GÖRDÜKLERİNİZE İNANAMAYACAKSINIZ!
Beşeri hekimliğin ileri endoskopik tanı ve tedavi yöntemleri,
Fujifilm Fujinon & Hasvet iş birliği ile
veteriner hekimlerimizin hizmetine sunuldu.

BİLGİYE ULAŞMANIN EN KOLAY YOLU

Veteriner hekimler için bilgi kaynağı olarak tasarlanan DATAVET geliştirildi.
Teşhise ve tedaviye giden yolda en büyük destekçiniz.

E-VET TEKNOKENTTE

E-vet Yazılım merkezini
Akdeniz Üniversitesi Teknokent AR-GE binasına taşıyarak
pet klinik, poliklinik ve hastaneler için
4 dilde yazılmış E-vet Pro Programını hazırladı.

PRO

DOĞRU MARKALAR, UZUN YILLAR

PUZZLE’IN EKSİK PARÇALARI TAMAMLANIYOR.

“Mindray Türkiye Exclusive Distribütörü” olduk.

SEKTÖR İÇİN BİR HAYALİMİZ
DAHA GERÇEK OLDU

Veteriner hekimlere hayat boyu öğrenme odaklı sürekli eğitim seminerleri
düzenlemek amacıyla Ankara’da Vetpartner Medikal şirketi kuruldu.

PROFESYONELLERDEN, PROFESYONELLERE

İlaç sektörünün yarınları için
Ar-Ge yetkinliğimizi arttırarak global
bir ilaç üreticisi ve ihracatçısı olma hedefi ile
PI FARMA Hasvet Medikal tarafından satın alındı.

18.000 adet ürün çeşidi ile cerrahi alet imalatı yapan
SAFİR CERRAHİ ALETLER kuruldu.

DEĞİŞİM BAŞLADI
Sektörde değişimi başlatan
ilk cihaz ithalatını yaptık.

EKOSİSTEMİN TEMEL TAŞI

E-vet Yazılım 500. klinik kurulumunu ve
12. Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesi
Otomasyon Sistemi kurulumunu tamamladı.
E-vet Barınak Yazılımı’nın ilk kurulumu gerçekleştirildi.

HASVET SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ

MARKALAŞIYORUZ

Mesleki gelişimimizi devam ettireceğimiz,
birebir eğitimlere ev sahipliği yapacak,
yüksek teknolojiye sahip eğitim merkezimiz
merkez ofisimizde açıldı.

Hasvet ve Düvebank markalarına tescil alındı.

“GELECEĞİ
BUGÜN TAŞIYORUZ”
Hasvet Ecza Deposu Antalya’da kuruldu.

EN İYİSİ OLSUN İSTEDİK

ED

İNOVASYON ÖDÜLÜ DATAVET’İN

Veteriner ortopedi ve cerrahide güncel teknoloji
ve yenilikçi ürünleri meslektaşlarımızla
buluşturmak için Travmavet’le güçlerimiz birleştirildi.

Datavet, bilgiye ulaşımın yolunu alışılmışın dışına çıkararak
“Süreç İnovasyonu” alanında İnovasyon ödülüne layık görülerek,
Kalkınma Bakanı Sn. Lütfi ELVAN tarafından ödül aldı.

İYİ Kİ DOĞDUN E-VET!

E-vet Yazılım A.Ş. kuruldu.
E-vet Veteriner Yazılım Sistemleri sektöre kazandırıldı.
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Hasvet Medikal, VINDINO
(Veterinary Industrial Innovation)
markası ile dünya çapında
ihtiyaçları karşılama altyapısına sahip üretim tesisinde
endüstriyel klinik ekipmanları üretimine başladı.

“Fujifilm Türkiye Exclusive Distribütörü” olduk.

Sürekli gelişim parolasıyla
hizmet kalitemizi artırmaya devam ediyoruz.
Ekim 2020 itibari ile 95 kişiye ulaşan
#hasvetteam merkez yerleşkesinde mevcut
ofis alanını iki katına çıkarttı.

HAZIRIZ

EKOSİSTEMİMİZİ BÜYÜTÜYORUZ
VINDINO

YOL ARKADAŞLIĞINA BAŞLADIK

HOŞ GELDİNİZ

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2007

2005

2004

1996

1996

GLOBAL TİCARETE İLK ADIM

VİMAGO BT HASVET İLE TÜRKİYE’DE
Steteskoptan tomografiye…
Veteriner hekimler için geliştirilmiş, dünyada ilk ve tek
Bilgisayarlı tomografi, floroskopi ve dijital radyografi
özelliğine sahip cihazlarımız kuruldu.
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GELİŞMEYE ve GELİŞTİRMEYE DEVAM

Medyavet medya ve reklam birimi Hasvet Medikal bünyesinde
veteriner hekimlere hizmet vermeye başladı.
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HAZIRIZ

İLETİŞİMİMİZİ
DİJİTALLEŞTİRDİK
Hasvet’e dair tüm cevaplar
mobil cihazınızda.

DAHA İYİSİ İÇİN

Hasvet Medikal Danışmanlık Yazılım Ltd. Şti.
merkezini Antalya’ya taşıdı.

BÜYÜYORUZ

Hasvet Medikal Antalya, İstanbul,
İzmir ve Ankara yapılanmalarını tamamladı.

BAXTER’LA TANIŞIN

Hayat kurtaran ürünleri ile dünya devi
Baxter hemodiyafiltrasyon cihazları Hasvet ile artık
veteriner hekimlerimizin ve can dostlarımızın yanında.

Hasvet Veteriner Hizmetleri Ltd. Şti.
Isparta Şarkikaraağaç’ta kuruldu.

Odağına hastayı alan ekosistemimizin en önemli
ayağı olan “eğitim”i alanında uzman veteriner
hekimler aracılığıyla sizlere her an ulaştırmak
için Hasvet Akademi kuruldu.
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5 yıldır geliştirilen Maestro ERP uygulaması
şirket içinde kullanılmaya başlandı.

Hasvet, 8 veteriner hekimle birlikte
Türkiye’nin ilk polikliniklerinden biri oldu.

KURULUŞ

EKOSİSTEMİN TAMAMLAYICISI;
HASVET AKADEMİ

2017

ERP YAZILIM İNOVASYONU

İLKLERİN BAŞLANGICI

Damızlık hayvan teminine başlanarak,
hayvancılığa en önemli yatırımlarımızdan birini başlattık.

2013

KABUK DEĞİŞTİRİYORUZ

Hasvet Medikal Danışmanlık Yazılım Ltd. Şti.
Veteriner Hekim Hidayet ŞİMŞEK tarafından
medikal cihaz ithalatı ve satışı amacıyla kuruldu.

FARKLI YAKLAŞIMLAR,
FARKLI ÇÖZÜMLER
Hasvet Medikal bünyesinde
veteriner hekimliğine özel
yazılım birimi oluşturuldu.

HERKESE ÖZEL BİR E-VET

E-vet Smart Pet ve E-vet Smart Bovine yazılımları geliştirildi.
Tüm yazılımların mobil uygulamaları geliştirildi.

EKOSİSTEM BALKANLAR’DA
Hasvet Balkan ülkeleri yurt dışı yapılanması
oluşturuldu.

10.000

Hasvet Medikal onbininci ürününün
kurulumunu gerçekleştirdi.

İNOSANTE

“Tek tıp, tek sağlık” ilkesinden yola çıkarak
beşeri hekimliğe hizmet edecek
İnosante şirketi kuruldu.

PHILIPS VETERİNER HEKİMLERİN HİZMETİNDE
Kardiyolojide dünya lideri Philips, Hasvet ile artık
veteriner hekimlerimizin ve can dostlarımızın yanında.

Ultrasound

ÜLKE SINIRLARINI AŞTIK
Yurtdışında iki büyük hayvan
hastanesi projesi tamamlandı.

Hasvet
ekosistem

Yeryüzünde kurulabilecek en temiz hayaller ile kuruldu Hasvet... Çıkış noktamız GÜVEN'di.
Meslektaşlarına en ideali sunmaktan başka arzusu olmayan inovatif veteriner hekimler tarafından, dürüst ve
güvene dayalı bir iş modeli ile vaad ettikleri her şeyi gerçekleştirmek için kuruldu.
Karlılık hedefleri ile değil, işini yaparken aşkla ve en iyisini yapmanın verdiği huzur ile mutlu olan insanlarla
büyük bir aile oldu Hasvet.
Tecrübelerimizden öğrendik ki bütün işler aslında aynı; önemli olan yaptığın işe, bulunduğun sektöre ve
paydaşlarına kattığın değer. İlk günden bugüne yapabileceklerimizin sınırlarını zorlayarak, sektörümüze en
iyiyi hep beraber sunmaya çalıştık. Enerjimizi diri, zihnimizi genç tutarak ve iş ahlakımızdan taviz vermeden,
geleceğe inanarak çalışmaya hız kesmeden devam ediyoruz.
Vizyonumuz, hasta odaklı yaklaşım sergileyerek yaşayan bir ekosistem oluşturmak, bu sistemin her bir yapısını
ayrı ayrı parlatarak güçlü ve tek bir ışık elde edip, veteriner tıbbın her noktasını aydınlatmaktır.
Hedefimiz, bu benzersiz değerler bütününü inovatif fikirler ve farklı bakış açılarıyla güçlendirerek, bizlere eşlik
eden yol arkadaşlarımız olan meslektaşlarımıza güç katmaktır.

Sektörümüzün tüm ihtiyaçlarına eksiksiz yanıt vermek üzere tasarlanmış mükemmel bir yapı içinde
“Hasvet Ekosistemi”nin her halkasına bir yenisini ekliyor, büyüyerek ve güçlenerek yolculuğumuza daha emin
adımlarla ilerliyoruz. Her geçen gün genişleyen Hasvet Ailesi ile ülke sınırlarımızı aşarak hızlı ve ulaşılabilir bir
hizmet ağı sağlıyoruz.
Dünya veteriner sağlık sektörünü oluşturan medikal cihazlar, cerrahi aletler, klinik yazılım sistemleri,
endüstriyel klinik ekipmanlar ve ilaç gibi tüm çözümleri içinde barındıran “Hasvet Ekosistemi”nin sağladığı
faydalar ile meslektaşlarımızın gelişim ve dönüşüm yolculuğuna eşlik ediyoruz.
Her meslektaşımızın mesleki gelişimine katkı sağlamak, her hastanın teşhis ve tedavisinde yanında olmak
ve sağlıklı dostlarımızın yaşamlarını konforlu hale getirmek için; bilim ve eğitimi değerlerimizin en başına
koyuyoruz.
Birbirimize verdiğimiz güçle; birlikte kurduğumuz gelecek hayalleri için sabırsızlanıyor, bizleri yalnız
bırakmayan tüm yol arkadaşlarımıza en içten teşekkürlerimizi sunuyoruz.
Hidayet ŞİMŞEK
DVM, MBA
Hasvet A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı
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SİPARİŞ
TEKNİK SERVİS
AKADEMİ
KAMPANYALAR
DUYURULAR
FIRSAT ÜRÜNLERİ
SOSYAL SORUMLULUK PROJELERİ

SİPARİŞ MODÜLÜ

SİPARİŞ TALEBİ OLUŞTURMA
SİPARİŞLERİN GÖNDERİM VE KARGO TAKİBİ
REZERVE ÜRÜN TALEBİ
GEÇMİŞ SİPARİŞLERİN GÖRÜNTÜLENMESİ
SARFLARA AİT AKADEMİK VE TEKNİK İÇERİKLER

AKADEMİ MODÜLÜ

ONLINE EĞİTİM VİDEOLARI
UYGULAMALI EĞİTİM VİDEOLARI
CİHAZLARIN AKADEMİK KULLANIM İÇERİKLERİ
VAKA SUNUMLARI
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TEKNİK SERVİS MODÜLÜ

CİHAZ ARIZASI İÇİN SERVİS TALEP ETME
SERVİSE GÖNDERİLEN CİHAZIN TAKİBİ
CİHAZA AİT TEKNİK DÖKÜMANLAR
GEÇMİŞ TEKNİK SERVİS HİZMETLERİNİN GÖRÜNTÜLENMESİ

MUHASEBE MODÜLÜ

ÖDEME PLANLARININ GÖRÜNTÜLENMESİ
GEÇMİŞ BAKİYELERİN GÖRÜNTÜLENMESİ
SİPARİŞLERE AİT FATURALARIN GÖRÜNTÜLENMESİ

KLİNİK EKİPMANLARI

KAN ANALİZ CİHAZLARI
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MINDRAY BC 5000 VET KAN SAYIM CİHAZI
HASVET VH5R KAN SAYIM CİHAZI
MINDRAY BC 30 VET KAN SAYIM CİHAZI
HASVET VH3 KAN SAYIM CİHAZI
FUJIFILM DRI CHEM NX600IC BİYOKİMYA CİHAZI
FUJIFILM DRI CHEM NX700V BİYOKİMYA CİHAZI
FUJIFILM DRI CHEM NX500i BİYOKİMYA CİHAZI
FUJIFILM DRI CHEM IMMUNO AU10V HORMON ANALİZ CİHAZI
VCHECK V200 HORMON ANALİZ CİHAZI
HASVET 838CA KOAGÜLASYON ANALİZ CİHAZI
HASVET 838IA IMMUNOASSAY CİHAZI
MINDRAY BS 240 BİYOKİMYA ANALİZ CİHAZI
RANDOX DAYTONA+ BİYOKİMYA ANALİZ CİHAZI
RANDOX MONACO BİYOKİMYA ANALİZ CİHAZI
RANDOX MISANO BİYOKİMYA ANALİZ CİHAZI
MNCHIP POINTCARE V3 TAŞINABİLİR BİYOKİMYA ANALİZ CİHAZI
RADIOMETER ABL9 KAN GAZI ANALİZ CİHAZI
EDAN I15 KAN GAZI ANALİZ CİHAZI
MINDRAY MR96 A ELISA OKUYUCU
MINDRAY MW12A ELISA YIKAYICI
WELLIONVET BELUA KETON VE GLUKOZ ÖLÇER
WELLIONVET GLUCO CALEA GLUKOZ ÖLÇER
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RADYOLOJİ
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VIMAGO BİLGİSAYARLI VETERİNER TOMOGRAFİ SİSTEMİ
(BT, FLOROSKOPİ, DR)

RADYOLOJİ
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FUJIFILM FDR D-EVO 2 DR DEDEKTÖR
FUJIFILM FDR SE LITE DR DEDEKTÖR
IRAY TECHNOLOGY VENU 1717 XV-TSI DR DEDEKTÖR
FUJIFILM FCR PRIMA T2 CR
ECORAY ULTRA 200A RÖNTGEN CİHAZI
ECORAY ULTRA HF100 RÖNTGEN CİHAZI
MINDRAY VETIX P8 RÖNTGEN CİHAZI
BROWINER BEATLE-05V RÖNTGEN CİHAZI
HASVET 838 UHF100 RÖNTGEN CİHAZI
HASVET 838 HF50 RÖNTGEN CİHAZI
FUJIFILM FDR XAIR MOBİL RÖNTGEN CİHAZI
HASVET 838R RÖNTGEN CİHAZI
JYF10D DİŞ RÖNTGENİ
HANDY HDR-600 DENTAL DR

LABORATUVAR ÜRÜNLERİ
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EUROMEX TRİNOKÜLER ISCOPE LCD MİKROSKOP
EUROMEX TRİNOKÜLER ECOBLUE EC 1153 LCD MİKROSKOP
EUROMEX STEREO NEXIUSZOOM(EVO) LCD MİKROSKOP
EUROMEX BİNOKÜLER ISCOPE LCD MİKROSKOP
NINGBO 107E2 TRİNOKÜLER MİKROSKOP
NINGBO 107E BİNOKÜLER MİKROSKOP
BRESSER LCD MİKROSKOP
HASVET KAN KARIŞTIRICI
HASVET SANTRİFÜJ
HASVET DATALOGGER
HASVET WOOD LAMBASI
MINDRAY UA 60V İDRAR ANALİZ CİHAZI
HASVET VUC İDRAR ANALİZ CİHAZI
BIONOTE ANIGEN HIZLI TEST KİTLERİ
SENSPERT HIZLI TEST KİTLERİ
BD ENJEKTÖR
GREINER BIO ONE KAN ALMA TÜPLERİ

ANESTEZİ CİHAZLARI

ULTRASONOGRAFİ
32
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PHILIPS AFFINITY 50 DOPPLER ULTRASON
MINDRAY VETUS 8 DOPPLER ULTRASON
MINDRAY VETUS 7 DOPPLER ULTRASON
MINDRAY VETUS 5 EXP DOPPLER ULTRASON
MINDRAY M9 VET DOPPLER ULTRASON
MINDRAY E7 VET DOPPLER ULTRASON
FUJIFILM SONOSITE EDGE 2 VET DOPPLER ULTRASON
MINDRAY Z60 VET DOPPLER ULTRASON
MINDRAY DP50 VET ULTRASON
MINDRAY DP10 VET ULTRASON
PHILIPS LUMIFY DOPPLER ULTRASON

ENDOSKOPİ
52
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FUJIFILM ELUXEO LITE EP-6000 ENDOSKOPİ
FUJIFILM EPX-3500 HD ENDOSKOPİ
MINDRAY VETINA3 CS3
MINDRAY VETINA3 CS7
MINDRAY VETINA3 ES3
AOHUA VET-OR 1200 HD ENDOSKOPİ
HASVET ENDOSKOPİ KULESİ
LARİNGOSKOP
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MINDRAY WATO EX 35 VET ANESTEZİ CİHAZI
MINDRAY WATO EX 20 VET ANESTEZİ CİHAZI
ETERNITY AM832V ANESTEZİ CİHAZI
MINDRAY VETA 5 ANESTEZİ CİHAZI
MINDRAY VETA 3 ANESTEZİ CİHAZI
RWD R640 ANESTEZİ CİHAZI
RWD ROC 5A OKSİJEN KONSANTRATÖRÜ
RWD RSV EGZOTİK & KÜÇÜK HAYVAN VENTİLATÖRÜ
RWD R419 VETERİNER AKILLI VENTİLATÖR

YOĞUN BAKIM ÜRÜNLERi
118
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LIFEGUARD YOĞUN BAKIM KABİNİ MAXI / MIDI
CURADLE PET BROODER 90 YOĞUN BAKIM KABİNİ
CURADLE SMART 160 PRO
CURADLE SMART 160 PRO PLUS
MINDRAY EPM 12M VET HASTABAŞI MONİTÖRÜ
MINDRAY UMEC 12 VET HASTABAŞI MONİTÖRÜ
HASVET 838 PMC MİNİ HASTABAŞI MONİTÖRÜ
HASVET 838 PM MİNİ HASTABAŞI MONİTÖRÜ
CAREWELL ECG 1103L VET VETERİNER EKG CİHAZI
URIT 9000 VET DİAGNOSTİK SET

