kullanım ömürlü, arıza durumunda
tek tek değişme özelliğine sahip LED ampul dizaynı

Sağlığa değer katıyoruz

• Mobil ve ray tipi seçenekleri ile ihtiyaca özel çözüm

• Spiralli gövde yapısı ve 360 derece dönebilme
özelliğiyle istenilen alanda konumlandırılan başlık
• Modern ve şık tasarım
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ÜRÜNL
CERRAHİ ASPİRATÖRLER VE
KRYO TERAPİ CİHAZI

LER
Bunları

Biliyor Muydunuz?

Endülüs bilim insanı Ez-Zehravi, otuz ciltlik tıp ansiklopedisinde çeşitli
ameliyat tekniklerini ve aletlerini tarif edip çizerek “Cerrahinin Babası”
unvanını almış, bugün sektörümüzün gelişmesi hususunda hepimize ışık
olmuştur.

KRYO TERAPİ CİHAZI

KRY-100
UZMED Kryo Terapi Cihazı; anestezi ve cerrahi
insizyon gerektirmeden farklı prob seçenekleri ile
jinekoloji, dermatoloji ve proktoloji gibi cerrahi
alanlarda azot ve karbondioksit gazının dondurucu
etkisinden yararlanılarak tedavi imkanı sunmaktadır.

Standart Problar
Jinekoloji

G01 G02 G03

Modeller

Sipariş Kodu

G01				88-0101
G02				88-0202
G03				88-0303
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S.K. 88-1212
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KRYO TERAPİ CİHAZI

Prob Seçenekleri

Hızlı Etki

Basınç Ayarı

Taşıma ve Konumlandırma

• Standart ve opsiyonel olarak verilen farklı prob
seçenekleri ile jinekoloji, dermatoloji ve proktoloji
gibi cerrahi alanlarda yaygın kullanım olanağı

• Tüp basıncını ayarlama ve izleme olanağı sunan
manometre

Sağlığa değer katıyoruz

• Tetiğe basıldığı anda prop ısısını 10 saniye
içerisinde -70 dereceye kadar düşürme, tetiğin
bırakılmasıyla birlikte 6 saniye içerisinde prop ısısını
oda sıcaklığına yükseltme özelliği

• Tüp taşıma sehpası ve hareket kabiliyeti yüksek
tekerlek yapısı ile her türlü muayene ortamında
kullanıma uygunluk
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CERRAHİ ASPİRATÖRLER

UZMED - UZMED EXTRACTOR
UZMED Extractor serisi
cerrahi aspiratör cihazları
ameliyathanelerde cerrahi
işlem alanında biriken kan ile
solunum yollarında biriken
sekresyonları belirli bir
debide vakum oluştururarak
ortamdan hızla uzaklaştıran,
cerrahi ortam görünürlüğünü
artıran ve solunum işlevinin
devamlılığını sağlayan yaşam
destek cihazlarıdır.

S.K. 55-0101

Modeller
• UZMED Extractor, 2x3 L Plastic Jar

Sipariş Kodu
55-0204

Modeller

Sipariş Kodu

İsteğe Bağlı Aksesuarlar

• 2x3 L Plastik Kavanozlu 			
• 2x5 L Plastik Kavanozlu 			
• 2x3 L Kanister 100 Set Torba 			
• 2x2 L Kanister 100 Set Torba 			
• Extractor, 2x3 L Plastik Kavanoz 		

55-0101
55-0103
55-0113
55-0115
55-0204

• Silikon Doğum Çanı, 50 mm 				
• Silikon Doğum Çanı, 60 mm 				
• Silikon Doğum Çanı, 70 mm 				
• Kanül Seti, 5 adet 					
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Sipariş Kodu
55-0206
55-0208
55-0210
55-0212
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CERRAHİ ASPİRATÖRLER

Motor Koruma Sistemi

Kontrol Paneli ve Gövde Tasarımı

Kavanoz Özellikleri

Ayak Pedalı Özelliği

• Cihaza entegre edilmiş şamandıra ve hidrofobik
filtre ile taşmayı ve sıvının pompa sistemine geçişini
engelleyen koruyucu teknoloji

• Ölçeklendirilmiş, temizlik işlemi alanına transfer
kolaylığı sağlayan taşıma kulpu entegre edilmiş,
steril edilebilir, 3-5 litrelik, plastik ve 2-3 litrelik
disposable toplama kavanozu seçenekleri
Sağlığa değer katıyoruz

• 60 l/dk hava akışı, 680 mmHg aralığında ayarlanabilir
vakum gücü ile hızlı aspirasyon ve artırılmış cerrahi alan
görünümü
• Kolay ulaşılabilir gövde paneli ile vakum ayarlarının
yapılması ve ayarlanmış vakum seviyesinin izlendiği
vakummetre
• Bakım gerektirmeyen, sessiz, titreşimsiz çalışan, yağsız
tip vakum pompası
• Darbelere karşı dayanıklı, hastane temizlik
dezenfeksiyon prosedürüne uygun, temizlenebilir
alüminyum gövde tasarımı

• Gövdeye entegre edilmiş ayak pedalı sistemi
sayesinde Malmstrone-Thore metoduyla doğum
operasyonlarında kullanılmaya uygun tasarım ve
isteğe bağlı doğum yardımcı ekipmanları, kanül seti
41

CERRAHİ ASPİRATÖRLER

Portatif Aspiratör Cihazı
Ergonomik Taşıma Kolu

P-AS-20

Genel Özellikler
• Düşük vakum gerektiren tedavi işlemlerinde kullanıma uygun
tasarım
• Elde taşımaya uygun portatif tasarım
• Beş tekerlekli mobil taşıma arabası seçeneği (P-AS-2SE)
• Elektrik bağlantısına ihtiyaç duymadan ortalama 30 dakika
boyunca kesintisiz çalışabilen batarya sistemi (P-AS-1P)

Dayanıklı, Alüminyum Gövde

S.K. 55-4243

Modeller

Açıklama

Sipariş Kodu

• P-AS-20				Mobil									55-4243
• P-AS-2SE				Mobil, sehpalı								55-4749
• P-AS-1P				Mobil, bataryalı								55-4446
• P-AS-SE				2 L Kanister 100 Set Torba						55-4779
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CERRAHİ ASPİRATÖRLER

P-AS-2SE

Yüksek Performanslı Sessiz Motor

2L Kapasiteli Steril
Edilebilir Kavanoz
S.K. 55-4749

Sağlığa değer katıyoruz
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ÜRÜNL
PASLANMAZ ÇELİK
HASTANE EKİPMANLARI

LER
Bunları

Biliyor Muydunuz?

İbn-i Sina (Batılılar Avicenna olarak bilir, 980-1037), oral (ağızdan) anestezik
kullanımı fikrini ortaya atan ilk kişidir.

PASLANMAZ ÇELİK HASTANE EKİPMANLARI

Genel Özellikler
• Ameliyat ekibinin ameliyat öncesi el antisepsisini sağlamaları için 304 kalite paslanmaz çelikten üretim
• Her bir bataryadan akan suyun sıcaklığının ve süresinin dönüşümlü olarak izlendiği fotosel gösterge ekranı
• Kullanım alanları ve kullanıcı istekleri dikkate alınarak uluslararası hijyenik normlara uygun, yuvarlak içbükey köşeli, kolay
temizlenen ve bakteri barınmasına olanak vermeyen tasarım
• Her istasyonda fotosel ve diz paneli ile kontrol edilen su akışı ve diz paneli ile kumanda edilen sabun akışı özelliği
• Su ısısını kullanıcı isteğine uygun ayarlanmasını sağlayan termostatik vana

LCD Göstergeler Üzerinden Su Sıcaklığı
ve Zaman Sayacı İzlenebilir

10700

10600

Teknik Özellikler
Modeller

Ebatlar (E x B x Y)

Sipariş Kodu

• 10600, Tek Evyeli
• 10700, İki Evyeli
• 10800, Üç Evyeli

: 675x800x1250 mm
: 675x1600x1250 mm
: 675x2200x1250 mm

14-1111
14-1112
14-1113
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LCD Göstergeler Üzerinden Su Sıcaklığı ve Zaman Sayacı İzlenebilir

