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GERATHERM EASYMED KOLDAN ÖLÇEN DİJİTAL TANSİYON ALETİ 

    Alman malı güvenilir ve hassas dijital tansiyon aleti. 
 Kolay kullanım 
 Otomatik olarak aritmileri tespit etme, kullanıcıya bildirme 
 Ölçülen değerleri otomatik olarak Dünya Sağlık Örgütü(WHO) tarafından oluşturulmuş trafik ışığına benzeyen okunması kolay ölçekte sınıflandırma  
 Son ölçümlerin ortalamasını alabilme 
 3 kişi için 30’ar ölçüm hafızası 
 Önceden şekillendirilmiş kullanımı rahat, yıkanabilir manşon *** Saklama çantası ve piller ürünle birlikte verilir.  

 GERATHERM EASY MED ARM TYPE DIGITAL BLOOD PRESSURE MONITOR Precise and versatile digital pressure monitor made in Germany 
 Easy to operate 
 Automatically detects arrhythmias and warns user accordingly 
 Automatically classifies the measured pressures on World Health Organisation ratified easy to read scale 
 Allows the user to get average of last measurements automatically 
 Memory of 3 different users for 30 measurements each. 
 Pre-formed, easy to use and cleanable cuff *** Batteries and bag are included 

  GERATHERM MASA ÜSTÜ KOLDAN ÖLÇEN DİJİTAL TANSİYON ALETİ Alman malı güvenilir ve hassas dijital tansiyon aleti. 
 Kolay kullanım 
 Otomatik olarak aritmileri tespit etme, kullanıcıya bildirme 
 Ölçülen değerleri otomatik olarak Dünya Sağlık Örgütü(WHO) tarafından oluşturulmuş trafik ışığına benzeyen okunması kolay ölçekte sınıflandırma  
 Son ölçümlerin ortalamasını alabilme 
 3 kişi için 30’ar ölçüm hafızası 
 Önceden şekillendirilmiş kullanımı rahat, yıkanabilir manşon *** Saklama çantası ve piller ürünle birlikte verilir.  GERATHERM EASY MED DESKTOP DIGITAL BLOOD PRESSURE MONITOR Precise and versatile digital pressure monitor made in Germany 
 Easy to operate 
 Automatically detects arrhythymias and warns user accordingly 
 Automatically classifies the measured pressures on World Health Organisation ratified easy to read scale 
 Allows the user to get average of last measurements automatically 
 Memory of 3 different users for 30 measurements each. 
 Pre-formed, easy to use and cleanable cuff 

*** Batteries and bag are included 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

TIBBİ CİHAZLAR 



2 
 

 
   GALENA KOLDAN ÖLÇEN DİJİTAL TANSİYON ALETİ   

        
 Yüksek hassasiyetle ve pratik ölçüm 
 Geniş ve aydınlatmalı LCD ekran 
 Otomatik Kapanma  
 Ölçümlerin hafızaya alınması 

 GALENA ARM TYPE DIGITAL BLOOD PRESSURE MONITOR  
 Practical measurement with high precision 
 Large and backlit LCD monitor 
 Automatic shut-off feature 
 Measurement memory  

GALENA – HİPOKRAT ANEROİD TİP TANSİYON ALETİ – STETESKOPLU (YETİŞKİN-ÇOCUK) 

   
 Her bütçeye uygun, ekonomik model 
 Velkrolu ve kancalı manşon seçenekleri 
 Kumaştan imal edilmiş manşon 
 Desenli kumaşlarıyla çocuk modeli seçeneği  

  

GALENA-HIPOKRAT ANEROID TYPE SPHYGMOMANOMETER WITH STETHOSCOPE (ADULT-PEDIATRIC)   
 Suitable for all home users as well as medical students 
 Available in two cuff options; velcro or D-bar 
 Fabric made of cuff. 
 Pediatric Model with design cuff  

  GALENA MASA ÜSTÜ MEKANİK TANSİYON ALETİ /GALENA DESKTOP ANEROID TYPE SPHYGMOMANOMETER 
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GALENA LÜKS ÇİFT TARAFLI PASLANMAZ ÇELİK BAŞLIKLI STETESKOP  

 
 Steteskop başı çiftlidir (dual) ve çelikten üretilmiştir ve çanı düşük 

frekansları duyabilecek ekstra derinlikte dizayn edilmiştir.  

 Diafram çok yüksek güçlendirme yapabilecek ve yüksek frekanslı 
aktarımı saklayacak kapasitededir. 

 Özel olarak üretilmiş hortum yumuşak, dayanıklı ve esnektir, 
büküldüğünde kırılma yapmaz. 

 Ekstra yumuşak kulaklıklar, kullanımda konfor sağlar. Kutu içerisinde 
ayrıca yedek kulaklıklar ve diafram mevcuttur.  

 
GALENA LUXE DUAL TYPE STAINLESS STEEL STETHOSCOPE  
 

 Chestpiece is dual type and made of aluminium alloy and extra 
deep bell for unsurpassed low frequency response.  

 Sensitive diaphragm for greater amplification and criesper high 
frequency transmission. 

 Custom molded tubing stays soft and flexible, spring 
construction reduces bulk and prevents kinking when folded. 

 Extra soft eartips. There are spare eartips and diaphragm in the 
box. 

 
 

 

GALENA LÜKS ÇİFT TARAFLI PASLANMAZ ALÜMİNYUM ALAŞIM BAŞLIKLI 
STETESKOP  
 

 Steteskop başı çiftlidir (dual) ve alüminyum alaşımdan üretilmiştir ve çanı 
düşük frekansları duyabilecek ekstra derinlikte dizayn edilmiştir.  

 Diafram çok yüksek güçlendirme yapabilecek ve yüksek frekanslı aktarımı 
saklayacak kapasitededir. 

 Özel olarak üretilmiş hortum yumuşak, dayanıklı ve esnektir, 
büküldüğünde kırılma yapmaz. 

 Ekstra yumuşak kulaklıklar, kullanımda konfor sağlar. Kutu içerisinde 
ayrıca yedek kulaklıklar ve diafram mevcuttur.  

GALENA LUXE DUAL TYPE STAINLESS STEEL STETHOSCOPE  
 

 Chestpiece is dual type and made of stainless steel and extra deep bell 
for unsurpassed low frequency response.  

 Sensitive diaphragm for greater amplification and criesper high 
frequency transmission. 

 Custom molded tubing stays soft and flexible, spring construction 
reduces bulk and prevents kinking when folded. 

 Extra soft eartips. There are spare eartips and diaphragm in the box. 
 

 
 

GALENA STETESKOPLAR – TEK TARAFLI / ÇİFT TARAFLI / 
PEDİATRİK 

 
Anode edilmiş alüminyumdan yapılmış 47 mm çapında başlığı, krom 
kaplama, uçları plastik kaplı kulaklığı ile dayanıklılık, rahatlık ve 
hassas ölçüm yapabilme özelliklerine sahiptir. Çeşitli renk 
alternatifleri mevcuttur. 
 
GALENA STETHOSCOPES SINGLE/DOUBLE TYPES  
 
Provides durability, comfort and accuracy with anodized aluminum 
47 mm diameter head, chrome coating and plastic covered 
earpieces. Available in various colors.  

 

 
GALENA DELÜKS TEK TARAFLI PASLANMAZ ÇELİK STETESKOP  

 
 

 Steteskop başı paslanmaz çelikten üretilmiştir ve çanı düşük 
frekansları duyabilecek ekstra derinlikte dizayn edilmiştir.  

 Diafram çok yüksek güçlendirme yapabilecek ve yüksek frekanslı 
aktarımı saklayacak kapasitededir. 

 Özel olarak üretilmiş hortum yumuşak, dayanıklı ve esnektir, 
büküldüğünde kırılma yapmaz. 

 Ekstra yumuşak kulaklıklar, kullanımda konfor sağlar. Kutu 
içerisinde ayrıca yedek kulaklıklar ve diafram mevcuttur.  

GALENA DELUXE STAINLESS STEEL STETHOSCOPE 

 Chestpiece is made of stainless steel and extra deep bell for 
unsurpassed low frequency response.  

 Sensitive diaphragm for greater amplification and criesper 
high frequency transmission.  

 Custom molded tubing stays soft and flexible, spring 
construction reduces bulk and prevents kinking when folded. 

 Extra soft eartips. There are spare eartips and diaphragm in 
the box. 
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  GALENA RAPPAPORT STETESKOP  

 Steteskop başı çiftlidir (dual) ve çelikten üretilmiştir ve çanı düşük frekansları duyabilecek ekstra derinlikte dizayn edilmiştir.  
 Diafram çok yüksek güçlendirme yapabilecek ve yüksek frekanslı aktarımı saklayacak kapasitededir.  
 Özel olarak üretilmiş iki hortumlu yapı yumuşak, dayanıklı ve esnektir, büküldüğünde kırılma yapmaz. Göğüs parçasına bağlanan iki hortumlu yapı yüksek akustik kapasitesi ve gürültülü ortamlarda bile kesintisiz ses aktarımı sağlar.     
 Ekstra yumuşak kulaklıklar, kullanımda konfor sağlar. Kutu içerisinde ayrıca yedek kulaklıklar ve diafram mevcuttur.   GALENA RAPPAPORT TYPE STAINLESS STEEL STETHOSCOPE  
 Chestpiece is dual type and made of stainless steel and extra deep bell for unsurpassed low frequency response.  
 Sensitive diaphragm for greater amplification and criesper high frequency transmission.      

   
 Custom molded two tubing structure stays soft and flexible, spring construction reduces bulk and prevents kinking when folded. Dual opening to adopt the chestpiece and headset provides superior acoustic quality. Maintains two uninterrupted sound transmission channels that further diminish extraneous sounds in high-noise conditions. 
 Extra soft eartips. There are spare eartips and diaphragm in the box. 

 
   GALENA PERFECT TİP TANSİYON ALETİ STETESKOPLU   Profesyonel kullanım için kalibre edilebilir, güvenilir tansiyon aleti.  

 0-300 mmHg arası hassas ölçüm yapar. 
 Manşon pamuk malzemeden mamüldür.  
 Çift tüplü manşon bağlantısı vardır. 
 Hızlı şişirme için iki yatay puar bağlantısı vardır. 
 Kullanıcı cihazın kalibrasyonunu paket içerisindeki aparat ile kendisi yapabilir (sıfıra ayarlama). 
 Tutamaçlar ve cihaz krom-nikel kaplıdır.    GALENA PERFECT ANEROID TYPE SPHYGMOMANOMETER WITH STETHOSCOPE   Designed for professional use with user calibration and high precision  

 Precise measurement in 0-300 mmHg range 
 Cotton Cuff  
 Double tube bladder connection 
 Two lateral connections to bulb for rapid inflation 
 Calibration of device can be made by user with apparatus in the package (zero adjustment) 
 Device and handle is Chrome-Nickel plated.    
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     GALENA PALM TİPİ TANSİYON ALETİ STETESKOPLU  

  

 Profesyonel kullanım için uygun hassas ölçüm yapan dayanıklı bir cihazdır. 
 Kolluk kancalı yapıdadır.   
 Geniş manometre (ekran), kolay okuma sağlamaktadır.  GALENA PALM TYPE SPHYGMOMANOMETER WITH STETHOSCOPE  
 Designed for Professional use with high precision measurement 
 It is given with D-bar cuffs 
 User friendly large display (manometer)  

 
PARMAK TİPİ PULSE OKSİMETRE (YETİŞKİN (PC-60B)/ÇOCUK) 

  Gerçek zamanlı nabız ve kan içi oksijen satürasyonu ölçümü için kullanılır. 
 Otomatik açılır/kapanır. 
 SpO2, Nabız atışını rakam ve grafik olarak iki renkli ekranda gösterir. 
 Ekran bulunulan konuma göre iki farklı açıdan gösterim yapabilir. 
 Sadece 0,06 kilogramdır (piller dahil). 
 Pil değiştirmeden aralıksız 30 saat ölçüm alabilir. 
 Herhangi bir kablo ya da ek sensöre gerek duymaksızın anlık ölçüm yapar. 
 Kauçuk yastığı sayesinde parmakta rahatsızlık yaratmaz. 
 Koruyucu kılıfı ve kola bağlamak için kordunu paket içerisinde gelir. 
 2 adet AAA pille çalışır. Piller cihazla birlikte verilir.  FINGER TYPE PULSE OXYMETER (ADULT PC-60B/ PEDIATRIC PC-60) 
 Real time pulse rate and blood oxygen saturation measurement 
 Dual-color display of SpO2,PR , Pulse Bar and & Plethysmogram 
 Automatic shut-down 
 Weighs only 0,06 kg (including batteries) 
 Performs continuous 30 hours of real time measurement without changing the batteries 
 Spontaneous measurement without need for an additional cable / probe 
 Rubber cushion provides comfort to the patient 
 Pulse rate in form of a histogram 
 Inclusive storage bag and lanyard are in the original package 
 Operates on 2 x AAA batteries, included in the package  

PARMAK TİPİ PULSE OKSİMETRE (JPD-500B)            
 Gerçek zamanlı nabız ve kan içi oksijen satürasyonu ölçümü için kullanılır. 
 Otomatik kapanır, tek tuşla açılır. 
 SpO2, Nabız atışını ekranda gösterir. 
 Sadece 0,05 kilogramdır (piller dahil). 
 Pil değiştirmeden aralıksız 30 saat ölçüm alabilir. 
 Herhangi bir kablo ya da ek sensöre gerek duymaksızın anlık ölçüm yapar. 
 Kauçuk yastığı sayesinde parmakta rahatsızlık yaratmaz. 
 Kola bağlamak için kordonu paket içerisinde gelir. 
 2 adet AAA pille çalışır. Piller cihazla birlikte verilir.  FINGER TYPE PULSE OXYMETER   
 Real time pulse rate and blood oxygen saturation measurement 
 Dual-color display of SpO2,PR , Pulse Bar  
 Automatic shut-down 
 Weighs only 0,05 kg (including batteries) 
 Performs continuous 30 hours of real time measurement without changing the batteries 
 Spontaneous measurement without need for an additional cable / probe 
 Rubber cushion provides comfort to the patient 
 Lanyard are in the original package 
 Operates on 2 x AAA batteries, included in the package     
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   EL TİPİ PULSE OKSİMETRE 

  
 Kandaki oksijen değeri ve gerçek zamanlı nabız sayısı ve yoğunluğu ölçümü için kullanılır. 
 Profesyoneller için, yüksek doğrulukta ölçüm yapar. 
 SPo2 ve Nabız değerlerini rakam ve grafik olarak yüksek çözünürlükteki ekranda gösterir. 
 SpO2 ve Nabız değerlerini sonraki değerlendirmeler için PC bağlantısı ile bilgisayara yükleyebilirsiniz. 

 Ayrıca, SpO2 trend eğrisini oksimetrenin bilgi yönetim software’inden görebilirsiniz. 
 Detaylı alarm seçenekleri mevcuttur. 
 70 saate kadar oksimetri bilgilerini saklama kapasitesi vardır (1, 2, 4, 8 saniyede bir ölçüm yapar) 
 Yetişkin, çocuk, yeni doğan probları opsiyonel olarak kullanılabilir. 
 3 adet AA pille çalışır. Adaptör ve piller cihazla birlikte verilir.   HAND TYPE PULSE OXYMETER 
 Oximeter PC-66 can monitor SpO2, Pulse Rate, Pulse Intensity 
 It can store SpO2 and PR data, which can be uploaded to PC for further review and analysis 
 Besides, it can be reviewed the SpO2 trend curves through the oximeter data manager software 
 Professional, high precision  
 High resolution LCD to display SpO2, PR, and plethysmogram 
 Operates on 3 x AAA batteries and adapter included in the package. 
 Detailed and adjustable alarm options available, both visible and audible.  