BAXTER PRISMAFLEX HEMODİYAFİLTRASYON
EME POLYTER EVO FİZİK TEDAVİ CİHAZI
AHANVOS HV 300A PLUS DAMAR MÜHÜRLEME VE ELEKTROKOTER SİSTEMİ
HASVET 838BK BİPOLAR KOTER
HASVET 838K KOTER
OPTOMED SMARTSCOPE PRO FUNDUS KAMERA
ICARE TONOVET PLUS VETERİNER TONOMETRE
HASVET VDU TAŞINABİLİR DİŞ TEDAVİ ÜNİTESİ
VET W3 KAVİTRON
FIREFLY KABLOSUZ VİDEO OTOSKOP
FIREFLY KABLOSUZ DERMATOSKOP
RIESTER OTOSKOP OFTALMOSKOP
HASVET 838 OTOSKOP OFTALMOSKOP ÜNİTESİ
MINDRAY HYLED 580VET OPERASYON LAMBASI SERİSİ
MINDRAY HYLED 180VET OPERASYON LAMBASI SERİSİ
MINDRAY BENEFUSION VP3 VET İNFUZYON POMPASI
MINDRAY BENEFUSION SP3 VET ŞIRINGA POMPASI
HAWKMED SERUM ISITICI
JABES STETESKOP
HASVET GALOŞ MAKİNESİ
HALO MİKROÇİP OKUYUCU VE MİKROÇİP

ENDÜSTRİYEL KLİNİK EKİPMANLAR
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VINTAB 60 YÜZER RÖNTGEN MASASI
VINTAB 50 RÖNTGEN MASASI
VINTAB 35 OTOMATİK OPERASYON MASASI
VINTAB 25 MUAYENE MASASI
VINTAB 10 MAYO MASA
VINCLEAN 20 EL YIKAMA ÜNİTESİ
VINCLEAN 11 PET & TRAŞ ÜNİTESİ
VINCLEAN 10 PET YIKAMA ÜNİTESİ
VINCAGE 20 KÖPEK KAFESİ
VINCAGE 10 KEDİ KAFESİ
KAFES ÜNİTESİ KEDİ-KÖPEK
VINHANGER 10 SERUM ASKISI
VINSTER 48 STERİLİZATÖR
VINSTAT 20 OTOMATİK RÖNTGEN AYAĞI
VINSTAT 10 BASİT RÖNTGEN AYAĞI
VINTRO 10 ULTRASON SEHPASI

CERRAHİ ALETLER
176
177
178
179
180
181

YUMUŞAK DOKU SETİ
KEDİ KÖPEK KISIRLAŞTIRMA SETİ
BASİT ORTOPEDİ SETİ
TEMEL DİŞ SETİ
GÖZ CERRAHİ SETİ
CERRAHİ MATKAP

VİDA VE PLAK SETLERİ
184
186
188
190
192
194

MINI PLUS SET
MIDI SET
MAXI SET
MIPO SET
XL SET
TTA SET

E-VET HASTANE VE KLİNİK OTOMASYON
198
200
201
202

E-VET SMART PET
SMARTVET
DATAVET
FUJIFILM SYNAPSE PACS
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Dünyadaki Veteriner Spesifik
ilk ve tek tomografi cihazı

0,09 mm kadar (insan saç teli inceliğinde) küçük kesitlerde, yüksek çözünürlükte izotropik vokseller ve eşsiz 3D (üç
boyutlu) aksiyel, transversal ve sagital olarak incelenebilen mükemmel görüntüler sunar.
(0.06-0.03-0.01 mm voksel seçenekleri mevcuttur)
14 cm alanda 3 yönlü 100 mikrona kadar düşürülebilen çok sayıda yüzlerce kesit alır.
30 kat daha yüksek çözünürlük elde edilir.*
Standart BT (Bilgisayarlı Tomografi)'lere göre bir bölge çekimi için % 60 - 90 daha az radyasyon yayar.
Vimago™ diğer tüm standart BT cihazlarından çok daha küçüktür.

3m x 4m boyutlardaki bir odaya sığar ve size daha çok uygulama alanı bırakır.
3 fazlı olmayan şehir elektriği ile çalışır.
Tüm bu özellikleri sayesinde BT cihazlarına göre oda kurulum maliyeti minimumdur.*
*Standart BT cihazlarıyla karşılaştırıldığında
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Vimago™ GT30 60 gram ve 90 kilogram arasındaki ağırlığa sahip
hayvanlarda vasküler durumların incelenmesi, ek olarak ortopedik
hastalardan kanser hastalarına kadar çeşitli değerlendirmeler
yapmak için tasarlanmıştır. Akciğer parankiminin ve çoğu yumuşak
dokunun tanısal görüntülerini oluşturabilir.

Tomografi

Vimago sert dokuları taramanın getirdiği zorlukları
aşarak en yüksek flat panel BT teknolojisine ulaşmıştır.
HU serisi makineleri, 30 cm genişliğinde maksimum
edinim FOV'una (Field Of View/ Görüntüleme Alanı)
sahiptir ve son versiyon 16 bit A/D (Analog-Dijital)
görüntü dönüştürme sistemleri ile görüntü kalitesini
çok yüksek derecede iyileştirir ve daha kontrastlı
görüntülere çevirir. Kemik ve yumuşak dokuların çok
yüksek uzamsal çözünürlüğe sahip görüntülerini üretir.
Fareden, büyük köpeklere kadar değişen büyüklükteki
hayvanlarda vasküler durumlarının incelenmesi ve
ortopedik hastalardan kanser hastalarına kadar çeşitli
diagnostik değerlendirmeler yapmak isteyenler için
tasarlanmıştır.

Diji̇ tal Radyografi
Özellikler

30 cm'lik bir FOV (Field of View = Görüntüleme Alanı) ve yapay bileşenleri azaltan fiziksel filtreler kullanarak, sert dokuları
taramanın getirdiği zorluk sınırlarını aşarak en yüksek flat panel BT teknolojisine ulaşmıştır. Her stack (bölge) için çekim süresi
10 ila 27 saniye arasındadır; seri olarak (arka arkaya) maksimum 7 stack tarama seçeneği ile çekim gerçekleştirildiğinde Z
ekseni boyunca görüntü elde etme uzunluğu 15 cm'ye kadar artar.
Spesifikasyon: Tüm Küçük Hayvanlar (Kedi, Köpek, Kanatlı ve Egzotik Hayvanlar vb.)
Modlar: Bilgisayarlı Tomografi (BT), Floroskopi, Dijital Radyografi (DR)
Hasta boyutu: 60 gr - 90 kg arasındaki ağırlığa sahip hastalar için uygundur (50 cm göğüs kafesi çapına kadar)
Çalışmaya hazırlık süresi: < 3 dk
Görüş alanı: 32 cm yarıçap x 78 cm uzunluğa kadar
Çözünürlük: 0,09 mm kadar (insan saç teli inceliğinde) küçük izotropik vokseller (0.06-0.03-0.01 mm seçenekleri mevcuttur)
Güç gerekliliği: 220 V
Boyut: 230 cm genişlik x 164.5 cm yükseklik x 85 cm derinlik
Toplam ağırlık: 600 kg
Odak noktası: 0,75 mm
Gantri portal çapı: 60 cm
Ayarlanabilir KV: 40 - 120 kV
Maksimum mA: 10 – 120 mA
Floroskopi: 1-16 fps
Çekim hızı: 12 cm/24 sn

Sisteme entegre panel sayesinde ayrı kaset
kullanmadan, hastanın hareket etmesine gerek
kalmadan her açıdan (Dorsoventral, Mediolateral,
Lateromedial, Laterolateral çift yönlü) dijital
grafilerini alabilme özelliğine sahiptir.
Bilgisayarlı Tomografi rekonstrüksiyonları ile
panoramik diş röntgen görüntüleri elde etmeye
olanak sağlar.
Elde edilen görüntülere kullanıcının ihtiyaç duyduğu
her an, WiFi bağlantısı ile sistemin uzaktan kumanda
edilmesi mümkündür. Görüntüler tek tık ile
taşınabilir belleklere aktarılabilir.

Floroskopi

Yutmanın oral fazının değerlendirilmesi ve özofageal
patolojilerin belirlenmesinde en etkin yöntem
sayılan modifiye baryumlu yutma testi, çapraz bağ
kopuklarının teşhis edilemediği durumlarda tibial
itme ve çekmece gözü testi gibi diagnostik testlerin
floroskopik olarak yapılmasına olanak sağlar.
Floroskopi ile operatif müdahalelerde implant
yerleşiminin sağlamasını saniyeler içinde rahatlıkla
gerçekleştirebilir.
Otomatik parlaklık/kontrast ayarı yapabilmesi, çekim
sırasında hekimin manuel histogram kullanımına
olanak sağlaması ile görüntülenen bölgeden en
mükemmel görüntüleri elde eder.
Gantri, arzu edildiği gibi ileri geri hareket ettirilebilir
ve standart C kollu sistemlerden çok daha yüksek
görüntüleme kalitesine sahiptir.
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DR DEDEKTÖR

Güçlendirilmiş dış gövde

Batarya seviyesi göstergesi

18 saatten fazla “Stand-By”

•

FUJIFILM’in eşsiz ISS teknolojisi, düşük dozda yüksek çözünürlüklü görüntüler sağlar. CsI sintilatörünün ISS
sistemi ile kombine edilmesi, mevcut okuma sistemlerinde imkansız olacağı düşünülen düşük dozda, yüksek

5 farklı renk LED ile özelleştirilebilir
Dahili hafızadaki çekim sayısı

çözünürlüklü görüntü oluşturmak için ışık saçılımını ve enerji zayıflamasını ortadan kaldırır. %54 DQE, %80 MTF
ile en üst düzey dünya standartlarına ulaşır.
•

Dedektör antibakteriyel yapıdadır ve bu sayede kendi kendini herhangi bir kimyasal kullanmadan %99,9
oranında temizleme özelliğine sahiptir.

•

Yüksek emilim bölgelerinde dedektör hassasiyetini geliştiren FUJIFILM artefakt giderme teknolojisi

•

Benzersiz şekilde geliştirilmiş gürültü azaltma devresi görüntü gürültüsünü azaltır. Bu yeni panel, 0.03 mR dozu
ile mevcut sistemlerin DQE’sini (DEVO plus C35i/s) 1,2 katına ulaştırmaktadır. Özellikle kalp ve mediastinal gibi
penetrasyonu düşük bölgelerdeki granüllü görüntüyü yüksek oranda iyileştirmektedir.

43x43 Dedektör
(Standart)

•

IPX6, güçlü dayanıklılık ve su geçirmezlik.

•

Sıvıların sızmasına engel olacak şekilde tasarlanan dedektör, IPX6 su geçirmezlik standartlarına uygundur

35x43 Dedektör
(Opsiyonel)

Kablolu ya da kablosuz bağlantı

ve herhangi bir yöndeki püskürtmelere dayanabilir. Kan veya idrar gibi sıvıların cihaza sızabileceğinden
endişelenmeye gerek yoktur.

FUJIFILM FDR D-EVO II VET DR DEDEKTÖR
FUJIFILM’in DR dedektör teknolojisi geçirdiği evrim ile dozun maksimum fayda ile
kullanımı, üstün görüntü işleme yeteneği ve zorlu klinik ortamlarına daha dayanıklı yapı
sunmaktadır. Ayrıca geliştirilmiş tasarımı ile daha kolay kullanım ve hasta pozisyonlaması
sağlamaktadır.

»»

Aktarım ve şarj için dock

Yer kaplamayan tasarım

Dedektör durum göstergesi
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VENU 1717 XV-TSI
DR DEDEKTÖR
•

Hızlı görüntüleme iş akışı

•

Çoklu tetikleme modu

•

16 bit dönüşüm

•

Düşük doz

•

Yüksek kaliteli görüntü

•

Dedektör teknolojisi : Amorf silikon

•

Sintilatör : Csl

•

Aktif alan : 405 x 405 mm2

•

Px matrisi : 2912 X 2912

•

Px aralığı : 139 µm

•

Çözünürlük : 3.6 ip/mm

•

AD dönüşümü : 16 bit

•

Güç tüketimi : 25 W

•

Veri arayüzü : Ethernet

•

Tetik modu : AED / Prep / Yazılım

•

Ön izleme görüntü süresi : 3 sn

•

Tam görüntü süresi : 5 sn

•

Boyut : 460 x 460 x 15 mm

•

Ağırlık : 4 kg

Dijital radyograﬁ; hiçbir adım gerektirmeden anında görüntüleme sağlar.

•

Çalışma ortamının sıcaklığı : 5-35 °C

Muayene esnasında zaman verimliliği artarken, muayene süresi kısalır,

•

Paketli depolama ve taşıma sıcaklığı : -10 ˜ 55

hasta konforu artar ve görüntü kalitesi ile klinik teşhisi kolaylaştırır.

•

Çalışma ortamının nemi : % 30 - % 80

•

Paketli depolama ve taşıma nem : % 10- % 90

IPX4 su geçirmezlik derecesi ile sıvıların sızmasını önleyecek şekilde tasarlanan kaset
yüzeyi, temizlemesi kolay düz şekle sahiptir. Kan veya idrar gibi sıvıların kaset ile
temasından endişelenmenize gerek kalmaz.

Venu 1717Xv-Tsi Dr Dedektör

FUJIFILM FDR SE Lite Dr Dedektör
X-ışını ile görüntülemede kullanım kolaylığı ve maksimum verimlilik

Venu 1717XV, bir tür yüksek performanslı kablolu x-ray düz panel dedektörüdür.

Geleneksel dedektörlerin aksine, yakalama elektroniklerini (TFT'ler)
ışınlama tarafında konumlandıran "Işınlanmış Yandan Örnekleme (ISS) Teknolojisi"
ile donatılmıştır.

»»

»»

Csl teknolojisi, maruz kalma dozunu net bir şekilde azaltır ve görüntü kalitesini iyileştirir.
Hızlı görüntüleme iş akışı, hekimlerin hastalarının görüntülerini çekmesini kolaylaştırır.
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Dijital Görüntüleme Sistemi
MFP *
FCR görüntülerini iyileştirir.
Gürültü dışında tüm tanısal
kapsamlar iyileştirilir.
*Opsiyonel yazılım

Görüntüyü büyütme

FNC

Esnek Gürültü Kontrolü

Ağırlıklı olarak sinyal için gürültüyü
izole eder ve baskılar, böylece
pürüzsüz görüntüler sunar

Ölçüm yapma

GPR
Sabit grid desenleri kaldırarak
görüntüdeki hareleri engellemek
suretiyle teşhislerin daha kolay
Hasta bilgilerini girin.

Kaseti okutun.

Görüntüleyin.

Sonuçları CD’ye ya da
bilgisayarınıza kaydedin.

yapılmasına yardımcı olur.

FUJIFILM Fcr Prima T2 Dijital Görüntüleme Sistemi
İlk "Bilgisayarlı Radyografi" (CR) cihazı 1983 yılında FUJIFILM tarafından geliştirilmiştir.
FUJIFILM, global piyasadaki en büyük ve en etkin aktör olarak CR teknolojisine yön
vermektedir. FUJIFILM, fiyat/kalite avantajı ile veteriner sektöründe %90 gibi büyük bir
pazar payına sahiptir. Patentli "FCR Görüntü İşleme" modülü ile yumuşak ve sert doku
görüntü optimizasyonunu otomatik olarak sağlar ve mükemmel bir görüntü kalitesi
oluşturur.

Karşılaştırma

»»

FCR PRIMA T2 Özellikleri
Standart bileşenler

FCR PRIMA T2 Görüntü Okuyucu (Model:CR-IR 392)

Uygulanabilir konsol

FCR PRIMA Console, FCR View, CR Console, Console Advance

Desteklenen kaset tipleri

Fosfor Plaka ST-VI
35x43 cm (14"x17"), 35X35cm (14"x14"), 10"x12", 8"x10",
24x30 cm 18x25 cm, 15x30 cm
IP Kaset Tip CC
35x43 cm (14"x17"), 35x35 cm (14"x14"), 10"x12", 8"x10",
24x30 cm, 18x24 cm, 15x30 cm

IP yüklemesi için gereken süre

Min 49 sn

İşleme kapasitesi

Saatte 73IP'den fazla

Okuma özelliği

10 Pixel s/mm, 5pixels/mm

Ekranda görüntüleme süresi

Minimum 33 sn

Stacker sayısı

1

Ağ bağlantısı

10 Base T/100 Base TX

Boyutlar (GxExY)

560x540x392 mm(22"x21"15")

Ağırlık

39 Kg

Güç kaynağı

Mono faz 50-60 Hz AC120-240 V ±10% 1,9 A(Max)

Çevre şartları

Nem:15-80 %RH Atmosferik basınç: 750-1060 hPa

Çalışma Sıcaklığı

15-30 °C
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Ultra HF100
Yüksek Frekans Röntgen Cihazı
100 mA

Özellikler

Özellikler
•

5kW Tek gövde (110 kV/200 mAs)

•

Maksimum çıkış gücü : 110 kV/100 mA

•

AC faz (alternatif akım)

•

mAs Aralığı: 0,32 – 200 mAs

•

kV Aralığı: 40-110 kV

•

Röntgen tüp fokus ölçüsü: 1.8 mm

•

mA aralığı : 25-100 mA

•

X Işını alanı: 40x40 cm, 100 cm SID

•

APR: 128 adet

•

220 VAC, 50/60 Hz Mono faz

•

Ebat: 396x257x184 mm (ExBxY)

•

Ağırlık: 18 kg

Genel Özellikler
•

Ayarlanabilir tüp kolu

•

180° lateral taşıma kolu

•

360° dönebilir tekerlekler

•

Kolay kullanım sağlayan tasarım

Genel Özellikler

•

Kullanıcı dostu arayüz

•

Otomatik SID göstergesi - Ultrasonik sensör

•

LCD dokunmatik ekran

•

Güçlü ve efektif LED kolimatör ışığı

•

Ayarlanabilir dokunmatik kolimatör

•

Dual lazer sınıf 1 işaretleyici

•

Ultrasonik sensör ile otomatik SID ekranı

•

Haﬁf, sağlam ve kompakt tasarım

•

Kolay taşınabilirlik

•

Güçlü performans

•

Ultrasonik ölçüm ile otomatik ölçüm yapabilme (SID)

•

Ergonomik dokunmatik kontrol paneli

•

128 APR ile ışınlama menüsü (Otomatik doz ayarlama)

•

EcoView sayesinde yüksek frekanslı inverter teknolojisi ile
daha kaliteli görüntü
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Beatle 05V
Yüksek Frekans Röntgen Cı̇ hazı
100 mA

VetiX P8
Röntgen Cı̇ hazı
Özellikler

Özellikler

•

Maksimum güç : 8.0 kW (100 mA, 80 kV, 0.1 s)

•

Maksimum güç : 5.6 kW

•

Güç kapasitesi : 100 kV 50 mA

•

Güç kapasitesi : 100kV 50mA

•

AC 200~240 V, 50/60 Hz, Tek Faz

•

kV Aralığı : 40-125 kV

•

kV Aralığı : 40-125 kV

•

mA Aralığı : 10~100 mA

•

mA Aralığı : 3,2~160 mA

•

mAS aralığı: 0.1~200 mAs

•

mAS aralığı: 0.1~250 mAs

•

Pozlama aralığı: 0.01 - 6.3 s

•

ms Aralığı: 1~10000 ms

•

Batarya: Lityum (opsiyonel)

•

Ağırlık: 21 kg

•

Ağırlık: 18 kg

Genel Özellikler
Manuel ayarlanabilir kolimatör (tüm alan ışık lokalizörü ile)

•

Gerçek zamanlı batarya seviye göstergesi

•

LED lamba 10 W, lazer pointer, otomatik zamanlayıcı 30 sn

•

Dokunmatik kullanıcı ekranı

•

MINDRAY Veteriner Workstation DROC

•

Güçlü ve efektif LED kolimatör ışığı

•

PACS /DICOM 3.0, özel çalışma akışı ile grafik tasarım arayüzü

•

Hafif ve kompakt tasarım

•

23.8'' Dokunmatik LED renkli ekran

•

Uzaktan kumanda ile çekim

•

Hasta grafiklerini içeren kullanıcı arayüzü

•

Tüp ömrünü uzatan kendini koruma özelliği

•

Otomatik hata bildirimi

•

Özel taşıma kutusu

VetiX P8

Kalite ve Güvenlik

VetiX Veteriner Dijital Radyografi çözümleri, kaliteli ve

•

parmaklarınızın ucunda

x-ray teknolojisi ile, hekimler için muayeneyi kolaylaştıran,
•
•

•
•
•

teknolojisi sayesinde daha yüksek güvenlik. Daha az

Yeni tasarım iş akışı; 3 adımda her tür hayvan için etkili
radyografi çekim kolaylığı sağlar.

