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saniye

OTO 
Kodlamalı

pM-100 / fasTTest

pM-100 / fasTTest

fasTTest

Kan Şekeri Ölçüm Sistemi

Kan Şekeri Ölçüm Stribi

Kan Lanseti

Kolay kullanımı ve hızlı yanıt süresi ile bilinen Plusmed 
fasTTest kan şekeri ölçüm sistemi, sadece küçük 
bir miktarda kan numunesi ile doğru sonuçlar elde 
etmek üzere tasarlanmıştır. Plusmed fasTTest kan 
şekeri ölçüm sistemi, parmak ucundan, avuç içinden 
veya ön koldan alınan tam kandaki glikoz değerlerini 
görüntülemek üzere evde ve profesyonel alanlarda 
kullanılabilir. Test sonuçları, karanlık bir ortamda bile 
ekran arkası ışığı sayesinde kolaylıkla okunabilir. 

Plusmed fasTTest test stiribi, parmak ucundan, 
avuç içinden veya ön koldan alınan tam kandaki 
glikoz değerini sayısal olarak görüntülemek üzere 
Plusmed fasTTest kan şekeri ölçüm cihazı ile birlikte 
kullanılmaktadır. 

Tek kullanımlık ve tek hasta kullanımı için olan Plusmed 
fasTTest kan lanseti, kan numunesi almak için parmak 
delme kalemine takılarak kullanılır.

Oto kodlamalı 

5 saniyede ölçüm

0,5 µl kan numunesi ile ölçüm

4 ölçüm hatırlatma alarmı

300 ölçüm hafızası

7, 14, 30 günlük ölçüm ortalaması

Pil uyarı sembolü

Otomatik açılma / kapanma

Kapiler tam kanda glikoz ölçümü 

Az miktarda kan örneği ile ölçüm

Kutuda 50 adet strip 

Steril

İnceliği sayesinde acısız uygulama

İğne çapı: 30G

Gama sterilizasyon yöntemi ile daha güvenli

Sipariş Kodu: M020751 
Ürün No: 8698864011281

Sipariş Kodu: M020752
Ürün No: 5060186753621

Sipariş Kodu: M021962
Ürün No: 8698864013575

Şeker Ölçüm Cihazları / Strip / Lanset
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FASTFINE

ACCURO

ACCURO

İnsülin Kalem İğnesi

Kan Şekeri Ölçüm Sistemi

Kan Şekeri Ölçüm Stribi

Plusmed FASTFINE insülin kalem iğnesi, insülin kalem-
lerine takılarak kullanılır. İğnelerin her vücut tipine uyum 
sağlayan uzunlukları ve genişlikleri vardır. Kullanıcının 
ihtiyacına göre belirlenebilen 8 mm’den 4 mm’ye kadar  
seçenekler mevcuttur. Çocuklar için en kısa ölçü olan 
4 mm kullanılabilir. Her kalem iğnesi, insülin kalemine 
takılabilen plastik bir kartuşa gömülmüş durumdadır. 

Plusmed Accuro kan şekeri ölçüm sistemi, güvenli ve 
doğru ölçümü ile ev kullanımı ve profesyonel alanlarda 
kolaylıkla kullanılabilir. Geniş ekranı sayesinde  kan 
şekeri ölçüm sonucu kolaylıkla okunabilir. 

Plusmed Accuro test stribi, parmak ucundan, 
avuç içinden veya ön koldan alınan tam kandaki 
glikoz değerini sayısal olarak görüntülemek üzere 
Plusmed Accuro kan şekeri ölçüm cihazı ile birlikte 
kullanılmaktadır. 