PARMAK TİPİ PULSE OKSİMETRE – OXYSENSOR  

  
 Oxisensor herhangi bir cihaz taşımadan PC, Dizüstü Bilgisayar veya Android telefonunuza yükleyeceğiniz software ile SpO2, Nabız ölçümü yapabilmenizi sağlayan bir sistemdir. 
 Oxisensor USB portu vasıtasıyla PC’ye bağlanır. Yönetim programı ile beraber verilir.   
 Prob sinyal alır almaz otomatik olarak ölçüm yapar ve sinyal yok ise otomatik olarak bekleme moduna geçer.   

FINGER TYPE PULSEOXIMETER – OXYSENSOR  
 Oxisensor can be used with any PC, Lap top Computer and Android Phone by loading available software in order to measure SpO2, Pulse Rate and PI.  
 Oxisensor with USB Port is connected to PC. Oxymeter manager software is available with sensor. Oxisensor  
 The probe will measure automatically when received signal and standby if no signal.   PULSE OKSİMETRE PROBU YETİŞKİN / ÇOCUK / YENİ DOĞAN - TEK KULLANIMLIK / ÇOK KULLANIMLIK  (PULSE OXIMETERE PROBE ADULT/CHILD/NEONATAL - DISPOSABLE/REUSABLE) 
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   GERATHERM CİVA İÇERMEYEN TIBBİ CAM ATEŞ ÖLÇER  

  
 Ölçüm sıvısı olarak civa yerine patentli, çevre dostu özel bir metal alaşımla (galinstan) alışılmış cam termometrelerden bile daha hassas ölçüm sağlar. 
 Almanyada üretilmiştir, CE ve FDA onaylıdır. 
 Cam, dijital veya mekanik tiplerdeki derecelerden çok daha doğru ve yüksek güvenirlikte ölçüm yapar.  
 Kullanıcıları dijital derecelerdeki magnetik sapmalar, pil zayıflaması, elektronik bozulmalar gibi hata sebeplerinden kurtarır, bütün kullanım ömründe yüksek doğruluk garantisi sunar.  

 Ağızdan koltuk altından veya rektal olarak ölçüm yapılabilir. 
 Nikel, PVC gibi alerjik materyaller içermez. 100% su geçirmezdir. 
 Kolay temizleme ve camın kolay dezenfeksiyonu ile 100% hijyeniktir.  GERATHERM MERCURY-FREE MEDICAL THERMOMETER   
 Patented, environment friendly metallic alloy (galinstan) provides even more precise measurement than mercury equivalents 
 Manufactured in Germany, CE and FDA approved 
 Lifetime guaranteed high accuracy 
 Easy cleaning and reliable disinfection of the glass case makes it 100% hygienic 
 100% waterproof 
 Sutiable for allergic persons, it does not contain PVC or nickel 

 SABİT UÇLU DİJİTAL ATEŞ ÖLÇER    Dijital derecelerin, geleneksel civalı olanlara kıyasla, çabuk okuma, hızlı tepki ve sonuç, güvenlik, doğru ölçüm ve sesli alarm gibi avantajları vardır. Civa içermediği için çevreye ve kullanıcıya zararı yoktur.     
 Otomatik hafıza özelliği 
 Ölçüm doğruluğu (± 0.1C) 
 1 dakikada okuma özelliği 
 Otomatik kapanma 
 Hızlı ve kolay okunma 
 Dayanıklılık 
 Plastik koruma kutusu    DIGITAL THERMOMETER   Digital clinical thermometers offer the advantages of being able to take readings in shorter times, provides safety, more accuracy and audio alarm in comparison to conventional Mercury-Glass thermometers. Due to its mercury-free nature, it is risk-free both to the user or the environment.  
 Automatic memory function 
 Accuracy in the range of +- 0,1 C 
 Automatic shut-off 
 Durable, rapid and easy to read 
 Offered in protective plastic container      

ESNEK UÇLU DİJİTAL ATEŞ ÖLÇER    
 Otomatik hafıza özelliği 
 Esnek Uç 
 Ölçüm doğruluğu (+-0.1C) 
 1 dakikada okuma özelliği 
 Otomatik kapanma 
 Hızlı ve kolay okunma 
 Dayanıklılık 
 Plastik koruma kutusu  DIGITAL THERMOMETER FLEXIBLE 
 Automatic memory function 
 Flexible tip for ease of operation 
 Accuracy in the range of +- 0,1 C 
 Automatic shut-off 
 Durable, rapid and easy to read 
 Offered in protective plastic container    
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   KULAKTAN VE ALINDAN ATEŞ ÖLÇER HW-1 

  Kızılötesi teknoloji 
 Tek tuşla alından ve ya kulaktan yüksek doğruluklu ateş ölçümü 

 Saat özelliği 
 Otomatik kapanma özelliği 
 Aydınlatmalı geniş LCD ekran EAR AND FOREHEAD DIGITAL THERMOMETER HW-1 
 Infrared measurement technology 
 Single button high precision measurement 
 Clock feature 
 Automatic shut down 
 Large backlit LCD 
 1 second measurement time

 TABANCA TİPİ ALINDAN ÖLÇEN TEMASSIZ HW-3 ATEŞ ÖLÇER  
 Alman malı, sensörlü, temassız, kızılötesi teknoloji 
 Yüksek hassasiyetle 1 saniyede ölçüm 
 Menüden cihaz kalibrasyonu 
 Yüksek ateş alarmı, ayarlanabilir alarm limitleri 
 Nesne sıcaklığı ölçüm modu / Çevre sıcaklığı ölçüm modu 
 Geniş, aydınlatmalı LCD ekran 
 Otomatik kapanma özelliği *  2 adet AA pille çalışır, piller cihazla birlikte verilir.  INFRARED FOREHEAD NON-CONTACT THERMOMETER HW-3  
 Infrared measurement technology powered by German made thermopile sensor 
 Accurate and precise measurement in 1 second 
 User calibration by menu 
 Ambient/object temperature measurement mode 
 High fever alarm with adjustable alarm limits 

 Large backlit LCD 
 Automatic shut down * Operates on 2 x AA bateries, provided with the device 

   DİJİTAL FETAL DEPPLER  JPD-100B – Şarjlı Dijital Doppler JPD-100B, el ile taşınabilir ve şarjlı olması sayesinde rahat kullanım sağlar. Mavi arka planlı geniş LCD ekrana sahiptir. Hamileliğin 16. Haftasından itibaren kalp atışlarını tespit edebilir, fetal kalp ses sinyalleri işleme yeteneği çok güçlüdür. 2.5 MHz doppler prob hem erken dönem kullanımı hem de genel kullanım için uygundur. Tüm hamilelik boyunca çalışmaya elverişlidir. Fetal kalp atışlarının tespit edilmesinde güçlü frekans sayesinde benzer ürünlere göre daha hızlıdır ve kullanıcıya kolaylık sağlamaktadır.  Cihaz şarj edilebilir, Ni – MH 300mAh 9.6V bataryaya sahiptir. Tam şarj ile 8 saat kullanım imkânı sağlar.  Özellikleri - Düşük ultrason dozajı   - Hafif, taşınabilir - Mavi arka planlı geniş LCD ekran - Dâhili hoparlör - Yüksek ve berrak ses - Net ses ile doğru fetal kalp   atışı tespiti - Hamileliğin 16. Haftasından   itibaren kalp atışlarını tespiti - Ölçüm aralığı: 50 – 210 bpm - Tam şarj ile 8 saat kullanım - Ağırlık: 0,24 Kg (Batarya Hariç) - Boyutlar: 129mm*83mm*34mm  Paket İçeriği - Fetal doppler ana ünitesi - 2.5 MHz prob - Şarj cihazı - Kullanma Kılavuzu  

DIGITAL FETAL DOPPLER  JPD-100B – Chargable Angelsounds Digital Fetal Doppler JPD-100B is a hand-held fetal doppler, which provides a convenient use and carrying. JPD-100B has a big LCD display with blue backlight. This fetal doppler can detect the fetal heart beats since the 16th week pregnancy and have strong ability of processing fetal heart sound signals. The 2.5 MHz is an early term and general purpose Doppler probe. It will work very well through most full term pregnancies. Recommended for all fetal dopplers due to stronger frequency allowing users to easily find a fetal heart beat. Instead of searching for minutes or hours having little to no success of finding the fetal heart beat. Chargable and owns a battery: Ni – MH 300mAh 9.6V  8 hours working time when fully charged.  
 Features  - Low ultrasound dosage - Light weight, handset, portable - Large LCD display with blue backlight - Built-in loudspeaker, - More clearly & loudly - Support 2Mhz, 2.5Mhz, 3Mhz probe  - Accurate FHR detection with clear sound - Monitor 16weeks above unborn baby's blood wall pulsate - Can measure 50 – 210 bpm  - 8 hours working time when fully charged - Weight : 0,24 Kg (Without Battery) - Dimensions: 129mm*83mm*34mm  Package Includes - Fetal doppler main unit - 2.5 MHz probe - Power adapter - Manual 
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      GALENOVA NEBULİZER  

   

 Piston tipi güçlü motor/kompresör 
 Etkin ilaç tedavisi  
 Tüm bileşenler dahil sadece 2,1 kg 
 Kapaklı, iki bölmeli model 
 Tüm aksesuarlarıyla beraber (yetişkin ve çocuk maskeler, ağızlık ve bağlantı parçaları)   GALENOVA NEBULIZER 
 Piston type powerful motor-compressor unit 
 Provides effective pharmaceutical treatment 
 Weighs only 2,1 kg including all components 
 Two compartments with lid 
 Offered with all relevant accessories(adult & pediatric masks, mouthpiece and connection parts) 

  GALEMİNİ NEBULİZER  

  
 2,5 bar basınç 
 Sadece 1,6 kg 
 Çekici, kompakt tasarım 
 Etkin ilaç tedavisi  
 Duvara monte aparatı ile, klinik ortamlarda duvara veya başka bir yere monte edilebilme imkanı 
 Tüm aksesuarlarıyla beraber (yetişkin ve çocuk maskeler, ağızlık ve bağlantı parçaları)    GALEMİNİ NEBULIZER  
 Provides 2,5 bas pressure 
 Wighs just 1,6 kg including all components 
 Attractive, compact design 
 Provides effective pharmaceutical treatment 
 Can be fixed on the wall or any other surface in clinics by means of the fixation accessories in the box   
 Offered with all relevant accessories(adult & pediatric masks, mouthpiece and connection parts)     

GALENEB NEBULİZER  

  
 2,5 bar basınç 
 Sadece 1,6 kg 
 Çekici, kompakt tasarım 
 Etkin ilaç tedavisi  
 Duvara monte aparatı ile, klinik ortamlarda duvara veya başka bir yere monte edilebilme imkanı 
 Tüm aksesuarlarıyla beraber (yetişkin ve çocuk maskeler, ağızlık ve bağlantı parçaları)    GALENEB NEBULIZER  
 Provides 2,5 bas pressure 
 Wighs just 1,6 kg including all components 
 Attractive, compact design 
 Provides effective pharmaceutical treatment 
 Can be fixed on the wall or any other surface in clinics by means of the fixation accessories in the box   
 Offered with all relevant accessories(adult & pediatric masks, mouthpiece and connection parts) 

 



10 
 

     GALEMICRA NEBULIZER   

  
 2,5 bar basınç 
 Sadece 1,6 kg 
 Çekici, kompakt tasarım 
 Etkin ilaç tedavisi  
 Duvara monte aparatı ile, klinik ortamlarda duvara veya başka bir yere monte edilebilme imkanı 
 Tüm aksesuarlarıyla beraber (yetişkin ve çocuk maskeler, ağızlık ve bağlantı parçaları)  

  GALEMICRA NEBULIZER    
 Provides 2,5 bas pressure 
 Wighs just 1,6 kg including all components 
 Attractive, compact design 
 Provides effective pharmaceutical treatment 
 Can be fixed on the wall or any other surface in clinics by means of the fixation accessories in the box   
 Offered with all relevant accessories(adult & pediatric masks, mouthpiece and connection parts) 

 GALENA ULTRASONİK NEBULİZER SW966  

  
 1-5 ml arası ayarlanabilir yüksek nebülizasyon oranı 
 Muadillerine göre en yüksek partikülizasyon oranı (ilacı ciğerlerin en derin alveollerine ulaştırır) 
 Sessiz çalışma; çocuklar için kullanıma çok elverişli 
 İlacın su buharı ile karıştırılarak ulaştırılması (çok yüksek tedavi başarısı sağlanır) 
 Tüm aksesuarlarıyla beraber (yetişkin ve çocuk maskeler, ağızlık ve bağlantı parçaları)  GALENA ULTRASONIC NEBULIZER SW966  
 High nebulization ratio with output adjustable in the 1-5 mL interval 
 It carries the medicine to the pulmonar alveolars in highest particulization ratio among comptetitors, 
 Silent operation; particularly convenient for use with children 
 It mix the medicine with vapor and reaches the highest treatment rates 
 Offered with all relevant accessories(adult & pediatric masks, mouthpiece and connection parts)  

MAYMUN KOMPRESÖRLÜ NEBULİZER 

  İlgi çekici, kompakt tasarım 
 2,4 ila 3,4 bar arası basınç 
 Sadece 1,6 kg 
 Etkin ilaç tedavisi  
 Tüm aksesuarlarıyla beraber (maskeler, ağızlık ve bağlantı parçaları)  
 Ebatlar: 220mm * 190mm * 150mm  MONKEY COMPRESSOR NEBULIZER 
 Attractive, compact design 
 Provides 2,4 – 3,4 bar pressure 
 Weighs just 1,6 kg  
 Provides effective pharmaceutical treatment 
 Offered with all relevant accessories(masks, mouthpiece and connection parts) 
 Sizes: 220mm * 190mm * 150mm  
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GALENA ‘’JAY’’ SERİSİ OKSİJEN KONSANTRATÖRLERİ 
Solunum hastalıkları, kardiyovasküler hastalıklar, serebrovasküler hastalıklar, yüksek irtifa hastalığı, uyku hipoksemisi, hamile kadınlar, zihinsel işçi, öğrenci, aşırı şişman kişiler, uykusuzluk, yaşlı insanlar ve rinit gibi diğer hastalık nedeniyle akut veya kronik oksijen eksikliği durumunda kullanılır. 