10800

Armatür Özellikleri

• El antisepsisini bozmayacak şekilde dizayn edilmiş,
uzun kullanım ömrüne sahip su ve sabun armatürü

Sağlığa değer katıyoruz

Evye Tasarımı

• Derin ve eğimli evye özelliği ile sıçramayı ve
ıslanmayı önleyen tasarım
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LCD Göstergeler Üzerinden Su Sıcaklığı
ve Zaman Sayacı İzlenebilir

10650

Genel Özellikler

10660

10655

• Ameliyat ekibinin ameliyat öncesi el antisepsisini
sağlamaları için yıkama bölümü anti bakteriyel akrilik,
ana gövdesi 304 kalite paslanmaz çelik üretim
• Her bir bataryadan akan suyun sıcaklığının ve
süresinin dönüşümlü olarak izlendiği fotosel gösterge
ekranı
• Kullanım alanları ve kullanıcı istekleri dikkate alınarak
uluslararası hijyenik normlara uygun tasarım
• Su ısısını kullanıcı isteğine uygun ayarlanmasını
sağlayan termostatik vana
• Fotosel ve manuel kontrol edilen su akış seçenekleri

10665

Teknik Özellikler Modeller

Ebatlar (E x B x Y)

Sipariş Kodu

• 10660 Akrilik, Tekli, Fotoselli
• 10665 Akrilik, Tekli, Manuel
• 10650 Akrilik, İkili, Fotoselli
• 10655 Akrilik, İkili, Manuel

: 700x790x660 mm
: 700x790x660 mm
: 700x1500x660 mm
: 700x1500x660 mm

14-2001
14-2041
14-2002
14-2042
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Sabunluk 11070
• Ayak pompası ile kumanda edilebilme özelliği
• Duvar bağlantı aparatı

S.K. 14-8486

Fırçalık
• Disposable fırçaları muhafaza amaçlı dispenser
• 30 adet fırça kapasiteli
• Üç bölmeli ve 304 kalite paslanmaz çelik üretim
• Duvar bağlantı aparatı

S.K. 14-1831

Sağlığa değer katıyoruz

Modeller

Ebatlar (E x B x Y)

Sipariş Kodu

• 11010 (10 Fırça Kapasitesi)
• 11015 (20 Fırça Kapasitesi)
• 11020 (30 Fırça Kapasitesi)

: 90x140x530 mm
: 120x275x320 mm
: 120x250x410 mm

14-1821
14-1811
14-1831
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Paketleme Masası: 34405
•Hastanelerin sterilizasyon ünitelerinde kullanılmak üzere paslanmaz
çelikten imal edilmiş
•5 adet elektrik prizi
•Aydınlatma lambası
•Sepetleri, rafları ve paketleme ekipmanları serbestçe asmaya imkan
veren askı sistemi
•1 çekmece ve 1 kapaklı dolap
•1 adet rulo tutucu ve kesici
•2 adet paslanmaz çelik tel sepet
•1 adet dosya sepeti
•Bilgisayar kasası yuvası
•Zemin dengesini sağlayan 6 adet rotil ayak
Ebatlar (E x B x Y): 700x1500x2000 mm
S.K. 14-3445

Çalışma Masası, Çekmeceli: 34401
• Laboratuvar, müdahale odaları ve ameliyathaneler için paslanmaz çelikten
imal edilmiş
• Bariyer üst tabla
• Üç çekmeceli
• Zemin dengesini sağlayan dört adet rotil ayak
Ebatlar (E x B x Y) : 600x1400x910 mm
S.K. 14-3441
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Modeller

Ebatlar (E x B x Y)

Sipariş Kodu

• 34401
• 34403
• 34404

: 600x1400x910 mm
: 600x1800x910 mm
: 600x2200x910 mm

14-3441
14-3443
14-3444
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Çekmeceli - Raflı Malzeme Dolabı:
24204
• Steril malzeme bulunduran ameliyathane, yoğun bakım ve tüm
klinik-poliklinik ortamları için 304 kalite paslanmaz çelikten üretim
• Cam kapaklar ile her an stok kontrol imkânı
• 20 kg taşıma kapasiteli abs plastikten yapılmış farklı derinliklerde
çıkarabilir ve istenilen yüksekliklerde ayarlanabilen çekmeceler
• Çekmece içlerine yerleştirilen seperatörlerle elde edilmiş 24 adet
küçük göz
• Zemin dengesini sağlayan 4 adet rotil ayak

Ebatlar (E x B x Y): 465x1000x1800 mm
S.K. 14-6365

Çekmeceli Malzeme Dolabı
Mobil:24359
• Steril malzeme bulunduran ameliyathane, yoğun bakım ve tüm
klinik-poliklinik ortamları için 304 kalite paslanmaz çelik üretim
• Kilitlenebilir cam kapaklar ile her an stok kontrol imkânı
• 20 kg taşıma kapasiteli abs plastikten yapılmış farklı derinliklerde
çıkarabilir ve istenilen yüksekliklerde ayarlanabilen çekmeceler
• Çekmece içlerine yerleştirilen seperatörlerle elde edilmiş 24 adet
küçük göz
• Çift taraflı itme kulpu ile taşımada kolaylık
• İkisi frenli dört adet tekerlek
Ebatlar (E x B x Y): 520x815x1820 mm
S.K. 14-6367

Sağlığa değer katıyoruz
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Çekmeceli Malzeme Taşıma Arabası
Kapaklı: 24833
• Ameliyathane, yoğun bakım ve tüm klinik-poliklinik ortamları için
304 kalite paslanmaz çelikten üretim
• Steril veya non steril malzemeleri taşıma ve belli bir düzen içinde
muhafaza etme amaçlı, kilitlenebilir kapaklı
• 20 kg taşıma kapasiteli abs plastikten yapılmış farklı derinliklerde
çıkarabilir ve istenilen yüksekliklerde ayarlanabilen çekmeceler
• Çekmece içlerine yerleştirilen seperatörlerle elde edilmiş 24 adet
küçük göz
• Çift taraflı itme kulpu ile taşımada kolaylık
• İkisi frenli dört adet tekerlek
Ebatlar (E x B x Y): 523x1445x1045 mm
S.K. 14-6394
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Ameliyathane Dolabı: 24735
• Ameliyathane ve müdahale odaları için 304 paslanmaz
çelik üretim
• Ayarlanabilir 1 adet üst raf ve kilitlenebilir cam kapılar
• 2 çekmeceli ve geniş çalışma alanlı orta bölüm
• Alt kısımda kilitlenebilir çelik kapılar
• Zemin dengesini sağlayan 4 adet rotil ayak
Ebatlar (E x B x Y): 400x900x1800 mm
S.K. 14-7141

Alet ve İlaç Dolabı, Çekmeceli:
24388
• Ameliyathane ve müdahale odaları için 304 kalite paslanmaz çelik
üretim
• Kilitlenebilir camlı kapaklar
• Ayarlanabilir 3 adet raf
• Kolay açılıp kapanan tamamı paslanmaz çelik dört adet çekmece
• Zemin dengesini sağlayan 4 adet rotil ayak
Ebatlar (E x B x Y): 450x900x1800 mm
S.K. 14-1063

Sağlığa değer katıyoruz
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Alet ve İlaç Dolabı: 24903
• Ameliyathane ve müdahale odaları için 304 kalite
paslanmaz çelikten üretim
• Kilitlenebilir camlı kapaklar
• Ayarlanabilir 3 adet raf
• Zemin dengesini sağlayan 4 adet rotil ayak
Ebatlar (E x B x Y): 467x900x1800 mm
S.K. 14-2098

Ameliyathane Dolabı: 24109
• Ameliyathane ve müdahale odaları için 304 kalite paslanmaz çelik
üretim
• Üst bölümde camlı kilitlenebilir kapaklar ve ayarlanabilir 3 adet raf
• Alt bölümde kilitlenebilir kapaklar
• Zemin dengesini sağlayan dört adet rotil ayak
Ebatlar (E x B x Y) : 450x900x1800 mm
S.K. 14-3781
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Endoskop (Brondoskop) Dolabı:
24190
• Ameliyathane ve müdahale odaları için 304 paslanmaz çelik üretim
• Ayarlanabilir 1 adet üst raf ve kilitlenebilir cam kapılar
• 2 çekmeceli ve geniş çalışma alanlı orta bölüm
• Alt kısımda kilitlenebilir çelik kapılar
• Zemin dengesini sağlayan 4 adet rotil ayak
Ebatlar (E x B x Y) : 450x700x2200 mm
S.K. 14-7788

Endoskoplar İçin Özel Sistem
• Flexible endoskopları serbestçe asmaya imkan veren tasarım
sayesinde endoskopların kullanım ömrünü arttırır.