Steril

Tüm insülin kalemleri ile uyumlu 

Toksik ve pirojenik madde içermez  

Silikon kaplı uç  

4 farklı boyut 
   32 G (0.23 X 4 mm) 
   32 G (0.23 X 5 mm) 
   31 G (0.25 X 6 mm) 
   31 G (0.25 X 8 mm)

Soy metal elektrot

Kapiller tam kanda glikoz ölçümü 

Kutuda 2X25 adet strip

8MM-31G-100
Sipariş Kodu: M026607 
Ürün No: 6945630106392 

5MM-32G-100
Sipariş Kodu: M026606 
Ürün No: 6945630106385 

5MM-32G-100
Sipariş Kodu: M026609 
Ürün No: 6945630106613 

4MM-32G-100 
Sipariş Kodu: M026605 
Ürün No: 6945630106408 

Sipariş Kodu: M020701
Ürün No: 4710627332038

Sipariş Kodu: M020703
Ürün No: 4710627330263

Akıllı kod anahtarı

8 saniyede ölçüm

1,4µl kan numunesi ile ölçüm

300 ölçüm hafızası

1, 7, 14, 30 günlük ölçüm ortalaması

Pil uyarı sembolü

Otomatik açılma / kapanma

Şeker Ölçüm Cihazları / Strip / Lanset  
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pM-101
Dijital Termometre - Kalem Tipi
Vücudun farklı bölgelerinden ölçüm yapılabilmesi için 
uygundur (ağız, koltuk altı, rektum).

±0.1°C doğru ölçüm

60 saniyede ölçüm

Son ölçüm hafızalı

Sesli uyarı
Sipariş Kodu: M029422
Ürün No: 8698864013049

plusTHERM
Dijital Termometre - Kızılötesi Temassız
İnfrared teknolojisi sayesinde vücut (şakak 
ölçümü) ve nesne sıcaklığı (biberondaki sütün, 
banyo suyu sıcaklığı ve yüzey sıcaklıkları) temassız 
olarak 1 saniyede ölçülebilir. Bu özellik sayesinde, 
örneğin, bebeğin ateşi o uyurken ölçülebilir. 

1 saniyede ölçüm

Işıklı LCD ekran

Yüksek ateş uyarısı

10 hafıza

°C/°F değiştirilebilir ölçüm birimi

Otomatik kapanma
Sipariş Kodu: M021645
Ürün No: 8698864007604

pM-GT01
Dijital Termometre - Kızılötesi Temassız
Bu temassız şakak termometresinin, karşılaştırmalı ve 
eş zamanlı olarak yapılan ateşli ve normal vücut ısısı 
ölçümlerinde, ağızdan yapılan ölçüm ile aynı sonucu verdiği, 
önemli eğitim hastanelerinde ASTM E1965-98:2009 standart 
protokolüne göre klinik olarak kanıtlanmıştır. Hastane de ve 
evde kullanılabilir. Son derece pratik olan ürün vücut sıcaklığı 
dışında oda ısısı veya bebeğinizin sütünün sıcaklık derecesi 
gibi birçok farklı ısı ölçümü için rahatlıkla kullanılabilir.

1 saniyede ölçüm

Vücut (şakak), nesne (banyo suyu, 

biberon vb.), ortam ısısı ölçümü

Işıklı LCD ekran

Yüksek ateş alarmı

9 hafıza

°C/°F değiştirilebilir ölçüm birimi

Otomatik kapanma

Düşük pil uyarısı

Telefoto Sıcaklık Ölçme Mesafesi - 10 cm

7

8

9
Sipariş Kodu: M029402
Ürün No: 8698864011403

Ateş Ölçerler
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Dijital / Koldan Tansiyon Aletleri

pM-596
Konuşan/Otomatik - Koldan Ölçen Tansiyon Aleti
pM-596 Konuşan Tansiyon Aleti, 6 dilde sesli yardım 
özelliği sayesinde kan basıncı ve nabız ölçüm 
sonucunuzu kolayca  öğrenmenize yardımcı olur.

Geniş LCD ekran

2 kullanıcı için 2x60 ölçüm hafızası

6 dilde sesli yardım

Hipertansiyon risk sınıflandırması göstergesi 

Düzensiz kalp atımı göstergesi 

Son 3 ölçüm ortalaması

Pil uyarı sembolü

Otomatik kapanma
Sipariş Kodu: M021615
Ürün No: 8698864013070

pM-K02
Otomatik - Koldan Ölçen Tansiyon Aleti
“Real Fuzzy Teknolojisi” ile ölçüm için uygun olan ideal kaf 
basıncını ayarlar. Böylece ölçümden önce herhangi bir kaf 
ayarı yapmaya gerek kalmamaktadır. “Hareket Sensörü”, 
ölçüm sırasında hareket edilmesi durumunda 
kullanıcıyı uyarmaktadır.  