Teknik Parametreler 
JAY-5 Model 

Oksijen Akışı(lt/dakika) 0-5 
Oksijen Saflığı  96% 
Çıkış Basıncı (KPa) 40-70 
Ağırlık(kg) 26 
Güç (Watt) 480 
Ses Seviyesi (Db) ≤50 

 JAY 5 OKSİJEN KONSANTRATÖRLERİ 
 Geniş LCD Ekranda; çalışma basıncının, çalışma saatinin, oksijen seviyesinin ve çalışma sıcaklığının gösterimi 
 Yüksek basınç alarmı 
 Düşük basınç alarmı 
 Isı alarmı 
 Güç kesintisi alarmı 

 Düşük oksijen seviyesi alarmı 
 Yüksek oksijen seviyesi alarmı 
 40 saate kadar zaman ayarı (10’ar dakika ara ile) 
 Jay 5 model için 5L/Dak, Jay 10 model için 10 L/Dak yüksek oksijen akışı 
 Tekerlekli, kolay taşınabilir 
 Kolay doldurulabilen nemlendirici 
JAY 5 OXYGEN CONCENTRATORS 
 Large LCD display shows working pressure, working hour, oxygen level and working temperature 
 High pressure alarm 
 Low pressure alarm 
 Working temperature alarm 
 Low oxygen level alarm 
 High oxygen level alarm 
 Timer, 10 minutes gap till 40 hours 
 5 L/Min oxygen flow for Jay 5 and 10 L/Min oxygen flow for Jay 10 models 
 Easily removable by the help of wheels 
 Heater humidifier can be easily filled 

  GALENA OKSİJEN REGÜLÂTÖRÜ (TERAPİ CİHAZI)  Yüksek basınçlı oksijen tüpünden gelen oksijen gazının debisinin ayarlanıp nemlendirilerek hastaya verilmesini sağlamak amacıyla tasarlanmıştır. Şeffaf nemlendirici hazne sayesinde su seviyesi izlenebilir.  
 3.5 – Kg/cm2 sabit basınç 
 Tüpteki oksijen gazını izleme olanağı 
 0-10 Lt/dk arasında ayarlanabilir gaz akışı 
 0-15 Lt/dk arasında ayarlanabilir gaz akışı 
 Cihaz içerisinde koruyucu filtre (50 µm) 
 Nemlendirici içerisinde koruyucu filtre (100 µm) 
 EN 738-1 standardına uygun 
 Nemlendirici kap su hacmi: 150ml  GALENA OXYGEN REGULATOR (THERAPY DEVICE) 

 Adjusted the flow of high-pressure oxygen gas from the oxygen tube is designed to be given to patients moistened. The water level can be monitored through transparent humidifier chamber.  
 3.5 - 4 kg / cm2 constant pressure 
 Oxygen gas in the tube watching nearby 
 0-10 l / min adjustable gas flow 
 0-15 l / min adjustable gas flow 
 Protective filter in the appliance (50 µm) 
 Protective filter in the humidifier(100 µm) 
 According to EN 738-1 standard 
 Humidifier Water Container Volume: 150 ml 
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 GALENA HASTANE TİPİ CERRAHİ ASPİRATÖR 7A-23D   Hastanede kullanıma uygun çift şişelikli  cerrahi aspiratör.  Teknik Veriler: Voltaj: AC220V ± 22V, 50Hz ± 1 Hz   Maksimum negatif basınç: ≥ 0.08 Mpa Çalışma ses seviyesi: ≤ 65dB (A) Giriş gücü: 180VA Pompalama sıklığı: ≥ 20L/dk Rezervuar kapasitesi: 2500ml/adet * 2 adet     

 GALENA SURGICAL HOSPITAL TYPE SUCTION DEVICE 7A-23D  Surgical aspirator with double bottle  suitable for use in the hospital.  Technical Data: Power Voltage: AC220V ± 22V, 50Hz ± 1 Hz Max negative pressure: ≥ 0.08 Mpa Operation noise: ≤ 65dB (A) Input power: 180VA Pumping frequency: ≥ 20L/min Reservoir capacity: 2500mL/pc, 2 pieces   
GALENA EV TİPİ ASPİRATÖR 7E-A  Yüksek emiş gücü, geniş akış, düşük ses... Yeni tasarımı ile aspirasyon şişesi cihazın içine gizlenmiştir ve kare basınç ölçer ekranına sahip cihaz kurusu  tamamen plastikten yapılmıştır. Bu tasarım sayesinde şık ve kusursuz görünüm ile daha gürültüsüz aspirasyon yapapılabilir.   Akıllı tasarımı sayesinde irin ve mukusun cihazın içine girmesini engeller. Kompakt, hafif ve acil durumlarda taşıması kolaydır.  Teknik Veriler: Voltaj: AC220V ± 22V, 50Hz ± 1 Hz   Maksimum negatif basınç: ≥ 0.075 Mpa Çalışma gürültüsü: ≤ 65dB (A) Giriş gücü: 90VA Pompalama sıklığı: ≥ 15L / dk Rezervuar kapasitesi: 1000ml / pc, 1 adet   GALENA PORTABLE SUCTION UNIT 7E-A  High negative pressure, large flux, low noise. It is a brand new mechanism design with suction bottle hidden inside and square negative pressure meter crust completely made of plastic. This design not only reduces the working noise but also makes it more fashionable and precise.  It adopts advanced overflow-protection design, which can prevent pus and mucus from leaking into the machine. Compact, lightweight, and easy to carry especially suitable for emergency and outside use.  Technical Data: Power Voltage: AC220V ± 22V, 50Hz ± 1Hz Max negative pressure: ≥ 0.075 Mpa Operation noise: ≤ 65dB (A) Input power: 90VA Pumping frequency: ≥ 15L/min Reservoir capacity: 1000mL/pc, 1 piece  

GALENA EV TİPİ ŞARJLI ASPİRATÖR 7E-A   Yağ içermeyen yağlama pompası, kare negatif basınç kadranı ve yerleşik şişe Yüksek emiş gücü, geniş akış, düşük ses... Bu tasarım sayesinde şık ve kusursuz görünüm ile daha gürültüsüz aspirasyon yapapılabilir.   Akıllı tasarımı sayesinde irin ve mukusun cihazın içine girmesini engeller. Kompakt, hafif ve acil durumlarda taşıması kolaydır.  Teknik Veriler: Voltaj: AC 220V ± 22V, 50Hz ± 1 Hz; 12VDC Maksimum negatif basınç: ≥ 0.075 Mpa Çalışma ses seviyesi: ≤ 65dB (A) Giriş gücü: 44VA Pompalama sıklığı: ≥ 15L / dk Rezervuar kapasitesi: 1000ml /adet * 1 adet   GALENA PORTABLE SUCTION UNIT 7E-A   Adopting oil-free lubrication pump, square negative pressure dial and built-in bottle. Low noise, small size, easy to carry. This design not only reduces the working noise but also makes it more fashionable and precise.  It adopts advanced overflow-protection design, which can prevent pus and mucus from leaking into the machine. Compact, lightweight, and easy to carry especially suitable for emergency and outside use.  Technical Data: Power Voltage:  AC220V ± 22V, 50Hz ± 1Hz; 12VDC Max negative pressure:  ≥ 0.075 Mpa Operation noise:  ≤ 65dB (A) Input power: 90VA Pumping frequency: ≥ 15L/min Reservoir capacity: 1000mL/pc, 1 piece   
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 GALENA XT-30 HAVALI YATAK SİSTEMİ   

    

 I.ve II. Derece hafif şiddetteki bası yaralarında ve yara açılmadan önlem olarak kullanılır. 
 Kabarcık tipi (Baklava dilimli) PVC yatak ve pompa ünitesinden oluşmaktadır. 
 Güçlü pompa ünitesi, ayarlanabilir basınçla çalıştırılabilir. 
 Günün 24 saati aralıksız kullanılabilir. 
 100 kg’a kadar ağırlığı olan hastalara tam destek verir.  GALENA XT-30 AIR-PUMP & MATTRESS SYSTEM   
 Indicated for treatment of I. and II. stages minor pressure wounds and for prevention 
 It concists of bubble type PVC mattress 
 Powerful, adjustable pump unit 
 Can be operated 24 hours a day without disruption 
 Provides full support to patients up to 100 kg  

GALENA XT-40 HAVALI YATAK SİSTEMİ  

   
 I.ve II. Derece hafif şiddetteki bası yaralarında ve yara açılmadan önlem olarak kullanılır. 
 Kabarcık tipi (Baklava dilimli) PVC yatak ve pompa ünitesinden oluşmaktadır. 
 Güçlü pompa ünitesi, ayarlanabilir basınçla çalıştırılabilir. 
 Günün 24 saati aralıksız kullanılabilir. 
 100 kg’a kadar ağırlığı olan hastalara tam destek verir.  GALENA XT-40 AIR-PUMP & MATTRESS SYSTEM   
 Indicated for treatment of I. and II. stages minor pressure wounds and for prevention 
 It concists of bubble type PVC mattress 
 Powerful, adjustable pump unit 
 Can be operated 24 hours a day without disruption 
 Provides full support to patients up to 100 kg  

GALENA ST-01AP HAVALI YATAK SİSTEMİ   

  
 I.ve II. Derece hafif şiddetteki bası yaralarında ve yara açılmadan önlem olarak kullanılır. 
 Boru tipi yatak ve pompa ünitesinden oluşmaktadır. 
 Güçlü pompa ünitesi, ayarlanabilir basınçla çalıştırılabilir. 
 Günün 24 saati aralıksız kullanılabilir. 
 140 kg’a kadar ağırlığı olan hastalara tam destek verir. 
 Cihazın pompa ile net ağırlığı 5,5 Kg  GALENA ST-01AP AIR-PUMP & MATTRESS SYSTEM   
 Indicated for treatment of I. and II. stages minor pressure wounds and for prevention 
 It concists of tubular type PVC mattress 
 Powerful, adjustable pump unit 
 Can be operated 24 hours a day without disruption 
 Provides full support to patients up to 140 kg  
 The unit weight of 5,5 kg with pomp  
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GALENA LİBRA-II BORU TİPİ HAVALI YATAK SİSTEMİ   

 I., II., ve III. derece bası yaralarının tedavisinde ve yara açılmadan önlem olarak kullanılır, ekstra et kalınlığı maksimum dayanım sağlar. 
 17 hücreli adaptif yatak ve pompadan oluşmaktadır. Yatak hücrelerinden birisi zarar gördüğünde tüm yatağı değiştirmeden sadece zarar gören hücre değiştirilebilir. 
 Pompa, dakikada 8 litre hava verebilen güçlü motora sahiptir. 
 Pompa basıncındaki muhtemel düşüşleri, motor üzerindeki uyarı ışığı ile kullanıcıya bildirir. 
 Hava geçiren ama sıvı geçirmeyen, yıkanabilen, tüm yatağı tulum gibi saran fermuarlı koruyucu yatak örtüsü vardır. 
 Boru tipi hücreler maksimum konfor için vücudun ağırlık dağılımına göre değişken destek verir. 
 İlk 2 hücre sürekli şişik olarak kalıp yastık görevi görür. 
 Yara oluşumunu engellemek ve konfor sağlamak için motordan gelen havanın bir kısmını lazerle oluşturulmuş kanallardan hastaya iletir. Bu hastanın kuru ve serin kalmasını sağlayarak yara iyileşimini hızlandırır 
 Kalp masajı gerektiren acil durumlar için çift mekanizmalı ani hava boşaltma vanası (CPR) mevcuttur 
 120 kg’a kadar ağırlığı olan hastalara tam destek verir. 
 Günün 24 saati aralıksız kullanılabilir.    

GALENA LIBRA –II GALENA AIR PUMP & TUBULAR MATTRESS SYSTEM  
 Indicated for use on patients with I., II., III. stages pressure wounds and for prevention, additional thickness provides maximum support 
 It consists of 17 cells adaptive mattress. The cells are connected seperatelly so any of them can be replaced with new one in case of a problem.  
 Powerful air pump is capable of 8 liter/minute air output. 
 Air permeable but water resistant protective mattress cover 
 For maximum comfort, tubular type cells provide variable on-demand support according to real time weight distribution 
 Air is expirated through laser formed channels in the mattress to provide comfort and prevent irritation. This keeps the patined dry and cool and stimulate the healing of wound 
 First two cells always stay air filled and be used as pillow 
 Powerful motor unit with 8 liter/minute output 
 Two mechanism instant deflation control for emergencies requiring a solid surface (CPR) 
 Provides support to patients of up to 120 kg 
 Can be operated 24 hours a day without disruption 

  
GALENA ANTİBAKTERİYEL LİBRA-II BORU TİPİ HAVALI YATAK SİSTEMİ  
 
 
 
 
 
 
 
 

 LIBRA-II Boru tipi havalı yatak sistemi ile teknik özellikleri aynı olup, yatağın antibakteriyel malzemesi sayesinde bakteri, virus ve her türlü zararlı mikroba karşı koruyucu özellik gösterir. Mikrop öldürücü özelliği sayesinde yara oluşumuna engel olurken, yara iyileşmesini hızlandırır. Poliüretan malzemeden 

Almanya’da üretilmiş olup, anti-bakteriyel özelliği Avrupa’da saygın kuruluşlar tarafından yapılan testlerle ispatlanmıştır.  
 Fermuarlı kılıfı sayesinde rahatça çıkartılıp yıkanabilir.  

 
GALENA ANTIBACTERIAL LIBRA –II GALENA AIR PUMP & TUBULAR MATTRESS SYSTEM  

 It has the same technical specs with LIBRA-II PUMP & TUBULAR MATTRESS SYSTEM the exception is anti-bacterial mattress instead of ordinary tubular mattress. It consist of Pump and anti-bacterial mattress which is manufactured to kill all type of microps, bacterias and viruses so it prevents the forming decubitus and helps to cure the available decubites. 
 By the help of zippered pouch, sheath can easily be removed and washed.  
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GALENA TURN HAVALI YATAK  

 
 

 II., III. ve IV. Derecedeki açık bası yaralarında ve yara 
açılmadan önlem olarak kullanılır.  

 Pulmoner (akciğer) komplikasyonlarının önlenmesini ve 
tedavisini, hastayı sürekli yanlara çevirerek (rotasyon) 
gerçekleştirir. 

 Programlanabilir bir şekilde hastayı döndürdüğü için 
sürekli refakatçiye gerek kalmaz ve hasta yakınlarına 
büyük kolaylık sağlar. 

 5 çıkışlı güçlü motor, hem hastaya tam destek verir hem 
de etkin bir şekilde hastayı 2 yönde 3 açı ile döndürür. 

 Pompa basıncındaki muhtemel düşüşleri motor 
üzerindeki uyarı ışığı ve sesli alarmla kullanıcıya bildirir. 

 Her döndürme arasındaki süre, döndürme açısı ve sabit 
durumda hücre grupları arasındaki çevrim elektronik 
panelden ayarlanabilir. 

 Yatak sertliği ayarlanabilir ve hastaya kolay bakım için 
statik modda kullanılabilir.  

 Yatak hücrelerinden birisi zarar gördüğünde tüm yatağı 
değiştirmeden sadece zarar gören hücre değiştirilebilir. 

 Hastanın düşmesini engelleyen yan yastıklar, maksimum 
konfor sağlar. 

 Kalp masajı gerektiren acil durumlar için çift mekanizmalı 
ani hava boşaltma vanası (CPR) mevcuttur. 

 Güçlü pompa, 200 kg’a kadar ağırlığı olan hastalara tam 
destek verir. 

 Elektrik kesilse dahi yatak yumuşamaz, hava çıkışı 
engellendiğinden sertliğini korur. 

 Yara oluşumunu engellemek ve konfor sağlamak için 
motordan gelen havanın bir kısmını lazerle oluşturulmuş 
kanallardan hastaya iletir. 

 Anti-bakteryel TPU şilte ve yıkanabilir su geçirmez kılıfı 
mevcuttur. 

 Günün 24 saati aralıksız kullanılabilir 

 

 
 

GALENA TURN AIR PUMP & MATTRESS 
 

 Indicated for treatment of second, third and fourth grade 
open pressure sores as well as prevention of bed sores. 

 It provides further treatment for pulmonary diseases by 
continuously rotating the patient towards the sides 

 It offers great convenience to patient relatives since it 
eliminates the need for preiodically turning the patient by 
pre-programmed automated turning. 

 5 outlet powerful motor provides full support and turns 
the patient in 2 directions at 3 different angles. 

 Decreases/Cut-offs in the pump pressure are indicated 
via audial and visual alarms 

 The interval between each turning, turning angle and the 
switching time between cell zones in the stationary 
mode, all can be adjusted through control panel. 

 The mattress firmness can be adjusted and user has the 
option to switch to stable mod for patient care. 

 If one of the cells is damaged, that particular caell can be 
replaced without the necessity to replace the mattress 
unit. 

 Side supports provide optimal safety and comfort to the 
patient. 

 Two mechanism emergency air evacuation mechanism is 
available for CPR purposes. 

 Powerful pump provides support to patients up to 200 kg. 

 The mattress does not soften even if the electricity is cut 
off since the air output is automatically hindered at these 
instances. 

 Air is exhaled to the patient through laser formed ducts in 
order to prevent wound formation and to provide 
comfort. 

 Anti-bacterial TPU mattress with washable waterproof 
mattress cover. 

 Can be used 24 hours a day continuously. 
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GALENA ACS LAL ZONE (BÖLGE) MODEL HAVALI YATAK  

 
 Sistem; güçlü hava pompası ve basınç bölgelerinin değiştirilebildiği, oturma pozisyonunda tam destek sağlayan 

hücre tipi bariatik yataktan meydana gelir. Çalışma sırasında, hasta ile yatak yüzeyi arasında dakikada 120 Lt düşük 
hava çıkışı ile hava yastığına benzeyen bir ortam oluşur.  

 Ayırt edici özelliklerinin başında, başka hiçbir havalı yatakta bulunmayan, hastanın baş ve ayak kısmının 30º yukarı 
kalkması halinde, motorun sensörler sayesinde bunu hissederek basıncı artırması ve hastaya tam destek vermesi 
gelir. Baş ve ayak kısmı yükseltilen karyola ile kullanılabilen tek yataktır.   

