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KT R EL IKAMA NİTESİ

• 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

Teknik Özellikler

• 80600, Tekli
• 80700, İkili 
• 80800, Üçlü

: 675 x 800 x 1250 mm
: 675 x 1600 x 1250 mm
: 675 x 2200 x 1250 mm

55.1068
55.1069
55.1070

Sipariş KoduEbatlar (E x B x Y)Model

LCD Göstergeler Üzerinden Su Sıcaklığı 
ve Zaman Sayacı İzlenebilir

80800
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PASLANMAZ ÇELİK

8060080700

Armatür Özellikleri

Evye Tasarımı

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

• Derin ve eğimli evye özelliği ile sıçramayı ve ıslanmayı 
önleyen tasarım
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IRÇALIK

87025

• 20 adet fırça kapasiteli ve 304 kalite 
paslanmaz çelik üretim 

• Steril edilebilen fırçalık kutusu ve duvar      
bağlantı aparatı

• Camlı kapak

Ebatlar (ExBxY) : 95x250x295 mm

S.K.: 55.1073

87010

• 18 adet fırça kapasiteli 304 kalite paslanmaz 
çelik üretim

• Steril edilebilen fırçalık kutusu ve duvar 
bağlantı aparatı

Ebatlar (ExBxY)  : 100x130x520 mm

S.K.: 55.1071

87030

• Disposable fırçaları muhafaza amaçlı 
dispenser

• 30 adet fırça kapasiteli
• Üç bölmeli ve 304 kalite paslanmaz çelik 

üretim 
• Duvar bağlantı aparatı

Ebatlar (ExBxY)  : 120x250x410 mm

S.K.: 55.1074
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SA NL K

87065

• Dirsek ile kumandalı paslanmaz çelik pompa kolu
• Sabun miktarı ayarı ve duvar bağlantı aparatı

S.K.: 55.1077

87075

• Fotosel kontrollü
• Sabun miktarı ayarı ve düşük enerji tüketimi 

ile uzun pil ömrü
• Hijyenik, anodize edilmiş alüminyum gövde
• Otoklavda steril edilebilir pompa sistemi ve 

duvar bağlantı aparatı
S.K.: 55.1078

87050

• Ayak pompası ile kumanda edilebilme özelliği
• Duvar bağlantı aparatı

S.K.: 55.1076

S.K.:55.1371

Dezenfektan ve Sabunluk

• Kullanışlı, basit, hijyenik ve çevre dostu
• Hastanelerde, evlerde, okullarda, otellerde, alışveriş 

merkezlerinde ve toplu kullanım alanlarında kullanılabilir
• Dirsek tarafından manuel olarak kullanılır
• ABS antibakteriyel birinci sınıf malzemeden üretilmiştir
• Yeniden doldurulabilir sabun ve dezenfektana kolay erişim
• Mobil veya duvara monte ederek kullanılabilir
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PASLANMAZ ÇELİK HASTANE EKİPMANLARI

Alet ve İlaç Dolabı: 40500

• 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)  : 415x900x1800 mm

S.K.: 55.1045

Alet ve İlaç Dolabı, Çekmeceli: 40506

• 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)  : 465x900x1800 mm

S.K.: 55.1097
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Ameliyathane Dolabı: 40503

• 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)  : 465x900x1800 mm

S.K.: 55.1096

PASLANMAZ ÇELİK HASTANE EKİPMANLARI

 Endoskoplar İçin Özel Sistem

• Flexible endoskopları serbestçe asmaya imkan veren tasarım 
sayesinde endoskopların kullanım ömrünü arttırır

Endoskop (Bronkoskop) Dolabı: 40890

• Fleksibl endoskop kullanan bölümler için endoskop 
fiberlerinin kırılmasını önlemeye yönelik 304 kalite 
paslanmaz çelik tasarım

• Endoskop asmaya uygun 5 adet askı aparatı
• Dolap içi su toplama haznesi
• Kilitlenebilir camlı kapak