Real Fuzzy teknolojisi

90 ölçüm hafızası

Hipertansiyon risk sınıflandırması göstergesi

Hareket sensörü

Düzensiz kalp atımı göstergesi

Son 3 ölçümün ortalaması

Pil uyarı sembolü

Latex içermeyen patentli konik kaf
Sipariş Kodu: M029302
Ürün No: 8698864007574

Geniş LCD ekran
2x120 ölçüm hafızası
Hipertansiyon risk sınıflandırması göstergesi
Düzensiz kalp atımı göstergesi
Son 3 ölçümün ortalaması
Geniş kaf ölçüsü
Pil uyarı sembolü
Otomatik kapanma

pM-K05 Jumbo
Konuşan/Otomatik - Koldan Ölçen Tansiyon Aleti
pM-K05 Jumbo ile her gün, kolayca ve güvenle 
tansiyon ölçümü yapılabilir. Geniş LCD ekranı 
sayesinde ise ölçüm sonucu rahatlıkla okunabilir.

Sipariş Kodu: M028732
Ürün No: 8698864013452
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pM-795

pM-B51 Plus

Bilekten Ölçen Tansiyon Aleti – Otomatik/Konuşan

Bilekten Ölçen Tansiyon Aleti – Otomatik

Osilometrik metot yöntemiyle kan basıncı ve nabız 
ölçümünü bilekten yaparak 6 dilde kullanım kolaylığı 
sunar.

Osilometrik metot ile bilekten kan basıncı ve nabız 
ölçümü yapmaktadır. (Bilek çevresi:135-195 mm)

Sipariş Kodu: M021616
Ürün No: 8698864013520

Sipariş Kodu: M028735
Ürün No: 8698864013490

Düzensiz kalp atışı algılayıcısı (DKAA)

DSÖ Risk kategorisi göstergesi

2 Kullanıcı için tarih ve saatli 120 hafıza

Son 3 ölçümün ortalaması

2 kullanıcı için 2x60 ölçüm hafızası

6 dilde sesli yardım

Hipertansiyon risk sınıf. göstergesi 

Düzensiz kalp atımı göstergesi 

Pil uyarı sembolü

Otomatik kapanma

Dijital / Mekanik Tansiyon Aletleri

pM-A01S ile tansiyon ölçümleri, kaf/steteskop dinleme yöntemi kullanılarak yapılır. 
Bu özellik sayesinde daha güvenli bir ölçüm sağlanmış olur. 

Sipariş Kodu: M029330
Ürün No: 8698864013230

300 mmHg non-stop pin manometer

D-ring nylon cuff

Dayanıklı metal kadran

Harici,hafif tekli steteskop

Krom kaplama pirinç hava boşaltım valfi

pM-A01S 
Koldan Ölçen Tansiyon Aleti - Mekanik
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pM-N01

pM-N04

Piston Kompresörlü Nebulizatör – Heavy Duty

Piston Kompresörlü Nebulizatör

Kullanıcının koşul ve ihtiyaçlarına uygun olarak; patentli 
Ayarlanabilir Valf (VA) Teknolojisi ile farklı yoğunluklardaki 
ilaçlar kolaylıkla kullanılabilir. Tam açık valf (0,5 ml/dak) 
yüksek yoğunluktaki ilaçlar ve yüksek nefes kapasiteli 
kullanıcılar için; kapalı valf (0,15 ml/dak) çocuk/yeni doğan 
gibi düşük nefes kapasiteli kullanıcılar için uygundur. VA 
teknolojisi, Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı (KOAH) ve 
astım gibi yoğun nebulizatör kullanımı gerektiren solunum 
sistemi hastalıkları için de uygundur.

pM-N04 yüksek kalitede işçiliğe sahip bir üründür. 
Nebulizör, dikkat çekici dizaynıyla bütün yaş gruplarına 
hitap etmektedir. Nebulizör setleri ve güç kablosu için 
iki adet bölümü mevcuttur. Güçlü ve yüksek kalitedeki 
motoru sayesinde uzun ömürlü bir kullanım olanağı 
sağlamaktadır. 