Ultra-Düşük Radyasyon Saçılımı: Bağlantı parçalarında
çift kurşunlu iç koruma ile kurşun mühürleme

Profesyonel Veteriner Workstation
•

Yüksek Performanslı Dijital Dedektör: Büyük boyutta
yeni CSI (Sezyum Iyot) dedektör ve IPX4 su geçirmezlik

özelleştirilmiş akıllı tasarım ve yazılımları ile Veteriner
Hekimler için en ideal DR sistemini sunar.

Jeneratör: Uzun ömürlü röntgen tüpü, otomatik
fokuslanma özelliği ve 8" dokunmatik ekran ile işlemler

güvenilir diagnostik görüntüler sunar. VetiX P8 üst düzey
güçlü ve stabil sonuçlar sağlar. Üstelik basit iş akışı yapısı,

x-ışını saçılımı ile operatör güvenliği.

Kedi ve köpeklere özgü anatomik grafik arayüzü tek

Veteriner ölçümler içeren yazılım paketi

dokunuş ile seçim kolaylığı sağlar.

•

VHS, vertebral kalp skoru ölçümü

Otomatik eşleşme ile hazır x-ışını parametreleri görüntü

•

TTA, tibial trochanter uzaklık ölçümü

kalitesini optimize eder.

•

HD, kalça dizplazisi ölçümü

Özelleştirilmiş araçlar sayesinde veteriner spesifik

•

TPLO, tibial plato düzeltme osteotomisi ölçümü

ölçüm formülleri, yorum ve rapor şablonları sunar.

Genel Özellikler

•
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838 HF50
Yüksek Frekans Röntgen Ci̇ hazı
50 mA

838 UHF100
Yüksek Frekans Röntgen Ci̇ hazı
100 mA

Özellikler
•

Maksimum güç : 5.0 kW

•

Güç kapasitesi : 100 kV 50 mA

•

Radyograﬁk kV : 4050 kV , 4060 kV, 4080 kV , 40100 kV

•

Radyografik mA : 100 mA, 80 mA, 63 mA, 50 mA, 40 mA, 32 mA

•

mAS aralığı: 032-315 mAs

•

Pozlama aralığı: 0.01 - 6.3 s

•

Çalışma frekansı: ≥30 kHz

•

Çalışma voltajı : 110V/220 V ± 10%, 50 Hz/60 Hz

•

Ölçüler: 370x260x230 mm

•

İnvertör metodu: PWM (darbe genişlik modülasyonu)

Özellikler
•

Maksimum güç : 3.5 kW

•

Güç kapasitesi : 70 kV, 50 mA

•

Radyografik kV : 4070 kV , 4090 kV, 40110 kV

•

Radyografik mA : 50 mA, 40 mA, 32 mA

•

mAS aralığı: 0.32200 mAs

•

Pozlama aralığı: 0.01 4 s

•

Çalışma frekansı: ≥30 kHz

•

Çalışma voltajı : 110V/220 V ± 10%, 50 Hz/60 Hz

•

Ölçüler : 370x260x230 mm

•

İnvertör metodu: PWM (darbe genişlik modülasyonu)

Genel Özellikler
•

Yüksek frekanslı invertör teknolojisi

•

Akıllı arıza tespit sistemi

•

Tüp ömrünü uzatan kendini koruma özelliği

•

Wireless kumanda ya da buton ile pozlama

•

Kullanıcı dostu dijital arayüz

•

Yazılım geliştirme kit (SDK) protokolü

•

Taşınabilir olması ile sahada kolay kullanım

Genel Özellikler
•

Yüksek frekanslı invertör teknolojisi

•

Akıllı arıza tespit sistemi

•

Tüp ömrünü uzatan kendini koruma özelliği

•

Wireless kumanda ya da buton ile pozlama

•

Kullanıcı dostu dijital arayüz

•

Yazılım geliştirme kit (SDK) protokolü

•

Taşınabilir olması ile sahada kolay kullanım
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Mobil Röntgen Ci̇ hazı

838R
Mobil Röntgen Cı̇ hazı
50 mA

Özellikler
•

Ağırlık: 3,5 kg (batarya dahil)

•

Şarj süresi: 4,5 saat

•

Güç kapasitesi: 90 kV

•

mAs aralığı: 2,5 mAs

•

Boyutları: : 301 x 257x 144 mm(ExBxY)

•

Güç kaynağı: 100-240 V

Genel Özellikler
•

Özellikler
•

Röntgen tüpü: Sabit anot

•

Tüp voltaj: 40-90 kV

•

Operasyon metodu: Dahili kontrol ≤1.0Ω 4 kVA

•

Kablolu ve kablosuz kontrol

•

Güç kaynağı: 110 ± %10 , 60 Hz

•

Güç kapasitesi: 3 kW

3 farklı otomatik çekim modu: Toraks, abdomen, ekstremite

•

Haﬁf, kompakt ve ergonomik yapı

•

Özel dizayn edilmiş statifi ve kolay montaj imkanı

Genel Özellikler

•

Kullanıcı dostu dokunmatik ekran

•

Kompakt ve mobil tasarım

•

Dahili lityum polimer pil ile çok daha hafif.

•

Buton veya kumanda ile pozlama

•

Elektriğin olmadığı ortamlarda tam şarjla 100 adede kadar poz çekebilir.

•

Ayarlanabilir kolimatör mesafesi

•

Işınlama alanı aydınlatma lambası ve gösterge için LED'ler kullanılmaktadır.

•

Aşırı yük gösterme ve sistem koruma özelliği

•

LED'ler uzun ömürlüdür ve kontrol ekranının okunmasını kolaylaştırır.

•

Pozlama sırasında ses ve ışık göstergesi

•

Özel taşıma çantası cihazı darbelere karşı korur.

•

ISO 9000, ISO 13485 ve TÜV kalite sistem sertifikaları

>>>>
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JYF10D
Diş Röntgeni

RADYOLOJİ

RADYOLOJİ

HDR 600
Dental DR

Özellikler
•

Güç kaynağı : 220 V

•

Tüp voltajı : 70 KV

•

Tüp akımı : 8 mA

•

Odak boyutu: 0,8 mm

•

Toplam filtreleme: 2,5 mmAL

•

Pozlama süresi: 0,2 – 4 sn

•

Boyutları: 152x57x26 cm

•

Uzun ömürlü yeni APS CMOS sensörü

•

Yüksek çözünürlük > 14 lp/mm. Sadece 3 saniye içerisinde x-ray görüntüsü bilgisayarınızda.

•

DICOM güçlü görüntüleme yazılımı

•

HandyDentist yönetim sistemi ile çok kullanıcılı çözüm

•

IPX7 su geçirmezlik özelliği

>>>>
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Ultrasound
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"Kardiyolojide dünya lideri"

Affiniti 50

»»

Sağladığı Yazılımlar
•

DICOM Basic

•

DICOM Worklist

•

Power Doppler

•

Renkli Doppler

•

PW (Kesikli Dalga Doppler)

•

CW (Sürekli Dalga Doppler)

•

TDI (Doku Doppler Görüntüleme)

•

Anatomik M mod

•

EKG Modül

Özellikler

Philips Affiniti 50 Doppler Ultrason

•

21.5" monitör, görüntüleme kolaylığı için kendi etrafında dönebilir ve taşıma için katlanabilir.

•

17" tablet benzeri, iş akışını kolaylaştıran dokunmatik ekranı mevcuttur.

•

Sistem, 4.500 saat süren özenli testler sonucunda yüksek hasta potansiyeline karşı dayanıklı şekilde üretilmiştir.

•

Basitleştirilmiş zarif kontrol paneli kullanım kolaylığı sağlar.

•

Ergonomik dört prob yuvası ile tek elle prob değişimi imkanı sunar.

•

Yenilikçi kablo yönetimi çözümü olan kolay klipsler, kabloların karışmasını engelleyerek hasarsız tutarken, tarama
sırasında daha fazla konfor sağlamak için kablo gerilimini azaltır.

Sizi bir adım öteye taşıyacak ve ilerlemenize yardımcı olacak cihazları hakediyorsunuz!
Philips Affiniti 50, hastalarınıza her gün mümkün olan en iyi bakımı sağlayabilmeniz için
olağanüstü görüntü kalitesi ve gelişmiş özellikler sunar.

•

»»

Sınıfının en haﬁﬂerinden biri olan ve sadece 84 kg olan Afﬁniti 50 kolayca taşınabilir.
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Doppler Ultrason

ULTRASONOGRAFİ
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Dünyada veteriner
spesifik üretilmiş ilk ve tek
hi-end doppler cihaz serisi

Sağladığı Yazılımlar
•

DICOM Basic

•

DICOM Worklist

•

Power Doppler

•

Renkli Doppler

•

PW (Kesikli Dalga Doppler)

•

CW (Sürekli Dalga Doppler)		

•

TDI (Doku Doppler Görüntüleme)

•

Free Xros M/Anatomik M mod

•

EKG Modül

•

Strain Elastograﬁ sayesinde doku 		

»»
Özellikler

elastikiyetini belirleyerek 			
dokunun sağlıklı olup olmadığı ya da 		
bir kitlenin iyi/kötü huylu olup olmadığı 		
hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

MINDRAY Vetus 8 Doppler Ultrason
MINDRAY Vetus 8, küçük evcil hayvanlardan büyük çiftlik hayvanlarına kadar bir
çok hayvan türü için veteriner spesiﬁk üretilmiş ilk üst segment Doppler Ultrason
cihazıdır. Vetus 8, veteriner hekim gereksinimleri ile ultrason teknolojisinin kusursuz
birleşimidir. Mükemmel görüntü kalitesi, kolay iş akışı, güçlü akıllı araçlar ve veteriner
hekimlik uygulamalarına adanmış özellikleri ile Vetus 8, sizi birinci sınıf görüntülemeye
götürecek çözümü sunar.

»»

•

23.8" yüksek çözünürlüklü LED ekran, 180⁰ rotasyon yeteneğine sahiptir.

•

13.3" parlama karşıtı dokunmatik ekran, 30⁰ rotasyon yeteneğine sahiptir.

•

En son kullanılan 4 ön ayar, sık kullanılan muayene ön ayarı tek tuşla değiştirebilmek için dokunmatik ekranda sunulur.

•

Az yer kaplayan 360⁰ dönebilen ve kilitlenebilen özel tekerlekler hayvan kıllarını toplamaz.

•

Özel tasarımlı silikon kapaklı kayar klavye

•

Veteriner Hekim muayeneleri için özel tasarlanmış ergonomi

•

Kendi etrafında dönebilen ve yüksekliği ayarlanabilen, kirlenme önleyici gümüş renkli ön panel

•

Prob kablolarını temiz ve düzenli tutabilmeniz için kablo koruma yuvası

•

4 aktif prob yuvası

•

Bekleme modu için uzun ömürlü ve hızlı şarj olabilen dahili batarya (psiyonel)

•

Türkçe dil seçeneği
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Doppler Ultrason
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Dünyada veteriner
spesifik üretilmiş ilk ve tek
hi-end doppler cihaz serisi

Sağladığı Yazılımlar
•

DICOM Basic

•

DICOM Worklist

•

Power Doppler

•

Renkli Doppler

•

PW (Kesikli Dalga Doppler)

•

CW (Sürekli Dalga Doppler)

•

TDI (Doku Doppler Görüntüleme)

•

Free Xros M/Anatomik M mod

•

EKG Modül

»»
Özellikler

MINDRAY Vetus 7 Doppler Ultrason
MINDRAY Vetus 7, premium veteriner ultrason görüntüleme sistemi, farklı hayvan
türlerine göre net ve hassas görüntü sağlamak için en ileri görüntüleme teknolojisine
sahiptir. Vetus 7, veteriner hekim gereksinimleri ile ultrason teknolojisinin kusursuz
birleşimidir. Mükemmel görüntü kalitesi, kolay iş akışı, güçlü akıllı araçlar ve veteriner
hekim uygulamalarına adanmış ergonomi ile Vetus 7, sizi birinci sınıf görüntülemeye
götürecek çözümü sunar.

»»

•

21.5" yüksek çözünürlüklü LED ekran, 180⁰ rotasyon yeteneğine sahiptir.

•

13.3" parlama karşıtı dokunmatik ekran, 30⁰ rotasyon yeteneğine sahiptir.

•

En son kullanılan 4 ön ayar, sık kullanılan muayene ön ayarı tek tuşla değiştirebilmek için dokunmatik ekranda sunulur.

•

Az yer kaplayan 360⁰ dönebilen ve kilitlenebilen özel tekerlekler hayvan kıllarını toplamaz.

•

Özel tasarımlı silikon kapaklı kayar klavye

•

Veteriner Hekim muayeneleri için özel tasarlanmış ergonomi

•

Kendi etrafında dönebilen ve yüksekliği ayarlanabilen, kirlenme önleyici gümüş renkli ön panel

•

Prob kablolarını temiz ve düzenli tutabilmeniz için kablo koruma yuvası

•

4 aktif prob yuvası

•

Bekleme modu için uzun ömürlü ve hızlı şarj olabilen dahili batarya (Opsiyonel)

•

Türkçe dil seçeneği
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Dünyada veteriner
spesifik üretilmiş ilk ve tek
hi-end doppler cihaz serisi

Sağladığı Yazılımlar
•

DICOM Basic

•

DICOM Worklist

•

Power Doppler

•

Renkli Doppler

•

PW (Kesikli Dalga Doppler)

•

CW (Sürekli Dalga Doppler)

•

TDI (Doku Doppler Görüntüleme)

•

Free Xros M/Anatomik M mod

•

EKG modülü

»»
Özellikler

MINDRAY Vetus 5 Exp Doppler Ultrason
MINDRAY Vetus 5 Exp, çok sayıda akıllı fonksiyona sahip, uygun maliyetli bir veteriner
ultrason görüntüleme sistemidir. Yepyeni VETUS platformuyla yapılandırılmıştır ve bu da
giderek çeşitlenen veteriner hekimlerin taleplerini kolayca karşılamasını sağlar.
Vetus 5 Exp, premium veteriner ultrason görüntüleme sistemi, farklı hayvan türlerine
göre net ve hassas görüntü sağlamak için en ileri görüntüleme teknolojisine sahiptir.

»»

•

21.5" yüksek çözünürlüklü LED ekran, 180⁰ rotasyon yeteneğine sahiptir ve kolay temizlenir.

•

13.3" parlama karşıtı dokunmatik ekran, 30⁰ rotasyon yeteneğine sahiptir.

•

En son kullanılan 4 ön ayar, sık kullanılan muayene ön ayarı tek tuşla değiştirebilmek için dokunmatik ekranda sunulur.

•

Az yer kaplayan 360⁰ dönebilen ve kilitlenebilen özel tekerlekler hayvan kıllarını toplamaz.

•

Sıvı ve hayvan kılı geçirmeyi engelleyen özel tasarımlı silikon kapaklı kayar klavye

•

Veteriner Hekim muayeneleri için özel tasarlanmış ergonomi

•

Kendi etrafında dönebilen ve yüksekliği ayarlanabilen, kirlenme önleyici gümüş renkli ön panel

•

Prob kablolarını temiz ve düzenli tutabilmeniz için kablo koruma yuvası

•

4 aktif prob yuvası

•

Uzun muayene süresi için yüksek kapasiteli batarya ve her yerde kolay bağlantı sağlayan 300Mbps WiFi (opsiyonel)

•

Türkçe dil seçeneği
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M9 VET
Doppler Ultrason

Sağladığı Yazılımlar
•

DICOM Basic

•

DICOM Worklist

•

Renkli Doppler

•

PW (Kesikli Dalga Doppler)

•

CW (Sürekli Dalga Doppler

•

TDI (Doku Doppler Görüntüleme)

•

Free Xros M/Anatomik M mod

•

EKG Modül

»»
Özellikler

MINDRAY M9 Vet Doppler Ultrason
MINDRAY’in yeni nesil ultrason platformu mQuadro sayesinde M9, sektör standartlarını
tamamen yeni bir seviyeye yükseltmiştir. Yenilikçi prob teknolojileri, daha iyi
penetrasyon, daha yüksek çözünürlük sağlar ve teşhis deneyiminizi büyük oranda artırır.

»»

•

15,6” ince tasarımlı HD LED ekran

•

Kullanıcı tanımlı, programlanabilir işlev tuşları

•

Haﬁf ve dayanıklı olmasını sağlayan ince magnezyum alaşım gövde

•

90 dakika tarama imkanı sağlayan dahili batarya

•

Hasta verilerinin güvenli şekilde saklanmasını sağlayan yüksek kapasiteli SSD sabit disk

•

Baştan sona doğa dostu

•

Gürültüsüz sistem

•

Otomatik parlaklık ayarı

•

RoHS sertiﬁkalı güvenilir malzemeler

>>>>
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Vetus E7 VET
Doppler Ultrason

Sağladığı Yazılımlar
•

DICOM Basic

•

DICOM Worklist

•

Power Doppler

•

Renkli Doppler

•

PW (Kesikli Dalga Doppler)

•

CW (Sürekli Dalga Doppler)

•

TDI (Doku Doppler Görüntüleme)

•

Free Xros M/Anatomik M mod

•

EKG modülü

•

ZST+ Platform

Özellikler

•

iScan Helper

•

15.6" IPS ana ekran ile renk kaybı olmadan 180° bakış açısı elde etmek mümkündür ve 185⁰ açılandırılabilir.