 Ayrıca 450 Kg’a kadar olan hastalarda kullanılabilen kapasitede nadir sistemlerden birisidir. Baş, vücudun orta 
kısmı ve bacaklar için, farklı basınç bölgeleri yaratarak, en iyi basınç azaltıcı sistemi oluşturur.  

 Kenar destekleri hastaya optimal güvenlik ve konfor sağlar. Yatak hastaya kolay bakım yapmak için kısa süre 
içerisinde düz yüzeye dönüştürülebilir ve özel olarak bu durumda kullanılan en sert moda (MaxFirm) geçirilebilir.       

 
GALENA ACS LAL ZONE AIR PUMP & MATTRESS 
 

 The system consists of an air pump and a bariatric mattress which provides full support in sitting position with 
switchable pressure zones. An air cushion forms between the patient and the mattress with 120liter/minute low 
flux air output during operation. 

 It provides support by inreasing the local pressure in the head and legs whenever the bed is positioned 30 º 
inclined on one of these regions by sensing the movement via internal sensors.   

 It is the only air mattress that is compatible with head & legs adjustable patient beds. 

 The system supports patients up to 450 kg being very competitive and rare in its segment. 

 It creates three separate pressure zones for head/neck, torso and legs hence offers the best pressure relieving 
system. 

 Side supports provide optimal safety and comfort to the patient. For patient care purposes, user has the option to 
select non-fluctuating flat surface option as well as “MaxFirm” feature specifically designated for maximum 
firmness. 
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  XT-III CPAP  XT-III CPAP LCD ekranlı, menüler aracılığıyla kontrol edilen bir sürekli pozitif havayolu basıncı cihazıdır.  Özellikler 

 Daha yüksek basınç doğruluğu için geliştirilmiş mikro basınç sensörleri 
 Maske kayması, bağlantı çıkması gibi hastaya ulaşan basıncın düşmesine sebep olan durumlarda otomatik olarak basıncı arttıran mikro işlemci kontrollü güvenlik sistemi  Uyku geçmişini incelemek için SD Kart sistemi ve USB port üzerinden bilgisayar bağlantısı / uyku geçmişini birden fazla hastada inceleme özelliği de bulunan bilgisayar programı  Dâhili alarmlı saat 
 Nemlendirici/Isıtıcı 
 Tüp değişimi(60 gün) ve arayüz değişimi(90 gün) için alarm 
 Sadece 800 gram ağırlığında, kompakt dizayn  
 0,5 cm H2O’luk aralıklarla ayarlanabilir 4-20 cm H20 arası basınç 
 5’er dakikalık aralıklarla ayarlanabilir 45 dakikaya kadar rampa süresi 
 Sadece 24 dba ses seviyesi(en yüksek basınç ayarında) 
 Bulunulan rakıma göre otomatik basınç ayarı özelliği 

 

GALENA SLEEP APNEA DEVICES XT-III CPAP   XT-III Cpap is a menu controlled continuous positive airway pressure device with lcd and user interface.  Features 
 Enhanced micro pressure sensors for more accuracy 
 Micro processor controlled failsafe system to automatically increase the output pressure in the case of any malfunction, such as mask slippage or hose kinking, lowering the output delivered to the patient.  SD card and USB computer connection to record sleep history / computer software programmed to follow-up multiple patients 
 Internal alarm clock 
 Humidifier/heater 
 Alarm for tube and interface replacement (60/90 days respectively) 
 Compact design with just 800 grams of weight  Adjustable pressure between 4-20 cmH2O with 0,5 cmH2O fractions 
 Adjustable ramp up time up to 45 minutes with 5 minutes fractions 
 Just 24 dba noise level even operating under highest pressure 
 Automatical pressure leveling as per the current altitude 

 GALENA BY DREAMY CPAP C01  Galena CPAP C01, renkli LCD ekranlı, menüler aracılığıyla kontrol edilen bir sürekli pozitif havayolu basıncı cihazıdır.  Özellikler  Türkçe menü 
 Anlık grafik ekran ve 30-600 saniye aralığında ayarlanabilir uyku moduna geçiş 
 Daha yüksek basınç doğruluğu için geliştirilmiş mikro basınç sensörleri 
 Maske kayması, bağlantı çıkması gibi hastaya ulaşan basıncın düşmesine sebep olan durumlarda otomatik olarak basıncı arttıran mikro işlemci kontrollü güvenlik sistemi  EPR(Belex) fonksiyonu açıkken; cihazın otomatik olarak nefes alıp verme ritmini belirleyerek, maskedeki basıncı kullanıcıya rahatlık sağlamak için nefes verme esnasında düşürme özelliği  Maske komple çıkartıldığında cihazın uyku moduna geçerek, tekrar takılıp nefes alındığında otomatik olarak çalışmaya başlama özelliği  Uyku geçmişini incelemek için USB port üzerinden bilgisayar bağlantısı  
 Dâhili saat ve tarih 
 Dahili nemlendirici / ısıtıcı 
 Sadece 1800 gram ağırlığında, kompakt dizayn  
 0,5 cmH₂O’luk aralıklarla ayarlanabilir 4-20 cmH₂O arası basınç 
 1’er dakikalık aralıklarla ayarlanabilir 60 dakikaya kadar rampa süresi 
 Sadece 30 dba ses seviyesi(10 cmH₂O basınç seviyesinde) 
 Bulunulan rakıma göre otomatik basınç ayarı özelliği 
 Elektrik kesintisi alarmı 
 Yüksek kalite, kompakt, tüm aksesuarları alabilen taşıma çantası   GALENA BY DREAMY CPAP C01  Galena Cpap C01 is a menu controlled continuous positive airway pressure device on color lcd screen with user interface.   

Features 
 Turkish and english user manual  Instant diagram shown on color lcd screen and sleep mode  
 Enhanced micro pressure sensors for more accuracy 
 Micro processor controlled failsafe system to automatically increase the output pressure in the case of any malfunction, such as mask slippage or hose kinking, lowering the output delivered to the patient.  EPR(Belex) function  
 Sleep mode starts when the mask taken out completely and finish when the mask is on 
 USB computer connection to record sleep history  
 Internal clock and date 
 Integrated humidifier/heater  Compact design with just 1800 grams of weight 
 Adjustable pressure between 4-20 cmH₂O with 0,5 cmH₂O fractions 
 Adjustable ramp up time up to 60 minutes with 1 minute fractions  Just 30 dba noise level even operating on 10 cmH₂O 
 Power cut alarm 
 Automatical pressure leveling as per the current altitude 
 High quality,compact bag  
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  XT-AUTO (APAP)   XT-AUTO APAP LCD ekranlı, menüler aracılığıyla kontrol edilen nefes alıp verme evrelerinde otomatik olarak hava çıkışını düzenleyen bir pozitif havayolu basıncı cihazıdır.  Özellikler 
 Gelişmiş sensörler ve mikroişlemci sayesinde apne ve hipoapneleri, horlama profilini algılayarak hastaya otomatik olarak hesaplanmış optimal basıncı verir.  Daha yüksek basınç doğruluğu için geliştirilmiş mikro basınç sensörleri 
 Maske kayması, bağlantı çıkması gibi hastaya ulaşan basıncın düşmesine sebep olan durumlarda otomatik olarak basıncı arttıran mikro işlemci kontrollü güvenlik sistemi  Telafi sistemine ek olarak açılıp kapanabilen sızıntı ayarı 
 Uyku geçmişini incelemek için SD Kart sistemi ve USB port üzerinden bilgisayar bağlantısı / uyku geçmişini birden fazla hastada inceleme özelliği de bulunan bilgisayar programı  Dahili alarmlı saat 
 Nemlendirici/Isıtıcı 
 Tüp değişimi(60 gün) ve arayüz değişimi(90 gün) için alarm 
 Sadece 800 gram ağırlığında 
 0,5 cm H2O’luk aralıklarla ayarlanabilir 4-20 cm H20 arası basınç 
 5’er dakikalık aralıklarla ayarlanabilir 45 dakikaya kadar rampa süresi  Sadece 24 dba ses seviyesi(en yüksek basınç ayarında) 
 Bulunulan rakıma göre otomatik basınç ayarı özelliği 

 

 XT-AUTO (APAP)   XT-AUTO Cpap is a menu controlled continuous positive airway pressure device which regulates output during expiration phases with lcd and user interface.  Features   Provides automatically determined optimal pressure to the patient by sensing the snorring profile, apnea and hypoapnea via advanced sensors and micro-processore 
 Enhanced micro pressure sensors for more accuracy 
 Micro processor controlled failsafe system to automatically increase the output pressure in the case of any malfunction, such as mask slippage or hose kinking, lowering the output delivered to the patient. 
 In addition to compensation system, an automatical anti-leakage system  SD card and USB computer connection to record sleep history / computer software programmed to follow-up multiple patients  Internal alarm clock 
 Humidifier/heater 
 Alarm for tube and interface replacement (60/90 days respectively) 
 Compact design with just 800 grams of weight 
 Adjustable pressure between 4-20 cmH2O with 0,5 cmH2O fractions 
 Adjustable ramp up time up to 45 minutes with 5 minutes fractions 
 Just 24 dba noise level even operating under highest pressure 
 Automatical pressure leveling as per the current altitude 

  XT ISITICI / NEMLENDİRİCİ 

  XT serisi CPAP ve APAP cihazları ile birlikte aynı güç bağlantısını kullanılır. Sürekli hava akımı dolayısıyla üst solunum yollarında oluşabilecek kuruma ve tahrişleri etkili bir şekilde engeller. Fazla ısınmayı engelleyen sistemi sayesinde gece boyunca güvenle kullanılabilir.  XT HEATER / HUMIFIER  Utilizes the same power connection with XT series CPAPs and APAPs. Effectively prevents irritation and drying in the upper respiratory track caused by continious air flow provided from CPAP/APAP units. Can be used safely during all night thanks to its overheating prevention system.  

CPAP / APAP / BPAP MASKELERİ  

  Burun için yastıklı model, normal burun modeli ve ağız ve yüzü beraber kapatan yüz modeli olarak üç model mevcuttur. Yastıklı model standart tek boy iken diğer tip maskelerde Orta Boy (medium) ve Büyük Boy (Large) olarak hastanın yüzüne göre kullanılan iki boyut vardır.  CPAP / APAP / BPAP MASKS   There are three models as nasal pillow, standard nasal and face mask which covers nose and mouth together. Nasal Pillow type is in one standard size and other two types are available as medium and large.    
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  GALENA ELEKTRİKLİ GÖĞÜS POMPASI HL-0683 

  Bütün parçaları 100%BPA içermez, en sağlıklı kullanım için cam biberonla beraber sunulmuştur.  

Mikro işlemci kontrollü göğüs pompası önce bebeğin emme hareketini taklit ederek göğüste süt üretimini arttırır; süt gelmeye başladıktan sonra anne rahat ettiği vakum gücünü kendisi seçer.  
 390mmHg’ye kadar ayarlanabilen güçlü vakum 
 Sadece 0.5 kg, motor şişenin üstünde olmadığından anneyi kullanım sırasında yormaz 
 Çift halkalı silikon jel, göğsü rahat ettirir, masaj yapar. 
 Motoru sessiz ve güçlüdür.    GALENA ELECTRICAL BREAST PUMP HL-0683  Micro-processor controlled breast pump helps to increase the milk in the breasts by simulating natural suction movement of a baby at the first phase, the mother can select the comfortable vacuum power after milk outflow starts.  
 Powerful vacuum adjustable up tp 390 mmHg 
 Weighs just 0,5 kg, the handpiece does not strain mother as the motor unit is not located on the bottle 
 Double –O- ring silicone gel breast cap relieves the mother, creates a massage effect. 
 Silent and powerful motor 

  GALENA MANUEL GÖĞÜS POMPASI HL-0611  Bütün parçaları 100%BPA içermez, en sağlıklı kullanım için cam biberonla beraber sunulmuştur.  
 Özellikle seyahat sırasında kullanıma uygun pratik ve hafif pompanın göğse temas eden çift halkalı silikon jel parçası göğsü rahat ettirir, masaj yapar. 
 Düzenli emiş fonksiyonu. Pompa ayarlanabilir düzenli ve 

nazik iki emme moduna sahiptir.  
 Masaj fonksiyonu. Özel silikon ped göğüsteki süt 

sağlayıcıları uyararak yeterli sütün üretilmesini sağlar ve 
besleme sırasında safrayı elimine eder. 

 Basit yapısı ile kullanımı kolaydır. Üzerindeki adaptörle 
anne bir çok çeşit biberonu cihazla kullanabilir. Tutacağı 
annenin elini acıtmayacak ve yormayak şekilde dizayn 
edilmiştir. 

 Bir tek bu modelde bulunan toz önleyici kapak, bebek 
ve annenin sağlıklı kalmasını sağlar.  GALENA MANUAL BREAST PUMP HL-0611  100& BPA free  

 Specifically conveneint for use during travel  
 Practical and very light weight 
 Double –O- ring silicone gel breast cap relieves the mother, creates a massage effect.  
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OTOSKOP CM-T100FO ŞARJLI / ŞARJSIZ 
 
Otoskop, içinde ışık kaynağı ve mercek sistemi olan bir 
kulak muayene aletidir.  
 

 Hava geçirmez mühür 

 LED teknolojisi ile distal fiber optik aydınlatma 

 Kulak kanalı ve timpanik homojen aydınlatma 

 3 × büyütme ile izleme penceresi çizilmez cam 

 Dayanıklı ve kolay temizlenebilir 

 Entegre açma / kapama düğmesi ile klips 

 Yeniden kullanılabilir 4 farklı ebatlı uçlar 

 2 × AA pil kullanılmaktadır. 
 
OTOSCOPE CM-T100FO CHARGED / UNCHARGED 

  
Otoscope is a light source and a lens system in which an 
otoscope. 

 Airtight seal 

 Distal fiber optic illumination with LED 
technology 

 Homogeneous illumination of ear canal and 
tympanum 

 Anti-scratch glass viewing window with 
3×magnification 

 Durable and easy to clean 

 The clip with integrated on/off switch 

 4 sizes of reusable tips  

 2×AA batteries used 

 
 

 
OFTALMASKOP CM-P100 ŞARJLI / ŞARJSIZ 
 
Oftalmoskop, göz doktorlarının gözün içini yani, göz 
küresinin, fundus (göz dibi) denilen iç kısmını muayene 
etmek için kullanılan bir alettir. 

 XHL Xenon Halojen Teknolojisi kullanılan 

 Dayanıklıdır ve kolay temizlenebilir. 

 2 × AA pil kullanılmaktadır. 

 5 farklı delikler. 

 Lenslerin Aralığı: -20 D +20 D 

 
 

OPHTHALMOSCOPE CM-P100 CHARGED / UNCHARGED 
 
Ophthalmoscope, so the ophthalmologist for eye, eyeball, 
fundus is an instrument used to examine the interior of the 
so-called. 

 XHL Xenon Halogen Technology used 

 Durable and easy to clean. 

 2×AA batteries used. 

 5 different apertures. 

 Range of lenses: -20 D to +20 D 
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   HAVA YASTIKLI LATEKS SİMİT (Çap: 40 cm) 

  

Oturmakta sıkıntı çeken kişilerin ağrısını azaltır, rahat oturma pozisyonunda kalmalarını sağlar. - Ağızdan hava verilerek kolayca şişirilir.  LATEX AIR CUSHIONS ( Dia : 40 cm) Assists people who have difficulty in sitting and relieves related pain. - Easily inflatable by mouth
 LATEKS SICAK SU TORBALARI  Kokusuz doğal 1. sınıf doğal lateksten imal edilmiştir. Yüksek ısı sığası sayesinde sıcaklığını uzun süre korur. 

 Kılıfsız 
 Kumaş kılıflı 
 Yün kılıflı  LATEX HOT WATER BAGS  The product is made of 1st class natural latex. Preserves high temperature by high heat capacity. 
 Bare 
 Fabric covered 
 Wool covered 

KÖPÜK KULAK TIKACI, İPLİ - İPSİZ Kulağın şeklini alır, konforlu ve hijyeniktir. 