Ebatlar (E x B x Y)  : 470x700x2200 mm

S.K.: 55.1046
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Ay Masa: 40200

• 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.: 55.1012

Alet Masası: 40038 / 40095

• Ameliyathane ve müdahale odaları için kullanıcı 
istekleri dikkate alınarak tasarlanmış, 304 kalite 
paslanmaz çelik üretim

• Demonte edilebilme özelliği
• İkisi frenli 4 adet tekerlek

• 40038
• 40078
• 40095

450x350x750 mm
500x750x850 mm
650x950x900 mm

55.1092
55.1026
55.1029

Sipariş KoduEbatlar (E x B x Y)Model
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PASLANMAZ ÇELİK HASTANE EKİPMANLARI

Mayo Masa Hidrolik: 40410

• 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) : 735x540x920-1310 mm

S.K.: 55.1010

Mayo Masa Mekanik: 40460

• 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) : 735x540x860-1080 mm

S.K.: 55.1011
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PASLANMAZ ÇELİK HASTANE EKİPMANLARI

İlaç Hazırlık Arabası: 40350

• 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)  : 550x780x800 mm

S.K.: 55.1014

55.1021
55.1024

Alet Masası Çekmeceli: 40162 / 40172

• 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

• 40162
• 40172

420x620x800 mm
620x720x800 mm

Sipariş KoduEbatlar (E x B x Y)Model
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Sipariş KoduEbatlar (E x B x Y)Model

Malzeme Arabası: 40085

• Ameliyathane ve müdahale odaları için kullanıcı istekleri 
dikkate alınarak tasarlanmış, 304 kalite paslanmaz çelik 
üretim

• İki ve üç raf opsiyonlu
• İkisi frenli 4 adet tekerlek

Pansuman Arabası: 70772

• Ameliyathane, yoğun bakım ve tüm klinik-poliklinik 
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)  : 580x810x980 mm

S.K.: 55.1165

• 55.1372
• 55.1373

870x550x910 mm
870x550x910 mm

Double Shelf
Triple Shelf

Alet Arabası: 55.1374

• 304 kalite paslanmaz çelikten üretim
• Ameliyathane ve müdahale odalarında kullanılmak üzere tasarlanmı!tır.
• 6’lı stala kutusu
• Entegre ABS tepsisi
• Kolay hareket için her iki tarafta tutamaklar
• 2’si frenli 4 tekerlek, tamponlu

Ebatlar (WxLxH) : 580x810x980 mm
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PASLANMAZ ÇELİK HASTANE EKİPMANLARI

Anestezi Arabası: 40340

• Ameliyathane ve müdahale odaları için kullanıcı istekleri 
dikkate alınarak tasarlanmış, 304 kalite paslanmaz çelik 
üretim

• Uluslararası hijyenik 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)  : 450x600x1465 mm

S.K.: 55.1013

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 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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PASLANMAZ ÇELİK HASTANE EKİPMANLARI

Steril Ürün ve Giysi Taşıma Arabası: 40655

• 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.: 55.1022

Tıbbı Atık Arabası: 40680

• 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.: 55.1023
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PASLANMAZ ÇELİK HASTANE EKİPMANLARI

Atık Kovası: 40600 / 40610

• Ameliyathane ve müdahale odaları için 
paslanmaz çelik üretim

• 20 L iç hacim (Model:40600)
• 50 L iç hacim (Model:40610)
• Kapak ve taşıma kulpu
• Darbelere karşı plastik kaplı metal tampon

• 40600 
• 40610

55.1016
55.1017

Sipariş KoduModel

Basamak: 40615 / 40630

• Paslanmaz çelik üretim
• Rahat kullanım için kaymayan geniş yüzey

Sehpalı Küvet, Tekli-Çiftli: 
40555 / 40575

• 8 litrelik çıkartılabilir küvetler
• Rahat bir kullanım için tutma kulpu
• 4 tekerlekli profil ayak
• Demonte edilebilir gövde