•

12.3" geniş görüş aralığına sahip IPS dokunmatik ekran

•

Ultrason sistemi kapalıyken bile batarya durumunu gösteren harici üçüncü bir ekran

•

Dokunmatik ekran ve kontrol paneli su geçirmezdir ve hayvan tüylerinin panel

»»
içerisine girişini engelleyici özelliktedir.

MINDRAY Vetus E7 Vet Doppler Ultrason
Taşınabilir ultrason cihazları arasında ve veteriner markette bir ilk olan ZST+ teknolojisi
sayesinde Vetus E7 taşınabilir doppler ultrason cihazı yeni nesil görüntü kalitesi ve
yüksek performans sunar.

»»

•

Güvenilir temizlik ve dezenfeksiyon için sıçramaya dayanıklı kontrol paneli

•

Veteriner Hekim muayeneleri için özel tasarlanmış ergonomi

•

3kg ağırlık ve 44mm genişlik ile türünün en hafif doppler ultrason cihazıdır.

•

1,5 saatlik sürekli kullanım için değiştirilebilir ve hızlı şarj olabilir lityum batarya

•

Opsiyonel olan U-Bank batarya ile 8 saat sürekli kullanım

•

Türkçe dil seçeneği mevcuttur.
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EDGE II VET
Doppler Ultrason

Sağladığı Yazılımlar
•

DICOM Basic

•

DICOM Worklist

•

Power Doppler

•

Renkli Doppler

•

PW (Kesikli Dalga Doppler)

•

CW (Sürekli Dalga Doppler)

•

DirectClear teknoljisi, penetrasyon ve kontrast

»»

çözünürlüğünü artırarak probun performansını artırır.
Bu teknoloji, veteriner hekimler için eşsiz bir görüntüleme
deneyimine katkıda bulunur.
•

Küçük hayvan standart konﬁgürasyon içerisinde
abdominal ve gebelik ultrason muayeneleri için 5-8 MHz

Özellikler

aralığında mikrokonveks prob, ekokardiyograﬁ çalışmaları için
ise 4-8 MHz aralığında phased array (kardiyak prob) içerir. Atlarda
jinekolojik muayeneler için ise 5-10 MHz aralığında rektal prob sunar.

•

12'' yüksek çözünürlüklü LED ekran, dış mekanda görüntüleme için parlama karşıtı cam aşındırma

•

Sıvı geçirmez klavye

•

Dayanıklılık için magnezyum alaşımlı gövde

•

Aşırı sıcaklık ve neme karşı dayanıklıdır.

•

Edge II Vet Doppler Cihazı stand ve 3'lü prob bağlantısının yanı sıra PowerPack ve PowerPark seçenekleri ile 		
bataryalı çalışma imkanı da sunmaktadır.

•

Sonosite Edge II Vet Doppler Ultrason

senaryolarından korur.

Sonosite Edge II Vet, veteriner hekimlerin tüm ihtiyaçlarını karşılamak için yeniden
tasarlanmış ve saha şartlarına karşı dayanıklı şekilde üretilmiştir. Taşınabilir görüntüleme
sistemi hiç bu kadar iyi olmamıştı. Gelişmiş çözünürlük ve kullanım kolaylığı Sonosite
Edge II Vet Doppler Ultrason cihazını oldukça verimli hale getirir.

Gömülü metal bir gömleğe sahip zırhlı kablolar, probların yuvarlanması, üzerine basılması veya bükülmesi gibi kaza 		

»»

•

Mümkün olduğunca basit, sezgisel ve verimli bir kullanıcı arayüzü

•

4.5 kg altında ve oldukça kompakt bir tasarım

•

5 yıllık garanti ve yıllarca sorunsuz hizmet sunar.
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Z60 VET
Doppler Ultrason

DP50 VET
Si̇ yah & Beyaz Ultrason
Sağladığı Yazılımlar

Sağladığı Yazılımlar

•

DICOM Basic

•

DICOM Basic

•

DICOM Worklist

•

DICOM Worklist

•

Power Doppler

•

B, BB, BM, M modları

•

Renkli Doppler

•

Power Doppler sayesinde vaskülarizasyonları kodlayarak dokular 		

•

PW (Kesikli Dalga Doppler)

•

CW (Sürekli Dalga Doppler) ile yüksek hızlı akımları, 			

•

arasında ayrım yapabilirsiniz.

şantları doğru şekilde değerlendirebilirsiniz.

koyabilir ayrıca gebeliğin sağlıklı olup olmadığını değerlendirebilirsiniz.

TDI (Doku Doppler Görüntüleme) ile miyokard 			

•

Daha net görüntü sağlayan PSH™ (Phase Shift Harmonik) görüntüleme

fonksiyonlarını doğru değerlendirebilirsiniz.

•

Dokulardaki detayları ortaya koyan ve artefaktı azaltan iBeam™ 		

Free Xros M/Anatomik M mod

•

PSH (Faz Kaydırma Harmonik Görüntüleme)

•

Dokulardaki detayları ortaya koyan ve artefaktı azaltan 		

•

PW (Kesikli Dalga Doppler) ile kan akımlarını ve akım hızlarını 			
değerlendirerek vasküler yapıda tıkanıklık ve hipoksi durumlarını ortaya

•

•

•

ekokardiyograﬁde kapak stenozlarını, regürgitasyonları ve 		

iBeam™ teknolojisi

Özellikler

>>>>
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teknolojisi
•

Kenar kısımları daha belirgin gösteren ve tek tip dokuyu

•

Mükemmel rezolüsyon sağlayan MultiBeam Formasyon Teknoloji (Çoklu

pürüzsüz gösteren iClear ™

Kenar kısımları daha belirgin gösteren ve tek tip dokuyu 		

Işın Demeti Oluşturma)

pürüzsüz gösteren iClear ™

•

ExFOV Görüntüleme ile geniş görüş alanı

ExFOV Görüntüleme ile geniş görüş alanı

•

Türkçe dil seçeneği mevcuttur.

•

15’’ LCD ekran (çözünürlük: 1024 x 768) 60⁰ açıya kadar ayarlanabilir

Özellikler

•

Arkadan aydınlatmalı alfanümerik klavye

•

15’’ yüksek çözünürlüklü LCD ekran 60° açıya kadar ayarlanabilir

•

Kullanıcı tanımlı, programlanabilir işlev tuşları

•

Arkadan aydınlatmalı alfanümerik klavye

•

Entegre taşıma sapı

•

Kullanıcı tanımlı, programlanabilir işlev tuşları

•

2 adet prob yuvası

•

Entegre taşıma sapı

•

Taşıma kolaylığı için 8 kg ağırlık

•

2 adet prob yuvası

•

1,5 saatlik sürekli kullanım için değiştirilebilir ve hızlı şarj olabilir lityum batarya

•

Taşıma kolaylığı için 7 kg ağırlık

•

Veri depolaması için 500 GB dahili hafıza

•

1,5 saatlik sürekli kullanım için değiştirilebilir ve hızlı şarj olabilir lityum batarya

•

Veteriner Hekimler için özel tasarlanmış su geçirmez klavye kılıfı

•

5.0/6.5/8.0 MHz frekanslı mikrokonveks, 2.0/3.5/6.0 MHz frekanslı makrokonveks prob 		

•

Türkçe dil seçeneği mevcuttur.

ile daha geniş ve daha derin alanda muayene imkanı

MINDRAY Z60 Vet Doppler Ultrason

MINDRAY DP50 Vet Premi̇ um Si̇ yah & Beyaz Ultrason

Z60 Vet, mükemmel performansı ile veteriner ultrason görüntülemesi için en iyi

Kapsamlı yapılandırmalar ve entegre bir tasarıma sahip yeni DP50 Vet, MINDRAY’in

çözümleri sağlayan güçlü ve çok yönlü bir renkli doppler sistemidir.

veteriner sağlık hizmetlerini herkes için daha verimli, etkili ve erişilebilir hale getirmeye

»»

yönelik sürekli çalışmalarının ve kararlı çabalarının bir sonucudur. Birinci sınıf siyah &
beyaz ultrason sistemi olan DP50 Vet, beklentilerinizden fazlasını sunar.

»»
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DP10 VET
Si̇ yah & Beyaz Ultrason
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Ultrasound
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Lumify akıllı cihazınıza bağlanarak kullanabileceğiniz taşınabilir bir
doppler ultrason görüntüleme sistemidir.

•

DICOM Basic

•

DICOM Worklist

•

B, BB, BM, M modları

•

PW (Kesikli Dalga Doppler) sayesinde yavru kalp seslerini duyabilir, 		

hasta bilgilerini ve görüntülerini DICOM formatında saklayabilirsiniz.

Özellikler

dakikadaki kalp atım sayısını cihaz yardımıyla ölçerek fötal distresi ortaya
koyabilirsiniz.
•

Daha net görüntü sağlayan PSH™ (Phase Shift Harmonik) Görüntüleme

•

Dokulardaki detayları ortaya koyan ve artefaktı azaltan iBeam™ teknolojisi

•

Kenar kısımları daha belirgin gösteren ve tek tip dokuyu pürüzsüz 		
gösteren iClear ™

•

Mükemmel rezolüsyon sağlayan MultiBeam Formasyon
Teknoloji (Çoklu Işın Demeti Oluşturma)

•

ExFOV Görüntüleme ile geniş görüş alanı

•

iZoom™ ile anında tam ekran görüntü genişletme

•

Türkçe dil seçeneği mevcuttur.

Görüntüleri, resim ya da video formatında kaydedebilir,

Lumify

Sağladığı Yazılımlar

•

C5-2 Geniş bant aralığına sahip konveks prob

•

Ağırlık: 136 g/4.8 oz (kablosuz)

•

Boyut: 11.4 cm x 4.5 cm

•

Önceden belirlenmiş odak noktasına göre otomatik optimizasyon

•

Sürekli dinamik fokuslama

•

128 kristal

•

2 ila 5 MHz genişletilmiş frekans aralığı

•

67.5 ° görüş alanı

•

Abdomen, safra kesesi, akciğer ve OB çalışmaları için yüksek çözünürlüklü görüntüleme

•

2D, renkli doppler ve doku harmonik görüntülemeyi destekler.

Özellikler
•

12,1’’ yüksek çözünürlüklü LCD ekran 60° açıya kadar ayarlanabilir

•

Arkadan aydınlatmalı kullanıcı dostu kontrol paneli

•

Kullanıcı tanımlı, programlanabilir işlev tuşları

•

Entegre taşıma sapı

•

Kolay taşınabilir haﬁf ve kompakt tasarım

•

1,5 saatlik sürekli kullanım için değiştirilebilir ve hızlı şarj olabilir lityum batarya

•

iStorage, akıllı depolama ve görüntü aktarım kolaylığı

MINDRAY DP10 Vet Sı̇ yah & Beyaz Ultrason
Sınıfının en iyi performansı ve ergonomik tasarımı ile DP10 Vet siyah & beyaz ultrason
sistemi ideal bir seçimdir.

»»

İNDİR

Lumify
uygulamasını akıllı
cihazınıza indirin.

BAĞLAN

Lumify probu
akıllı cihazınıza
bağlayın.

KULLAN

Philips teknolojisi
konforuyla
kullanmaya başlayın.
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YENİ

Endoskopi Sistemi
•

Işık kaynağı : 3 LED

•

Hava besleme pompası : Yüksek, Orta, Düşük, Kapalı

•

Uyumlu skoplar : 760, 740, 720, 600, 580, 530 serisi

•

Çıkış : DVI-D x2, RGB-TV x1, S VIDEO x1, VIDEO x1

•

Dahili bellek : 4GB

•

Harici bellek : USB ﬂash sürücü

•

Güç derecesi : 100-240 V - 50/60 Hz - 2.0-1.1 A

•

Boyutlar : 395x210x485 mm (projeksiyon dahil) (G x Y x D)

•

Ağırlık : 15 kg

•

Optik radyasyon güvenliği : 1. Sınıf LED ürünü

•

Mevcut gözlem modları :
700 sistem skopları - Beyaz Işık / BLI / LCI / FICE

LCI & BLI YENİ STANDART

500 / 600 sistem skopları - Beyaz Işık / FICE

Yüksek performanslı Multi Light™ teknolojisi, çoklu ışıklar
arasındaki yoğunluk oranının hassas kontrolü ile birlikte görüntü
işleme yoluyla, muayene amacına uygun, parlaklık ve kontrast
açısından en yüksek standartları karşılayan görüntülerin
oluşturulmasını sağlar.
Bu ışıklar aracılığıyla elde edilen görüntülere sinyal işlemleri eklenerek
sadece beyaz ışık gözlem modunun yanında , LCI (Linked Color Imaging)
ve BLI (Blue Light Imaging) modları da sağlanabilmektedir.

FUJIFILM'İN MEGAPİKSEL İLE LİDER CMOS TEKNOLOJİSİ
Doğrudan skopun ucuna yerleştirilmiş benzersiz CMOS çipi ile sinyal, cihaz aracılığıyla dijital olarak iletilir ve böylece olağanüstü
yüksek çözünürlüklü görüntüleme sağlanır. CMOS teknolojisi, geçmeli tarama yöntemi kullanılırken işlenen yarım kareler yerine tam
görüntülerin işlendiği 60 kare aşamalı tarama teknolojisini destekler. Sonuç, olağanüstü yüksek çözünürlüklü görüntü kalitesi ve
önemli ölçüde azaltılmış bulanıklık ile pürüzsüz hareketli görüntülerdir.

GÜNLÜK UYGULAMADA OPTİMUM KONFOR İÇİN G7 MANİPÜLASYON BÖLÜMÜ
Önde gelen endoskopistlerle yakın işbirliği içinde olan FUJIFILM, kontrol bölümünün bileşenlerinin düzenini ve
boyutunu yeniledi ve manipulasyon bölümünden erişilebilirliği artırmak için açılandırma düğmelerini yeniden
konumlandırdı. G7 manipülasyon bölümü, klinik prosedürler sırasında performansı optimize eden ve stresi en aza

LCI (BAĞLANTILI RENKLİ GÖRÜNTÜLEME) MODU
Kırmızı rengin arttırılan kontrastı sayesinde lezyon daha gelişmiş bir şekilde
tespit ve daha doğru tasvir edilebilmektedir.

BLI (MAVİ IŞIK GÖRÜNTÜLEME) MODU
Özel ışık dalga boyları birleşimi, gelişmiş ve doğru kontrastlı görüntüler elde
edilmesini sağlamaktadır.

indiren kolay ve rahat bir his verecek şekilde tasarlanmıştır.

KOLAY BAĞLANTI İÇİN TEK ADIMLI KONNEKTÖR
Tek adımlı konektör kolayca takılabilir. 700 serisi endoskoplar, yüksek hızlı veri iletimi sağlayan entegre bir kablosuz
güç kaynağına sahip olan ilk cihazlardır. Yeni tasarım, temizleme sürecini basitleştirmeye yardımcı olur ve ayrıca
kazara hasar olasılığını azaltır.

GELİŞMİŞ KUVVET İLETİMİ
Esnek kısım, itme, çekme ve döndürme hareketlerini elden endoskopun distal ucuna iletmek üzere tasarlanmıştır, bu
da sindirim sistemi içinde gelişmiş manevra kabiliyeti sağlar.

UYARLANABİLİR BÜKME
Bükme bölümünün ucu yumuşaktır ve skopun bağırsak yolunun doğal hatlarını takip etmesine olanak tanır. Esnek
büküm bölümü kolonun sıkı kıvrımlarından geçtikten sonra düz formuna daha kolay dönecek şekilde tasarlanmıştır.

170° GENİŞ GÖRÜŞ ALANI
EC-720RM / RI / RL ile 170° geniş görüş alanı mevcuttur. Kıvrımların arka tarafı gibi gözlemlenmesi zor olan alanlar bile
gözlemlenebilir ve yumuşak bir şekilde yaklaşılabilir.

54

<<<<

ENDOSKOPİ

ENDOSKOPİ

>>>>

55

EPX 3500HD
Endoskopi Sistemi

•

Full HD görüntü kalitesi

•

AntiBlur teknolojisi

•

Otomatik fotometrik mod

•

Hafif ve ergonomik kontrol ünitesi

•

Su püskürtme özelliği

•

Gelişmiş yapı, dezenfeksiyon kolaylığı

•

FICE ve CMOS teknojisi

•

60 Fps görüntü kalitesi

•

Cihaza özel trolleyi ile birlikte kolay kullanım

•

DICOM uyumlu

Yüksek Görüntü Kalitesi

Dayanıklı Skop Yapısı

EPX 3500 HD, 590 ve 530 serilerimizin

EPX 3500 HD, dayanıklı yapısıyla birden fazla

tüm ürünleriyle uyumludur.

skop seçeneğine sahiptir.

Özellikler

Üç FICE Desen Ayarı

FICE’ın üç deseni, görüntü geliştirme ile orijinal

VP-3500 HD İşlemci Ünite
Dijital Çıkış

2x DVI (1280x1024p or 1920x1080p)

Analog Çıkış

1x RGB TV (PAL, RGB+SYNC),
1x S-VIDEO (Y/C), 1x VIDEO (Composite)

Kontrol Ünitesi

2x Kumanda, 2 x Periferik, 1 x Klavye,
1 x Kart okuyucu, 1 x Dijital yazıcı,
1 x Kontrol Pedalı, 1 x Eternet (100/10 Base)

Renk Ayarları

Aydınlık, Kırımızı, Yeşil, Mavi, R-Hue,
Renk, 9 adım

Kontrast

3 adım

Yapı Vurgusu

Yüksek, orta, düşük, kapalı

Renk Vurgusu

Yüksek, orta, düşük, kapalı

FICE

3mod(PICE 0.1.8)

EC-580RD/M

İris

Ortalama, Tepe, Otomatik

EC-580RD/L

Görüntü Saklama

USB Flash Bellek

Çalışma Voltajı

AC 100 - 230V ±10% 50/60Hz 1.0 - 0,3A

Ebat(W x H x D)

390x105x460 mm

Ağırlık

8 kg

görüntülerden belirli dalga boyu bileşenlerinin
spektral görüntülerini tahmin ederek endoskopik
görüntülerin renk tonlarını geliştirir. Kapsam
değiştirme düğmesine basarak kolayca

Video Gastroskop
EG-580RD

kullanılabilir.
*Esnek spektral görüntü rengi

Video Kolonoskop – Slim

Beyaz ışıkta görüntü

FICE (0 ayarı)

Full HD Ekran Konforu

EPX3500HD elde edilen görüntüleri Full HD geniş
monitörlerde görüntüleyebilirsiniz.
Böylece, çakışmalardan uzak, gerçek zamanlı ve
gecikmesiz görüntüleme sağlarsınız.