 FOAM EAR PLUGS, CORDED / STRINGLESS Conforms to the morphology of the outer ear channel, adaptive and hygienic.   

GALENA AEROSOL CHAMBER  

PERİNE BÖLGESİ YIKAMA HAVLUSU  Banyo yapılamayan durumlarda ihtiyaç duyulan hijyeni sağlar, tahrişten ve kuruluktan korur.  Kullanım Alanları  * Yüz ve Boyun * Kollar * Perine *Bacaklar * Sırt * Göğüs    PERINEAL AREA WASHING TOWEL Bathroom unachievable cases provide needed hygiene, it protects from irritation and dryness. 

Usage areas * Face and Neck * Handles * Fairy *Legs * Back * Chest 

  
BUZ TORBASI 

 

 Yüksek ısı sığası sayesinde soğukluğunu uzun süre korur.  Poliüretan / Kumaş kompozit malzemeden imal edilmiştir. ICE BAG  Preserves coldness by intrinsic heat capacity  Made of Polyurethane/Fabric composite material
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OKSİJEN TORBASI 4,2 LT  
Seyahat sırasında, oksijen cihazınızı götüremediğiniz yerlerde kullanımı rahat oksijen kaynağıdır. 
OXYGEN BAG 4,2 LT 
Convenient portable oxygen source for use during travel or any place you can not carry your concentrator to. 

 

 

GÖZ PEDİ, YETİŞKİN / ÇOCUK 
Gözde oluşabilecek her türlü hasar sonrası, kornea zedelenmelerinde ve göz ameliyatları sonrası gözü korumak için kullanılır.  Hava geçişine izin verir, sıvı geçişini engeller  Allerjenik değildir  Rahat kullanım ve tam koruma için oval şekillidir.  EYE PAD, ADULT / CHILD Indicated to protect the eye after any injuries, corneal damage and postsurgery.  Permeates vapor/air, prevents liquid from passing through  Non-allergenic  Ovally shaped for total and  Comfotable coverage 

 
SOĞUTUCU SPREY 

 Mekanik-soğuk anestezik etkisiyle ağrı giderici olarak kullanılır.  Hafif sakatlanmalar sonrası spor faaliyetlerine daha çabuk dönülmesini sağlar.  Düşme, ezilme, burkulmalarda  Travma sonrası ağrılı bölgelerde  Küçük cerrahi girişimlerin öncesinde  Spor Yaralanmalarında 
FREEZER SPRAY 

 Used to relieve pain and accelarate the ambulation in full capacity after minor sports injuries.  Falling, bruises, sprains  Painful localities post-trauma  Shortly before minor surgical interventions  Sports injuries 
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   DUFOUR UÇLU SİLİKON FOLEY SONDA 3 YOLLU 

  100% medikal sınıf silikondan yüksek bio-uygunluk amacıyla üretilmiştir.  Saydam tüp sıvı akışının izlenmesini ve kontrol edilmesini sağlar.  X-Ray opak çizgi, yerleştirmenin doğru olarak yapıldığını teyid etmek için kullanılır.  Homojen olarak şişen yumuşak balon, tüpün meshaneye oturmasını sağlar.  İkili steril paketler içerisindedir. 

 

  SILICONE FOLEY CATHETER DUFOUR TYPE 3 WAY 
  100% medical grade silicone for superior biocompatibility.  Transparent tube allows easy visual inspection and fluid observation.  X-ray opaque line allows intubating location confirmation.  A soft and uniformly inflated larger volume balloon makes the tube sit well against the bladder.  3-Way design with an attached plug on the irrigation funnel.  Tapered Central funnel could be connected with irrigation bags.  Sterilized double packaging.  

LATEKS FOLEY SONDA 2 / 3 YOLLU  
  Silikon kaplı doğal lateksten üretilmiştir.  X- Ray opaktır.  İç ve dış yüzeyi pürüzsüzdür.  Homojen olarak şişen yumuşak balon (kaf) bulunmaktadır. 

  

LATEX FOLEY CATHETER 2 / 3 WAY  
  Made from natural latex, silicone coated.  X-ray is opaque.  Internal and external surfaces are smooth.  Balloons are homogeneous, soft bottle. 

SİLİKON FOLEY SONDA 2 / 3 YOLLU  
 Steril 100% medikal silikonlu,  
 Yüksek dayanıklılığı yırtılmaları ve kırılmaları önler,  
 Temiz ve kaliteli silikon drenajın gözlenmesini ve kontrol edilmesini sağlar.  
 Yumuşak, kıvrılma ve bükülme önleyen bio uyumlu silikon hastanın rahat etmesini sağlar.  
 X-Ray opak çizgilidir.  
 Homojen olarak şişen yumuşak balon.  
 Yuvarlatılmış uçlar ve yumuşatılmış gövde, yerleştirme ve geri çıkartma sırasında travmayı en aza indirir.   SILICONE FOLEY CATHETER 2 / 3 WAY   100% Silicone Foley Catheter Sterile Medical  High Strength Tear and prevents breakage.  Drainage clean and high quality silicone ensures the observation and control.  Soft, curling, and bending Preventing Bio-compatible Silicon Ensures patient comfort.  X-Ray Opaque Stripe 

 Balloons are homogeneous, soft bottle.  Rounded edges and softened housing, placement and minimize trauma during stickers are back.  
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FORTUNE / SILIKON 3 YOLLU HEMATURIA SONDALARI 

 

 

 

 

 100% medikal sınıf silikondan yüksek bio-uygunluk 
amacıyla üretilmiştir. 

 Saydam tüp sıvı akışının izlenmesini ve kontrol 
edilmesini sağlar. 

 X-Ray opak çizgi, yerleştirmenin doğru olarak yapıldığını 
teyit etmek için kullanılır. 

 Homojen olarak şişen yumuşak balon, tüpün 
meshaneye oturmasını sağlar. 

 İkili steril paketler içerisindedir. 

FORTUNE / SILICONE 3-WAY HEMATURIA CATHETERS 

 100% medical grade silicone for superior 
biocompatibility. 

 Transparent tube allows easy visual inspection and fluid 
observation. 

 X-ray opaque line allows intubating location 
confirmation. 

 A soft and uniformly inflated larger volume balloon 
makes the tube sit well against the bladder. 

 3-Way design with an attached plug on the irrigation 
funnel. 

 Tapered Central funnel could be connected with 
irrigation bags. 

 Sterilized double packaging. 

FORTUNE / Silikon 3 Yollu Hematuria Sondaları – Yuvarlak Uçlu 
(Caude Katater) 
FORTUNE / Silicone 3-Way Hematuria Catheter, Coude Round 
Tip 
 
 
 
 
 
 
FORTUNE / Silikon 3 Yollu Hematuria Sondaları - Dufour Uçlu 
FORTUNE / Silicone 3-Way Hematuria Catheter Dufour  
 

 

 

 

Ebatlar (Sizes) : 18, 20, 22, 24  

PEZZER SONDA (MALECOT KATATER)  

 Üretra dar ve drenaj tüpü yerleştirilemiyorsa, Pezzer Katater, 
drenaj amaçlı fistula yapmak için kullanılır.  

 Cerrahi olarak müdahale edilen bölgeden alt abdomenden 
mesaneye yerleştirilerek drenaj gerçekleştirilir. 

 Her kataterin uç kısmında üç boşaltma gözü bulunur. 

 Kataterler iki ayrı soyulabilir pakette iç içe paketlenmiş ve 
sterilize edilmiştir.  

 İç paket katetere yapışmayan polietilenden, dış paket bir 
tarafı medikal folyo, bir tarafı medikal kâğıttan yapılmıştır. 

 

 

PEZZER CATHETER (MALECOT CATHETER)  

 If the urethra is narrow and drainage tube can not be 
inserted, Pezzer Catheter is used to make a fistula to 
drainage purpose. 

 Three evacuation points at the end of the catheter 

 Sterilized and protected with a double packing, the internal 
packing is polyethylene pouch which does not stick to the 
catheter and external packing is made of medical folio on 
one side and medical paper on the other side. 
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PREZERVATİFLİ SONDA (U-DREN)  

Erkek hastalarda mesaneye yerleştirilen kataterlere birçok 
durumda alternatiftir. Özellikle yataktan kalkamayan, idrarını 
kontrol etmekte sorun yaşayan, periyodik ve sık olarak idrarını 
boşaltmak zorunda olan hastalarda kullanılır. 
Uygulanması çok kolaydır ve hastanın kendisi de kullanabilir. 

 Yumuşak ve hafif dış çeperler sıkma ve yara oluşumuna engel 
olur. 

 Güçlendirilmiş huni bölgesi kırılma ve katlanmalara 
engel olur. 

 Uzun drenaj hortumu ve geniş hortum çapı, maksimum 
drenajı sağlar. Bütün standart idrar torbalarına ve 
kaplarına uygundur. 

 Elastik köpükten yapılan yapışkan bant kataterin 
yerinden çıkmamasını sağlar ve geriye akışa engel olur. 

 Rahatsızlıklara engel olmak için özel olarak hazırlanmış 
kauçuk, bütün olası kimyasalları arıtmak için sıcak su ile 
hassasiyetle yıkanmaktadır. 

 Uzun süre rahatça kullanılabilir. 

  

 

PRESERVATIVE CATHETER  (U-DRAIN-Male Incontinence Device) 
 
Used in many cases on male patients as alternatives of other 
catheters. Especially to patients in laying position, those who can 
not control their urines and those who have to evacuate their 
urines often and periodically. 
Smooth and light external surfaces to avoid lesions. 

 Reinforced parts to avoid breaks and folds. 

 Long and wide drainage tube, to enable a maximum drainage. 
Compatible with all standards of urine bags and caps. 

 Special elastic stick band to stabilize the position of catheter 
and to avoid a reverse drainage. 

 Made of special latex, cleaned by hot water from all possible 
chemical substances, to avoid certain indispositions to the 
patient. 

 Can be used during a long period. 

İDRAR TORBALARI  
 
T / PP musluklu / Bacağa Bağlanabilen  
Steril İdrar Torbaları 

 Malzeme: Medikal PVC 

 Kapasite: 2000 ml 

 Geri Dönüşü Engeleme Valfi: Mevcuttur  

 

URINE BAGS 

Urine Bags with T / PP Valve / Leg Connected  

 Material: Medical PVC 

 Capacity: 2000 ml 

 Engel Return Valve clearance: Available 
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   PVC BESLENME SONDASI  

 X-Ray altında görüntü alabilmek için radio-opak çizgi katater boyunca uzatılmıştır.  
 Toksik olmayan, tahriş etmeyen medikal PVCden üretilmiştir.  
 Distal uç konik hale getirilmiş ve iki yan gözü vardır.  
 Proksimal uç luer olarak besleme şırıngasına veya hunisine bağlanmak üzere dizayn edilmiştir.  
 Yumuşak ve yuvarlatılmış uç, uygulama sırasında travma oluşumuna engel olur.  
 Kataterin istenen pozisyonda yerleştirilmesini sağlamak için gövdenin üzerine derece çizgileri konulmuştur.  
 Numaraları kolayca ayırt edebilmek için renkler ile kodlandırılmıştır.  
 Sterildir, Toksit-Pirojenik değildir. 

 

PVC FEEDING CATHETER   There is a radio opaque line along the cathether for a visualisation under X- rays.  Made from non toxic and non irritant PVC material.  Distal end is in conical form and there are two side compartments  Proximal end in luer has been designed to be easily connected to the feeding syringe or cone  Soft and rounded end to avoid trauma during application.  Graduation marks are available on the catheter,for a clear positionning.  Color codes are used for a clear differentiation of numbers.  It is sterile,non toxic and non pyrogenous. 

SİLİKON BESLENME SONDASI    Üstün biyo-uyumluluk için 100% tıbbi silikon  Uygun yumuşaklık ve gelişmiş hasta konforu için mükemmel esneklik  Kolay yerleştirilmesi için konik uç  Pozisyon takibi için işaretleme derinlik  Güvenli sızdırmazlık için fiş  Çift sterilize ambalaj 

 SILICONE FEEDING CATHETER   100% medical grade silicone for superior biocompatibility.  Proper softness and excellent flexibility for enhanced patient comfort.  Tapered tip for easy insertion.  Depth marking for position confirmation.  Attached plug for secured sealing.   Double sterilized packaging.   

LEVIN KATATER (NAZOGASTRİK SONDA) 
Katater üzerindeki radio-opak çizgi, radiolojik olarak kontrol edildiğinde kataterin pozisyonunun belirlenmesini, böylece doğru konumlanmasını sağlar.  Distal uç konikleştirilmiştir ve dört yan gözü vardır.  Proksimal uç standart aspirasyon ve başka amaçlı cihazlara bağlanacak şekilde imal edilmiş bir konnektöre tutturulmuştur.  Medikal PVC, burundan boşalmalara engel olur.  Numaraları kolayca ayırt edebilmek için renkler ile kodlandırılmıştır.  Katater ucundan başlayarak, tam yerleştirmeyi sağlamak için derecelendirilmiştir. Sterildir, tek kullanımlıktır, toksit-pirojenik değildir. 

 LEVIN’S TUBE (NASOGASTRIC CATHETER)  Radio opaque line on the catheter permits an adequate positionning true a radiological control.  Distal end is in conical form and there are four side compartments  Proximal end, is tied to a connector which is manufactured for easily connection to any standard aspiration and other purposed equipments.  Medical PVC avoid drain off from the noise.  Color codes are used for a clear differentiation of numbers.  Graduation marks are available on the catheter, for a clear positionning.  It is sterile, single use disposable, non-toxic and non-pyrogenous.  
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I.V. KANÜL 
 
Kanül: İnsan vücüduna en az yan etkisi olan P.T.F.E. (Poly Tetra Fluro 
Ethylene)den üretilmiştir. PTFE kanül konik hale getirilmiş, ucu sivriltilmiş 
ve silikonize edilmiştir. Bu sayede kanül vücutta kolayca ilerler. İnce 
çeperli kanül, en fazla sıvı akışını sağlar. İğnenin ucu ile kateterin ucu 
arasında optimum mesafe bırakılmıştır. 
 
İğne: Paslanmaz çelik iğne en yüksek lazer teknolojisi ile sivriltilmiş, 
vücuda kolay ve ağrısız girmesi için silikon ile kaplanmıştır. 
 
İğne Habı: Özel olarak dizayn edilmiş iğne habı (needle hub), harekete 
engel olur, daha iyi tutuş ve kontrol sağlar. Özel parmak eğimi sayesinde 
vücuda girişte uygun pozisyon sağlar. 
 
İğne Koruyucu: İğneyi, herhangi bir bulaşmaya veya hasara karşı korur. 
 
Hava Giriş Habı: Yüksek akış hızı sağlar, damara doğru girişi teyit eder. 
Kan çıkışına engel olur. Hava kabarcığı oluşumunu engeller. 
 
Blister Paket: Her I.V.Kanül bir tarafı medikal folyo, bir tarafı yüksek kalite 
medikal kağıt olan sağlam bir blister pakete konulmuştur. 

  

 
I.V. CANNULA 
 
Cannula: Made from P.T.F.E(Poly Tetra Fluro Ethylene) material which has 
minimum side effects on human body.The PTFE Cannula has a conical 
form and the end is shaped and siliconised.With all these features the 
cannula can easily penetrate the body.Fine cannula assures a maximum 
liquid flow.There is a optimum distance between cather and needle ends. 
 
Needle: Stainless steel needle,shaped with the latest laser technology, 
silicon plated to allow a easy and painless body penetration. 
 
Needle Hub: Specially designed needle hub,prevents movement ,assures 
fixation and control.With a finger incination feature,provides adequate 
body penetration position. 
 
Needle protector: Protects the needle against any damage and 
contamination. 
 
Air Entry Hub: Assures high flow speed,confirms the veine entry.Prevents 
blood to flow out , air bubble formation. 
 