Kayar Askı Sistemi
• 5 adet kayar askı sistemi ile kolay kullanım imkanı

Sağlığa değer katıyoruz
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Alet Masası: 24011
• Ameliyathane ve müdahale odaları için kullanıcı istekleri dikkate
alınarak tasarlanmış, 304 kalite paslanmaz çelik üretim
• Demonte edilebilme özelliği
• İkisi frenli 4 adet tekerlek
24011 - Ebatlar (E x B x Y) : 450x350x750 mm S.K. 14-3535
24022 - Ebatlar (E x B x Y) : 500x750x850 mm S.K. 14-3737
24033 - Ebatlar (E x B x Y) : 650x950x900 mm S.K. 14-3939
S.K. 14-3535

Ay Masa: 24900
• Ameliyathane ve müdahale odaları için
304 kalite paslanmaz çelikten imal edilmiş
• Ay şeklinde iki raflı
• Bariyerli üst tabla
• Üçü frenli, altı adet tekerlek
Ebatlar (E x B x Y) : 450x1700x1000 mm
S.K. 14-1313
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Mayo Masa Hidrolik: 24001
• Kullanım alanları ve kullanıcı istekleri dikkate alınarak tasarlanmış 304
kalite paslanmaz çelik üretim
• Uluslararası hijyen normlarına uygun, yuvarlatılmış iç bükey köşeli,
temizliği kolay, bakteri barınmasına olanak vermeyen pres baskı
• Ayak bölümünden bağımsız olarak dönebilen üst tabla
• İkisi frenli biri antistatik toplam üç tekerlekli tasarım
• 920-1310 mm aralığında hidrolik ayak pedalı ile kontrol edilebilen
yükseklik ayarı
Ebatlar (E x B x Y) : 540x740x935-1310 mm
S.K. 14-5050

Mayo Masa Mekanik: 24060
• Kullanım alanları ve kullanıcı istekleri dikkate alınarak
tasarlanmış 304 kalite paslanmaz çelik üretim
• Uluslararası hijyen normlarına uygun, yuvarlatılmış iç bükey
köşeli,temizliği kolay, bakteri barınmasına olanak vermeyen,
pres baskılı,
• Ayak bölümünden bağımsız olarak dönebilen üst tabla
• İkisi frenli, biri antistatik toplam üç tekerlekli tasarım
• Yükselme hareketini pedal veya kola basmaya gerek kalmadan
yapabilen; ayak pedalı yardımıyla otomatik olarak alçaltılabilen,
kolay kullanımlı tabla mekanizması
Ebatlar (E x B x Y): 540x740x935-1210 mm
S.K. 14-5051

Sağlığa değer katıyoruz
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Alet Masası Çekmeceli: 24112
• Ameliyathane ve müdahale odaları için kullanıcı istekleri
dikkate alınarak tasarlanmış, 304 kalite paslanmaz çelik üretim
• Uluslararası hijyenik normlara uygun, temizliği kolay, bakteri
barınmasına olanak vermeyen pres baskı
• Tek çekmece ve iki raf
• İkisi frenli 4 adet tekerlek
24112 - Ebatlar (E x B x Y) : 420x620x800 mm S.K. 14-9473
24122 - Ebatlar (E x B x Y) : 620x720x800 mm S.K. 14-4199
S.K. 14-9473

İlaç Hazırlık Arabası: 24150
• Ameliyathane ve müdahale odaları için kullanıcı
istekleri dikkate alınarak tasarlanmış, 304 kalite
paslanmaz çelik üretim
• Uluslararası hijyenik normlara uygun, temizliği kolay,
bakteri barınmasına olanak vermeyen pres baskı
• Sürgülü ilaç hazırlık tepsisi
• Farklı ölçülerde 6 adet çekmece
Ebatlar (E x B x Y) : 552x782x805 mm
S.K. 14-3247
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Malzeme Arabası: 24995
• Ameliyathane ve müdahale odaları için kullanıcı
istekleri dikkate alınarak tasarlanmış, 304 kalite
paslanmaz çelik üretim
• İki adet raf
• İkisi frenli 4 adet tekerlek
Ebatlar (E x B x Y) : 545x865x910mm
S.K. 14-0798

Pansuman Arabası: 24662
• Ameliyathane, yoğun bakım ve tüm klinikpoliklinik ortamları için 304 kalite paslanmaz
çelikten üretim
• Tüm tedavi ve pansuman için gerekli malzemeleri
depolama amaçlı, kolay açılıp kapanan 4 adet
çekmece
• İki taraflı itme kollu, aksesuar raylı
• Çıkarılabilir atık kovası ve solüsyon tası
• İkisi frenli 4 adet tekerlek
Ebatlar (E x B x Y) : 585x815x980 mm
S.K. 14-0152

Sağlığa değer katıyoruz
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Anestezi Arabası: 24140
• Ameliyathane ve müdahale odaları için kullanıcı
istekleri dikkate alınarak tasarlanmış, 304 kalite
paslanmaz çelik üretim
• Uluslararası hijyen normlara uygun, yuvarlak iç bükey
köşeli, temizliği kolay, bakteri barınmasına olanak
vermeyen pres baskı
• Bir adet çıkarılabilir tel sepet
• İkisi frenli 4 adet teker
Ebatlar (E x B x Y) : 418x600x952 mm

S.K. 14-7498

Kullanım Kolaylığı
• Farklı derinlikte 5 adet çekmecesi ve dörtlü şeffaf
kutuları ile anestezi işlemi için gerekli tüm ilaç ve
ekipmanları toplayarak hızlı ulaşım üstünlüğüyle hasta
tedavisine sunulan optimum katkı

Çalışma Alanı Genişliği
• Masaya entegre edilmiş şeffaf ilaç kutusu, tel sepet
ve sürgülü çalışma tepsisi ile cihaz ve ekipmanlar için
optimum alan kullanımı
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Steril Ürün ve Giysi Taşıma
Arabası: 24611
• Hastanelerin sterilizasyon ünitelerinde kullanıma
uygun, paslanmaz çelik üretim
• Kilitlenebilir ve 270 derece açılabilen 2 adet kapak
• İkisi frenli 4 adet tekerlek
• Taşıma kolu paslanmaz çelikten üretilmiştir
• İç kısımda 1 adet raf
Ebatlar (E x B x Y) : 680x1300x1155 mm
S.K. 14-0008

Tıbbı Atık Arabası: 24711
• Ameliyathane ve müdahale odaları için paslanmaz
çelik üretim
• 345 L iç hacim, altta tahliye vanası entegreli
• Yanlara doğru açılan 2 adet kapak
• İkisi frenli 4 adet tekerlek
Ebatlar (E x B x Y) : 610x1255x960 mm
S.K. 14-7790

Sağlığa değer katıyoruz
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Acil Müdahale Arabası: 34102/34103
• Acil servis ve yoğun bakım alanlarında kullanıcı ihtiyaçları göz önüne
alınarak üretilmiş, acil müdahaleler sırasında ihtiyaç duyulabilecek tüm
tedavi ekipmanlarının fonksiyonel olarak konumlandırıldığı
• Tamamı 304 kalite paslanmaz çelik ana gövde, kompakt laminant
çekmeceler
• Üst tabla üzerine entegre edilmiş yönlendirme özelliğine sahip defibrilatör
sehpası
• Arabaya entegre edilmiş oksijen tüp taşıyıcısı, serum askısı, paslanmaz
çelik çöp kovası ve CPR tablası
• Merkezi kilit sistemi ve 50 adet plastik kilit
Ebatlar (E x B x Y) : 640x900x1025 mm
S.K. 14-8443
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Modeller