Full HD 16:9 Ekran

5:4 Ekran

XL-4450 Işık Kaynağı
Lamba Değer Aralığı

Ana Lamba:300W Xenon lamba LMP-002
Ana Durum Lambası: 75W Halojen lamba

Işık Kontrol

Otomatik ışık kontrol

Lamba Soğutma

Hava soğutma

Hava Pompa Kontrol

Yüksek, Orta, Düşük, Kapalı

Işık Tasarrufu

Açık, Kapalı

Aydınlatma İletimi

Açık, Kapalı

Çalışma Voltajı

230V ±10% 50Hz 1.7A

Ebat(W x H x D)

290 x 155 x 450mm

Ağırlık

15 kg

120V ±10% 60Hz 3.3A
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'Veteriner' ve 'Retina' kelimelerinin
birleşimlerinden oluşan
Vetina Endoskopi Sistemleri
“İçerideki Gözünüz”

CS3

ENDOSKOPİ

Endoskopi Sistemi

>>>>

CS7

Vetina CS3
•

Vetina CS7

24" veya 27" opsiyonel medikal monitörler ile yüksel medikal

•

standartlarda görüntüleme
•

4K UHD özellik, HD görüntünün 4 katı rezolüsyon ile dokuların
daha iyi tanımlanması IMAX

CMOS ve Anti-Glare (yansıma önleyici) teknolojisi, 178o

•

görüntüleme açısı ile uygulamalarda odanın her noktasından

55'' medikal monitör , 3840x2160 px çözünürlük IMAX operasyon
salonu görünümü ile üstün teknoloji

geniş izlenebilirlik
•
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•

Hareket kaynaklı bulanıklığı azaltma ve ortama göre otomatik

Eğitim hastaneleri, akademik sunumlar ve özel klinikler için ideal
izlenebilirlik, muhteşem görsel sunumlar

parlaklık ayarı

•

Aslı ile aynı gerçek renkler ve yüksek rezolüsyon ile organ ve
dokuların birebir renklerini yansıtma

•

Damar, sinir ve lenf nodlarının mükemmel identifikasyonuna
olanak sağlama

Güçlü görüntüler ile
post-prosedür
teknolojisi

HD
Vetina CS3

Full optik bağlantı
Medikal Monitör

3-chip CMOS sensör
2X optik zoom

Geniş görüntüleme alanı 25-150 mm
genişletilmiş alan
Anti-buharlanma özellikli
FHD endoscope

MINDRAY Vetina 3
Temel ve kompleks cerrahilere uygun medikal rijit ve fleksibl (esnek)
endoskopi sistemleri non-invazif, daha az ağrılı uygulamalar ile cerrahi
müdahaleler için daha küçük insizyon ve daha az enfeksiyon riski yanında
azalanpost operatif iyileşme süreleri sağlamaktadır. Çeşitli veteriner
hekimlik prosedürlerine uygun fleksibl endoskopi için farklı boyutlarda
skop seçenekleri yüksek çözünürlüklü görüntü işleme ve izlenebilirlik
teknolojileri ile en doğru tanıya götüren, istenilen prosedüre en uygun
seçenekleri sunan diyagnostik girişimsel bir sistemdir.

55"
Sürükleyici Deneyim

»»

Odaklanmış Kalın
IMAX Operasyon
Salonundaymışçasına

IMAX

4K
Vetina CS7

58

<<<<

ENDOSKOPİ

Endoskopi Sistemi

ES3

ENDOSKOPİ

FHD Full HD özellikte veteriner spesifik taşınabilir fleksible
endoskopi sistemi

•
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Endoskopi Sistemi
Vetina ES3

•

>>>>

10'' ana ünite üzerinde sabit medikal monitörü 1024x7680 yüksek

•

Tek tuş ile fotoğraf ve video kaydı alma

•

10.000 saatten 20.000 saate kadar cerrah

Laparoskopi, Sistoskopi ve Otoskopi Rino-Laringoskopi olmak
üzere farklı 3 prosedür için uygun hazırlanmış rijid aparat setleri

renk çözünürlüğüne sahip
•

Çok hafif, taşınabilir olması ile klinik içinde istenilen yerde

Laparoskopi

müdahaleye uygunluk ve sahada tüm dış uygulamalar için ideal

HD görüntüleme (CMOS)
Farklı boyutta skoplar ile ana ünite uyumluluğu

Sistoskopi

kullanımına göre performans sağlayan 6000K LED
ışık kaynağı (300w xenon ışık kaynakları ile eşdeğer)

210 decere üstün retfofleksi
özelliği çoğu muayene
prosedürüne uygun özellikte
o

21
0o

Fleksibl Skoplar
Dış Çap

Çalışma Uzunluğu

Total Uzunluk

Otoskopi Rino-Laringoskopi

•

custom) ve veteriner spesifik presetler, opsiyonel

Fleksibl skoplar
Rino-Laringoskop
Gastrointestinal skop

Gastrointestinal skop

Dört aşamalı güçte insuflatör ( high, medium, low,
olarak eklenebilir.

•

Hasta vücut sıcaklığına uygun olarak gaz ısıtma ve
duman önleyici fonksiyon
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VET-8015

VETOR 1200 HD
Endoskopi Sistemi

Uzunluk

1500mm
8.5mm
2.0mm

•

HD görüntü

•

Geliştirilmiş HbE fonksiyonu kandaki

U210° D90°
R/L100°

hemoglobini ön plana çıkarır ve
hastalıklı dokudaki kan akışının daha net
görüntülenmesini sağlar.
•

Yüksek çözünürlüklü CCD kamera ile
mükemmel görüntü kalitesi

•

Teşhis ve tedavi teknolojisi için tasarlanmış

•

Geniş alan görüş teknolojisi ile detaylı ve

bir sistem. Muayene esnasında LCD ekrana

kusursuz görüntü kalitesi

bağlanabilme, cihaza özel trolleyi ile birlikte

•

Geniş hareket kabiliyeti ile görüntülenen

taşınabilme ve kullanabilme kolaylığı sağlar.

alana yüksek hakimiyet
•

5100 mm derin görüntüleme aralığı ile yakın

•

Endoskop çapının yaklaşık %25’i genişliğinde

ve uzak alanlarda kusursuz görüntü
çalışma kanalı
•

Muayene esnasında LCD ekrana bağlanarak

•

Cihaza özel trolleyi ile birlikte kolay kullanım

•

DICOM uyumlu

VET-6010

alanı daha rahat görebilme

Uzunluk

1000mm
5.8mm
2.0mm
U180° D160°

Geniş alan hakimiyeti, yüksek çözünürlüklü, detaylı ve
mükemmel görüntü kalitesi ile teşhis ve tedavide yeni
gücünüz.
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Lari̇ ngoskop

Medikal Monitör : Mükemmel çözünürlükte diagnostik görüntüler sunar.
Muayene ile eş zamanlı hızlı görüntü oluşumu uygulamaları çabuklaştırırken
biyopsi gibi girişimlerde uygulama başarısı artar.
İşlemci ve Işık Kaynağı: Son teknoloji görüntü işleme teknolojisi sayesinde ,
parlaklık ve kontrast açısından en yüksek standartları karşılayan görüntülerin
oluşturulmasını sağlar. Gerçek zamanlı, gelişmiş ileri görüntü teknolojisi ile
endoskopik tanı ve tedavi sağlar. Yapı ve renk vurgusu, otomatik ışık kontrolü,
bulanıklık önleyici gibi üstün fonksiyonları sayesinde olağanüstü görüntüler
sunar.
Damar Mühürleme ve Koterizasyon Cihazı: Bipolar, monopolar koter olarak da
kullanılabilen damar mühürleme cihazı birkaç saniyede uygulama yapma imkanı
sunarak cerrahi girişimsel müdahalelerin süresini çok kısaltır.
Portabl (Taşınabilir) Işık Kaynağı: Direkt skopik muayenelerde kullanım
kolaylığı sağlar. Kliniğin her yerine rahatlıkla taşınabilir olması ile sistemi, rutin
muayenelerinizin (otoskopi, rinoskopi) vazgeçilmez bir parçası haline getirir.
Skoplar: Klinik muayene kullanım yönünüze göre ön görüşmelerimiz sırasında
sizin tercihinize bıraktığımız gastroskopi, kolonoskopi ve bronkoskopi gibi bir çok
skop ve çoklu kullanım seçeneği mevcuttur.
Teleskoplar ve Portlar: Operatif müdahale skalanıza uygun boyut ve çaptaki
teleskoplar, bu teleskoplara uygun port ve aparatlar ile ürün paketleri
(artroskopi, overiohisterektomi vb) tüm ihtiyaçlarınızı karşılayacak şekilde
hazırlanır.
CO2 İnsuflatörü: Vücut boşluklarına karbondioksit gazı aktarımı sağlayarak
müdahalelerde görüntü alanı oluşturulmasına imkan sağlar.
Taşıyıcı Masa (Trolley): Üzerindeki priz ve şalter sistemi ile kliniği kablo
kalabalığından kurtarırken cihazları elektrik akımı dalgalanmalarına karşı korur.
'Hepsi bir arada' kompakt görünümü sayesinde son teknolji diagnostik sisteme
görsel bir güzellik kazandırır.

•

Antimanyetik 18/8 paslanmaz çelik.

•

Korozyona karşı yüksek dirençli ve ISO 7376 standardına uygun AISI 303/304.

•

Paket içeriğinde 4 adet spatül, 1 sap mevcuttur. (10 cm 1 adet, 15 cm 1 adet ve 20 cm
2 adet biri ince biri kalın olmak üzere 4 spatül)

•

Küçük kedilerden büyük köpeklere kadar laringoskopik muayenelere imkan tanır.

•

2.5 V LED ışık kaynağı sayesinde daha iyi diagnostik değerlendirme sağlar.

Endoskopi Kulesi

Lari̇ ngoskop

En kısa endoskopik muayenelerden en son non-invaziv girişimsel cerrahi
işlemlere kadar her türlü işleme imkan sunan endoskopi kulesi son
teknoloji endoskopi sistemleri ile laparoskopik cihazlardan oluşur. Otoskopi,
rinoskopi, artroskopi, gastroskopi, laparoskopik OHE vb. tüm diagnostik
laparoskopileri hekimin kolaylıkla uygulamasını sağlar.

Antimanyetik tipte 18/8 kalite paslanmaz çelikten üretilmiş entübasyon
gibi cerrahi girişimlere hazırlık aşamasında, laringoskopik muayenelerde
kullanıma uygundur.

»»

»»
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KAN ANALiZ CiHAZLARI

KAN ANALiZ CiHAZLARI

Lazer Kan Sayım Cihazı

•

23 PARAMETRE

•

29 PARAMETRE

•

5 PARÇALI LÖKOSİT ANALİZİ (5 DIFF)

•

RETİKÜLOSİT ÖLÇÜMÜ

•

NÖTROFİL, BAZOFİL VE EOZİNOFİL ÖLÇÜMÜ

•

5 PARÇALI LÖKOSİT ANALİZİ (5 DIFF)

•

Lazer ışığı sayesinde çok boyutlu

•

Lazer ışığı sayesinde çok boyutlu hücre

hücre klasifikasyonu
Saatte 60 örneğe kadar kapasite

•

Bazofil ölçümü için bağımsız kanal ve optik

•
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VH5r

BC5000 Vet
Lazer Kan Sayım Cihazı

•

>>>>

klasifikasyonu
PARAMETRELER

yöntem

WBC, Lym%, Mon%, Neu%, Bas%, Eos%, Lym#,

WBC, RBC ve PLT için 3 histogram ve WBC

Mon#, Neu#, Eos#, Bas#, RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC,

ayrımı için 3 saçılım diyagramı

RDW-CV, RDW-SD, PLT, MPV, PDW, PCT

•

Saatte 60’dan fazla örnek çalışabilme

•

WBC hesaplama için WIC ve WOC

•

RBC ve PLT için 2 histogram

•

2 dağılım grafiği:
- 5 parçalı diferansiyel dağılım grafiği

•

Tam kan sayımı yanında 5 parçalı lökosit sonuçlarına
ihtiyaç duyan klinikler ve hastaneler için optimum çözüm

•

Köpek, kedi, inek, koyun, keçi, fare vb. içeren 13 hayvan
türü + 20 adet tanımlanabilen hayvan türü

•

Üç açılı lazer saçılımı ile yüksek eozinofil içeren
numunelerde bile hassas analiz

•

Lazer saçılımı + Kimyasal boya + Akış sitometrisi
teknolojisi

•

Grafikler dahil olmak üzere 40.000’e yakın sonuç
saklayabilme

•

Düşük reaktif tüketimi (Lyse l, Lyse II, Dilüent)

•

Eksternal lazer, mürekkep püskürtmeli vb. yazıcılara
uygun format

•

yazılım entegrasyonu

PARAMETRELER
WBC, LYM%, MON%, NEU%, EOS%, BASO%, LYM#, MON#,
NEU#, EOS#, BAS#, RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC,
RDW_CV, RDW_SD, PLT, MPV, PDW, PCT, P_LCR, NRBC%, NRBC,
RETIC_ABS, RETIC, IRF

- Eozinofil ve nötrofil dağılım grafiği
•

Köpek, kedi, inek, koyun, keçi, fare vb. içeren 13 hayvan
türü + 20 adet tanımlanabien hayvan türü

•

WBC/DIFF: Flow sitometri, yarı iletken, lazer ışık çok
boyutlu hücre klasifikasyonu

•

WBC Analiz: Lazer ve empedans yöntemi

•

RBC/PLT: Empedans yöntemi

•

HGB Test: Siyanür içermeyen reagent kolorimetri

•

10,4” dokunmatik ekran

•

Dilüent, sheath, deterjan, lyse reaktiflerini kullanır.

•

WBC 100 µm, RBC/PLT 68 µ m apertur çapına sahiptir.

•

Grafikler dahil olmak üzere 100.000'den fazla sonuç
saklayabilme

•
•

Hata mesajları alarmı
yazılım entegrasyonu
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Kan Sayım Cihazı

•

23 PARAMETRE

•

21 PARAMETRE

•

4 PARÇALI LÖKOSİT ANALİZİ (4 DIFF)

•

3 PARÇALI LÖKOSİT ANALİZİ (3 DIFF)

•

NÖTROFİL VE EOZİNOFİL ÖLÇÜMÜ

•

GRANÜLOSİT, LENFOSİT VE MONOSİT ÖLÇÜMÜ

•

Eos#, Eos% gibi özel parametreler dahil tek

•

3 parçalı WBC, 3 histogramlı 21 parametre

tuşla sorgulama

•

Büyük renkli LCD ekran & Linux operasyon

Günlük bakım yerine, düşük maliyetli haftalık
bakım

•

Düşük numune hacmi 9 µL

•

Protokol numarası ile basit arama

•

Saatte 38 örnek çalışabilme

•

İlgili tüm test sonuçlarını ve grafiklerini tek
bir ekranda görebilme

•

3 Seviyeli Alarm Sistemi
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BC30 Vet
Kan Sayım Cihazı

•
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PARAMETRELER
WBC, Neu#, Neu%, Eos#, Eos%, Lym#, Lym %, Mon#, Mon%,
RBC, HGB, MCV, MCH, MCHC, RDWCV,
RDWSD, HCT, PLT, MPV, PDW, PCT, PLCR, PLCC
•

Eozinofil sayımı için patentli teknoloji

•

Kedi, köpek, at, eşek, rat, fare, tavşan, domuz, koyun, inek,

sistemi
•

USB’den data yedekleme & Sistem güncelleme

•

Mouse ve klavye ile mükemmel data yönetimi

•

Saatte 60 örnek çalışabilme

•

Yüksek verimlilikte otomatik kontrol sistemi,
düşük bakım maliyeti

PARAMETRELER
WBC, LYM#,MID#, GRAN#, LYM%, MID%, GRAN%, RBC, HGB,
HCT, MCV, MCH, MCHC, RDWCV, RDWSD, PLT, MPV, PDW, PCT,
PLCR, PLCC
•

Köpek, kedi, inek, koyun, keçi, fare vb. içeren 13 hayvan
türü + 20 adet tanımlanabien hayvan türü

keçi, deve, lama ve 20 tanımlanabilir hayvan

•

WBC/RBC/PLT: Elektrik empedans yöntemi

•

8,4” dokunmatik ekran

•

HGB: Fotoelektirik kolorimetri

•

Tıkanma sorunlarını ortadan kaldırılması ve soğuk

•

10,4” dokunmatik ekran

ortamlarda çalışmanın hatalı test sonuçlarına neden

•

WBC 100 µ m, RBC/PLT 68 µ m apertur çapı

olmaması için bir ısı kontrol sistemi

•

HL7 protokollü LIS, HIS desteği

•

Lazer ölçüm sistemine yakın sonuçlar

•

Kontrol ve Kalibrasyon: LJ, X, XR, XB 4 kontrol modu,

•

Akıllı bakım sistemi, her 100 saatte veya her 7 günde bir

•

manuel ve otomatik kalibrasyon

bakım ile zaman ve maliyet tasarrufu

•

Standart mouse ve klavye USB girişi,

yazılım entegrasyonu

•

Grafiklerle beraber 100.000 örnekten fazla saklama

•

Hata mesajları alarmı

•

yazılım entegrasyonu
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12 dakika içinde 15 kimyasal ve 3 elektrolit testi
YENİ

Otomatik Klinik Kimya Analizörü

Kolay

IC

Biyokimya Cihazı

Geniş dokunmatik panel ile kolay kullanım

Veteriner

Hızlı

Birkaç dakika içinde sonuç

Doğru ve Güvenilir

FUJIFILM teknolojisi ve deneyimi ile
doğru ve güvenilir test sonuçları

Sadece 10 µL örnek

Birkaç damla ile hızlı sonuç.
Daha az numune varsa,
manuel pipetleme ile ölçüm yapılabilir.

IC Cup
Teknolojisi

Na-K-Cl, c-CRP Ölçüm İmkanı
•

3 adımda kolay ölçüm

26 kolorimetri testi +3 elektrolit testi
(Na, K, Cl), yangı belirteci CRP testi ve 18

Kaliteli plazma için IC CUP teknolojisi

ay raf ömürlü QC kartları ile teknoloji ve
kolay kullanımda Japon imzası
•

Tek seferde birden fazla test için
sarf yerleştirme imkanı ile kolay kullanım

•

Alan tasarrufu sağlayan ve kullanımı

1-Slaytı
yerleştir

2- Numuneyi
yerleştir

3- Start’a bas

Başlatma tuşuna bastıktan sonra, ölçüm verilerinin yazdırılmasına kadar olan her şey
tamamen otomatiktir.

kolaylaştıran kayar kapak tasarımı
•

Otomatik pipetleme ve otomatik dilüsyon

•

Test başına sadece 10 µL numune

•

Saatte minimum 120 test

•

Geniş ve gelişmiş 7 inç dokunmatik ekran

•

Na/K , Anion GAP, ALT/AST, BUN/CRE,

Tam kan örneklerinin doğrudan kullanımı için
dahili santrifüj serum/plazma ayırıcı.
1) IC CUP (dahili santrifüj kabı)

Ayırma maddesinden daha yüksek özgül ağırlığa sahip olan kan hücreleri, santrifüjlemeden sonra ayırma
maddesinin dış tarafında ayrılır ve tutulur. Sadece plazma kanal boyunca geçer ve ayrıldıktan sonra kabın
dibine birikir.