• 40575, Çiftli
• 40555, Tekli

55.1025
55.1018

Sipariş KoduModel 

• 40615, Tek basamaklı
• 40620, Tek basamaklı
• 40630, Çift basamaklı

350x600x180 mm
350x600x260 mm
600x640x400 mm

55.1030
55.1031
55.1032

Sipariş KoduEbatlar (E x B x Y)Model
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Temizlik Arabası
40860 / 40862

• 40860, Tekli
• 40861, Çiftli
• 40862, Üçlü

400x440x950 mm
700x440x950 mm
1000x440x950 mm

55.1375
55.1376
55.1377

Tekli, ikili ve üçlü sepet 
alternatifleri mevcuttur. 

         hastanenin farklı bölümleri 
için kullanıma uygundur 

Hijyenik temassız kapak, 
ayak pedalı ile açma

Her sepet için farklı kapak 
renk seçenekleri 

Yüsek ağrılıklara dayanabilen
taban rafı

• AISI 304 paslanmaz çelikten imal edilmiştir
• Tekli, ikili ve üçlü seçenekler
• Kapakları açmak için metal ayak pedallı
• Plastik poşetler için özel klipsler
• Kapak renk seçenekleri
• İkisi frenli, ikisi frenli dört adet 75 mm, anti statik tekerlekler

Sipariş KoduEbatlar (E x B x Y)Model

61



PASLANMAZ ÇELİK HASTANE EKİPMANLARI

Negatoskop: 65411 / 65431

Çamaşır Toplama Arabası: 40585 / 40590

• Paslanmaz çelik üretim
• Çıkarılabilir ve yıkanabilir kumaş toplama torbası
• İkisi frenli 4 adet tekerlek

• İnce tasarım
• Güçlü LED ışık kaynağı
• Tek, çift ve üçlü versiyonlar

• 40585, Tek Torbalı
• 40590, Çift Torbalı

• 65411, Tekli
• 65421, İkili
• 65431, Üçlü

500x550x980 mm
500x1100x965 mm

495x510 mm
850x510 mm
1200x510 mm

55.1019
55.1020

90.1847
90.1425
90.1426

Sipariş KoduEbatlar (E x B x Y)Model

Sipariş KoduEbatlar (E x B x Y)Model
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Serum Askısı: 10315

• 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.: 55.1002

Serum Askısı: 10310

• 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.: 55.1001
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Ultrasonik Yıkama Tezgâhı: PM-45 / PM-55

• 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

• PM-45 Tek Evyeli
• PM-55 Çift Evyeli

600x1800x900 mm
600x2700x900 mm

55.1004
55.1005

PASLANMAZ ÇELİK HASTANE EKİPMANLARI

Sipariş KoduEbatlar (E x B x Y)Model
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Hava Su Tabanca Sistemi

• Her iki evyeye konumlandırılmış, ameliyat sırasında 
kullanılan lümenli aletlerde güvenli dekontaminasyon 
olanağı sağlayan basınçlı hava-su tabanca sistemi

Tel Sepet ve Ultrasonik Yıkama Teknolojisi

• 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

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

Ultrasonik Özellikler

• 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

PASLANMAZ ÇELİK HASTANE EKİPMANLARI
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PASLANMAZ ÇELİK HASTANE EKİPMANLARI

Paketleme Masası

• Dekontaminasyon alanlarında kullanılmak üzere 
paslanmaz çelik üretilmiştir

• Elektrikli ayarlanabilir masa yüksekliği
• 5 elektrik prizi
• Üstte LED aydınlatma çubuğu
• 1 çekmece ve 1 kapaklı dolap
• 2 paslanmaz çelik tel sepet
• 1 klasör tutucu
• Bilgisayar rafı
• Ayarlanabilir lastik ayaklar

55.1379

55.1378

Paketleme Masası

• Paslanmaz çelik üretim
• Çekmeceli (55.1379) ve çekmecesiz (55.1378) modeller
• Pürüzsüz geniş paketleme yüzeyi
• Tek tepsi (55.1379) ve çift tepsi (55.1378) modelleri
• 4 adet 125 mm 2 adet frenli tekerlek