Ebatlar (E x B x Y)

Sipariş Kodu

• 34102 Beş Çekmeceli
• 34103 Altı Çekmeceli

: 910x645x1010 mm
: 640x900x1025 mm

14-8443
14-7878
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Aksesuar Pozisyonlandırma

Güvenlik

• İlaç uygulama hazırlığında kullanılan serum askısı, muayene lambası

• Araba üzerine entegre edilmiş ekipman ve
narkotiklerin güvenle depolandığı tüm çekmecelerin
kilitlenmesini sağlayan merkezi kilit sistemi ve tek
kullanımlık plastik kilit takımı

gibi ekipmanları güvenle konumlandırmayı sağlayan aksesuar rayları
• Arabaya entegre edilmiş iki kayışlı oksijen tüpü taşıyıcısı ve 3 litrelik
alüminyum oksijen tüpü
• Gövde üzerine entegre edilmiş yönlendirilebilir defibrilatör sehpası
• Acil uygulamalarda kolay ulaşılabilir CPR tablası
• Arabaya entegre edilmiş iki kayışlı oksijen tüpü taşıyıcısı

Dayanıklılık

Üniversal Sepetler ve Tepsiler

• Darbelere ve korozyona dayanıklı, kolay temizlenebilir
paslanmaz çelik üretim, yuvarlatılmış kenar dönüşler
• Her türlü ihtiyacı karşılayacak, farklı derinlikte 5 adet çekmece
• Çekmece içine yerleştirilmiş, ilaçların karışmaması ve belli bir
düzen içinde sunulmasını sağlayan separatör
• Uzun yıllar sorunsuz bir şekilde kullanabilir özellikli ray sistemi

• Ayarlanabilir bölücüleriyle modüler ve verimli
taşıma, depolama sistemleri
• 400x600 mm ebatlarında üniversal tepsiler.
• Pansuman ve ilaç arabası çekmecelerine uygun,
50 mm, 100 mm ve 200 mm yüksekliğinde tepsi ve
sepet alternatifleri

Sağlığa değer katıyoruz
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İlaç Arabası: 34302/34303
• Tamamı 304 kalite paslanmaz çelik ana gövde, kompakt
laminant çekmeceler
• Paslanmaz çelik çöp kovası
• Merkezi kilit sistemi ve 50 adet plastik kilit
• 5 çekmeceli (34302) ve 6 çekmeceli (34303) modeller
• 6 çekmeceli modelde çekmecelere entegre edilmiş plastik
sepetler ve ayırıcılar
34302 Beş Çekmeceli - Ebatlar (E x B x Y) : 910x645x1010 mm - S.K. 14-9341
34303 Altı Çekmeceli - Ebatlar (E x B x Y) : 640x900x1025 mm - S.K. 14-9765
S.K. 14-9341

2 Çekmeceli
Pansuman Arabası: 34202
• Tamamı 304 kalite paslanmaz çelik ana gövde, kompakt
laminant çekmeceler
• Paslanmaz çelik çöp kovası
• 2 adet çekmece ve tek sıra beşli şeffaf ilaç kutusu
Ebatlar (E x B x Y) : 640x900x1025 mm
S.K. 14-0150
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İlaç Kutusu

Çekmece Özellikleri

• Araba üzerine iki sıra entegre edilmiş şeffaf, içine
konulan ilaçların görünebilme ve kolay alınabilme
özelliğine sahip ilaç kutusu

• Her türlü ihtiyacı karşılayacak, farklı derinlikte
çekmeceler
• Çekmece içine yerleştirilmiş, ilaçların karışmaması ve
belli bir düzen içinde sunulmasını sağlayan seperatör.

Hareket Kabiliyeti
• Cihaza entegre, ergonomik kullanımlı yan gövdeyi
tam genişlikte kapsayan anodize alüminyumdan
üretilmiş itme kolu
• Hareket kabiliyeti yüksek, çarpma tamponlu, ikisi
frenli anti statik tekerlek

Sağlığa değer katıyoruz

Aksesuar Konumlandırma ve
Üst Tabla Özelliği
• İlaç uygulama hazırlığında kullanılan serum askısı, muayene
lambası gibi ekipmanları güvenle konumlandırmayı sağlayan
aksesuar rayları
• Bakteri barındırmayan, leke tutmayan malzemeden yapılmış
güvenli, ergonomik üst tabla
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Sehpalı Küvet, Tekli-Çiftli:
24555/24575
• 8 litrelik çıkartılabilir küvetler
• Rahat bir kullanım için tutma kulpu
• 4 tekerlekli profil ayak
• Demonte edilebilir gövde
24555 Tekli S.K. 14-5276
24575 İkili S.K. 14-8432
S.K. 14-8432

Basamak:
24015/24020/24025
• Paslanmaz çelik üretim
• Rahat kullanım için kaymayan geniş yüzey
24015 Tek Basamaklı - Ebatlar (E x B x Y) : 350x600x180 mm - S.K. 14-7322
24020 Tek Basamaklı - Ebatlar (E x B x Y) : 350x600x260 mm - S.K. 14-3730
24025 Çift Basamaklı - Ebatlar (E x B x Y) : 600x650x400 mm - S.K. 14-7654
S.K. 14-7654
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Atık Kovası: 24500/24510
• Ameliyathane ve müdahale odaları için paslanmaz çelik üretim
• 20 L iç hacim (Model:24500)
• 50 L iç hacim (Model:24510)
• Kapak ve taşıma kulpu
• Darbelere karşı plastik kaplı metal tampon
24500 20 Litre S.K. 14-8897
24510 50 Litre S.K. 14-7223
S.K. 14-0798

Çamaşır Toplama Arabası:
24760/24790
• Paslanmaz çelik üretim
• Çıkarılabilir ve yıkanabilir kumaş toplama torbası
• İkisi frenli 4 adet tekerlek
24760 Tek Torba - Ebatlar (E x B x Y) : 500x550x980 mm - S.K. 74-2452
24790 Çift Torba - Ebatlar (E x B x Y) : 500x1100x965 mm - S.K. 14-6082
S.K. 14-6082

Sağlığa değer katıyoruz
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Serum Askısı: 70710
• Paslanmaz çelik üretim
• 1200-2100 mm aralığında ayarlanabilen askı yüksekliği
• Serum asmaya müsait 4 adet askı aparatı
• İnfüzyon cihazları monte edilebilen gövde yapısı
• Dengeyi artıran 5 tekerlekli ayak
S.K. 14-6309

Serum Askısı
Aksesuar Sepetli: 70715
• Paslanmaz çelik üretim
• Transfer kolaylığı sağlayan ergonomik itme kolu
• Serum seti, branül gibi sıvı tedavi ekipmanlarının muhafazasını
sağlayan aksesuar sepeti
• İnfüzyon cihazları monte edilebilen gövde yapısı
• Dengeyi artıran 5 tekerlekli alüminyum ayak
• 1200-2100 mm aralığında ayarlanabilen askı yüksekliği
S.K. 14-6307
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Otopsi Masası MG90.10
• AISI 304 Paslanmaz çelikten üretim
• Vakum sistemi su ile çalışır
• Basınçlı hava ve su püskürtme tabancası
• Çöp öğütücü (İsteğe bağlı)
• İki adet entegre elektrik prizi
Ebatlar (E x B x Y) : 903x2792x890 mm
S.K. 14-8811

Vücut Yıkama Masası MG20.10
• AISI 304 Paslanmaz çelikten üretim
• Üst tepsi kolay boşaltma için tasarım
• Ayak kısmında kapılı dolap
Ebatlar (E x B x Y) : 903x2100x860 mm
S.K. 14-8800