Partikül çapı: <3 μm

Patentli Ayarlanabilir Valf Teknolojisi

Yoğun kullanım için etkin soğutma sistemi

Düşük ses seviyesi

Partikül çapı: <3 μm

Patentli Ayarlanabilir Valf Teknolojisi

Yoğun kullanım için etkin soğutma sistemi

Düşük ses seviyesi

Sipariş Kodu: M029502
Ürün No: 8698864007598

Sipariş Kodu: M029551
Ürün No: 8698864012714

Nebulizörler
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pM-KN01

pM-KN04 Smart

pM-KN03T

Oksijen Konsantratörü – Basınç Salınımlı Emilim

Nebulizörlü Oksijen Konsantratörü

Oksijen Konsantratörü – Taşınabilir

pM-KN01 Oksijen Konsantratörü, emme basınç değişimi prensibiyle 
çalışmaktadır. Cihaz açılır açılmaz tıbbi standartları yakalayan 
oksijen havadan ayırt edilir. Cihazın bütünü olarak planlanmış 
ömrü 20.000 çalışma saatini bulmaktadır. Konsantratör çalışırken 
odadaki oksijen oranı üzerinde etkisi yoktur.

PM-KN04 Smart Oksijen Konsantratörü, Hassas Oksijen Yüzde Göstergesi gibi patentli 
özellikleri ile yüksek teknolojiye sahiptir. %93 saflığında oksijen sağlamasının yanı sıra 
nebülizör tedavisini de sorunsuz bir şekilde uygular. Aynı zamanda gerçekleştirilebilen 
iki fonksiyon sayesinde konforlu bir tedavi imkanı sağlar. Entegre SD Card hafızası 
sayesinde doktorun tedaviyi kontrol etmesine yardımcı olur. Yangın valfi ile güvenlik en 
başlıca dikkat edilen hususlardan biridir.

pM-KN03T Taşınabilir Oksijen Konsantratörü, basınç salınımlı emilim teknolojisi 
prensibini kullanır. Cihaz, normal sıcaklıkta güç açık olduğu zaman, yüksek 
yoğunluklu oksijeni (%93±%3) sürekli olarak havadan ayırt eder. Konsantratör, 
kolayca çalıştırılabilir ve hızlıca kullanılabilir; makinenin akışı istenen düzeyde 
ayarlanabilir ve kesintisiz 24 saat çalışabilir. Oksijen destek yöntemi eşsizdir ve 
diğer sıvılaştırılmış ve yüksek basınçlı oksijen sistemlerinden üstündür.

Oksijen Yoğunluğu: %93±%3

Oksijen Akışı: 0,5 L/dk

Çıkış Basıncı: 0,04-0,07 Mpa

LCD Ekran

Alarm

24 Saat sabit oksijen seviyesiyle çalışma

Patentli oksijen konsatrasyon izleme teknolojisi

Entegre nebulizörlü

SD Kart ile hafızaya kayıt

Yangın güvenliği

Oksijen yoğunluğu: %93±3

Oksijen akışı: 0-5 lt/dk

Oksijen yoğunluğu: %93 ± %3

Nefes sensörü

Alarmlar: Düşük pil, solunum yok, yüksek 

solunum hızı, teknik arıza, güç arızası, düşük 

oksijen konsantrasyonu, yüksek sıcaklık, bakım 

hatırlatması

Ağırlık: 3 kg

Sipariş Kodu: M023023
Ürün No: 8698864012950

Sipariş Kodu: M027123
Ürün No: 8698864012967

Sipariş Kodu: M027123
Ürün No: 8698864012967

Oksijen Konsantratörleri
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PAP Cihazları

