
• Kli ik Tip Pulseoximetre 
• Hasta eler ve Kli iklerde Kulla ıla ilir 
• 2,4  TFT Ge iş Ekra  
• Yetişki , Pediatrik ve Ye idoğa  Kulla ı ı İçi  Uygu dur 
• Kolay Kulla ı  İçi  Tasarla ış Basit Me ü Yapısı 
•  Hasta ı  90 Saatlik Kaydı ı Depola a Özelliği 
• SP  ve PR Alarm Limiti Ayarlama 
• Ayarla a ilir Ekra  Parlaklığı 
• Ayarla a ilir Oto atik Kapanma 
• Ya lış Bası ı Ö le ek İçi  Tuş Kilidi 
• İki Ekra  Modu; Dalga Formu veya Veri Görüntüleme 
Kutu İçeriği: 4xAAA Batarya, Yetişki  SpO  Probu, USB 
Kablosu, Kulla ı  Kılavuzu 
Opsiyonel: Çocuk ve Bebek Probu, Yazılı , Sı aklık Sensörü, 
Lityum Batarya, Ni-MH Batarya ve Şarj İstasyo u 

 

F-380 EL TİPİ PULSEOKSİMETRE 



MF-100 * Hafif, Kompakt ve Çekici Tasarı  
* Yüksek Çözünürlük ve Parlak Renkli TFT Ekran 
* Ergonomik Kulla ı ı Arayüz 
* Kolayca Görülebilen Kır ızı Alarm Bar Göstergesi 
* Elle Ayarlanabilen Alarm Limitleri   
* Basit Kulla ı  Butonu 
* Büyük Nü erik Değerlere Dö e ile  Ekra  
* Yazı ı Bağla tısı 
* Sesli ve Görsel Alarmlar 
* Saturasyon Bağı lı Na ız Sesi 
* Ye idoğa , Pediatrik ve Yetişki  Uyu lu 

MASA TİPİ PULSEOKSİMETRE 



M-130 * Hafif, Kompakt ve Çekici Tasarı  
* Yüksek Çözünürlük ve Parlak Renkli TFT Ekran 
* Ergonomik Kulla ı ı Arayüz 
* Kolayca Görülebilen Kır ızı Alarm Bar Göstergesi 
* Elle Ayarlanabilen Alarm Limitleri   
* Basit Kulla ı  Butonu 
* Büyük Nü erik Değerlere Dö e ile  Ekra  
* Yazı ı Bağla tısı 
* Sesli ve Görsel Alarmlar 
* Saturasyon Bağı lı Na ız Sesi 
* Ye idoğa , Pediatrik ve Yetişki  Uyu lu 

PARMAK TİPİ PULSEOKSİMETRE 



*Gösterge Bilgileri : Hız, za a , esafe ve kalori 
*Gösterge Tipi : LCD ekran 
*Pedal Sistemi : Pedal direnci ayarlanabilir. 
*Çalış a : Kol veya ayak çalıştırıla ilir. 
*Taşı a Kapasitesi : 120 kg 
*Cihaz Ağırlığı : Net: .  kg Brüt:  kg 
*Disk Ağırlığı : .  kg 
*Voltaj : 230 V 
*Frekans : 50 Hz 
*Güç : 70 W 
 

MİNİ KONDİSYON BİSİKLETİ 



*Çok fo ksiyo lu kızılötesi ter o etre. 
* Vü ut ve yüzey sı aklığı ölç e özelliği.  
*  sa iyede hızlı ve doğru ölçü .  
* Re kli ekra  uyarı siste i.  
* Yüksek ateş alar  özelliği.  
* Tek tuşla değiştirile ilir mod. 
* Orta  sı aklığı a üke el adaptasyo  sağlar.  
* Ateş veya yüksek sı aklıkta kulla ı ı tarafı da  ta ı la a  alar .  
*  hafıza kapasiteli  
* Aydı lat alı ge iş LCD ekra  
* C ve F seçi  özelliği 
* Oto atik kapa a özelliği 
 

KIZILÖTESİ ATEŞ ÖLÇER 



*Bakı , o arı , montaj, sökme gibi işlerdeki ince detaylarda verimli çalış a ız 
için tasarla ış olup , 5 diopter ve 12.7 ’lik cam lensi sayesinde rahat bir görüş 
i ka ı sunar.  
*Üzerindeki dahili Led aydı lat a ise daha keskin görüş elde etmenizi sağlar 
*Akrobat büyüteçler mengeneli ağla tı aparatı ile masaya ağla arak sabitlenir 
ve konforlu çalış a orta ı sağlar.  
*Kulla ı ı kolay büyütecin pozisyonunu, akrobat kolları sayesinde istediği iz 
görüş açısı a göre ayarlayabilirsiniz. 
*Büyüteç kulla ıl adığı zamanlarda lensin zarar görmemesi için kapağı 
kapatılarak güvenle saklanabilir. 
*Işıklı akrobat lamba, elektronik devrelerin tamirat, o arı , akı  ve i alatı ı  
ya ı sıra güzellik salo ları da cilt akı ı gibi uygulamalarda kulla ıla ilir. Altı  
gü üş gibi değerli maden imalathanelerinde, ziraat ühe disliği de, metal 
işçiliği de ve metalurji gibi çok sayıda sektörde de  masa ağla tılı büyüteçler 
kulla ıla ilir. 