2) Pipet

Tam kanın IC CUP içine yerleştirlmesi. IC CUP ile özel bir pipet birlikte gelir.
Dilüent

ALB/Glob, Globulin hesaplamaları
•
•

Dahili termal yazıcı
yazılım entegrasyonu

Mixing cup
10 parti dilüsyon solüsyonu tutar.

Oluk
Tipet uçları Tek seferde 12’ye kadar pipet
ucu ayarlanabilir.

Kan hücreleri

Plazma
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Biyokimya Cihazı
•

5 örnek aynı anda çalışarak hastanenizdeki işlerinizi kolaylaştırır, hızlandırır.

•

FUJI DRI-CHEM hayvanlar için hızlı ve güvenilir tanı sağlar.

•

NX700V kolay ve anlaşılır dokunmatik ekranıyla hem kullanım kolaylığı hem de işlem hızı sunar.

•

Yeni tasarım kayar kapak dizaynı alan tasarrufu sağlarken kullanımı oldukça kolaylaştırır.

•

Sadece 10µL numune yeterlidir.

•

196 test/saat performansıyla profesyonellerin tercihidir.

•

Na/K , Anion GAP, ALT/AST, BUN/CRE, ALB/Glob, Globulin hesaplamaları.

•
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Na-K-Cl, c-CRP
Ölçüm İmkanı

yazılım entegrasyonu

10µL
/test

Slaytı yerleştirin

Örneği yerleştirin

5 örneği aynı anda çalışma

Otomatik dilüsyon özelliği

Elekrolit ölçüm özelliği

5 örneği aynı anda çalışarak,
size hız ve zaman kazandırır.

Zaman alan karıştırma ve
dilusyon işlerini sizin için
seçtiğiniz oranda otomatik
olarak yapar.

Kolorimetrik ve elektrolit
(Na-K-CI) ölçümlerini
aynı anda yapabilme

Kalibrasyon yok
QC kart sistemi sayesinde
kalibrasyon işlemleriniz
otomatik olarak yapılır.

Testi başlatın

Sadece 10µL numune

Minimum tıbbi atık riski

Her test için sadece
10µL’lik bir örnek yeterlidir.

Kullanılan slaytlar otomatik
olarak atık kutusunda biriktirilir.
Atıkla olan temasınızı en aza
indirir.
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Otomatik Klinik Kimya Analizörü

Veteriner

Biyokimya Cihazı

•

Na-K-Cl, c-CRP Ölçüm İmkanı

26 kolorimetri testi +3 elektrolit testi (Na, K, Cl), yangı belirteci
CRP testi ve 18 ay raf ömürlü QC kartları ile teknoloji ve kolay
kullanımda Japon imzası.

•

Kolorimetri testi başına 26 dk ve dakikada 3 elektrolit testi

•

Otomatik pipetleme ve otomatik dilüsyon

•

Test başına sadece 10 µL numune

•

Saatte minimum 120 test

•

Kullanıcının tercihine göre temel ve ileri mod seçenekleri

•

Dokunmatik ekranla kolay kullanım

•

Na/K , Anion GAP, ALT/AST, BUN/CRE,
ALB/Glob, Globulin hesaplamaları

•
•

Dahili termal yazıcı
yazılım entegrasyonu
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Paneller
Comprehensive Panel
6 panel/kutu, 12 slayt/panel
BUN, CRE, Ca, GPT/ALT, GGT, TCHO,
IP, TBIL, GLU, ALP, ALB, TP

Pre-Surgical Panel

12 panel/kutu, 6 slayt/panel
BUN, CRE, GPT/ALT, GLU, ALP, TP

Comprehensive S-panel

Kidney Panel

4 panel/kutu, 6 slayt/panel
ALB, TP, CRE, IP, BUN, Ca

Liver Panel

4 panel/kutu, 6 slayt/panel
ALB, GLU, TBIL, GGT, ALP, GPT/ALT

Plus Panel

Parametreler

4 panel/kutu, 6 slayt/panel

Sınıflandırma

Ölçüm aralığı

Parametre
ALP

Biyokimya testleri
Genel kimya

(tek slatta)

İmmunolojik Test
Hesaplanan Parametreler

B Birimi*

Ölçme zamanı
(dakika)

1183

U/L

0.23

-

19.76

μ Kat/L

2500

U/L

1.67

-

41.75

μ Kat/L

3

CPK

10 -

2000

U/L

0.17

-

33.40

μ Kat/L

4

GGT

10 -

1200

U/L

0.17

-

20.04

μ Kat/L

5

GOT/AST

10 -

1000

U/L

0.17

-

16.70

μ Kat/L

4

14 -

4

GPT/ALT

10 -

1000

U/L

0.17

-

16.70

μ Kat/L

4

v-LIP

10 -

1000

U/L

0.17

-

16.70

μ Kat/L

5

LDH

50 -

900

U/L

0.84

-

15.03

μ Kat/L

2

ALB

1.0 -

6.0

g/dL

10

-

60

g/L

6

BUN

5.0 - 140.0

mg/dL

1.79

-

49.98

mmoI/L

4

Ca

4.0 -

16.0

mg/dL

1.00

-

4.00

mmoI/L

4

CRE

0.2 -

24.0

mg/dL

18

-

2122

μ moI/L

5

GLU

10 -

600

mg/dL

0.6

-

33.3

mmoI/L

6

IP

0.5 -

15.0

mg/dL

0.16

-

4.84

mmoI/L

5

Mg

0.2 -

7.0

mg/dL

0.08

-

2.88

mmoI/L

4.5

NH3

10 -

500

μg/dL

7

-

357

μ moI/L

2

TBIL

0.2 -

30.0

mg/dL

3

-

513

μ moI/L

6

TCHO

50 -

450

mg/dL

1.29

-

11.64

mmoI/L

6

TCO2

5 -

40

mmoI/L

5

-

40

mmoI/L

5

10 -

500

mg/dL

0.11

-

5.64

mmoI/L

4

TG

Elektrolitler

A Birimi*

100 -

v-AMYL

Enzimler

vLIP, vAMY, Mg, TG, GOT/AST,
Na-K-Cl

TP

2.0 -

11.0

g/dL

20

-

110

g/L

6

UA

0.5 -

18.0

mg/dL

30

-

1071

μ moI/L

4

Na
K

75 -

250

mEq/L

75

-

250

mmoI/L

1.0 -

14.0

mEq/L

1.0

-

14.0

mmoI/L

CI

50 -

175

mEq/L

50

-

175

mmoI/L

vc-CRP

0.3 -

7.0

mg/dL

3

-

70

mg/L

GLOB, ALB/GLOB, GOT/GPT, BUN/CRE, Na/K, Anion Gap

1
5

vc-CRP
24 slayt/kutu
CRP Diluent (DL)
32mL x 1 şişe/kutu
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Hormon analizinde
"Altın standart"

Immuno AU10V
Hormon Analiz Cihazı

•

Kalibrasyon gerektirmeyen tam otomatik sistem

•

SPF (Surface Plasmon Enhanced Fluorescence )
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V200
Hormon ve Bağışıklık Analiz Cİhazı

•

Europiyum immunfloresans antikor tekniği ile
yüksek doğruluk oranı

ile yüksek güvenilirlik ve spesifite

•

Uyarıcı ve yayılan ışığın dalga boyları
çakışmadığından Europiyum kullanmak daha

Testler
•

SAA (Serum Amiloid A)

•

T4 (Köpek/Kedi)

•

TSH (Köpek)

•

Kortizol (Köpek/Kedi)

•

Safra Asitleri

•

Progesteron

•

Hipotiroidizm, Hipertiroidizm, Addison Hastalığı

doğru sounçların elde edilmesini sağlar.
•

7" renkli dokunmatik ekran

•

Dahili yazıcı

•

200 x 240 x205 mm ebat

•

2.5 kg ağırlık

•

LIS/HIS Bağlantısı: HL7 v2.6(PC D - 01) / POCT1-A

•

yazılım entegrasyonu

ve Cushing Sendromu gibi endokrin hastalıkların
hızlı teşhis ve takibi
•

Floresan immonoserolojik yöntem ile yüksek
güvenilirlik ve hassasiyet

FUJIFILM DriChem Immuno AU10V tarafından test
edilen tüm parametreler 10 dakika içerisinde
ölçülür ve hafızaya alınır.

•

Tüm reaktif ve solüsyonlar kartuşun içerisinde

•

Otomatik dilüsyon fonksiyonu ile dilüe edilmiş
örneğe ihtiyaç olmaması

•

Ölçüm süresi yaklaşık olarak 10 dk

•

Her parametre için 100 µL serum veya lityum
heparinli plazma

•
•

7 kg ağırlık
yazılım entegrasyonu

Vcheck Testleri Kantitatif
Akut Faz Proteinleri
Canine CRP 2.0 (C-Reaktif Protein)
Feline SAA 2.0 (Serum Amyloid A)
Pankreatitis
cPL (Canine Pankreatik Lipaz)
fPL 2.0 (Feline Pankreatik Lipaz)
Endokrin
cCortisol (Canine Kortizol)
T4 (Tiroksin)
cTSH (Canine Tiroid Stimülan Hormon)
cProgesterone (Canine Progesteron)
Kardiyak Bio Belirteç
Canine NT- proBNP
Feline NT- proBNP
Canine kardiyak Troponin I (TnI)
Tromboembolizm
D-dimer
İlaç Takibi
Fenobarbital*
Diabetes Mellitus
Fruktozamin*
*Geliştirlmektedir.

Vcheck Testleri Yarı Kantitatif
Hastalık Düzeyi Belirleme Testleri
CCV Ag (Canine Coronavirus Antijen)
CDV Ag (Canine Distemper Virus Antijen)
CPV Ag (Canine Parvovirus Antijen)
CPV/CCV Ag (Canine Parvovirus/Canine Corona Virus Antijen)
CHW Ag (Canine Kalp Kurdu Antijen Testi)
FPV Ag (Feline Panlökopeni Antijen Testi)
Bağışıklık Düzeyi Belirleme Testleri
CPV Ab (Canine Parvovirus Antikor)
CDV Ab (Canine Distemper Virus Antikor)
CAV Ab (Canine Adenovirus Antikor)
FHV Ab (Feline Herpesvirus Antikor)
FPV Ab (Feline Panlökopeni Virus Antikor)
FCV Ab (Feline Calicivirus Antikor)
EKLENECEK TESTLER

SDMA
Canine Giardia Ag
CIV Ag (Canine Influenza Virüs)
CAV Ag (Canine Adeno Virüs)
Canine Leishmania Ab
Canine E. canis Ab
Canine Anaplasma Ab
FeLV Ag (Feline Leukemia Virüs)
FCoV Ag(Feline Corona Virüs)
FIV Ab (Feline Immunodeficiency Virüs)
Feline Toxoplasma Ab
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838 CA
Koagülasyon Analiz Cihazı
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838 IA
Hormon Analiz Cihazı
Hastaların hemostatik fonksiyonunu hızlı bir şekilde tespit

Hasvet Medikal güvencesi ve teknik desteğiyle,

edebilen taşınabilir, kullanımı kolay veteriner teşhis cihazı

laboratuvarınızın yeni gözdesi, kullanımı kolay veteriner teşhis

•

Uygulanan altın standart optik pıhtılaşma yöntemi

cihazı

•

20 µL tam kan ile anında test sonucu

•

İmmunofloresans teknolojisi

•

7 inç dokunmatik ekran, kullanıcı dostu arayüz, basit

•

Test süresi 3 ~ 15 dakika

kullanım

•

Kullanımı kolay dokunmatik ekran

•

5 çeşit koagülasyon testi

•

Bakım gerektirmeyen özgün teknoloji

•

1000 test sonucunun kaydını saklama imkanı

•

Farklı dil seçeneklerine sahip işletim sistemi

•

18 ay boyunca oda sıcaklığında saklanan reaktifler

•

24 ay boyunca oda sıcaklığında saklanan reaktifler

•

Otomatik kalibrasyon

Testler
•

Protrombin zamanı (PT)

Testler
Hormon
•

T4 (Tiroksin)

•

TSH (Tiroid Stimülan Hormon)

Protrombin zamanı ekstrinsik (doku aktörü ve Faktör

•

Kortizol

VII) ve yaygın sistemi (Faktör V, Faktör X, protrombin,

•

Progesteron

fibrinojen) değerlendirir. Oral antikoagulant tedavilerinin

Akut Faz Proteinleri

izlenmesinde kullanılabilir.

•

cCRP (C-Reaktif Protein)

•

fSAA ( Feline Serum Amiloid A)

•

D-dimer

•

HbA1c ( Hemoglobin A1c)

Trombin süresi, pıhtılaşma tespiti, antikoagulasyon ve

•

cPL ( Canine Pankreatik Lipaz)

fibrin sisteminin fonksiyonlarının değerlendirilmesinde

•

fPL ( Feline Pankreatik Lipaz)

•

NT-pro BNP

•

Sistatin C, Troponin I, AFP, CEA, FIV, FeLV, SDMA,

•

Aktive parsiyel tromboplastin zamanı (APTT)

Aktive edilmiş parsiyel tromboplastin zamanı intrinsik ve
yaygın sistemin en duyarlı ve spesifik testidir.

•

Trombin süresi (TT)

kullanılan basit bir testtir.

•

Fibrinojen (FIB)

Hipofibrinojenemi fibrinojenin hepatik sentezinin

Pıhtılaşma Belirteci
Diabetes Mellitus
Pankreatitis

Kardiyak Biyomarker
Eklenecek Testler

bozulması, DIC sırasında tüketiminin artması, primer

Troponin, CREA, SAA (At), CAV Ab, CDV/CPV/ICH Ab, CAV

hiperfibrinolizis sırasında yıkımlanması veya yaygın

Ab

hemoraji sırasında kompanse edilemeyen kayıp sonucu
gelişebilir.

•

Aktive koagülasyon zamanı (ACT)

Aktive edilmiş pıhtılaşma zamanı , intrinsik veya yaygın
sistemin defektlerini belirlemek için kullanılan ve
APTT’nin basitleştirilmiş bir varyasyonudur.
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Klinik biyokimya cihazı kolay kullanımlı,
yüksek kaliteli, güvenilir sonuçlar

DAYTONA+
Bi̇ yoki̇ mya Anali̇ z Ci̇ hazı

BS 240
Bi̇ yoki̇ mya Anali̇ z Ci̇ hazı

•

•

62 parametre analizi

•

Piyasadaki en küçük, saatte 200 test çalışabilen
maksimum tasarruf sağlar.
Saatte 200 test yapılabildiği gibi ISE ile saatte 400
testten fazla yapabilme

•

Tam otomatik, rastgele erişimli, tezgah üstü
biyokimya cihazıdır.

biyokimya cihazlarından biridir ve alandan
•

80 reaktif konumu ve 80’e genişletilebilir 40 örnek

•

Saatte 270 test, ISE ile saatte 450 test kapasitesi

•

Sıvı seviyesi, pıhtı ve arıza belirlenmesini sunar.

•

Kolay kullanımlı Windows tabanlı yazılım

•

Reaktif ve numuneler için barkod okuyucu

•

Numune Hacmi: 1.5 - 35 µL

•

Numune türü: Serum, plazma, idrar, serebrospinal
sıvı, tam kan

konumu ile yüksek kapasite.
•
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Akıllı örnekleme teknolojisi, HbA1c testi için
otomatik hemolizat hazırlığını mümkün kılar.
Tedavi öncesi uygulama gerektirmeyen çalıştırma,
yüksek verimi garanti eder.

•

Reaktif tasarrufu için minimum olarak 100 µL
reaksiyon hacmi.

•
•

340-670 nm aralığında 8 dalga boyunda okuma
yazılım entegrasyonu

Tam otomatik klinik biyokimya cihazı
rakipsiz güvenilir performans

MONACO
Bi̇ yoki̇ mya Anali̇ z Ci̇ hazı

•

340-800 nm arasında

değişen 12 dalga boyuna sahip
tam otomatik, biyokimya cihazıdır.

Soğutulmuş Hazne (2-12 C)
o

•

Saatte 170 test yapabilme kapasitesi

•

Kolay kullanımlı Windows tabanlı yazılım

•

Reaktif ve numuneler için barkod okuyucu

•

Numune hacmi: 3-35 µL

•

Numune türü: Serum, plazma, idrar
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Yüksek performanslı yarı otomatik
klinik biyokimya cihazı
hassasiyet, güvenilirlik ve doğruluk

MiSANO
Bi̇ yoki̇ mya Anali̇ z Ci̇ hazı

•
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Pointcare V3
Taşınabilir Biyokimya Analiz Cihazı

En küçük biyokimya cihazı
MNChip Pointcare V3
ile güvenilir teşhis

Flow cell ve küvet modunu kullanan yarı otomatik bir
biyokimya cihazıdır.

•

340-700 nm arasında değişen 9 dalga boyu sunar. USB
port, tanımlı menüleri içe aktarmaya test kalite kontrol

Profesyonel hekimler için verimli ve doğru bir tıbbi

ve kalibrasyon sonuçlarını dışa aktarmayı sağlar.
•

UV/Kolorimetrik, Turbidimetrik Immunoassay Yöntemi

•

7" yüksek çözünürlüklü LCD (RGB) (800x480)

deneyimi iyileştiren akıllı yenilik
İleri teknoloji, güvenlilir hassas sonuçlar

laboratuvar eldivenlerine duyarlı dokunmatik ekran
•

Numune Hacmi: 5-1000 µL

•

Numune türü: Serum, plazma, idrar

RANDOX REAKTİF LİSTESİ MONACO / DAYTONA+ / MİSANO
ACETİC ACİD
ACID PHOSPHATASE
ALANINE
ALANINE AMINOTRANSFERASE (ALT) (GPT)
ALBUMIN
ALDOLASE
ALKALINE
ALKALINE PHOSPHATASE
AMMONIA
AMYLASE
AMYLASE PANCREATIC
ASPARATE AMINOTRANSFERASE (AST)
BILE ACIDS
BILIRUBIN (DIRECT)
BILIRUBIN (TOTAL)
CALCIUM
CANINE CRP
CHLORIDE
CHOLESTEROL
CHOLINESTERASE (BUTYRYL)
CK-NAC
COPPER
CREATININE
D-3-HYDROXYBUTYRATE (RANBUT)
ETHANOL
FRUCTOSAMINE
G-6-PDH
GAMMA GT
GLUCOSE
GLUCOSE/FRUCTOSE
GLUTAMATE

GLUTAMATE DEHYDROGENASE
GLUTAMINE
GLUTATHIONE PEROXIDASE (RANSEL)
GLYCEROL
HDL CHOLESTEROL
HOMOCYSTEINE
IRON
LD LACTATE -> PYRUVATE
LD Opt (LDH P-L) LACTATE DEHYDROGENASE
LD PYRUVATE -> LACTATE
LDL CHOLESTEROL
LIPASE
LITHIUM
L-LACTATE
L-LACTIC ACID
L-MALIC ACID
MAGNESIUM
NEFA (NON ESTERIFIED FATTY ACIDS)
PHOSPHORUS (INORGANIC)
POTASSIUM (W)
SODIUM
SUPEROXIDE DIMUTASE (RANSOD)
TOTAL ANTIOXIDANT STATUS
TOTAL IRON BINDING CAPACITY
TOTAL PROTEIN
TRIGLYCERIDES
UREA
URIC ACID
URINARY PROTEIN
ZINC (WITH DEPROTEINISATION)

KOLAY KULLANIM
•

Tam otomatik sistem, saha şartlarında bile kolay kullanım

•

4.3 inç kapasitif dokunmatik ekran

•

0.1 cc tam kan, serum ya da plazma

•

Barkodlu ve önceden hazırlanmış kalibrasyon bilgileri

•

Sonuçlar yazıcı aracılığıyla basılı bir kopya üzerine yazdırılabilir veya elektronik olarak aktarılabilir.