pM-CP01 / CP01 PLUS

pM-AP01M PLUS

pM-BP25M S PRO
pM-BP25M ST PRO
pM-BP35 PLUS

CPAP / Nemlendiricili CPAP - Sürekli Pozitif Havayolu Basıncı

Nemlendiricili APAP – AUTO CPAP / MASKE İÇERİR

Nemlendircili BiPAP / MASKE İÇERİR

Obstrüktif uyku apnesi, uyku sırasında kasların doğal olarak rahatlamasından 
dolayı üst hava yolunun daralmasıyla meydana gelir. Bu da, kandaki oksijen oranını 
azaltır ve uykudan uyanmalara neden olur. CPAP cihazı, yüz maskesi hortumu 
ve hava yoluyla hastanın akciğerine basınçlı hava akışı (motorla üretilir) ileterek 
bu duruma son verir. Böylece hasta engelsiz nefes alabilir ve apne ve hipopne 
durumları azaltılır ve/veya önlenir. Bu nedenle CPAP, OSA (Obstrüktif Uyku Apnesi 
Sendromu) tedavisinde en iyi çözümdür.

pM-AP01 Auto CPAP, kullanıcının rahat bir uyku geçirmesi için dizayn edilmiş, 
tedavi parametrelerinin takibi için her türlü datayı sağlayabilen, alarm ve uyarı 
sistemleri ile donatılmış, son derece teknolojik bir ürün olarak; kullanıcıya  
kolaylık, güven ve konfor sağlar.

Basınç aralığı: 4 ila 20 cmH2O

Modlar: CPAP, APAP

4G SD kart

Alarmlar:
1. Maske çıktı 
2. Elektrik kesintisi

Uyarılar:
1. Cihaz arızası
2. Kart hatası
3. Filtre değişim zamanı

Basınç aralığı: IPAP: 4-35 cmH2O, 

EPAP: 4-20 cmH2O

Modlar: CPAP, S, S/T, T

4 G SD kart

Alarmlar: Apne, Düşük/yüksek solunum 
oranı, Maske çıktı, Düşük ventilasyon, 
Elektrik kesintisi

Uyarılar: Cihaz arızası, Kart hatası

C-Flex

A-Flex, C-Flex

0-45 dk rampa süresi

Sessiz tasarım

Otomatik açma/kapama

Cihaz içine entegre nemlendirici tankı

Dokunmatik LED nemlendirici ayar düğmesi

Geniş, aydınlatmalı LCD ekran

Trigger

0-45 dk rampa süresi

Otomatik kaçak kompanzasyonu

Grafikli veri ekranı

Cihaz içine entegre nemlendirici tankı

pM-CP01 Plus
Sipariş Kodu: M022501
Ürün No: 8698864011366

pM-CP01
Sipariş Kodu: M022500
Ürün No: 8698864011359

Sipariş Kodu: M027132
Ürün No: 8698864012080

Sipariş Kodu: M027331
Ürün No: 8698864012936

Basınç aralığı: 3 ila 20 cmH2O

Maske çıktı alarmı

Kolay kurulum avantajı

0-60 dk rampa süresi

Düşük ağırlık

Sessiz dizayn

6 kademeli ısı ayarı

Aydınlatmalı LCD Ekran

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12
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Aspiratör Cihazları ve CPAP Maskeler

LARGE
Sipariş Kodu: M027183
Ürün No: 8698864011687

LARGE
Sipariş Kodu: M027182
Ürün No: 8698864011670

MEDIUM
Sipariş Kodu: M027181
Ürün No: 8698864011687

MEDIUM
Sipariş Kodu: M027180
Ürün No: 8698864011670

Anti- asfeksi valfi

Ayarlanabilir silikon alın desteği

Çift taraflı havalandırma boşluğu

Oksijen giriş portu

Lateks içermez

Ayarlanabilen klips

Döner başlıklı dirsek

pM-FM
CPAP Maske - Yüz
pM-FM Yüz Maskesi; konforlu, esnek ve sessizdir. Cilt ile teması 
en aza indirecek ve bu sayede tedavi sırasında kullanıcının 
rahat hissetmesini sağlayacak biçimde tasarlanmıştır.