• 55.1380
• 55.1381

700x1500x2000 mm
700x1500x2000 mm

Hareketli
Sabit

• 55.1378
• 55.1379

810x1525x865 mm
700x1500x2000 mm

Çift Tepsi, Çekmecesiz 
Tek Tepsi, Çekmeceli

AçıklamaEbatlar (E x B x Y)Sipariş Kodu

AçıklamaEbatlar (E x B x Y)Sipariş Kodu
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İlaç Arabası

• Alüminyum ana çerçeve
• 8 sıra kilitli ilaç çekmecesi
• Toplam 40 adet 55.1382 ) veya 32 adet ( 55.1383) ilaç çekmecesi
• Ayarlanabilir ilaç çekmecesi ayırıcıları modüler ve verimli kullanım sağlar
• Merkezi kilit sistemi
• Paslanmaz çelik ve toz boyalı 2 seçenekli
• 4 adet 125 mm 2 frenli tekerlek

Mobil İlaç Rafı

• Paslanmaz çelik ana çerçeve
• Optimize edilmiş ihtiyaçlara uygun mobil yapı
• Kolay kullanım için ayarlanabilir çekmece açıları
• Ayraç ve sepetli kullanıma uygun
• 4 adet 125 mm 2 frenli tekerlek

İlaç Çekmeceleri
 55.1383           460x700x1030 mm            40 Çekmece
 55.1382           460x700x1030 mm            32 Çekmece  

 55.1385      60x292x112 mm           Raf
 55.1386       80 mm          Ayraç
 55.1387        120 mm         Ayraç 

 55.1384           60x292x72 mm          Raf

55.1388           420x850x1760 mm                 45 Çekmece

AçıklamaEbatlar (E x B x Y)Sipariş Kodu

AçıklamaEbatlar (E x B x Y)Sipariş Kodu

AçıklamaEbatlar (E x B x Y)Sipariş Kodu
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Kep, Bone ve Maske Dolabı: 40395

• 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)  : 420x655x1560 mm

S.K.: 55.1047

Terlik Arabası: 40390

• Ameliyathaneler için paslanmaz çelik üretim 
• 24 çift terlik kapasitesi
• İkisi frenli 4 adet tekerlek

Ebatlar (E x B x Y)  : 565x995x1825 mm

S.K.: 55.1093
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Bebek Yıkama Tezgâhı: 40885

• 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)  : 650x1650x1055 mm

S.K.: 55.1009

Alçı Hazırlık Masası ve Evyesi: 40845

• 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)  : 600x1600x845 mm

S.K.: 55.1003
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Acil Müdahale Arabası: 74402 / 74403

• 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

  
74402 Beş Çekmeceli 910x645x1010 mm 55.1102
74403 Altı Çekmeceli 910x645x1010 mm 55.1236

Sipariş KoduEbatlar (E x B x Y)Model
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Dayanıklılık

• 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

Aksesuar Pozisyonlandırma

• İlaç uygulama hazırlığında kullanılan serum askısı, muayene lambası 
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

Güvenlik

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

Üniversal Sepetler ve Tepsiler

• 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
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İlaç Arabası: 74302 / 74303

• Tamamı 304 kalite paslanmaz çelik ana 
gövde, kompakt laminant çekmeceler

• Paslanmaz çelik çöp kovası
• Merkezi kilit sistemi ve 50 adet plastik kilit
• 5 çekmeceli (74302) ve 6 çekmeceli (74303) 

modeller
• 6 çekmeceli modelde çekmecelere entegre 

edilmiş plastik sepetler ve ayırıcılar

Pansuman Arabası: 74202

• 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 (ExBxY)  : 910x645x1010 mm

S.K.: 55.1099

74302 Beş Çekmeceli    910x645x1010 mm            55.1101
74303 Altı Çekmeceli    910x645x1010 mm            55.1237

Sipariş KoduEbatlar (E x B x Y)Model
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Aksesuar Konumlandırma ve Üst Tabla Özelliği

Hareket Kabiliyeti

İlaç Kutusu

Çekmece Özellikleri

• 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

• Cihaza entegre, ergonomik kullanımlı yan gövdeyi tam genişlikte 
kapsayan anodize alüminyumdan üretilmiş itme kolu

• Hareket kabiliyeti yüksek, çarpma tamponlu, ikisi frenli anti statik 
tekerlek

• 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.