Blister Pack: Every IV cannula is packed in a solid blister pack made of 
high quality medical paper on one side and medical folio on the other 
side. 

 
LATEKS T-DREN 
 
•    Doğal lâteksten üretilmiştir 
•    Sterildir, toksit içermez 
•    Tek kullanımlık  
 
LATEX T –DRAIN  
•    Made of natural latex material 
•    It is sterile, does not contain toxic 
•    Disposable 
 

 
LATEKS VE SİLİKON PENROZ DREN  
• Lateks ve silikon  
• Steril paket 
• Düzgün hortum iç ve dış yüzeyi 
• Kolay açılabilen tekli ambalajlarda 

 
LATEX AND SILICONE PENROSE DRAIN 
• Latex and silicone 
• Steril packing 
• Smooth inner and outer surfaces of the tube 
• Easy to be switched in a single package 
 
 
 
 

SİLİKON DÜZ DREN 

 %100 medikal sınıf silikon yüksek biyo-uyumluluk sağlar. 

 X-Ray Opaktır. 

 Yumuşak ve kıvrılma engelleyici yapı, bükülme, tıkanma ve 
kıvrılmaları engeller. 

 Temiz ve saydam bağlama hortumu, drenaj gözle takibini sağlar. 

 2 perferasyon tipinde, 4 boyda mevcuttur. 

 İkili steril paket içerisindedir. 

 Düz dren kite önceden ekli trokar ile beraberdir. 
 

SILICONE FLAT DRAIN 

 100% medical grade silicone for superior biocompatibility. 

 X-ray opaque effectiveness. 

 Soft yet kink-resistant structure to minimize clog or obstruct. 

 Clear connecting tube provides inspection and drainage 
visibility. 

 
 Available with 4 sizes, 2 perforations types. 

 Sterilized double package. 

 Available with pre-connected Trocar: Flat Drain Kit.
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SERUM SETİ LUER SLIP/ LOCK  

 Bakteri filtreli hava yollu giriş  Bükülme ve kırılmalara dayanıklı medikal grade PVC hortum  21G iğne  Sürekli ve düzenli akış kontrol mekanizması

 

   

   SERUM INFUSION SET LUER SLIP/LOCK   
 Bacteria filtered air way entry  Resistant to bending and breaking medical grade PVC tubing  21G needle  Continuous and regular flow control mechanism 

I.V. BÜRET SET 150ml   Büretler sıvıları dağıtmak için kullanılır. Manuel büretin alt kısmında bir musluk veya vana ile, uzun bir ölçü tüpü bulunmaktadır.  

 
I.V. BURETTE SET 150ml 
 Burettes are used for precisely dispensing liquids in laboratory experiments. Manual burettes (burets) are tall graduated tubes, with a tap or stopcock at the bottom. 

 
 

3 YOLLU MUSLUK   Steril ve apirojeniktir.  İki faklı IV sıvının eşzamanlı infuzyonu sağlar.  IV infuzyonun mevcut erişim ortamında bolus enjeksiyonları yapabilmeyi sağlar.  Damara ikinci bir erişim noktası açmaksızın mevcut IV erişim noktasıdan kan örnekleri almayı sağlar.  Riskli hastalar için iğnesiz erişim sağlar. 

   3 WAY STOPCOCK  Sterile and non pyrogenic.  To deliver simultaneous infusion of two different IV fluids.  To admnister bolus IV injections through existing acess site for IV infusion.  To take blood samples through existing IV access site without a second venipucture  For needle free access in high risk patients. 
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  DAMLA AYAR SETİ 
 Steril apirojenik   Saatte 5 - 250 ml damlatma oranı  Lateks içermeyen Y- enjeksiyon portu  Tüm standart IV'lere uygun erkek ve dişi luer bağlayıcılar 

 

 
FLOW REGULATOR  
 Sterile and non pyrogenic.  Built in Y injection site for extra medication.  Universal male and female luers ensure capability with all standard IV devices.  White regulator with easy to turn dial with clearly marked blue blow adjustment indicators flow rate 5 - 250 ml / hour 

 KAN VERME SETİ     Sürekli ve düzenli akış kontrol mekanizması  Bükülme ve kırılmalara dayanıklı medikal grade PVC hortum  Kan filtreli esnek damlama odası  Bakteri filtreli hava yollu giriş  18G iğne 

 

 
BLOOD TRANFUSION SET  

 Continous flow control mechanism  Made of medical grade pvc tube with structure preventing strain and break.  Blood filter flexible dripping chamber  Bacterial filter,air admission way  18 G needle 
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  TEK KULLANIMLIK EL KONTROLLÜ STERİL CERRAHİ KOTER KALEMİ  Yüksek radio frekansları kullanarak kesme ve yakma işlemi gerçekleştirir.  İki kontrol düğmesi  Çıkarılabilir paslanmaz çelik elektrot bıçağı  170mm-ABS kalem görünüşü  PVC medikal kablo ve 3 iğneli fiş  Paketleme: 100 adet/Koli  En Fazla çıkış akımı: 1A  Tanımlanan Frekans: 0-1.0MHZ  Direnç : 200Ω  Sterilizasyon Tekniği: Sterile EO  SINGLE USE HAND CONTROLLED STERILE SURGERY KOTER PEN  Using radio high frequencies for cutting and burning process.   2 control buttons  Removable stainless steel electrode knife.  170 mm – ABS pen aspect  PVC medical cable and 3 needles plug 

 Packaging : 100 pcs/Box  Maximum Output : 1 A  Defined Frequency :0-1.0MHZ  Resistance :200Ω  Sterilisation process : Sterile EO  

  

 ÇOK KULLANIMLIK EL KONTROLLÜ CERRAHİ KOTER KALEMİ    İki kontrol düğmesi  Çıkarılabilir ve değiştirilebilir paslanmaz çelik elektrot bıçağı  3,5 metre uzunluğunda PVC medikal kablo ve 3 iğneli fiş  Paketleme : 100 adet/Koli 
MULTIPLE USE HAND CONTROLLED SURGERU KOTER PEN 
 2 control buttons  Removable Stainless steel electrode knife  3,5 meter length PVC medical cable and 3 needles plug.  Packaging : 100 pcs / Box 

 TEK KULLANIMLIK KOTER UCU ÇEŞİTLERİ

   DISPOSABLE ELECTROSURGICAL ELECTRODES   Loop  Needle  Blade  

STERİL KOTER ZIMPARASI ( STERILE CAUTERY SANDER) 
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  BİPOLAR (ÇİFTLİ) VE MONOPOLAR (TEKLİ), YETİŞKİN/ÇOCUK TEK KULLANIMLIK KOTER TOPRAKLAMA PLAKLARI  
 Doğal elektrottur ve yüksek frekanslı elektrik akımlı elektrocerrahi jeneratör için geri dönüş pedi olarak kullanılır.  Elektrocerrahi etkisi yoktur. 

 

MONOPOLAR (SINGLE) AND BIPOLAR (DOUBLE) ELECTROSURGICAL GROUNDING PLATE, ADULT/CHILD    It’s a natural electrode and used as recycling pad for high frequency electrical current electrosurgery generator.  Has no electrosurgery effect.  

 
BİSTURİ UCU / KARBON ÇELİK - Karbon çelikten üretim, yüksek kalite - Tek kullanımlık - Farklı cerrahi müdahalelere uygun - Steril - Travma oluşturmayan (atravmatik) - Tekli blister ambalajda / 100’lü kutuda  Boyutlar:  10, 11, 12, 15, 18, 20, 21, 22, 23  CARBON STEEL SURGICAL BLADE  - Made of high quality carbon steel - Disposable - Adaptable for several surgical operations 

- Sterilized - Atraumatic - Single blister pack / Pack quantity: 100pcs Sizes:  10, 11, 12, 15, 18, 20, 21, 22, 23          
 

 PLASTİK SAPLI BİSTURİ / KARBON ÇELİK                 

- Karbon çelikten üretim, plastik saplı, yüksek kalite - Tek kullanımlık - Farklı cerrahi müdahalelere uygun - Steril - Travma oluşturmayan - Tekli blister ambalajda / 10’lu kutuda Boyutlar: 11, 15, 20  CARBON STEEL SURGICAL BLADE WITH PLASTIC HANDLE  - Made of high quality carbon steel, with plastic handle - Disposable - Adaptable for several surgical operations - Sterilized - Atraumatic - Single blister pack / Pack quantity: 10pcs Sizes: 11, 15, 20  
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  PUDRALI VE PUDRASIZ TIBBİ AMAÇLI LATEKS MUAYENE ELDİVENİ  

 - AQL 1,5 medikal derecede tek kullanımlık eldiven 
- Düşük protein seviyesi / Hipoalerjenik 
- Extra Küçük (X-Small), Küçük (Small), Orta (Medium) ve Büyük (Large) boylarda mevcuttur. 

LIGHTLY POWDERED AND POWDER-FREE MEDICAL USE LATEX EXAMINATION GLOVES  
- AQL 1,5 inspection level compliant high quality gloves 
- Low water extractable protein content / Hypoallergenic 
- Available in X-small to Large sizes 

NİTRİL MUAYENE ELDİVENİ   

  Küçük (Small), Orta (Medium), Büyük (Large) ve Extra Büyük (X-Large), boylarda mevcuttur.  

NITRILE EXAMINATION GLOVES  Available in Small to X-Large sizes 

 VİNİL MUAYENE ELDİVENİ 

   Extra Küçük (X-Small), Küçük (Small), Orta (Medium) ve Büyük (Large) boylarda mevcuttur. VINYL EXAMINATION GLOVE Available in X-small to Large sizes     

PET (HDPE) ELDİVEN  Poşet eldiven olarak da bilinen bu model Standard, her ele uyabilen boyutta mevcuttur. Hassasiyet ve yüksek dayanım gerektirmeyen medikal dışı alanlarda kullanılır. 

   HDPE GLOVES FOR NON-MEDICAL USE
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  JACKSON-PRATT SİLİKON REZERVUAR (BOMBA TİPİ) (100cc/150cc/200cc/400cc)  Biyo uyumluluk için %100 medikal sınıf silikon.  Düşük basınçlı dizayn devamlı nazik vakum sağlar ve doku tramvasını minimize eder.  Hacim işaretleri kolay ölçüm yapmayı sağlar.  Yüzeylerin üzerine kolay oturtmak için alt tarafları düz olarak dizayn edilmiştir.  Güvenli bağlama için asacak ve yatak yanı klibi.  4 boyda ve 2 çıkış yönünde mevcuttur.  200 ve 400cc modellerde 2. tüpe bağlantı için opsiyonel ekstra giriş mevcuttur.  Alt çıkışlı modeller toplama torbasına bağlanabilir.  İkili steril paketler içerisindedir. 

  

JACKSON-PRATT SILICONE RESERVOIR (BOMP TYPE) (100cc/150cc/200cc/400cc)  Made of bio compatible medical grade 100% silicone.  Low pressure design continously provide soft vacuum to minimize the tissue trauma.  Volume indicators for easy measuring.  Down side flat designed to allow easy set.  Hooks for bed or suspendor ties.  Available in 4 dimensions and in 2ways.  Available in 200 and 400 cc models .Optionnal 2nd tube connection.  Reservoir can be connected to down side exit models.  Double sterile pack. 

SİLİKON TORAKS KATATER   Özellikle göğüs ve plevra boşluğundan hızlı ve çabuk şekilde non-operatif drenaj amaçlı kateter. 
 Üstün biyo-uyumluluk için 100% medikal sınıf silikondan imal edilmiştir. 
 Yüksek dayanıklılığı ile yırtılma kırılma riskini azaltır 
 Berrak, kaliteli silikon tarama ve drenaj görünürlüğü sağlar 
 Hasta rahatlığını arttırmak için yumuşak, kıvrılmaya karşı dayanıklı silikon insan anatomisine uyum gösterir 
 Radyo-opak çizgi 
 Giriş ve çıkış esnasında travmayı minimize eden konik uç ve yumuşatılmış gövde 
 Genişletilmiş dren delikleri, drenajı maksimize eder ve pıhtılaşmayı önler 
 Yüksek sıvı toplama için daha geniş O.D konektör ile kolaylıkla bağlanan genişletilmiş/genişleyebilir konik bağlantı 
 Steril çiftli paket 
 Düz tip, düz konik tip ve açılı konik tip modelleri mevcuttur 

 Açılı Konik Tip(RF type) 

 Düz Tip(S type)        Düz Konik Tip (SF type)        SILICONE THORACIC CATHETER  Specifically intended for fast and quick non operative drainage from thoracic and pleural cavity  
 100% medical grade silicone for superior biocompatibility. 
 Superior strength reduces risk of tearing or breaking. 
 Clear, quality silicone provides inspection and drainage visibility. 
 Soft, kink-resistant silicone conforms easily to anatomy for improved patient comfort. 
 X-ray opaque line. 
 Beveled tip and smoothed shaft can minimize trauma during insertion and withdrawal. 
 Enlarged drainage holes maximize drainage and prevent clog. 
 Expanded/expandable funnel connects easily with larger O.D. connector for further fluid collection. 
 Sterilized double packaging. 
 Three types are available:S type: Straight type, SF type: Straight type with funnel, RF type: Right angle type with funnel. 
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  TROKARLI TORAKS (GÖĞÜS) KATATERİ   

 Özellikle göğüs ve plevra boşluğundan hızlı ve çabuk şekilde non-operatif drenaj amaçlı kateter  Özellikler 
 Kateterin rahat girişi için sivri trokar iğneli 
 Medikal non-toksik PVC’den üretilmiş tüp ve medikal sınıf maddeden üretilmiş Trokar 
 Etkili drenaj için yuvarlatılmış ve pürüzsüz hale getirilmiş yanal iki geniş göz 
 Kateter boyunca radyo-opak çizgi  

 Doğru derinlik tespiti için 5 cm aralıklarla işaretlenmiştir 
 Rahat hareket kabiliyeti için özel dizayn edilmiş elcik 
 Drenaj konteynerine kolay bağlantı için yakınlaştırılmış konik uc. 
 Ebatlar: 12FR, 16FR, 20FR, 24FR, 28FR, 32FR, 36FR   THORACIC DRAINAGE CATHETER WITH TROCAR   Specifically intended for fast and quick non operative drainage from thoracic and pleural cavity.  Features 
 Provided with sharp Trocar needle for easy insertion of catheter. 
 Made of medical grade Non-Toxic PVC tube and medical grade Trocar materials. 
 Rounded and smoothly finished two large lateral eyes for efficient drainage. 
 Provided with radio opaque line throughout catheter length. 
 Graduated at 5 cm intervals to acertain accurate depth. 
 Properly designed hands for easy maneuverability. 
 Proximal end provided with tapered connector for easy connection to drainage container. 
 Sizes: 12FR, 16FR, 20FR, 24FR, 28FR, 32FR, 36FR 

PVC TORAKS (GÖĞÜS) KATATERİ   

 Özellikle göğüs ve plevra boşluğundan hızlı ve çabuk şekilde non-operatif drenaj amaçlı kateter.  Özellikleri 
 Esnek yapısı sayesinde plevra boşluğuna kolaylıkla uyum sağlar 
 Kolay drenaj imkânı 
 Atravmatik, yuvarlatılmış, pürüzsüz, açık distal uç 
 Kateter boyunca radyo-opak çizgi 
 Doku emilmesini önleyen çapraz yan delikler 
 Doğru derinlik tespiti için işaretlenmiş aralıklar 
 Her türlü bağlantıya uyacak şekilde tasarlanmış, genişleyen proksimal uç 
 Uzunluk: 52 cm 
 Kesik ve düz uçlu modelleri mevcuttur 

PVC THORACIC DRAINAGE CATHETER   Specifically intended for fast and quick non operative drainage from thoracic and pleural cavity.  Features 
 Flexible frame for easy adaptation to pleural cavity 
 Easy drainage feature 
 Atraumatic, rounded and smoothly finished distal tip 
 Radio opaque line through catheter 
 Transverse holes to prevent tissue suction  
 Tagged episodic for depth measurement 
 Specially designed expanding proximal tip harmonates with all types of connection 
 Length: 52 cm  
 Open tip and flat tip options  
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PVC ASPİRASYON SONDASI, FUNNEL/DİŞİ KONEKTÖR VE 
VAKUM KONTROLLÜ /FTC  

 Toksik olmayan, tahriş etmeyen PVC’den üretilmiştir. 