Ayarlanabilir silikon alın desteği

Havalandırma boşluğu

Oksijen giriş portu

Lateks İçermez

Kırılmaz klips

Döner başlıklı dirsek

pM-NM
CPAP Maske - Nasal
pM-NM Nazal Maskesi, rahat, esnek ve sessizdir. Cilt 
ile teması en aza indirir ve bu sayede tedavi sırasında 
kullanıcının daha rahat hissetmesini sağlar.

Sipariş Kodu: M024901
Ürün No: 8698864001015

Yüksek negatif basınç (18 l/dk.)

Yağsız pompa sistemi

Entegre sıvı kabı

pM-7E A
Aspiratör Cihazı - Elektrikli

Mobil Aspiratör Cihazı; hastalık, koma ve ameliyat sonrası 
evde bakımı devam eden, balgam çıkarmakta güçlük 
çeken hastalarda veya kan gibi sıvıların aspirasyonunda 
kullanılmaktadır. Ayrıca klinik uygulamalarda, acil 
servislerde, ameliyathanelerde ve hasta odalarındaki tıbbi 
bakımlarda da sık kullanılan bir cihazdır. Bu cihaz yağlama 
gerektirmez.

Düşük ses seviyesi

Portatif tasarım
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pM-AD01

pM-2012 PLUS

Havalı Yatak Sistemi - Boru tipi

Havalı Yatak Sistemi - Baloncuk Tipi

Bu havalı yatak sistemi, hastanın rahatını optimize ederken, basınç 
ülseri görülme oranını azaltmayı amaçlar. Acil bir durumda, yatağın 
havasını hızlı bir şekilde indirmek için, CPR bandını çekilerek yatak 
defibrilatör kullanımına hazır hale getirilebilir.

Uzun süre yatarak tedavi görecek ya da yatağa bağımlı 
hastaların ev ortamındaki konforunu sağlamaya ve aynı 
zamanda basınçtan kaynaklanan ülseri önlemeye yardımcı 
olur.

Hava ventilasyon özelliği

A-B sırasındaki borular ile dalgalı şişme

CPR - Hızlı hava Boşaltım valfi

Dayanıklı, kaliteli PVC

Kullanımı kolay

Ayarlanabilir

Daha az ses, titreşim, ısınma

Kancaları sayesinde yatağa kolay montaj

Kolay kullanım

Ayarlanabilir basınç

Maks. ağırlık kapasitesi: 120 kg

Düşük ses seviyesi

Sipariş Kodu: M022141
Ürün No: 8698864007123

Sipariş Kodu: M022180
Ürün No: 8698864013322

Havalı Yataklar / TENS Cihazları

pM-TE01
TENS + EMS Terapi Sistemi
TENS+EMS terapi sistemi, 2 kanallı ve dijital göstergeye sahiptir. 
TENS (Transkutan Elektriksel Stimülasyon) kronik ağrıların 
semptomatik tedavisinde kullanılır. EMS (Nöromusküler 
elektriksel stimülasyon) ise kas spazmların giderilmesinde,  
hareketsizlik atrofisinin önlenmesi veya geciktirilmesinde, 
lokal kan dolaşımının artırılmasında, kaslara yeniden hareket  
kazandırılmasında etkilidir.

8 farklı terapi programı

2 kanallı 

Düşük pil seviyesi uyarısı

Ayarlanabilir tedavi ve yoğunluk süresi

12 kademe zamanlayıcı

Otomatik kapanma 
Sipariş Kodu: M026501
Ürün No: 8698864007703
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pM-WCH

pM-WCHA

pM-WCHP EM

Tekerlekli Sandalye

Tekerlekli Sandalye

Akülü Tekerlekli Sandalye - Elektromanyetik

Hareket kabiliyeti kısıtlanmış olan kişiler için hazırlanmış 
olan bu tekerlekli sandalye pratik kullanımı sayesinde hayatı  
kolaylaştırmaya yardımcı olur.

pM-WCHA Tekerlekli sandalye; kolay kullanımı sayesinde, kullanıcıya 
konfor, güven ve özgürlük sağlar.

pM-WCHP Tekerlekli sandalye; kullanıcı konforunu üst seviyede 
artırmak için tasarlanmış olup, rahat kullanıma sahiptir.