•

Önceden yüklenmiş reaktif parçacıklarına sahip mikro-akışkan diskler, kan örneklerinin ve reaktiflerin
doğru analizini sağlar.

•

Kararlı yeniden ölçüm optikleri arasında bir troboskopik ksenon lamba, bir dalga boyu seçim sistemi ve bir
çoklu dalga boyu dedektörü bulunur.

•

Entegre kalite kontrol yazılımı, tüm süreci gerçek zamanlı olarak izler (kan örneklerinin, reaktiflerin, mikroakışkan disklerin ve kimya analizörünün tutarlı analizini sağlar.

•

yazılım entegrasyonu

HIZLI SONUÇLAR
Yaklaşık 13 dakikada 3 kolay adımda numuneden sonuçlara

Panel

Parametreler

HEALTH CHECKING PROFILE

(10 disk)

TP, ALB, ALT, ALP, TBIL, CRE, BUN, GLU, CHOL, CK, AMY, Ca, P

HEALTH CHECKING PLUS PROFILE

(10 disk)

TP, ALB, ALT, ALP, TBIL, CRE, BUN, GLU, CHOL, CK, AMY, Ca, P, K, Na, TBA

PREANESTHETIC PANEL

(10 disk)

TP, ALT, ALP, CRE, BUN, GLU

PREANESTHETIC PANEL PLUS

(10 disk)

TP, ALT, AST, ALP, CRE, BUN, GLU, CK, LDH

LIVER & KIDNEY PROFILE

(10 disk)

TP, ALT,ALB, AST, CRE, BUN, GLU, GGT, TBIL

PREANESTHETIC PANEL+ALB

(10 disk)

TP,ALB,ALT,ALP,CRE, BUN, GLU

LIVER PROFILE

(10 disk)

TP, ALT, ALB, AST, DBIL, GGT, TBIL, ALP

CRITICAL CARE PANEL

(10 disk)

AVIAN & REPTILE PANEL

(10 disk)

TP, ALB, P, AST, CK, GLU, UA, Ca, K, CL, TBA

AMMONIA TEST PROFILE

(10 disk)

TRIPLE TESTS PROFILE

(10 disk)

NH 3

LARGE ANIMAL DIAGNOSTICS

(10 disk)

TP, ALB, CK, ALP, AST, GGT, BUN, Ca, P, Mg

DIABETS PANEL

(10 disk)

TRIG, CHOL, GLU, FRU

PANCREATITIS PANEL

(10 disk)

TP, ALB, Ca, GLU, AMY, LPS

ALT CRE, BUN, GLU, K, NA, CL, CO 2

TP, ALB, ALT, ALP, TBIL, CRE, BUN, GLU, CHOL, CK, AMY, Ca, P
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ABL9 Kan Gazı Analiz Cihazı
•

Ölçülen parametreler:

•

cLac, pH, pCO2, pO2, Hct, cK+, cNa+, cCa2+, cCl-

•

20 hesaplanan parametre

•

Tam kan

•

Enjektör veya kapiller örnekler ile çalışılır.

•

Örnek hacmi 70 µL

•

Ölçüm zamanı yaklaşık 70 sn. (80 sn w/ Lac)

•

Solüsyon paket, kalibrasyon solüsyonlarını ve

Edan i15
Kan Gazı Analiz Cihazı

atık kabını içerir.
•

2 nokta kalibrasyon yaklaşık 85 saniye sürer

•

Çalışma sıcaklığı 12-28°C

•

Kullanıcılar için animasyonlar ile gösterim

•

yazılım entegrasyonu

Ürün Açıklama
Kan gazı cihazının mucidi Radiometer'in tarihi, 1954'te dünyanın ilk ticari kan gazı analizörünü geliştirilmesiyle başladı.
Kan gazı analizi kandaki O2, CO2 gazlarının basınçlarının ölçülmesiyle solunum fonksiyonlarının, HCO3, pH,
BE ölçümü ile hastanın asit-baz bozukluklarının, Na, K, Cl, Ca gibi elektrolit ölçümleri ile elektrolit dengesinin,
laktat ölçümü ile hastalığın şiddetinin ve prognozun belirlenmesinde kullanılan kapsamlı bir analizdir.

Ölçüm

Parametreler

pH

pH

Kan Gazı

pCO 2

Elektrolitler

•

Tamamen şarj edilmiş batarya ile 50 numune çalışabilir, klinik imkanlarını hasta başına götürebilirsiniz.

•

Taşınabilir, hafif: Hastabaşında, klinikte veya dış alanda diyagnoz olanağı sağlayan taşınabilir yapıda ve ağırlıktadır.

•

Tam otomatik: Otomatik numune alma özelliği sayesinde el ile işlem süresi minimum seviyededir.

•

Tek kartuş: Tek kullanımlık kartuş ile kontaminasyonu önleyebilir 21 sonuç elde edebilirsiniz.

•

3 damla kan ile yüksek seviye ölçüm yapabilme imkanı sunmaktadır.

•

Düşük maliyet: Her hastanızda kullanılabilecek düzeyde ve en düşük test maliyeti sağlayan yenilikçi sisteme sahiptir.

•

Doğru, güvenilir: Kalibratör, kontol ve elektronik simülatör ile doğru sonuç için üçlü garanti sağlayan mikro
sensör çok fonksiyonlu membran teknolojisine sahiptir.

•

Veri yönetimi: Barkod/QR kod ile hasta bilgileri edinilebilir. 10.000’den fazla hastanın sonucunu sağlayabilirsiniz.

•

1 dakika: Örneğin aspirasyonundan bir dakika sonra sonucu güvenilir bir şekilde alabilirsiniz.

pO 2
cK+

cNa +
cCa 2+
cCl –
Laktat

Lac

Hematokrit

Hct
cH +
ctHb
cHCO3 -(P)
cHCO3 -(P,st)
cBase(B)
cBase(Ecf )
cBase(B,ox)
cBase(Ecf,ox)
cCa 2+(7.40)

Hesaplanan Parametreler

ctCO 2(B)

Parametre*

SIĞIR

AT

KÖPEK

KEDİ

PARAMETRE

tHb(est) (g/dL)

pH

cH+ (nmol/L)

pO2 (mmHg)

HCO3act (mmol/L)

pCO2 (mmHg)

HCO3std (mmol/L)

Na+ (mmol/L)

Be(ecf) (mmol/L)

K+ (mmol/L)

Be(B) (mmol/L)

Ca (mmol/L)

BB(B) (mmol/L)

Cl (mmol/L)

Anion Gap

CtCO2 (mmol/L)

Glu (mg/dL veya mmol/L)

Anion Gap (K +)

sO2 (%)

Lac (mg/dL veya mmol/L)

Ca++ (mmol/L)

Hct (%PCV veya Fraksiyon)

ctCO 2(P)

pO 2(A)

pO 2(A-a)

pO 2(a/A)

pO 2(a)/FO 2I
sO 2

ctO 2
RI

AnGap (mmol/L)

İ15 VET
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Full otomatik bikromatik optik sistem ile hassas
sonuçlar

•

Değişik zaman ve hızlara sahip çalkalama modları

•

Işık girişini engelleyen opak kapak

•

Lamba tasarruf sistemi ile lambayı uzun süre

Keton ve Glukoz Ölçer
•

imkanı sunmaktadır.

kullanabilme
•

20.000’den fazla sonucu saklayabilen yüksek
kapasiteli hafıza

•

7.8 inç dokunmatik ekran, dokunma kalemi

•

RS232 ile bilgisayar bağlantısı

•

Cihaza monte termal yazıcı

•

Mouse, klavye ve yazıcı için 2 USB girişi

•

Bilgisayar bağlantısı ile güçlü data yönetim programı
(opsiyonel)

Köpek, kedi ve ineklerde kan glukoz ve keton ölçüm

Özellikler
•

Kolay kullanımlı

•

Arka aydınlatmalı ekran

•

Batarya ile 1.000 ölçüm yapabilme

•

Kapiller veya venöz kan kullanılabilir.

•

Kolay okuma için büyük, açık ve okunaklı rakamlar

•

Çıkarma butonu(Eject) ile stripleri kolayca çıkarma

•

6 ayarlanabilir alarm

MW12A ELISA YIKAYICI
Küçük laboratuvarlar için ideal, düşük rezidüel hacimli ve verimi yüksek mikroplak yıkayıcı.
•

Düz, U ve V tabanlı pleytler ile uyumlu çalışabilme

•

Ayarlanabilir pleyt çalkalama özelliği ve belirlenen

Glukoz Ölçer
•

stripleri 3 farklı kod ile üretilmekte ve kolayca cihaza yerleştirilmektedir.

süre yıkama özelliği
•

Otomatik dip tespiti ve çarpışma önleyici sistem

•

Otomatik solüsyon takip sistemi

•

Otomatik dip çarpışma koruma sistemi

•
•
•

GLUCO CALEA özellikle köpek, kedi ve atlar için geliştirilmiştir. En doğru sonuç için test

Özellikler
•

Köpekler, kediler ve atlar için özel stripler

•

Kolay okuma için büyük, açık ve okunaklı rakamlar

•

Arka aydınlatmalı ekran

8 ve 12 kuyucuklu stripler için 2 türlü yıkama

•

Çıkarma butonu (eject) ile stripleri kolayca çıkarma

100’den fazla kullanıcı tanımlı protokol girebilme

•

5 sn’de ölçüm yapabilme

Yıkayıcıya yüklü otomatik diagnostik program

•

4 ayarlanabilir alarm

•

2µL’den az kuyucuk kalıntı miktarı

•

Hafızada 300 sonuç saklayabilme

•

0-300 sn çalkalama ve yıkama zamanı

•

Sadece 0,5 µL kan ile test yapabilme

•

Batarya ile 1.000 ölçüm yapabilme

>>>>
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iScope®
Trinoküler iScope

Trinoküler EcoBlue
LCD Mikroskop

LCD Mikroskop
•

Yüksek çözünürlüklü 1080P renkli
kamera

•

Doğrudan TV'de, monitörde veya
projektörde gerçek zamanlı görüntüler

•

Bağımsız

•

Dahili fare kontrollü yazılım

•

C-mount arayüzü

•

HDMI ve SD hafıza kartı

•

11,6” HD ekranlı
•

HD 1080p yüksek çözünürlüklü video kamera

•

Doğrudan ekranda gerçek zamanlı görüntüler

Sonsuzluk düzeltme sistemleri için sol okülerde 20 mm

•

Tek başına veya PC üzerinden veya eş zamanlı kullanım

görüş alanına ve ayarlanabilir diyoptriye sahip genişletilmiş

•

Yerleşik fareyle çalışan yazılım

plan geniş alan EWF 10x/20 mm okülerler (Ø 23,2 mm boru)

•

C-mount arayüzü

•

HDMI, USB-2 ve SD hafıza kartı

Oküler

Tabla

•

ImageFocus Alpha yazılımıyla uyumlu

30° eğimli tüplere sahip binoküler ve trinoküler Siedentopf

•

HDMI 2.0 MP CMOS yüksek hassasiyetli sensör

tipi tablalar. Gözbebekleri arası mesafe 48 ila 76 mm.

•

11,6” HD ekran mevcuttur (VC.3024-HDS).

konumlandırılmasını sağlar.

•

WF10x/18 mm okülere sahip trinoküler modeller

•

APL (Antibakteriyel Koruma Katmanı) ile donatılmıştır

Çoklu Başlıklı Si̇ stem

•

Dört akromatik objektife sahip döner revolver

•

Entegre mekanik kademeli modeller mevcuttur

•

Raf durdurmalı koaksiyel kaba ve ince ayarlar

•

İris diyaframlı, yüksekliği ayarlanabilir Abbe

Eşsiz bir döner sistem, her iki borunun da yüksek (431
mm) ve alçak (397mm) konumda ergonomik olarak

Bir, iki veya dört ek binoküler başlığı, 30° eğimli tüpler ve
plan 4x, 10x, S40x, S100x yağa daldırma sonsuz düzeltilmiş
IOS objektifleri ile konfigürasyonlar
Her ekstra görüntüleme binoküler başlığı, genişletilmiş
geniş alan planlı EWF 10x/22 mm okülerler ile donatılmıştır.

kondansatör ve filtre tutucu
•

Entegre güç kaynağı ile 1 W LED aydınlatma

•

Şarj edilebilir pillerle 1 W NeoLED™ aydınlatma

•

Ergonomik stand

Euromex Trinoküler iScope

Euromex Trinoküler EcoBlue EC 1153

Yenilikçi NeoLED™ tasarımı, daha geniş açıklıklar sunarak iScope
mikroskobunun optik sisteminin, optiğin teorik kırınım sınırına çok
yakın, daha yüksek çözünürlüklerde görüntüler üretmesine olanak tanır.
NeoLED™'in diğer faydaları, düşük enerji tüketimi, ısıtma gerektirmemesi ve
uzun çalışma ömrüdür.

Euromex HD 1080p yüksek çözünürlüğe sahip video kameralı mikroskop
profesyonel laboratuvarlar için gelişmiş teknoloji

»»

»»
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iScope®
Stereo NexiusZoom(Evo)
LCD Mikroskop

•

HWF 10x/22 mm veya HWF 10x/23 mm
okülerine sahip binoküler ve trinoküler başlıklar

Binoküler iScope
LCD Mikroskop

•

EWF 10x/22 mm ve EWF 10x/20 mm okülerler

•

Binoküler modeller

•

Yakınlaştırma oranı 1: 6,7, 6,7x - 45x veya 1: 8.4, 6.5x - 55x

•

187/230 x 140 mm rafsız sahne

•

Çift 3 W LED aydınlatma

•

3 W NeoLED™ Köhler aydınlatma

•

220x büyütmeye kadar konfigürasyonlar

•

Enerji tasarrufu için iCare sensörü

•

10 Yıl garanti

Oküler

Oküler

Standart NexiusZoom, bir çift HWF 10x/22 mm oküler ile

Sonsuzluk düzeltme sistemleri için sol okülerde 20 mm görüş

birlikte verilir. NexiusZoom EVO, bir çift HWF 10x/23 mm oküler ile

alanına ve ayarlanabilir diyoptriye sahip genişletilmiş plan

birlikte verilir.

geniş alan EWF 10x/20 mm okülerler (Ø 23,2 mm boru)

Tabla

Tabla

45° eğimli tüplere sahip binoküler veya trinoküler başlıklar.
Her iki oküler de ± 5 diyoptri ayarına sahiptir. Gözbebekleri arası
mesafe 54 mm ile 75 mm arasında ayarlanabilir. Trinoküler başlık,
sabit bir ışık yolu ışın ayırıcı (50:50) ile birlikte verilir. NexiusZoom

30° eğimli tüplere sahip binoküler ve trinoküler Siedentopf
tipi tablalar. Gözbebekleri arası mesafe 48 ila 76 mm.
Eşsiz bir döner sistem, her iki borunun da yüksek (431
mm) ve alçak (397 mm) konumda ergonomik olarak

EVO modelleri artık tıklama-durdurma fonksiyonu ile donatılmıştır.

konumlandırılmasını sağlar.

Objekti̇ fler

Çoklu Başıklı Si̇ stem

Standart NexiusZoom, 0,67x ila 4,5x büyütme, 33 mm ila 4,9

Bir, iki veya dört ek binoküler başlığı, 30° eğimli tüpler ve

mm görüş alanı ile 1:6.7 yakınlaştırma objektifi ile

plan 4x, 10x, S40x, S100x yağa daldırma sonsuz düzeltilmiş

donatılmıştır.

IOS objektifleri ile konfigürasyonlar

Çalışma mesafesi 110 mm.

Her ekstra görüntüleme binoküler başlığı, genişletilmiş geniş

NexiusZoom EVO, 0,65x ila 5,5x büyütme, 35,4 mm ile 4,2 mm

alan planlı EWF 10x/22 mm okülerler ile donatılmıştır.

görüş alanı ile 1:8.4 zoom objektifi ile donatılmıştır. Çalışma

Yardımcı Lensler
Ekstra çalışma mesafeleri için hem standart

mesafesi 110 mm.
Tüm optikler, mantar önleyici işlem görmüş ve maksimum
ışık çıkışı için yansıma önleyici ile kaplanmıştır.

NexiusZoom hem de NexiusZoom EVO için
aşağıdaki yardımcı lensler mevcuttur:
0.3x, 0.4x, 0.5x, 0.75x, 1.5x ve 2.0x. Görüş alanları ve
çalışma mesafeleri için büyütme tablolarına bakın.

Normal LED

Neo LED

Euromex Stereo NexiusZoom (Evo)

Euromex Binoküler iScope

Nexius Zoom ve Nexius Zoom EVO stereo mikroskopları numunenizin üç
boyutlu olarak gözlemlenmesine izin verir ve son derece zorlu
uygulamalar için uygundur. Bu üst düzey zoom mikroskopları her türlü
analiz için malzeme yüzeyleri veya biyolojik numuneleri gözlemlemek ve
hazırlamak için mükemmeldir.

Yenilikçi NeoLED™ tasarımı, daha geniş açıklıklar sunarak iScope
mikroskobunun optik sisteminin, optiğin teorik kırınım sınırına çok
yakın, daha yüksek çözünürlüklerde görüntüler üretmesine olanak tanır.
NeoLED™'in diğer faydaları, düşük enerji tüketimi, ısıtma gerektirmemesi ve
uzun çalışma ömrüdür.