Sağlığa değer katıyoruz
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Morg Ünitesi
• Tek ve Çift çekmeceli model opsiyonu
• Yandan yükleme
• AISI 304 Paslanmaz çelikten üretim
Sıcaklık Ölçeği 		
:-5/+10°C
Çalışma Sıcaklığı
: +2/+4°C
Güç 			
: 800-1600 W
Aydınlatma 		
: 36 W floresan
Buz Eritme 		
: Tam otomatik
Hava Akımı		
: Fan kontrolü
Sıcaklık Yalıtımı
: Poliüretan yalıtım
Voltaj 			
: 220-240 V/50-60 Hz

S.K. 14-9912

Modeller
• MG80.10 Tekli
• MG80.20 İkili
S.K. 14-6394

Ebatlar (E x B x Y)
880x2440x1190 mm
880x2440x2000 mm

Sipariş Kodu
14-9911
14-9912
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Morg Ünitesi
• İki ve üç çekmeceli model opsiyonu
• Önden yükleme
• AISI 304 Paslanmaz çelikten üretim
Sıcaklık Ölçegi 		
:-5/+10°C
Çalışma Sıcaklığı
: +2/+4°C
Güç 			
: 800-1600 W
Aydınlatma 		
: 36 W floresan
Buz Eritme 		
: Tam otomatik
Hava Akımı		
: Fan kontrolü
Sıcaklık Yalıtımı 		
: Poliüretan yalıtım
Voltaj 			
: 220-240 V/50-60 Hz

Modeller
• MG30.30 Üçlü
• MG30.20 İkili

Ebatlar (E x B x Y)
810x2400x2078 mm
810x2400x2000 mm

Sipariş Kodu
14-9902
14-9903
S.K. 14-9903

Sağlığa değer katıyoruz
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Ultrasonik Yıkama Tezgâhı: UYT-10/UYT-20
• Hastanelerin sterilizasyon ünitelerinin dekontaminasyon alanlarında kullanılmak üzere kullanıcı
istekleri dikkate alınarak tasarlanmış, 304 kalite paslanmaz çelik üretim
• Kullanıcı ihtiyacına uygun 1 yada 2 adet yıkama evyesi
• Ultrasonik yıkama bölümü
• Her biri iki kapaklı toplam 3 adet dolap
• Her evye için konumlandırılmış sıcak ve soğuk su bağlanabilen bataryalar
• 8 adet farklı özelliklerde hava su tabancası başlığı
UYT-10 Tek Evyeli - Ebatlar (E x B x Y) : 600x1800x900 mm - S.K. 14-8476
UYT-20 Çift Evyeli - Ebatlar (E x B x Y) : 600x2700x900 mm - S.K. 14-7112
S.K. 14-7112
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Ultrasonik Özellikler

Tel Sepet ve Ultrasonik Yıkama

• Ultrasonik güç : 1500 W / 750 elf
• Frekans : 28 kHz
• Isıtma Gücü : 1500 W
• Evye Kapasitesi : 40 Lt
• 0 - 90˚C analog sıcaklık ayarı
• 0 - 30 dakika analog zaman ayarı

Teknolojisi

Lümenli Alet Dekontaminasyonu
• Endoskopik ve açık cerrahi işlemlerde kullanılan
değişik çaplardaki tüm lümenli ekipmanlara uyum
sağlayabilen 8 farklı özellikteki hava-su tabancası başlığı
ile etkin dekontaminasyon

Sağlığa değer katıyoruz

• Ameliyat sırasında kullanılan mikro aletlerde
deformasyonu önleyen ultrasonik dalga teknolojisi ile
etkin temizlik
• Süzgeç işlevi ile cerrahi aletler üzerindeki
dezenfektanların durulanmasına kolaylaştıran, tutma
kulplu tel sepet

Hava Su Tabanca Sistemi
• Her iki evyeye konumlandırılmış, ameliyat sırasında
kullanılan lümenli aletlerde güvenli dekontaminasyon
olanağı sağlayan basınçlı hava-su tabanca sistemi
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Kep, Bone ve Maske Dolabı: 24405
• Ameliyathane ve yoğun bakım girişlerine uygun tasarım
• Kep, maske, bone gibi ameliyathane girişlerinde giyilmesi zorunlu
ekipmanların belli bir düzen içerisinde sunulmasını sağlayan, önü
bariyerli 6 adet bölme
• Geniş hacimli, yarım açılan düşey çekmece
• Zemin dengesini sağlayan 4 adet rotil ayak
Ebatlar (E x B x Y) : 404x655x1555 mm
S.K. 14-0003

Terlik Arabası: 24490
• Ameliyathaneler için paslanmaz çelik üretim
• 24 çift terlik kapasitesi
• İkisi frenli 4 adet tekerlek
Ebatlar (E x B x Y) : 560x1000x1870 mm
S.K. 14-0744
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Bebek Yıkama Tezgahı: 24000
• Hastanelerin yeni doğan ve bebek servisleri için kullanıcı istekleri
dikkate alınarak tasarlanmış, 304 kalite paslanmaz çelik üretim
• Biri fotoselle diğeri manuel kontrol edilebilen 2 adet batarya
• Alt bölümde 2 kapaklı dolap ve 3 adet çekmece
• Bebek terazisi ve minderi
• 500x600x300 mm ölçülerinde bebek yıkama evyesi
• Zemin dengesini sağlayan 4 adet rotil ayak
Ebatlar (E x B x Y) : 603x1600x853 mm
S.K. 14-0864

Alçı Hazırlık Masası ve
Evyesi: 24777
• Ameliyathane, poliklinik ve laboratuvarlar için kullanıcı istekleri
dikkate alınarak tasarlanmış, 304 kalite paslanmaz çelik üretim
• Alçı evyesi, kapaklı dolap ve 3 adet çekmece
• 2” çaplı küresel vana ile kapatılabilen hazne
• Zemin dengesini sağlayan 6 adet rotil ayak
Ebatlar (E x B x Y) : 603x1600x853 mm
S.K. 14-1075

Sağlığa değer katıyoruz
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ÜRÜNL
GÖRÜNTÜLEME CİHAZLARI

LER
Bunları

Biliyor Muydunuz?

İlk cerrahi müdahaleye dair kalıntıların Göbeklitepe’de bulunduğunu biliyor
muydunuz?
Kalıntılarda bulunan kafatası örneklerinden birine göre, dünya tarihindeki ilk
kafatası ameliyatı burada gerçekleşmiştir.

GÖRÜNTÜLEME CİHAZLARI

CIMG7500 - 3D Görüntüleme Trendinde
Öncü Olun
• 3D görüntüleme ile cerrahi güveni en üst düzeye çıkarın.
• İntraoperatif 3D görüntüleme ulaştığınız sonuçları teyit eder.
• Mükemmel 2D, 3D görüntü kalitesi.
• Her görüntüde net sonuç, her klinisyene özel cihaz bakımı.

DRS9600A - HF Dijital Radyografi ve
Floroskopi Sistemi
• DRF, dinamik FPD ile floroskopinin yanı sıra radyografi yapar.
• 17”*17” dinamik düz panel detektör, geniş pozlama alanı sağlar.
• Yüksek frekanslı ve yüksek voltajlı jeneratör, x-ray kalitesini garanti eder.
• Pulse floroskopi mod akımı 20mA’ya ulaşarak düşük dozda net görüntü
sağlar.
• Büyük masa, pozlama gereksinimlerini karşılamak için çeşitli hareketler
yapma konusunda esnektir.

Kategori

Parametreler

Çıkış Gücü
Çift Odak
Frekans İnvertörü
Sürekli Floroskopi
Mod (manuel ve otomatik)
Pulse Floroskop

5kW
0.6/1.2mm
110kHz
Tüp Voltajı: 40-125kV
Tüp Akımı:0.3-8mA
Tüp Voltajı: 40-125kV
Tüp Akımı:0.3-30mA

• Yazılım, otomatik dikiş işlevi dahil olmak üzere güçlü yeteneklere sahiptir.