 Distal uç açıktır ve aspirasyon sırasında travmadan kaçınmak 
için bir yan gözü vardır. 

 Proksimal uç, standart aspirasyon ekipmanlarına kolayca 
bağlanacak şekilde imal edilmiş bir konnektöre tutturulmuştur. 

 Endobronşial aspirasyon için uygundur. 

 Pürüzlerden arındırılmış ekstra düz yüzeyi kolay giriş sağlar. 

 Numaraları kolayca ayırt edebilmek için renkler ile 
kodlandırılmıştır. 

 Parmak Kontrol Valfli modeli de mevcuttur. 

 Sterildir, tek kullanımlıktır, Pirojenik değildir. 
 

PVC ASPIRATION CATHETER, FUNNEL CONNECTOR OR VACUUM 
CONTROL  

 Non-toxic, non-irritant is manufactured from PVC. 

 Distal end is open and to avoid trauma during aspiration has a 
side eye. 

 The proximal end to be connected easily to the standard 
aspiration equipment manufactured is attached to a 
connector.  

 Suitable for endobronchial aspiration. 

 Extra flat surface free from roughness provides easy entry. 

 Numbers are coded with colors to easily distinguish. 

 Finger Control Valve model is also available. 

 Sterile, single use, is not pyrogenic. 
 

LARENGEAL MASKE TEK/ÇOK KULLANIMLIK  
Larengeal maske, hipofarenksin şekline uygun ve larinksi bir conta 
gibi kapatan minyatür bir silikon maske ve buna 30 derecelik açı ile 
birleştirilmiş silikon tüpten oluşur. Larengeal maskenin gövdesini 
oluşturan duvarı boyunca, radyolojik kontrol amacı ile kullanılan ve 
oryantasyonda yararlı olan radio-opak çizgi vardır. Çok defa steril 
edilebilen ve tek kullanımlık modelleri mevcuttur. Çok kullanımlı 
olan model 40 defa steril edilip kullanılabilir. 

 
LARYNGEAL MASK DISPOSABLE / REUSABLE  
 
Laryngeal mask, get hipofarenk conform to the shape and larynx 
closes like a miniature silicone mask seal and it is made from 
silicone tubing combined with a 30-degree angle. Along the walls 
forming the body of a laryngeal mask, which is used for controlling 
purposes and radiological orientation lines are useful in the radio-
opaque. Many times that can be sterilized and disposable versions 
are available. Whether that model can be used for multi-use 
sterile 40 times. 
 
PVC TRAKEOSTOMİ KANÜLÜ / PVC TRACHEOSTOMI CANNULA 

Düşük basınçlı kaf, X-Ray opaque çizgisi. / Low-pressure cuff, X-
ray opaque line.  

 
 

SİLİKON SUNİ SOLUNUM (AMBU) SET   

 Saf, şeffaf, dayanıklı silikondan yapılmıştır, lateks içermez. 

 Tüm parçalar kolayca temizlenebilir ve dezenfeksiyon için 
kolayca sökülebilir. 

 Silikon resusitatör, çanta ve silikon yüz maskesi 134Code 
defalarca sterilize edilebilir. 

 Tüm boylarda basınç tahliye valfi bulunur.  
 

SILICONE RESUSCITATOR (AMBU) SET 

 Pure, transparent, durable, made of silicone, latex-free. 

 All parts are easily removable for easy cleaning and 
disinfection. 

 Silicone resuscitator, bag and silicone face mask can be 
sterilized by 134Codedefalar. 

 All sizes include a pressure relief valve. 

   
PVC SUNI SOLUNUM (AMBU) SET 

 Tek kullanımlık olması sebebiyle temizlik, dezenfektasyon ya 
da sterilizasyon gerekli değildir. 

 Dokulu yüzeyi ergonomik bir tutuş sağlar. 

 Tüm boylarında basınç tahliye valfi bulunur. 

 Lateks içermez.  
 

PVC RESUSCITATOR (AMBU) SET 

 Disposable due to cleaning, disinfection or sterilization is not 
required. 

 Textured surface provides an ergonomic grip. 

 All sizes located in the pressure relief valve. 

 Does not contain latex.  
 

SİLİKON AMBU MASKESİ - YASTIKLI PVC AMBU MASKESİ  
SILICONE RESUSCITATOR MASK – PVC RESUSCITATOR MASK  
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EPİDURAL ANESTEZİ KİTİ  

Epidural anestezi kiti bileşenleri: 

 20G Poliamid Epidural katater:                      
Multiport işaretli 0.8*900 mm. Mavi renkli 
yumuşak uçlu, radio-opak çizgili, 3 delikli, kapalı 
uçlu 

 Epidural İğne 18G/1.2*80 mm Tuohy iğne, renk 
kodlu, plastik stileli 

 0.2 µm Hidrofobik membran, Luer Lock bağlantılı 
Epidural filtre 

 Lateks içermeyen 10 ml LOR şırınga 

 Epidural katater sabitleme bandı (6cm*7cm) 

 TBA, katater adaptörü 

EPIDURAL SET 

Epidural anesthesia kit components: 

 20G Polyamid Epidural Catheter:                      
Multiport with mark 0.8*900 mm. Blue Colored 
soft tip, radio-opaque line, 3 holes, closed distal 
end 

 Epidural Needle 18G/1.2*80 mm Tuohy tip needle, 
Colored coded, plastic stylet 

 0.2 µm Hidrophobic membrane  Luer Lock 
connector Epidural filter 

 10 ml latex free LOR syringe 

 Epidural Catheter fixator band (6cm*7cm) 

 TBA, Catheter Adaptor 

SPİNAL VE EPİDURAL İĞNE (SPINAL AND EPIDURAL NEEDLES)  

Spinal iğne ve plastik tutturma kanatları / Spinal needle and plastic 
fastening wings. 

 

 

Spinal İğne Quincke uçlu Spinal İğne Kalem uçlu 
Spinal Needle Quincke Tip Spinal Needle Pencil Point 

 
 
Ürün /Product                                                           Boy/Size 
*Spinal iğne quincke kesim uç  
/needle bevel quincke               18G, 20G, 22G, 25G, 26G, 27G 
*Spinal iğne/needle pencil point       2G, 25G, 26G, 27G 
*Epidural iğne/needle                                             16G, 18G 
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ENDOTRAKEAL TÜP KAFLI/KAFLI SPİRALLİ / KAFSIZ  

Endotrakeal tüpler, trakede oral ve nasal hava akışını sağlamak 
için üretilmişlerdir.  

Kaflı entübasyon tüpleri, Yüksek Hacimli Düşük Basınç Kaflı, 
intermediate HVLP olarak veya Standard Düşük Basınç Kaflı, hepsi 
ekinde pilot balon bulunan tek yollu luer-lock valflidirler. 

 PVC malzemeden imal edilmiştir, lateks / kauçuk 
içermez 

 Gövde üzerinde derinlik işaretleri 

 Radyopak çizgi 

 Atravmatik yuvarlatılmış distal uç 

 Distal uçta Murphy göz 

 Balonlu modellerde yüksek hacim/düşük basınç balon 
ve valfli pilot balonu 

 Evrensel proksimal konnektör 

 Balonlu, balonsuz ve çelik spiralli balonlu modeller 

 2,0 – 9,0 mm arası iç çap seçenekleri 

 

CUFFED / REINFORCED / UNCUFFED ENDOTRACHEAL TUBE  

Endotracheal tubes, trachea, oral and nasal airflow are built to 
provide. 
 
Cuffed intubation tubes, High Volume Low Pressure Cuffed, 
intermediate or Standard Low Pressure Cuffed as HVLP, all 
located in the annex pilot balloons are one-way luer-lock valve. 

 Are made of PVC, latex / rubber-free 

 Depth markings on the body 

 The radiopaque line 

 Atraumatic rounded distal tip 

 Murphy eye on the distal end 

 Bubble models high volume / low pressure balloon and 
the balloon valve 

 Universal proximal connector 

 Tires, and steel spiral balloon models without them 

 2.0 to 9.0 mm internal diameter options 

 

ENDOTRAKEAL TÜP STİLESİ  
 
Bükülebilir, kütleştirilmiş uçlu metalden yapılmış ve üzeri plastik ile 
kaplanmıştır.  

 

 

ENDOTRACHEAL TUBE STYLET 

Bendable, have blunted tip is made of metal coated with plastic 
and above. 
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VAJİNAL SPEKULUM  

 Uçları ağrısız, tahriş etmeden uygulama için özel olarak 
üretilmiştir. 

 Şeffaf, hafif ve kırılmaz. 

 Tekli paketler halindedir ve Etilen Oksit ile sterilize edilmiştir. 

 Küçük, orta ve büyük olmak üzere 3 ebatta. 

 Standartlara uygun bağlantı konnektörleri 

 Vidalı sistem SMV-01, Ortadan çevirerek kilitlenen sistem 
SMV-02 ve Seviye Kilitli Sistem SMV-03 olarak üç çeşit 
mevcuttur.  

VAGINAL SPECULUM  

 Tips painless, is designed specially for the application without 
irritation. 

 Transparent, lightweight and unbreakable. 

 Unary in packages and sterilized with ethylene oxide. 

 Small, medium and large, including 3 in size.  

 Standards-compliant connectors 

 Screw system SMV-01, in the middle of the rotating locking 
system SMV-02 and Level 

 Locking System SMV-03 is available in three varieties. 

CPR MASKESİ 

 
 

EKG ELEKTRODU YETİŞKİN / ÇOCUK (ECG ELECTRODE 
ADULT / CHILD) 

 
 

 
STERIL VE STERİL OLMAYAN DİL BASACAKLARI  
(STERILE NON STERILE WOODEN TONGUE DEPRESSORS) 
 
Doktor muayenesinde kullanılmak üzere yüksek kaliteli 
tahtadan üretilmiştir. Steril ve steril-olmayan iki çeşidi 
mevcuttur. 

 

 
SOLUNUM DESTEK & NEBULİZASYON (RESPIRATOR SUPPORT & NEBULISATION) 

 
Nazal Oksijen Kanülü, Yetişkin / Çocuk – (Nasal Oxygen Cannula, 
Adult / Child) 

 

Oksijen Maskesi, Yetişkin / Çocuk (Oxygen Mask, Adult / Child ) 

 

Nebulizasyon Hazneli Oksijen Maskesi, Yetişkin / Çocuk  
(Nebulisation Chamber of Oxygen Mask, Adult / Child) 

 

Rezervuarlı Oksijen Maskesi, Yetişkin / Çocuk (Reservoir Oxygen 
Mask, Adult / Child) 
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EXTASIA KONDOM 
 
ISO 4074: 2002, WHO 1998 ve diğer dünya standartlarına uygun 
olarak Medikal Malzemeler Kalite Kontrol Sistemi (QMS) 
uygulaması ile Doğal Kauçuktan üretilir. 
Her kondom hijyenik olarak kare veya dikdörtgen alüminyum 
folyo paketler içerisine yerleştirilmiştir. 12’lik ve 100’lük kutular 
halinde paketlenmiştir. 
Çeşitleri; 

 Tırtıklı Prezervatif 

 Geciktiricili Prezervatif 

 Meyve Aromalı Prezervatifler  
o Nane Aromalı 
o Muz Aromalı 
o Çilek Aromalı 
o Çikolata Aromalı 
o Portakal Aromalı 

 

  
 
EXTASIA CONDOMS  
Manufactured from natural rubber latex utilizing Medical 
Equipment Quality Management System (QMS) in accordance to 
ISO 4074:2002 and guidelines of WHO. 
Condoms are packaged under GMP regulations in either square 
or rectangular shaped aluminum foils. Available in 12 or 100 
pieces boxes. 
Varieties: 

 Plain Type 

 Textured Type 

 Deterrant Type 

 Flavoured Alternatives  
o Mint 
o Banana 
o Strawberry 
o Chocolate 
o Orange 

 

 
GEBELİK ÖNLEYİCİ RAHİM İÇİ ARAÇ (SPİRAL) Copper T 380/Cu 375 
Güvenilir, risksiz çözüm 

 

 
 
 
INTRAUTERINE CONTRACEPTIVES (SPIRAL) Copper T 380/Cu 375 

 For long acting reversible contraception 

 Reliable, risk-free solution 
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SİLİKON DAMAR ASKISI / VASKÜLER LOOP 
  

Silikon damar askısı; arterlerin, sinirlerin, damarların, tendonların 
veya üreterlerin retaksiyon ve tıkanıklığın belirlenmesini 
sağlayarak komplike cerrahi işlemlerde kullanılmaktadır. 

1. Üstün biyouyumluluk için % 100 tıbbi silikon 
2. Yumuşak ve pürüzsüz malzeme 
3. Silikon radyo opak  
4. Yapışkan olmayan ve dokuya emici olmayan 
5. Toksik olmayan ve lateks içermeyen malzeme 
6. Steril 
7. Sadece ameliyat sırasında kullanım  
8. İki boyut ve dört renk seçeneği  

SILICONE VESSEL ID LOOP / VASCULAR LOOP 
 

Silicone Vessel ID Loops are used in complicated surgical 
procedures by offering  
retraction, occlusion, and identification of arteries, nerves, veins, 
tendons or ureters. 

1. 100% medical grade silicone for superior 
biocompatibility 

2. Soft and smooth material for better comfort 
3. Silicone radiopaque 
4. Non-adherent and non-absorbent to tissue 
5. Non-toxic and latex-free 
6. Sterile 
7. Only for use during surgery 
8. Available in two sizes and four colors 

 

BASINÇLI YARA YIKAMA SETİ 
 

Bataryaya gereksinim duymayan tasarımı ile yara yıkama 
sistemi kullanım sırasında rahatlık sağlamaktadır. 
Ergonomik tasarımı ile kros kontaminasyonun gerçekleşmesine izin 
vermez. Nekrotik dokuların, yabancı madde ya da kalıntılarla 
bakterilerin uzaklaşmasında etkin sonuçları vardır. Emboliyi azaltır. 
Steril serum verildiği sırada geri kalan sıvı emilir. 
Her türlü spesifik serum ihtiyacını karşılamak için iki farklı hız ayarı 
ile steril serum akışı sağlar. 

 
PULSE LAVAGE SYSTEM 

The application of Pulsed lavage has been clinically 
proven to be essential for both orthopaedic procedures and wound 
debridement. In arthroplasty, bone bed cleaning with a Pulsed 
Lavage is a key aspect to the long-term survival of the prosthesis. In 
wound debridement, it effectively removes more than 90% of the 

necrotic tissues, contamination and bacteria, consequently reduces 
infections rates. 
The DPLS is designed accordingly to fulfill these functions. This 
ergonomic, low noise, light weight system offers both a powerful 
gear for orthopaedic applications and a gentle gear for soft tissue 
debridement. Concurrent suction and irrigation efficiently does its 
job without flooding the field. The system is delivered sterile and 
for single use. 

 
 

TURNİKE 

Tek el ile kullanım kolaylığı sağlayan turnike kolayca uygulanıp 
çözülebilir. Lateks, lateks içermeyen ve otoklanabilir çeşitleri 
bulunmaktadır. 

 
 

MEDICAL TOURNIQUET  
A medical tourniquet designed with patient comfort in mind One-
hand operation allows no pinching, catching or jamming Quick 
release buckle provides instant removal Latex free or latex and 
autoclavable. 

ÇOK KULLANIMLIK MUAYENE IŞIK KALEMİ 
 
Fırçalanmış alüminyum gövde, aktif geçişli itme kilidi, gözbebeği 
göstergesi ve ölçeklidir. 2 Adet AAA pil ile birliktedir. 
 

 
REUSABLE PENLIGHT 
 
Brushed aluminum housing, Locking push toggle activated, Pupil 
gauge & scale ruler, 2 AAA batteries included. 
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STERİL SENTETİK NANOBOYUTLU KEMİK GREFT  
Sentetik Nanokristalin hidroksiapatit çok yaygın kemik grefti materyalidir 
ve dünya çapında diş hekimliğinde kullanılır.  