Sipariş KoduEbatlar (E x B x Y)Açıklama

2 adet beşli               600x326 mm           56.1050
2 adet altılı              600x230 mm            56.1051

2 adet dörtlü           600x416 mm           56.1049
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Hidrolik Tabure

• Hidrolik yükseklik ayarı
• PU koltuk
• Ergonomik
• Güçlendirilmiş ve krom kaplama yıldız taban seçenekleri
• Minimum 510 mm yüksekliğe ve maksimum 700 mm yüksekliğe                  

sahip isteğe bağlı alt tabureler

Kromaj Ayaklı, El Kontrollü                   510-700 mm           90.1588
Kromaj Ayaklı, Ayak Kontrollü              510-700 mm             90.1589

Kromaj Ayaklı, El Kontrollü             510-700 mm           90.1594
Kromaj Ayaklı, Ayak Kontrollü        510-700 mm           90.1595

Kromaj Ayaklı, El Kontrollü                  510-700 mm            90.1591
Kromaj Ayaklı, Ayak Kontrollü             510-700 mm            90.1592

Kromaj Ayaklı, El Kontrollü             510-700 mm           90.1597
Kromaj Ayaklı, Ayak Kontrollü        510-700 mm             90.1598

Plastik Ayaklı, El Kontrollü                    510-700 mm           90.1587

Plastik Ayaklı, El Kontrollü              510-700 mm          90.1593

Plastik Ayaklı, El Kontrollü                   510-700 mm           90.1590

Plastik Ayaklı, El Kontrollü              510-700 mm           90.1596

H(Minx Max)Açıklama Sipariş Kodu H(Minx Max)Açıklama Sipariş Kodu

H(Minx Max) H(Minx Max)Açıklama AçıklamaSipariş Kodu Sipariş Kodu
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Böbrek Tepsileri ve küveti

• Paslanmaz çelikten üretilmi!tir

Tromel

• Paslanmaz çelikten üretilmi!tir
• Sterilizasyon için uygun

55.1390
55.1391

55.1388
55.1389

Kromaj Ayaklı, El Kontrollü                  510-700 mm            90.1591
Kromaj Ayaklı, Ayak Kontrollü             510-700 mm            90.1592

Kromaj Ayaklı, El Kontrollü             510-700 mm           90.1597
Kromaj Ayaklı, Ayak Kontrollü        510-700 mm             90.1598

Plastik Ayaklı, El Kontrollü                   510-700 mm           90.1590

Plastik Ayaklı, El Kontrollü              510-700 mm           90.1596

Sabit Ayaklı, El Kontrollü                  525-700 mm           90.1599 Sabit Ayaklı, El Kontrollü                 760-885 mm           90.1600

Kapaklı Tepsi        180x280x45 mm           55.1389

Böbrek Küveti  Büyük       300           55.1391

190x190 mm                    55.1393

240x240 mm            55.1394

290x240 mm            55.1395
320x240 mm            55.1396
360x240 mm            55.1397

Kapaklı Tepsi          220x320x45 mm           55.1388

Böbrek Küveti  Küçük        250          55.1390

150x190 mm                    55.1392
Ebatlar (E x B) Sipariş Kodu

H(Minx Max)

H(Minx Max)

B(mm)

H(Minx Max)Açıklama

Açıklama

Açıklama

AçıklamaSipariş Kodu

Sipariş Kodu

Sipariş Kodu

Sipariş Kodu
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