Kategori
Çıkış Gücü
Frekans
Çift Odak
Pozlama süresi
Radyografi
Floroskopi

Parametreler
80kW
440kHz
0,6/1,2mm
1.0-10000ms
Tüp voltajı: 40-150kV
Tüp akımı: 10-1000mA
Tüp voltajı: 40-125kV
Tüp akımı: 0.5-10mA (Sürekli Floroskopi)
5-20mA (Pulse Floroskopi)

S.K. 90-1501
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CIMG118C - Yüksek Frekanslı Mobil
Dijital FPD C-kollu Sistem
• 32” LCD monitör, büyük boy, geniş açı ve ultra geniş ekran.
• İnsanlaşmış grafik arayüzü ile oluşturulmuş entegre dokunmatik
ekran.
• Güç bağlantısı olmadan bekleme tasarımı.
• DAP tarafından eş zamanlı radyasyon monitörü.

CIMG5200A 50KW Mobil Dijital
Radyografi Sistemi
• 50kW yüksek güç ve yüksek frekanslı jeneratör istikrarlı
ve net görüntü sağlar.
• 16 bit gri tonlamalı 14”*17” süper geniş FPD.
• Akıllı doz kontrol teknolojisi, radyasyon dozunu otomatik olarak
ayarlar.
• Ultrasonik mesafe ölçümü, cihazda hassas konumlama sağlar.

Araç

Parametreler

Kategori

Parametreler

Çıkış Gücü
Çift Odak
Frekans İnvertörü

5kW

Floroskopik
kapasite

Floroskopik tür: Otomatik, manuel, pulse

Çıkış Gücü
Frekans İnvertörü
Radyografi tüp voltajı
Radyografi tüp akımı
Odak

50kW
40kHz
40kV-150kV
10mA-500mA
0.6/1.3mm

0.3-1.5mm
110kHz

Tüp voltajı: 40 -120kV
Tüp akımı: 0.3-30mA

S.K. 90-1503

Sağlığa değer katıyoruz

S.K. 90-1504
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CIMG5100- Mobil Dijital Radyografi
Sistemi

CIMG5200- Mobil Dijital Radyografi Sistemi

• Her yerde ve her zaman tüm vücut bölgeleri için radyografi yapmaya
uygun, bataryadan ve ana güç kaynağından çalıştırılabilen dahili şarj
edilebilir batarya ile donatılmıştır.
• Yaratıcı tasarımıyla diğer benzer tasarımlardan çok daha az ağırdır ve çok
daha küçük hacmi vardır.
• Eşsiz tespit modu ve hızlı radyografi kapasitesi, mükemmel ve kullanışlı
bir çalışma sağlar.
• Cihaz, dengeli boru kolu ve döndürülebilir boru kafası ile hassas ve
zahmetsiz ayarlanır.

Bölgeler) işlevi, yüksek çözünürlüklü görüntü elde etmenize yardımcı olur ve

• Jeneratör gücü, batarya tamponu ve akıllı APR (Anatomik Programlanabilir
hasta popülasyonunuzun güvenli adresi olmanızı sağlar.
• Çok yönlü kablosuz ve kablolu düz panel, rahat konumlama işleminin
olmasını ve yüksek çözünürlüklü görüntü elde edilmesini sağlar.
• Şık, darbeye dayanıklı tampon tasarımı, hasarı otomatik olarak önleyebilir.
• Mevcut BT ağlarına kolay entegrasyon. DICOM 3.0’daki hasta verileri PACS
veya HIS/RIS Sistemine aktarılabilir.

Araç

Parametreler

Araç

Parametreler

Çıkış Gücü
Frekans
Tüp Voltajı
Güç Kaynağı
Çalıştırma Yöntemi

5kW
50kHz
40-120kV
AC 220V 50/60Hz
Kablolu/Kablosuz kontrol

Çıkış Gücü
Frekans İnvertörü
Çift Odak
Tüp Voltajı
Tüp Akımı
Dijital Detektör

25kW
60kHz
0.6/1.3mm
40-125kV
200mA
Düz panel detektörü

S.K. 90-1505
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CIMG7100A - Yüksek Frekanslı Mobil
Dijital FPD C-kol Sistemi
• Tam görünüm FPD, olağanüstü görüntü kalitesi ve görüntü
döndürme sırasında bile geniş görüş alanı.
• Dahili gelişmiş görüntü otomatik optimum işleme ve geliştirme
modülü, net klinik görüntü sağlar.
• PACS veya RIS ile entegrasyon için Dicom 3.0 ağ arayüzü.
• C-kollu geniş dikey hareket aralığı, ameliyat masasının çeşitli
yükseklik taleplerini karşılar.

CIMG118 - Yüksek Frekanslı Mobil Dijital
FPD C-kollu Sistem Serisi
• Dinamik Düz Panel Detektörü, görüntüyü normal C kollu
görüntü yoğunlaştırıcı cihazdan %22 daha büyük hale getirir.
• 110kHz ve 16 bit, yüksek kaliteli X-ray sağlar.
• Normal C-kollu cihazdan çok daha hafif ve daha küçük boyutlu, ek
olarak ameliyathane için daha uygundur.
• Hızlı dinamik görüntü işleme ve görüntüleme için özel RCDPS
yazılımı.

Araç

Parametreler

Araç

Parametreler

Çıkış Gücü
Çift Odak
Frekans İnvertörü
Sürekli Floroskopi
Mod (manuel ve otomatik)
Pulse Floroskopi

25kW
0.6/1.3mm
60kHz
Tüp Voltajı: 40-125kV
Tüp Akımı: 0.3-5mA
Tüp Voltajı: 40-125kV
Tüp Akımı: 0.3-100mA

Çıkış Gücü
Çift Odak
Frekans İnvertörü

5kW

Floroskopik
kapasite

Floroskopik tür: Otomatik, manuel, pulse

S.K. 90-1507

Sağlığa değer katıyoruz

0.3-1.5mm
110kHz

Tüp voltajı: 40 -120kV
Tüp akımı: 0.3-30mA

S.K. 90-1508
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CIMG7200 - 3D Dijital C-kollu Sistem(Koni
Işınlı CT)

CIMG7000C - Yüksek Frekanslı Mobil
Dijital C-kollu Sistemi

• İzosentrik dört boyutlu motorlu tasarım, hasta ve makinenin hareketini
azaltarak doktorlar için en iyi korumayı sağlar.
• Güçlü 3D görüntülü rekonstrüksiyon işleme sistemi, erken ve ayrıntılı
tanıların yanı sıra daha kesin ve daha az invaziv bir tedavi sağlar.
• Ortopedik, travma ve omurga cerrahisinde intraoperatif kullanım için en
iyi şekilde tasarlanmıştır.

• Geniş çıkış gücü, yüksek kaliteli görüntüleme sistemi, gelişmiş
tasarım konsepti, klinik uygulama aralığını büyük ölçüde arttırır.
• Kolay ve doğru konumlama için dört boyutlu motorlu hareket.
• Hastaları ve doktorları korumak için gelişmiş düşük doz teknolojisini
uygulayınız.
• Girişimsel operasyonda mükemmel performans.

Araç

Parametreler

Araç

Parametreler

Çıkış Gücü
Çift Odak
Frekans İnvertörü
Tüp Voltajı
Tüp Akımı
Floroskopik tür

5kW
0.6/2.0mm
60kHz
40-120kV
80mA
Otomatik, manuel, pulse, 3D

Çıkış Gücü
Çift Odak
Frekans İnvertörü

16kW

Floroskopik

Floroskopik tür: Sürekli, geliştirme, pulse

S.K. 90-1509
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0.3/0.6mm
60kHz

Tüp voltajı: 40-125kV
Tüp akımı: 0.3-30mA

S.K. 90-1510
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CIMG112B - Yüksek Frekanslı Mobil
C-kollu Sistem
• Mükemmel görüntü kalitesi için mega piksel CCD kamera ve yüksek
çözünürlüklü görüntü zinciri sistemi.
• Pulse floroskopi işlevi, optimizasyon, düşük doz ve gerçek zamanlı
görüntüleme gerçekleştirebilir.
• C-kolunun dengeli tasarımı sayesinde ayırt edici tasarım ve kullanıcı
dostu çalışma.
• Eşsiz görüntü yazılımı işleme sistemi ve standardı DICOM arayüzü,
ameliyat masasının klinik ağ talebine entegre edilebilir.