LOOP AKROBAT MERCEK 



*Akromatik Objektif : 4X-40X 
*Göz Mer eği            : 10X 
*Toplam Büyütme    : 40X-400X 
*Odak Ayarı               : Var 
*Lamba                       : 10W-DC 

MİKROSKOP BİNOKÜLER 



*Binoküler Biyolojik Mikroskop, çıkarıla ilir binoküler oynar aşlık, 30º 
eği li, 60º döndürülebilir. Toplam büyütme 40X-1600X, yerleşik parlaklığı 
ayarlanabilir halojen lamba 6 V, 20 W (veya ampul veya floresan veya LED) 
*45 mm DIN akromatik objektif: 4X, 10X, 40X Yaylı , 100X Yaylı), 
*Ge iş alan oküler (Plane-akromat): 10X – 16X. 
*Çift ta akalı şaryo: 125 x 125 mm, Hareketli Açıklık X – Y: 60 X 40 mm,Ø2 – 
Ø30 mm Iris diyafra ı ve Ø32 filtre; ABBE kondanser: N.A 1.25. 
*Eşekse li büyük ve net ayarlanabilir fokuslama eka iz ası (makro ve 
mikro ayar) ; 14 mm. 
Yerleşik parlaklığı ayarlanabilir halojen lamba 6 V, 20 W (veya ampul veya 
floresan veya LED) 
 

MİKROSKOP BİYOLOJİ 



Ge iş görüş sahası ve net görüntü 
º eği li º dö e ilir binoküler aşlık.  

180º dö e ilir o jektif takı ı X ve X  
Sütunlu, ayarlanabilir yükseklikli stand. 
Mikroskop üzeri deki elektrikli aygıtlar CE uyu ludur. 
Oküler: 10X (opsiyonel olarak15X ve 20X seçilebilir) 
Objektif: 2X ve 4X (Dönebilir) 
Toplam büyütme (10X oküler için): 20X ve 40X 
Çalış a esafesi:  
Görüş Sahası: X , X  
Diopter ayarı ±5dp 
Aydı lat a: Üstte  ve altta  haloje  aydı lat a 
Güç: 220V/50Hz 
Parça ta lası uzlu a   

MİKROSKOP STEREO STAND 



Ge iş Görüş Sahası 
Keski , Stereo Yükseltil iş Görü tü 
2- º eği li º Dö e ilir Binoküler Başlık 

 Çeşit º Rotasyo lu Mer ek Seçi i 
Ayarlanabilir Yükseklikli Stand,CE uyumlu 
Alt ta lada ve Gövdede İki Farklı Aydı lat a 
 
 

MİKROSKOP STEREO 



ECG/PR/HR/ RESP/SPO2/NIBP/2TEMP 
.   Re kli TFT ekra  

Ye idoğa , ço uk , yetişki  hastalarda kulla ı a uygu  
8  Dalgaformu ve ü erik değerleri  ay ı a da izleye il e 
Ana ekran üzerinde  her parametreye ait short trend ve trasesi izleyebilme 
Büyük yazı karakteri ekra ı 
7  farklı EKG derivasyo u ay ı a da izleye il e 
İlaç doz hesapla a  menüsü ve titrasyon tablosu 
Ekra da gerçek za a lı OxyCRG  görüntüleme 
Sta dart Arit i , ST ve PACE a aliz progra ı 
Otomatik tansiyon ölçümü 
Tüm parametreler için alt ve üst alarm limiti ayarlayabilme 
Sta dart LAN ağla tısı ile erkezi o itör siste i e ağla a ilir 
Hari i ekra  kulla ı ı içi  VGA çıkışı 
Se kro ize ağla tılar içi  sta dart ECG out çıkışı 
Dahili batarya 

 saat grafik ve ü erik hafıza 
12 dakika geriye dönük EKG dalga formu izleyebilme 

 adet ta siyo  ölçü  hafızası 
Di a ik ka  ası ı hesapla a e üsü 
200 adet  arit i olay kaydı 