Katlanabilir şase

Deri oturma ve sırt dayama yeri

Çelik gövde

Kaldırılabilir ayak ve kol desteği

8’’ teker ve 24’’ sağlam arka tekerlek

Koltuk genişliği 16’’, 18’’, 20’’ ayarlanabilir

Sipariş Kodu: M022160
Ürün No: 8698864010291

Sipariş Kodu: M022260
Ürün No: 8698864012172

Sipariş Kodu: M022166
Ürün No: 8698864013513

Tekerlekli Sandalyeler

Ayarlanabilir sırt açısı ve yüksekliği

Taşımayı kolaylaştıran çatal çerçevesi

Çıkartılabilir oturma yeri ve örtüsü

Sert dönüşler için kompakt ebatlar

Kalkabilen kol ve ayak dayanakları

Uzun ömürlü piller

Piller ve şarj aleti dahil
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Hasta Bakımı

pM-CH320

pM-CS01

Sıcak / Soğuk Kompres – Kılıflı

Soğutucu Sprey

Soğuk kullanımda ağrının azaltılmasında kullanılır. Sıcak 
kullanımda ise kasların gevşetilmesine ve kan akımının dü-
zenlenmesine yardımcı olur. Özel kılıfı ile her iki uygulama 
sırasında da yaralı bölgeye doğrudan teması engelleyerek 
konforlu bir tedavi sağlar. 

pM-CS01 Etil klorür, aşırı soğutma sağlamak suretiyle 
cilt anestezisi için lokal anestezi yapmak amacıyla 
üretilmiştir. 

Dondurulabilir ve mikrodalgada ısıtılabilir

Ağrıların hafifletilmesi

Şişliklerin giderilmesi

Enjeksiyon öncesi anestezi

Spor yaralanmalarında rahatlama

Ödem rahatsızlıklarının giderilmesi

Sipariş Kodu: M024857
Ürün No: 8698864007758

Sipariş Kodu: M020601
Ürün No: 8698864011267
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pM-BS01

pM-8709

pM-JW310

Bebek Tartısı

Mekanik Banyo Baskülü

Cam Vücut Tartısı

Bebek Tartısı, bebeğinizin fiziksel gelişimini kolaylıkla ve eksiksiz takip edilmeniz için 
kilo ve boy ölçümü sağlar. Evde ve hastanelerde kullanılabilir. 

Mekanik banyo baskülü ile vücut ağırlığınızı 
güvenilir bir şekilde takip edebilirsiniz. Dayanıklı 
yapısı sayesinde sağlık kurumlarında da hekimlerin 
beğenisini kazanmıştır.

Sipariş Kodu: M024323
Ürün No: 8698864011663

Sipariş Kodu: M024331
Ürün No: 8698864013735

Sipariş Kodu: M024322
Ürün No: 8698864011625

Tartılar

Kapasite 20 kg / 44 lb 

Ölçek: 5g/0.01lb

Minimum tartma kapasitesi: 100g/0.22lb

60 saniye sonra otomatik kapanma

Kapasite 200 kg

Geniş ekran

Geniş platform

Oda sıcaklığı ölçümü: 5-50°C /41-122°C

10 hafıza

Dahili mezura – 150cm

Düşük pil uyarısı

Yüksek Doğrulukta Gerilim Ölçer Sensorü

Güçlendirilmiş Güvenli Cam Platform

Kapasite: 180 Kg

Hassasiyet: 100g/0.2lb

LCD Ekran

Basarak Otomatik Çalışma

Otomatik Kapanma

Aşırı Yük Göstergesi

Düşük Pil Göstergesi
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