CIMG116B1 - Yüksek Frekanslı Mobil
C-kollu Sistem
• Dijital İş İstasyonlu Entegre C-kol.
• Tüketimi azaltmak ve kaliteyi sağlamak için yüksek voltajlı kablo
tasarımı bulunmamaktadır.
• Toshiba 9” görüntü yoğunlaştırıcı ve Yüksek çözünürlüklü kamera.
• Görüntüyü daha canlı hale getirmek için ABS işlevi.
• Akıllı insan grafikli dokunmatik LCD ekran.

Araç

Parametreler

Araç

Parametreler

Çıkış Gücü
Çift Odak
Frekans İnvertörü

5kW

Çıkış Gücü
Çift Odak
Frekans İnvertörü

5kW

Floroskopik
kapasite

Floroskopik tür: Otomatik, manuel, pulse

Floroskopik
kapasite

Floroskopik tür: Otomatik, mauüel, pulse

0.6-1.8mm
40kHz

Tüp voltajı: 40 -120kV
Tüp akımı: 0.3-30mA

S.K. 90-1511

Sağlığa değer katıyoruz

0.6-1.8mm
40kHz

Tüp voltajı: 40 -120kV
Tüp akımı: 0.3-30mA

S.K. 90-1512
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CIMG8500E/F- Yüksek Frekanslı Dijital
Radyografi Sistemi

DRS 7300B - Yüksek Frekanslı Dijital
Radyografi Sistemi

• Dünyadaki en kısa pozlama süresi 500us (0.0005s), artefaktları azaltır,
hastaları ve doktorları radyasyon dozundan korumak için yüksek hızlı
görüntüleme sağlar.
• Yüksek teknolojili jeneratör, yüksek hızlı gelişmiş X-ray tüpü ve geniş ısı
kapasitesi, HD görüntü elde edilmesini sağlar.
• Süper görüşlü FPD-Detektör ve LCD ekran, yüksek çözünürlüklü ve
doğru görüntüler sağlar.
• 2000 Akıllı APR programları, işlemleri verimli ve kolay hale getirir.

• Kompakt yapı, yerden tasarruf etmek için çok iyi tasarlanmıştır.
• 17”*17” büyük boy FPD ile göğüs röntgeni çekmek için uygundur.
• Geniş ısı kapasitesine sahip Canon tüp, uzun süreli pozlamayı
destekler.
• Donatılmış mobil yatak ile çeşitli konumlama gereksinimleri
karşılanabilir.

Araç

Parametreler

Araç

Parametreler

Çıkış Gücü
Frekans İnvertörü
Çift Odak
Tüp Voltajı
Tüp Akımı
Pozlama süresi

85kW/100kW
260kHz
0.6/1.2mm
40-150KV
10-1000/10-1100mA
0.5-10000ms

Çıkış Gücü
Frekans İnvertörü
Çift Odak
Tüp Voltajı
Tüp Akımı
Dijital Detektör

56kW
440kHz
0.6/1.2mm
40-150kV
10-710mA
Düz panel detektörü

S.K. 90-1513
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DRS7300E/DRS6500/DRS7700C/DRS7800C
Yüksek Frekanslı Dijital Radyografi Sistemi

DRS7300D/DRS7700B/DRS7800B

• Göğüs, lomber omurga ve uzuvların dijital radyografisi için çeşitli klinik
gereksinimleri karşılar.
• Doğru tanı için net görüntüler sağlayan yüksek güçlü X-ray jeneratörü ve
X-ray tüpü, gelişmiş düz panel detektör ve görüntü işleme sistemi.
• Müşterilerin talebine göre düz panel detektörler için kablolu veya
kablosuz olarak çoklu seçenekler sunulur.
• Esnek radyografi masası tasarımı, akıllı, kolay ve rahat çalışmayı sağlar.

• Yüksek güçlü X-ray jeneratörü ve x-ray tüpü, gelişmiş düz panel
detektörü ve görüntü işleme sistemi mükemmel görüntüyü sağlar.
• Esnek masa tasarımı, akıllı, kolay ve rahat çalışmayı sağlar.
• Güçlü ağ işlevleri, tüm hastane bölümlerinin gereksinimlerini
karşılar.

Yüksek Frekanslı Dijital Radyografi Sistemi

Araç

Parametreler

Araç

Parametreler

Çıkış Gücü
Frekans İnvertörü
Çift Odak
Tüp Voltajı
Tüp Akımı
Dijital Detektör

56kW/65kW/71kW/80kW
440kHz
0.6/1.2mm
40-150kV
10-800mA
Düz panel detektörü

Çıkış Gücü
Frekans İnvertörü
Çift Odak
Tüp Voltajı
Tüp Akımı
Dijital Detektör

56kW/71kW/80kW
440kHz
0.6/1.2mm
40-150kV
10-710mA
Düz panel detektörü

S.K. 90-1515

Sağlığa değer katıyoruz
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DCS7800E - HF Tavana Monte Dijital
Radyografi Sistemi

DCS7800D - HF Tavana Monte Dijital
Radyografi Sistemi

• 80kW jeneratör, doğru miktarda penetrasyon sağlayarak pozlama
sürelerini ve tekrarları azaltır.
• Tavana monte çerçeve, geniş bir pozlama alanını ve çeşitli radyografi
pozisyonları için çok boyutlu hareketli bucky standını kapsar.
• A-si düz panel detektör: aktif alan:17”*17” çeşitli radyografi
gereksinimlerini karşılar.
• Uluslararası gelişmiş tıbbi görüntü işleme teknolojisi, mükemmel DR
görüntü işleme işlevini benimser.

• 80kW, 1000mA güçlü jeneratör, üstün X-ray kaynağı sağlayarak
pozlama süresini ve tekrar çekimleri azaltır.
• Tam dijital düzeyde bir hastane sistemi kurmak için X-ray’in senkron
alımına, diğer tüm X-ray makineleriyle çoklu bağlantılara sahip
kablosuz taşınabilir düz panel detektör.
• Tavana monte çerçeve, geniş bir pozlama alanını kapsar ve kullanımı
daha kolay olan çoklu konumlama radyografisinin yapılmasını sağlar.

Araç

Parametreler

Araç

Parametreler

Çıkış Gücü
Frekans İnvertörü
Çift Odak
Tüp Voltajı
Tüp Akımı
Dijital Detektör

80kW
440kHz
0.6/1.2mm
40-150KV
10-1000mA
Düz panel detektörü

Çıkış Gücü
Frekans İnvertörü
Çift Odak
Tüp Voltajı
Tüp Akımı
Dijital Detektör

80kW
440kHZ
0.6/1.2mm
40-150kV
10-1000mA
Düz panel detektörü

S.K. 90-1517
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DRFS8000C - HF Dijital Radyografi ve
Floroskopi Sistemi
• Yüksek kaliteli görüntüyü garanti etmek için dinamik düz panel
direktörlü (17”*17”) yüksek çıkış gücü.
• Radyografi, floroskopi, anjiyografi işlevlerine sahip hepsinin bir arada
olduğu makine.
• Büyük kaldırma aralığına sahip ergonomik tasarımlı çok fonksiyonlu
sedye.
• Daha fazla bakım ve güvenlik sağlayan kullanıcı dostu isteğe bağlı AEC
ve DAP işlevi.