HASTABAŞI MONİTÖRÜ 



*Sessiz bir çalış a sistemi olan 12 tüp kapasiteli santrifüj ihazı 20ml tüplerin 
kulla ı ı a uygundur. 
*Dijital devir göstergesi sayesinde çevirmek istediği iz deviri net olarak 
görebilirsiniz. 
*Yuda 80-2A santrifüj ihazı inverter motor ile kontrol edilmektedir. Dijital 
kapak emniyet sistemi güve liği iz için en iyisidir. 
*Maksimum 5000 devir/dk hıza çıka ile  santrifüj ihazı ı  g hızı ise 
3600'dür. 
Maksi u  Hız        : 5000 dvr/dk 
Maksimum RCF       : 3600 * g 
Tüp Kapasitesi         : 12 X 20ml 
Çalış a Voltajı        : 220V 50Hz 
Kulla dığı Güç         : 135W 
Za a  Aralığı          : 0 - 30dk 

SANTRİFÜJ 



*Santrifüj, ge ellikle elektrikli ir otor yardı ıyla sa it ekse li, dairesel 
dönme hareketi gerçekleştire  ir la oratuvar aletidir.   
*Tı i sa trifüj ihazı yüksek devir sayısı, içerisi e yerleştirile  karışı ları  
çökel e pre si i e göre ayrıl ası ı sağlar. Ağır parçalar erkezkaç kuvveti 
yardı ıyla tüpü  alt kıs ı da topla ır dairesel harekette dışarı doğru gider). 
*Santrifüj ihazı ay ı a tıkla daha hafif parçalar tüpü  üst kıs ı a doğru 
hareket eder dairesel hareketi  erkezi e doğru yol alır . Süspa siyo lar 
veya emülsiyonlar bu sekilde kolaylıkla ayrıla ilir. Ör eği  ka , e  üst 
kıs ı da seru , orta kısı da yağ, alt kısı da ise pıhtı kala ak şekilde 
ayrıştıra ilir. 
Kapasite:20 ml tüp * 6 adet 
Max hız: d/dak 
Güç:220v 50Hz 
Ağırlık: ,  Kg 
Max. Za a  ayarı:  dk 
Ölçüler:Taban çap 270mm *Yükseklik 230 mm 
 
 

SANTRİFÜJ 



Dijital filtreleme, baseline ayarlama ve otomatik lead değişi i 
 X  aydı lat alı ge iş LCD ekra  

Ekra  üzeri de çalış a modu, kağıt sargı hızı, lead, HR ve 12 lead EKG dalga formu görüntüleme 
ola ağı 
Filtreleme ve lead görüntüleme 
Türkçe ve ingilizce dil seçe eği 
Tüm leadler içi  EKG dalga for u kaydı ı uzat a 
Ter al yazı ı: EKG dalga for u, lead adı, kağıt hızı, kali rasyo , filtrele e, hasta ilgisi, ID yazdırı ı 
AC güç ile çalış a 
Batarya 
Oto atik devre koru ası 
Otomatik kapanma 
Kutu İçeriği 
 Tek Ka allı EKG Cihazı 
EKG Kablosu 
Puar ça  takı ı 
EKG Ma dalı 
Topraklama kablosu 
Rulo ekg kağıdı 
220V elektrik kablosu 
Kulla ı  kitapçığı 
 
 

EKG CİHAZI TEK KANAL YORUMLU 



Hafif ve ko pakt tasarı  
Yazdır a odları: Otomatik, manuel ve ritim 
Kayıt siste i: Ter al yazı ı 
AC, EMG ve DFT filtreleri 
Dahili batarya 
Dahili hafıza:  hasta 
Lead yerleşi  şe ası 
Ekran: 320X240 renkli LCD dokunmatik ekran 
Yoru la a özelliği 
 
 

EKG CİHAZI ÜÇ KANAL YORUMLU 



Hafif ve ko pakt tasarı  
Yazdır a odları: Otomatik, manuel ve ritim 
Kayıt siste i: Ter al yazı ı 
AC, EMG ve DFT filtreleri 
Dahili batarya 
Dahili hafıza:  hasta 
Lead yerleşi  şe ası 
Ekran: 800×480 renkli LCD dokunmatik ekran 
Yoru la a özelliği 
 
 

EKG CİHAZI ALTI KANAL YORUMLU 



Renkli LCD Ekran 
AC, DFT, EMG ve LOWPASS filtreleri 
Otomatik EKG ölçümü ve yorumlama 
Otomatik Baseline ayarı 
Otomatik, Manuel, ve ritm kayıt modu 
Otomatik (3 kanal, 3leadX3,3leadX4+1ritm, 3leadX4+3ritm,6leadx2+1 
rit , lead X ,  kayıt 
60 sn aritma Dalga Formu Analizi 
Pacemaker tespiti 
Taşı a kulplu, hafif ve ko pakt tasarı  
Dahili, şarj edile ilir lityu  iyo  atarya 
RS-  ve Ether et ağla tısı 
SD Kart Desteği Opsiyonel) 
 
 

EKG CİHAZI ON İKİ KANAL YORUMLU 