 Bu sentetik 200-300 ve 600-700 mikron arasında değişen parçacık 
boyutuna sahip bir toz / granül formunda biomimetik işlem 
teknolojisi kullanılarak hazırlanabilir. 

 
STERILE SYNTHETIC NANOCRYSTALLINE HYDROXYAPATITE BONE GRAFT 

 Synthetic nanocrystalline Hydroxyapatite a very common bone graft 
material is used in dentistry worldwide.  

 We offer  nanocrystalline form HAP synthetically prepared using a 
novel patented biomimetic process technology in powder/ granule 
form with particle size ranging from 200-300 and 600-700 microns. 

 
 
KOLLAJEN İLE STERİL NANOBOYUTLU HYDROXYAPATITE  

 Tip doku rejenerasyon sürecinde ürüne değer katar  

 Kollajen kemik grefti nanokristalin ile birlikte kullanılır.  

 Gamma ışını ile sterilize edilmiştir. 

 1 mm küp olarak kullanılabilir. 
 
 
 

 
 
 
STERILE SYNTHETIC NANOCRYSTALLINE HYDROXYAPATITE WITH 
COLLAGEN 
Type in the process of tissue regeneration adds value to the product 

 Collagen used in combination with bone grafting nanocrystals. 

 Was sterilized with gamma rays. 

 1 mm cubes available. 

 
PERIODONTAL MEMBRAN  
GTR uygulamalar için balık kaynaklı Tip 1 kollajen membran.  
Mükemmel kullanım özelliklerine sahip ve son derece düşük maliyetli. 
PERIODONTAL MEMBRANE 
Type 1 collagen membrane of Fish origin for GTR applications. 
Possesses excellent handling characteristics and extremely cost effective. 

KAN DURDURUCU STANDART / ANAL / DENTAL   
 

Galenaspon sıkıştırılmış bir cerrahi hemostatik süngerdir, yüksek 
derecede saflaştırılmış nötr jelatin maddesinden üretilmektedir. 
Galenaspon geleneksel hemostatiklerin kullanılması zor veya kullanılamaz 
işlemlerinde ya da emilmesi zor olan malzemelerin kullanılmasının 
istenilmediği çeşitli cerrahi işlemlerinde kullanılmaktadır. İki kat sterilize 
edilmiş blister paketlere konulmuştur. Paket içinde gamma ışınla sterilize 
edilir ve istenirse farklı ebatlarda sunulabilir. 
Galenaspon ağırlığından yaklaşık 40-50 misli fazla su emmektedir ve 
kanayan bölgeye kolaylıkla uyum sağlamaktadır. Galenaspon tek tip 
gözenek yapısı ila uygun bir hemostatik işlemi garanti etmektedir. İn 
vivo’da yerleştirilince 3-4 hafta içersinde tamamen emilmektedir. 
Galenaspon, alerjik , imünojenik, ve toksik değildir, apirojeniktir ve EN ISO 
10993 Nolu bio-uyumluluk standartlarına uygun bir üründür. 
 
KULLANIM ALANLARI 

 Plastik Cerrahi  

 Nöroşirürji 

 Genel Cerrahi  

 Cildiye 

 Ağız ve diş cerrahi  

 Jinekoloji 

 Travma ve Ortopedi Anorektal Cerrahi 

 Karın Cerrahi 
 
HEMOSTATIC SPONGES STANDARD / ANAL / DENTAL 

Galenaspon is a compressed surgical haemostatic sponge 
,manufactured from higly purified neutral gelatin material for use in 
various surgical procedures , where traditional haemostatis is difficult or 
impractical and use of other non absorbable material is indesirable 

.Available in different convenient dimensions in Gamma sterilized forms 
with suitable double sterile blister packaging or pouches for special sizes. 

Galenaspon absorbs approximately 40-50 times , it’s weight of 
water and adheres easily to the bleeding site. The uniform porosity of 
Galenaspon guarantees a favourable haemostasis. When implanted in vivo 
,it is completely absorbed within 3-4 weeks. 
Galenaspon is non toxic,non allergenic , non –immunogenic, non – 
pyrogenic and meets the biocompatibility requirements as per EN ISO 
10993 standards . 
 
INDICATIONS 

 Plastic Surgery 

 Neuro surgery 

 General Surgery  

 Dermatology 

 ENT and Dental Surgery  

 Gynaecology 

 Orthopaedics and Trauma Anorectal Surgery 

 Abdominal Surgery 
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GASTRO SARF MALZEMELERİ 
 

TAŞ ÇIKARTMA BASKETİ 
Tek kullanımlık ‘’Taş Çıkarma Basketi’’ bileşeni (tıbbi sınıf 304 paslanmaz çelik) , dış şaft (PTFE) ve saptan 
oluşmaktadır. Basket sepeti ; OTW / Tel-güdümlü RX tiplerinin standart / çiçek türlerini içerir. Optimize sepet tasarımı 
sayesinde , güvenilir taş alma yeteneği sağlar. 
 
Safra taşları ve yabancı cisimlerin endoskopik çıkarılması için kullanılır.  

 
 

STONE EXTRACTION ENDOSCOPIC BASKET  
This device is supplied sterile and is disposable – intended for single use only. 
 
Basket is constructed of multifilament Memory wire for shape retention. 
Used for endoscopic removal of biliary stones and foreign bodies.  

 

 
 
TAŞ ÇIKARTMA BALONU 

 
Tek kullanımlık ‘’Taş Çıkartma Balonu’’ bileşeni ; radyo opak marker, multi-lümen tüp ve hub ile oluşur. Bu 0.035 inç 
kılavuz tel ve çalışma kanalı 3,2 mm için kullanılabilir. Detay odaklı tasarımı özellikle taş çıkarma verimliliği ve kontrolü 
artırmak için tasarlanmıştır. 
 
Safra taşlarının ERCP işlemi sırasında çıkarılması için kullanılır. 

 
 
STONE EXTRACTION ENDOSCOPIC BALLOON  
 

Disposable Stone Extraction Endoscopic Balloon component radiopaque marker is formed by multi-lumen tubes and hubs. 
The 0.035-inch guide wire and 3.2 mm working channel to be used. Detail-oriented design is specifically designed to 
increase efficiency and control of stone removal. 
 
Used for the endoscopic removal of gallstones.
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TEK KULLANIMLIK BALON DİLATASYON KATETER  
 
Tek kullanımlık ‘’Balon Dilatasyon Kateter’’  bileşeni ; radyoopak marker, vücut kılıf ve hub ile oluşur. Balon bileşeni naylon 
malzemeden imal edilir. Kılavuz telin çapı uygun 0.035inch veya daha azdır. Birden fazla boyut klinik seçimi için kolaydır. 
Geliştirilmiş balon tasarımı mükemmel kontrol ve dokunsal hissi sağlar. 
 
Safra kanalı ve sindirim sisteminin bir şekilde açılması için kullanılır. 

 
DISPOSABLE BALLON DILATATION CATHETER   
 
Disposable Balloon Dilatation Catheter component radiopaque marker is formed by the body casing and the hub. Balloon 
component is constructed from a nylon material. Diameter of the wire guide suitable 0.035inch or less. Multiple sizes for 
clinical choice is easy. Improved balloon design provides excellent control and tactile sensation. 
Used to form the opening of the bile duct and digestive system. 

 
TEK KULLANIMLIK KILAVUZ TEL 

 
Tek kullanımlık kılavuz tel iç çekirdek, yumuşak bir baş ve boyundan oluşmaktadır. İç çekirdek NiTi yapılır. Kayganlığı 
sağlamak için PTFE kaplama kullanılmıştır ve uç tarafı skopi altında görünür. Farklı büyüklüğüne göre, ürün 6  farklı 
özellikleri olarak sınıflandırılmıştır. İyi kontrol performansı verimli operasyonları gerçekleştirmek için hekimlerin işlemlerini 
kolaylaştırır. 
Girişimsel tanı ve cerrahi endoskop ile kullanılır. Bu sindirim sistemi yoluyla kateter ve diğer cihazları yönlendirir. 
 

  
 
DISPOSABLE GUIDEWIRE 
 

Disposable guide wire inner core consists of a soft head and neck. The inner core is made of NiTi. MON uses Coating. 
According to different sizes, the product is classified as 6 different characteristics. It facilitates doctors to perform better 
control performance, efficient operations. 
Used by interventional diagnosis and surgical endoscopes. This directs the catheter through the digestive tract and other 
devices
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LİGASYON CİHAZI 
 
Ligasyon Cihazı bir ligasyon döngü ve özel dağıtım sisteminden (isteğe bağlı) oluşmaktadır. Ligasyon köprüsü poliamidden 
yapılır. Endoskopik gastrointestinal perforasyon tedavisi, ESD / EMR yardımı, kanama kontrolü ve polyp ligasyonu için 
kullanılır. 

 
 

LIGATION DEVICE 
 
The ligation of a ligation cycle device and a special distribution system (optional) as well. Ligation of the bridge is made of 
polyamide. Endoscopic treatment of gastrointestinal perforation, ESD / EMR assistance is used to control bleeding and 
polypus ligation.

 
TEK KULLANIMLIK PLASTİK SAFRA DRENAJ STENTİ 

 
Tek kullanımlık Safra Boşaltma Hortumu floroplastik drenaj borusu ve dağıtım sisteminden oluşur.  Plastik stent yerleştirme 
kitleri kolay ve güvenli bir yerleşim için önceden yüklenmiş modellerde mevcuttur. Radyoopak tüp esneklik ve tıkanma 
direnci ile mükemmel bir kombinasyon sağlar. 
 
Endoskopik retrograd colanjio pankreatografi ile safra drenajı amacıyla kullanılır. 
 

 
 
DISPOSABLE PLASTIC BILIARY DRAINAGE STENT 
 

Disposable Drain Hose fluoroplastic biliary drainage pipes and distribution system (optional) occurs with. Dedicated tube 
insertion kits are available in pre-installed model for easy and secure placement. radiopaque tube blockage resistance and 
flexibility and provides an excellent combination. 
 
Used for endoscopic retrograde biliary drainage.
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SKLEROTERAPİ İĞNESİ  
 
Mide bağırsak sistemindeki kanamaların durdurulması için, polipektomi ile çıkarılacak poliplerin kabartılarak daha rahat bir 
biçimde çıkarılmalarını sağlamak için yapılır. Bu işlem için endoskopun çalışma kanalı kullanılarak endoskopun ucundan 
çıkartılarak kullanılır. 
Endoskop ile incelenen mide veya bağırsak duvarına sklerozan madde injeksiyonu amacıyla kullanılır. 

 
 

SCLEROTHERAPY INJECTION NEEDLE  
To stop the bleeding in the gastrointestinal tract, embossed polyps will be removed by polypectomy is done in a manner to 
ensure the removal more comfortable. This process removed from the end of the endoscope using the endoscope working 
channel used. 
It examined the stomach or intestinal wall with an endoscope used for the injection of sclerosing agents. 

 
SNARE 

 
* Tek Kullanımlık Oval Tip Snare  * Tek Kullanımlık Hexagonal Tip Snare  *Tek Kullanımlık Lune Tip Snare 
 
Tek kullanımlık kement şeklinde sarmal telden imal edilmiş çeşitli tip ve uzunluklarda kateterden oluşan yapıdadır. Polipleri 
kesmek veya yabancı malzemeleri yakalamak için kullanılır. 
Endoskopik işlemler sırasında gastrointestinal sistemde görülen polipleri kesmek veya yabancı malzemeleri yakalamak için 
kullanılır. 
 
SNARE 
 

Various types of disposable noose made of twisted form a structure consisting of catheters and length. Polyps are cut or 
used to capture foreign materials.Cut seen in the gastrointestinal tract polyps during endoscopic procedures or used to 
capture foreign materials. 

 Oval Type Snare 

 Hexagonal Type Snare 

 Lune Type Snare 
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SFINKTEROTOM (PAPILLOTOM)  
 
ERCP işlemi sırasında ampulla wateri sfinkterini hassas bir şekilde kesmek için kullanılır. Uç tarafında radyoopak çizgiler 20-
30 mm kesici tel mevcuttur. Kılavuz tel lümeni, opak madde için lümeni mevcuttur. 
ERCP sırasında koledok kanalının görüntülenmesi amacıyla kullanılmaktadır, kanal girişinde mevcut sifinterin milimetrik 
genişletilmesi için hassas kesi yapabilmektedir. 

 
 

SPHINTEROTOM  
During ERCP bulbs watermen used to precisely cut the sphincter. radiopaque stripes is available for 20-30 mm cutting wire 
at its end. Guide wire lumen is present in the lumen for opaque material. 
During ERCP is used to display the common bile duct, the expansion of existing sifinter in millimeter input channels are able 
to cut precision. 
 

 
 
NAZOBİLİYER DRENAJ KATETERİ  
 
Safra veya pankreas kanalına yerleştirilen, uzun bir drenaj kateteridir, diğer ucu burun deliğinden çıkarılır ve bir torbaya 
bağlanır. Safra kanalı yaralanması, safra taşının çıkarılamaması gibi durumlarda yararlıdır. Safranın doğal yoldan akış 
sağlayamaması halinde koledok kanalından buruna kadar yerleştirilen plastik boru ile drenaj amacıyla kullanılır. 
Düz uçlu ve pigtail uçlu çeşitleri mevcuttur. 250-290 cm boylarında ve 5 ile 9 French aralığındadır. 
 

 
 
NASOBILIARY TUBE  
Placed in the biliary or pancreatic duct, a long drainage catheter d, is subtracted from the other end of the nostril and is 
connected to a bag. Bile duct injury is useful in such cases can not be removed from the gallstone. 
Safran is unable to provide flow naturally placed up to the nose of the common bile duct with plastic pipes used for 
drainage. 
Flat-tipped and tipped pigtail types mevcuttur.250-290 cm tall and weighs 9 to 5 French range. 
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ENDOSKOPİK AĞIZLIK  
 

  
*Yetişkin  *Elastik Bantlı Yetişkin  *Çocuk   *Elastik Bantlı Çocuk 
ENDOSCOPIC MOUTHPIECE 
*For Adult  *For Adult with Elastic Band *For Child  *For Child with Elastic Band 

 
 
TEK KULLANIMLIK SİTOLOJİ FIRÇALARI / DISPOSABLE CYTOLOGY BRUSHES 
 

  
 

 
TEK KULLANIMLIK GRASPING FORSEPS  

 
* 3’lü Çatal    *4’lü Çatal    *5’li Çatal 
 
DISPOSABLE GRASPING FORCEPS 
* 3 Prongs    * 4 Prongs    * 3 Prongs 
 

Fırça Çapı & Çalışma 

Uzunluğu (mm) 

Brush Diameter & Working 

Length(mm) 

Çalışma Kanalı 

(mm) 

Working Channel 

(mm) 

  1.8X1000   2.0 

  1.8X1200   2.0 

  2.3X1600   2.8 

  2.3X1800   2.8 

  2.3X2300   2.8 
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TEK KULLANIMLIK BİYOPSİ FORSEPLERİ / DISPOSABLE BIOPSY FORCEPS 

 
*Oval Uçlu  * Oval Uçlu İğneli  * Kaplamalı   * Kaplamalı İğneli 
*Oval Cups  * Oval Cups with Needle  * Coated   *Coated with Needle 

 
* Timsah Ağızlı  * Timsah Ağızlı İğneli  *Hareketli Uç  *Hareketli Uç 
*Alligator Cups  *Alligator Cups with Needle * Moving Cups  * Moving Cups 
 

 
 * Döner Uçlu  * İşaretli   *Distal   * Kaplamalı Distal 
 * Revolving  * Marked   * Distal Fine  *Distal Fine Coated 
 

 
       

        
* İğneli Distal        ÇOK KULLANIMLIK BİYOPSİ FORSEPS  
* Distal Fine with Needle       REUSABLE BIOPSY FORCEPS 
 
 
 