Kategori
Çıkış Gücü
Frekans
Çift Odak
Pozlama süresi
Radyografi
Floroskopi

Parametreler
65.5kW
440kHz
0.6/1.2mm
1-10000ms
Tüp voltajı: 40-150kV
Tüp akımı: 10-800mA
Tüp voltajı: 40-125kV
Tüp akımı: 0.5-10mA(Sürekli Floroskopi)

DRFS8600D - HF Dijital Radyografi ve
Floroskopi Sistemi
• Çok işlevli makine, FPD ile radyografi ve görüntü yoğunlaştırıcı ile
floroskopi sağlar.
• 17”*17” ithal düz panel detektör, geniş pozlama alanı sağlar.
• İki megapiksel kamera ile birlikte içe aktarılan görüntü yoğunlaştırıcı,
görüntü kalitesini garanti eder.
• Yüksek frekanslı ve yüksek voltajlı jeneratör, x-ray kalitesini garanti eder.
• Pulse floroskopi mod akımı 20mA’ya ulaşarak düşük dozda net görüntü
sağlar.

Kategori
Çıkış Gücü
Frekans
Çift Odak
Pozlama süresi
Radyografi
Floroskopi

Sağlığa değer katıyoruz

80kW
440kHz
0.6/1.2mm
1-10000ms
Tüp voltajı: 40-150kV
Tüp akımı: 10-1000mA
Tüp voltajı: 40-125kV
Tüp akımı: 0.5-10mA(Sürekli Floroskopi)
5-20mA (Pulse Floroskopi)

5-20mA (Pulse Floroskopi)

S.K. 90-1519

Parametreler
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CIMG8500C/D- Yüksek Frekanslı Dinamik
Dijital Radyografi Sistemi

DRFS5500B/DRFS6600B/DRFS8600B HF Dijital Radyografi ve Floroskopi Sistemi

• Dinamik ve statik yüksek çözünürlüklü görüntüler, klinik için yüksek
kaliteli tanı görüntüleri sağlar.
• Yüksek çözünürlüklü görüntü floroskopisi ve görsel dinamik kontrast.
• Büyük ölçekli bölünmüş ekran, görüntü kontrastı daha sezgiseldir.
• Hızlı ve stabil görüntüleme, basit ve rahat kullanım.

• Çok amaçlı bir sistem, üstün görüntü yoğunlaştırıcılar ve düz panel
detektörlerin kombinasyonuyla oluşur.
• Tüm vücut bölgelerinin dijital radyografisinin hızlı ve doğru bir şekilde
alınması için 17”*17” büyük boy CsI FPD.
• 25FPS ile dijital floroskopi için 9” yoğunlaştırıcı, verimli tanı için HD ve
pürüzsüz görüntüler sağlar.
• Ultra geniş aralıklı yatırma sedyesi, yeniden konumlama olmaksızın hareketin
baştan aşağı kapsama alanına girmesine uygundur.
• Dicom 3.0, PACS veya HIS/RIS, Depolama ve Basıma uygun şekilde aktarılır.

Araç

Parametreler

Kategori

Çıkış Gücü
Frekans İnvertörü
Çift Odak
Tüp Voltajı
Tüp Akımı
Dijital Detektör

50/65kW
260kHz
0.6/1.2mm
40-150kV
10-650mA/10-850mA
Düz panel detektörü

Çıkış Gücü
Frekans
Çift Odak
Pozlama süresi
Radyografi
Floroskopi

S.K. 90-1521
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Parametreler
56kW
440kHz
0.6/1.2mm
1-10000ms
Tüp voltajı: 40-150kV
Tüp akımı:10-710mA
Tüp voltajı: 40~125kV
Tüp akımı: 0.5-10mA
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DRFS6000 - HF Dijital Radyografi ve
Floroskopi Sistemi
• Düşük dozda net görüntüler sağlayan gelişmiş pulse floroskopi
teknolojisi ile donatılmıştır.
• Yüksek kaliteli görüntü sunan yazılımın Akıllı Görüntü İşleme işlevi.
• Esnek muayene masası, her türlü pozlama gereksinimini karşılamak
için hareket eder.

Kategori
Çıkış Gücü
Frekans
Çift Odak
Pozlama süresi
Radyografi
Floroskopi

CIMG3000A - Dental Koni Işın CT
• Bu dental CBCT (Koni Işınlı Bilgisayarlı Tomografi), maksillofasiyal
görüntülemede, panoramik ve 3D görüntülemede herhangi bir tanı
gereksinimini karşılamak üzere tasarlanmıştır.
• 3D rekonstrüksiyon, doktorlar için kolay tanı sağlayan çok sayıda
ayrıntılı bilgi sunar.
• 12cmX15cm düz panel detektör, sorunsuz bir görüntüleme iş akışı ve
optimum görüntü kalitesi sağlar.

Parametreler
71 kW

Araç

Parametreler

440kHz

Çıkış Gücü
Tüp Voltajı
Tüp Akımı
Düz Panel Detektörü
FOV

1.38kW
60-92kV
1-15mA
12cmX15cm
120X80mm

0.6/1.2mm
1-10000ms
Tüp voltajı: 40-150kV
Tüp akımı: 10-800mA
Tüp voltajı: 40-125kV
Tüp akımı: 0.5-10mA(Sürekli Floroskopi)
5-20mA (Pulse Floroskopi)

S.K. 90-1523

Sağlığa değer katıyoruz
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VET1120 - Veteriner Cerrahi C-kol Sistemi
• Profesyonel evcil hayvan yazılımı iş istasyonları, entegre tasarım.
• Kompakt yapı, rahat bir cerrahi ortam yaratır.
• Minyatür el tipi kontrol paneli, ameliyatın daha sorunsuz olmasını
sağlar.
• Yüksek yoğunluklu ve çizgili filtre ızgarasına sahip Toshiba yüksek
kaliteli görüntü yoğunlaştırıcı, yüksek kaliteli görüntü elde edilmesine
katkıda bulunur.
• Kendi geliştirdiği yüksek frekanslı mono blok, yüksek çıkış gücü (3.5KW
/ 5.0KW), yüksek voltajlı kablo tasarımının olmaması, güzel yapı, güvenilir
ve pratik.

VET1100 - Veteriner Dijital Radyografi
Sistemi
• DICOM 3.0 ara birimi, özlü görüntü işlemeyi ve çalışma listesi
çıktısını destekler.
• Çoklu kendini koruma ve arıza alarm fonksiyonu, güvenli ve
güvenilirdir.
• Medikal sunta masa yüzeyi çizilmezdir.
• 4 bölümlü yüzer masa ve elektromıknatıs fren, doğru konumlama
sağlar.

Araç

Parametreler

Araç

Parametreler

Çıkış Gücü
Çift Odak
Frekans İnvertörü

3.5kW

Çıkış Gücü
Frekans
Çift Odak
Tüp Voltajı
mAs

4.5 kW
40 kHz
0.3/1.5mm
40-120 kV
1-180mAs

Floroskopik
kapasite

S.K. 90-1525
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0.3/1.5mm
40kHz

Floroskopik tür
Tüp voltajı
Tüp akımı

Otomatik, manüel, pulse
40 -110kV
0.3-4mA

S.K. 90-1526
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VET1800B - Veteriner Dijital Radyografi
Sistemi
• 500kHz yüksek voltaj jeneratörü, 220V veya 380V güç kaynağına sahip
Toshiba tüpü.
• Özel veteriner radyografi modları, kullanımı kolay ve güvenlidir.
• DICOM 3.0 arabirimi, özlü görüntü işlemeyi ve çalışma listesi çıktısını
destekler.
• Çoklu kendini koruma ve arıza alarm fonksiyonu, güvenli ve güvenilirdir.
• Medikal sunta masa yüzeyi çizilmezdir.
• 4 bölümlü yüzer masa ve elektromıknatıs fren, doğru konumlama sağlar.
• Yüksek alan çözünürlüğüne ve Gürültü Oranlı düşük sinyale sahip 17”*17”
büyük düz panel detektör, iyi görüntü kalitesi sağlar.

Araç

Parametreler

Çıkış Gücü
Frekans
Çift Odak
Tüp Voltajı
mAs

20kW
500kHz
1.0/2.0mm
40kV-125kV
0.2-100mAs

S.K. 90-1527
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Çağrı Merkezi: +90 444 71 51

info@rustuuzumcu.com.tr

Merkez Ofis: +90 312 483 77 77

Oğulbey Road, Kumludere
Street Num: 1, 06830
Gölbaşı/Ankara

Fabrika: +90 312 483 78 78
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