»»
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NINGBO

NINGBO

107/E2
Trinoküler Mikroskop

107E
Binoküler Mikroskop

CMOS Sensörlü Usb2.0 Yüksek Hızlı Dijital Kamera
Özellikler

•

Kompanzasyon binokuler 30° eğimli
görüntüleme başlığı

•

Objektifler			

:4x / 10x / 40x / 100x

•

Maks. Çözünürlük		

:2592x1944 px (5,1 mega px)

•

Piksel Boyutu		

:2.2 μm x 2.2 μm

•

Çerçeve Boyutu ve Oranı

:5 fps@2592x1944 px

•

Geniş alan merceği WF10X/18

				18 fps@1280x960 px

•

Dışa doğru dörtlü mercek yerleri

				60 fps@640x480 px

•

2 katman mekanik lam, ölçüler 135X125 mm

•

Renk Oluşturma Tekniği

:Ultra Fine color engine

•

Beyaz Dengesi		

:Tek tuşla ROI beyaz dengesi/
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•

Akromatik objektifler 4x / 10x / 40x / 100x
(SYağlı)

•

TM

Koaksiyel kaba ve ince ayar
(Kaba ayar aralığı: 30 mm)

				

manuel sıcaklık-tint ayarı

•

Abbe N.A.= 1.25 iris diyafram ve filtreli mercek

•

Yakalama/Kontrol API'si

:Native C/C++ SDK, directshow, twain

•

Halojen lamba, ayarlanabilir aydınlık

•

Gerçek zamanlı, yüksek tanımlı videolar kaydedebilir ve 5.1 MP

plan-içbükey ayna
hareketsiz görüntüler yakalayabilir.
•

Windows XP/Vista/7/8, Mac OS X ve Linux ile uyumlu

•

C-mount ile her türlü mikroskop, teleskop, endoskopa takılabilir.

Ningbo 107/E2 Trinoküler Mikroskop

Ningbo 107E Binoküler Mikroskop

Gelişmiş CMOS renk sensörü ile donatılmış mikroskop kamerası, kompakt
tasarım ve küçük boyut ile karakterizedir. Yerleşik C-mount uyumluluğu ve
çeşitli adaptörleri ile C-mount olan herhangi bir mikroskop, teleskop ve
endoskopa takılabilir. Kullanıcı dostu yazılımı sayesinde yüksek çözünürlüklü
görüntüler yakalayarak, gerçek zamanlı video kaydeder ve görüntü
manipülasyonu gerçekleştirebilir. Gelişmiş yazılım, Windows XP/Vista/7/8/10,
Mac OS X ve Linux ile uyumludur.

Üniversite ve kliniklerde, sitolojik incelemelerde NINGBO 107E Binoküler
Mikroskop temel mikroskobik incelemelere olanak sağlayan standart ışık
mikroskobudur. Fiyat/performans açısından ülkemizde en çok tercih edilen
ürünlerden biridir.

»»
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BRESSER

LABORATUVAR ÜRÜNLERİ

Kan Karıştırıcı
Çevirme Hızı: 1080 rpm/dakika
Rulo Aralığı: 22 mm±1 mm

LCD Mikroskop

Çalışma Şekli: Sürekli
Boyut: 35x27x10 cm
Net Ağırlık: 3.6 kg

Özellikler
•

Büyütme: 40x – 1600x

•

Ekran: 3.5” (90 mm)

•

Objektifler: 4x, 10x, 40x (akromatik)

•

Aydınlatma: LED AC güç kaynağı

•

Renk filtre çarkı: Kırmızı, yeşil (parlak, koyu), sarı, mavi

•

Kamera çözünürlüğü: 1600x1200 px

•

Ebatlar: 150x330x130 mm

•

Ağırlık: 1,4 kg

•

SD ve MMC hafıza kartları için slot girişi

Güç: 12 w

Saplı naylon kılıf ve taşıma askısı

•

Toz koruyucu örtü

•

230 V AC adaptör (5 V / 1 A)

•

Saydam cam reflektörü

•

Slaytlı kutu ve 5 hazır slayt

•

Hazırlık aparat kutusu (makas, cımbız, pipet, 2 adet hazırlık iğnesi),

Hız: 10004000 devir/dk

»

deniz tuzu, karides yumurtası, kuluçka tankı, maya, mikrotom
•

»
Santrifüj

Standart Aksesuarlar
•

>>>>

Kapasite: 12x20 ml
Zaman Ayarı: 030 dk arası
Güç: 220 V 50 Hz 135 W
Ölçüler: 280x 310x265 (ExBxY)
Net Ağırlık: 12 kg

Datalogger

USB kablosu

USB bilgisayar bağlantısı ile kolayca veri
aktarımı
8 saniye ~ 4 saat aralıklarında toplam
20.700 adet veri kaydetme
Su sıçralamaları ve su damlacıklarına
karşı dayanıklıdır.
Windows XP, Windows Vista,
Windows 7 ve Windows 8 uyumlu
≤ 20°C ile 60°C okuma aralığı

»
Wood Lambası
Wood lambasının ışığı, nikel oksitli

Bresser LCD Mikroskop

bir filtreden geçen ultraviyole A

Bresser LCD mikroskop yeni nesil bir mikroskoptur. Dokunmatik LED ekranı
birden fazla kişinin aynı anda tetkikleri izlemesine olanak tanır.

temel amaç, normalde çıplak gözle

ışınıdır. Wood ışığı incelemesinde

»»

»

görülemeyen bazı maddelerin,
floresans verme özelliklerinden
faydalanarak görünür hale
getirilmesidir. Mantarla infekte kıllar,
ultraviyole ışığı altında sarı-yeşil veya
yeşil-mavi bir parıltı gösterir.
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VUC
İdrar Analiz Cihazı

UA 60V
İdrar Analiz Cihazı

WBC

VC

GLU

KET

PRO

BIL

BLD

SG

URO

Ca

pH

MA

CR

PCR

•

13+1 Parametre :
WBC, KET, URO, BIL, PRO, GLU, SG,
BLD, pH, VC, CR, CA, MA + PCR

Özellik 		Tanım
•

15 Parametre Strip

LEU, NIT, URO, PRO, pH, BLD, SG, KET, BIL, GLU, VC, CRE, CA, MCA, MCA/CRE

•

Üretkenlik		

≤1%

•

Ortam Koşulları

Isı: 0-40oC Nem:30%-85%

•

Türler		

Kedi, Köpek

•

Verimlilik		

≥120/h( Hızlı Mod); ≥40/h (Normal Mod)

•

Ağırlık & Ebat		

0.2 kg, 12x8x3 cm

•

Depolama		

2000 test

•

Bağlantı		

LIS bağlantısı

•

Yazıcı		

Harici yazıcı

MINDRAY UA-60V İdrar Analiz Cihazı
İdrar, farklı türde metabolitler içerir ve böbrek tarafından üretilir. Bazı hastalıklar,
özellikle böbrek hasarı olmak üzere metabolit düzeylerinde değişikliğine neden olabilir.
İdrar analizi, veteriner hekimlerin bu metabolitlerin düzeylerini inceleyerek hastalıkları
teşhis etmesine destek sağlar.

»»

•

Çift dalga boyu yansıma fotometrisi
(470 nm, 550 nm, 620 nm, 720 nm)

•

Ergonomik ve hafif tasarım

•

Renkli LCD dokunmatik ekran

•

Veteriner Hekimler için geliştirilmiş yazılım

•

Çoklu dil desteği

•

USB, Bluetooth bağlantı desteği

•

Full şarj ile 300 test çalışma olanağı

101

102

<<<<

LABORATUVAR ÜRÜNLERİ

LABORATUVAR ÜRÜNLERİ

Hızlı Test Kitleri

Hızlı Test Kitleri

Köpek Hızlı Testleri̇

Köpek Hızlı Testleri̇

>>>>

CIRD-3 Ag

GIARDIA Ag

CDV Ag Test Kit

Canine Infectious Respiratory Disease - Canine

Giardiosis Antijen, 10 Test

Canine Distemper Virus Antijen, 10 Test

Distemper Virus, Adenovirus, Influenza Virus Antijen, 10

CANIV-4 (Leishmania)

CCV AG / CPV AG Combo Test Kit

Test

Dirofilaria Immitis Antijen, Ehrlichia Canis Antikor,

Canine Coronavirus Antijen / Canine Parvovirus Antijen, 10 Test

CANIV-4 (Lyme)

Leishmania Burgdoferi Antikor, Anaplasma

CAV Ag Test Kit

Dirofilaria Immitis Antijen, Ehrlichia Canis

Phagocytophilum/Anaplasma Platys Antikor, 5 Test

Canine Adenovirus Antijen, 10 Test

Antikor, Borrelia Burgdoferi Antikor, Anaplasma

E.CANIS Ab

LSH Ab Test Kit

Phagocytophilum/Anaplasma Platys Antikor, 5 Test

Ehrlichia Canis Antikor, 10 Test

Leishmania Antikor, 10 Test

CPV/CCV/GIARDIA Ag

LEISHMANIA Ab

GIA Ag Test Kit

Canine Parvovirus, Canine Coronavirus ve Giardia

Leishmania Infantum Antikor, 10 Test

Giardia Lamblia Antijen, 10 Test

Antijen, 5 Test

RABIES Ag

Lyme Ab Test Kit

CPV Ag 		

Rabies Virüs Antijen, 10 Test

Borrelia Burgdorferi Antikor (C6 spesifik), 10 Test

Canine Parvovirus Antijen, 10 Test

TOTAL IgE

Anaplasma/E.canis Ab Test Kit

CDV Ag

Total IgE- Köpek Alerji Referans Testi, 10 Test

Anaplasma Phagocytophilum/ Anaplasma Platys Antikor ve Ehrlichia Canis Antikor, 10 Test
CHW Ag Test Kit

Canine Distemper Virus Antijen, 10 Test

Dirofilaria Immitis Antijen, 10 Test
Kedi Hızlı Testleri̇
FELICHECK3
Feline Immunodeficiency Virus Antikor, Feline Leukemia Virus

Kedi Hızlı Testleri̇

Antijen, Feline Heartworm Antikor, 5 Test

FeLV Ag / FIV Ab Test Kit (Combo Test)

FIV Ab / FeLV Ag

Feline Leukemia Virus Antijen / Feline Immunodeficiency Virus Antikor, 10 Test

Feline Immunodeficiency Virus Antikor ve Feline Leukemia Virus

FPV Ag Test Kit

Antijen, 10 Test

Feline Parvovirus Antijen, 10 Test

FPV Ag

FIP Ab Test Kit

Feline Parvo Virus Antijen, 10 Test

Feline Enfeksiyöz Peritonitis Virus Antikor, 10 Test

FCoV Ab

FELINE TOXO IgG/IgM Ab Test Kit (Combo test)

Feline Corona Virus Antikor, 10 Test

Toxoplasma Gondii IgG/IgM Antikor, 10 Test

FCoV Ag/Ab
Feline Corona Virus Antijen ve Antikor, 5 Test
TOXOPLASMA Ab
Toxoplasma Gondii Antikor, 10 Test

Bionote Anigen Hızlı Test Kitleri

Senspert Veteri̇ ner Hızlı Test Ki̇ tleri̇

Kedi ve köpeklerde sık rastlanan viral, paraziter hastalıkların tespiti ve
immunglobulin E testi ile alerjik hastalıkların teşhisinde hekimler için pratik
çözüm sunar.

Vet All Laboratuvarları hayvan sağlığı diagnostik alanında dünya lideridir.
Vet All, öncelikli olarak hayvan sağlığına alanına yoğunlaşmış bir firmadır.
VetAll Laboratuvarları SensPERT markası altında hayvan sağlığı için yenilikçi
hızlı teşhis ürünlerini geliştirmekte ve üretmektedir.

»»
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en kaliteli enjektör firmasıdır.

Enjektör
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Kan Alma Tüpleri
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Dünya da en çok tercih edilen
Greiner tüpleri
Hasvet güvencesi ile
Veteriner Hekimlerin hizmetinde

Kandan serum elde etmek için

Tam kan elde edilmesinde kullanılan

kullanılan jelli tüptür.

K3 EDTA antikoagulantını içeren tüptür.

Minicollect 0,8 ml Jelli Serum Tüpü

Minicollect K3 Edtalı Tüp 0,25 - 0,5 ml

Pediatrik

Heparinize tam kan veya plazma elde
edilmesinde kullanılan lityum heparin
antikoagulantı içeren tüptür.

Ürünler
BD Neoflon Pro Katater 24 GA

BD Venflon Pro 18 G

BD Emerald Pro 5 ml 21 G

BD Neoflon Katater 26GA

BD Venflon Pro 22 G

BD Emerald Pro 10 ml 21 G

BD Neoflon 24 GA

BD Venflon Pro 20 G

BD Emerald Pro 2 ml 21 G

BD Venflon 18 GA

BD Emerald İğneli Enjektör 2 ml

BD Emerald Pro 2 ml 21 G

BD Venflon 20 GA

BD Discardit II İğneli Enjektör 2 ml 22G

BD Venflon 22 GA

BD Discardit II İğneli Enjektör 5 ml 21G

MiniCollect® Tube, LH Lithium Heparin, 1ml, green

BD Neoflon Pro Katater 26GA

BD Enjektör Küresel Performans Standartlarını Karşılar
Her bir günün her bir saniyesinde, dünya genelinde yaklaşık 220 BD şırıngası
kullanılmaktadır. BD, bu küresel etkinliği ve 100 yılı aşkın hipodermik
inovasyon çalışmalarıyla, BD Emerald™ Şırıngaları için, ISO 7886-1 ve ISO 594
gibi standartların sürekli bir şekilde karşılanmasının sağlanmasına yardımcı
olan tasarım ve süreç spesifikasyonları oluşturmuştur.

Kandan serum elde etmek için
kullanılan pıhtı aktivatörlü tüptür.

»»

MC Complete 0.5/1ml Z Serum CA RED

Heparinize tam kan veya plazma elde
edilmesinde kullanılan lityum heparin
antikoagulantı içeren tüptür.

MiniCollect® Tube, LH Lithium Heparin, 0.5ml, green
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WATO EX35Vet
Anestezi Cihazı

WATO EX20Vet
Anestezi Cihazı

Otomatik Ventilasyonlu

Otomatik Ventilasyonlu

>>>>

•

Veteriner otomatik ventilasyonlu anestezi cihazı

•

Veteriner otomatik ventilasyonlu anestezi cihazı

•

Akış güvenliği yönetimi üst düzeydedir, hastaların cerrahi

•

Akış güvenliği yönetimi üst düzeydedir, hastaların cerrahi

müdahaleler sırasında akciğer sağlığını korur.
•

•

müdahaleler sırasında akciğer sağlığını korur.

Tidal volüm stabilizasyonu sayesinde hekimin ayarladığı

•

hastanın aldığı tidal volüm birebir aynıdır.

(What you get what you set)

(What you get what you set)

Entegre, sterilize edilebilir solunum sistemleri ile sınıfının

•

en üst segmentinde yer alır.

Avrupa Anestezistler Birliği referanslarına sahiptir.

•

Avrupa Anestezistler Birliği referanslarına sahiptir.

•

MINDRAY V60 Vaporizatörleri FDA onaylıdır, (sevofloran ve

•

MINDRAY V60 Vaporizatörleri FDA onaylıdır, (sevofloran ve

izofloran seçenekleri ile) kalibrasyon gerektirmez.

•

izofloran seçenekleri ile) kalibrasyon gerektirmez.

VCV, PCV,SIMV –VC/PC, PSV,PCV-VG,Spontan olmak üzere

•

opsiyonel olmak üzere farklı ventilasyon modları

Tek tuş ile spontan ile otomatik ventilasyon arasında geçiş

mevcuttur.
•

Her hasta için ayarlanabilir alarmlar ve otomatik akıllı

Tek tuş ile spontan ile otomatik ventilasyon arasında geçiş
yapabilir.

alarm yönetimi ile hataya müsaade etmeden hastalar her

•

müdahalede güvendedir.

Her hasta için ayarlanabilir alarmlar ile hastalar her
müdahalede güvendedir.

•

O2 flaş sistemi acil müdahalelere olanak sağlar.

•

O2 flaş sistemi acil müdahalelere olanak sağlar.

•

APL valf 0-75 cmH20 aralığında belirlenebilir ve

•

APL valf 0-75 cmH20 aralığında belirlenebilir ve

ayarlanabilir.

Tuş + Knob ile kontrol

VCV, PCV, Spontan 3 farklı ve ekstra SIMV –VC/PC, PSV

farklı ventilasyon modları mevcuttur.
yapabilir.
•

10.4 inç renkli ekran / Dokunmatik

Entegre, sterilize edilebilir solunum sistemleri ile sınıfının

•

•

CO2 Kanister

Tidal volüm stabilizasyonu sayesinde hekimin ayarladığı ile

ile hastanın aldığı tidal volüm birebir aynıdır.

en üst segmentinde yer alır.

Ekran

109

ayarlanabilir.

Gaz Monitorizasyonu

Ekran

CO2 Kanister

Solunum Devresi

1.5 L

Opsiyonel: O2

7.0 inç renkli ekran

1.5 L

Rebreathing devre,

Vaporizatör

Tak Çıkar CO2 modülü Multi-Gaz modülü

Tuş + Knob ile kontrol

Vaporizatör

Non-rebreathing devre

Flow Metre

Max 2 vaporizatör aynı anda kullanım

Solunum Devresi

Flow Metre

İzofloran vaporizatör

(opsiyonel: ACGO)

Mekanik kontrol, ikili tüp

İzofloran/Sevofloran

Rebreathing devre,

Mekanik kontrol, ikili tüp

Tidal Volüm

Tekerlek

Düşük Flow Aralığı: 0-1 L/min

Tidal Volüm

Non-rebreathing devre

Düşük Flow Aralığı: 0-1 L/min

20-1500 ml

4 adet döner, kilitlenebilir tekerlek

Yüksek Flow aralığı: 1-15 L/min

20-1500 ml (Standart)

(opsiyonel: ACGO)

Yüksek Flow aralığı: 1-15 L/min

Ventilasyon Modları

Çekmece Sayısı

5-1500 ml (Opsiyonel, w/ PCV-VG)

Tekerlek

VCV, PCV, Spontan

1

Ventilasyon Modları

4 adet döner, kilitlenebilir tekerlek

Gaz Monitorizasyonu

Alarm Yönetimi

VCV, PCV, SIMV –VC/PC, PSV,

Çekmece Sayısı

Opsiyonel: O2

Ayarlanabilir alarm yönetimi

PCV-VG, Spontan

3
Alarm Yönetimi
Akıllı Alarm Yönetimi
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AM832V
Anestezi Cihazı

VETA 5
Anestezi Cihazı

Otomatik Ventilasyonlu

Otomatik Ventilasyonlu

>>>>

•

Veteriner otomatik ventilasyonlu anestezi cihazı

•

Akıllı basınç sınırlama sayesinde cerrahi müdahaleler

•

Veteriner otomatik ventilasyonlu anestezi cihazı

sırasında akciğer sağlığını korur.

•

5 ml 'ye kadar ayarlanabilir tidal volüm sayesinde en küçük

•

Sevofloran/İsofloran vaporizatör seçenekleri mevcuttur.

•

Hasta tidal volümünü ve solunum parametrelerini

hastalara bile otomatik ventilasyon olanağı sağlar.
•

monitörizasyon imkanı sunar.
•

VCV ve spontan ventilasyon modları seçeneği sunar.

•

Her hasta için ayarlanabilir alarmlar ile hastaları güvende

kolaylığı sağlarken zaman kazandırır.
•
•

O2 flaş sistemi acil müdahalelere olanak sağlar.

•

Kolay ayarlanabilir APL valfi mevcuttur.

Akış güvenliği yönetimi üst düzeydedir, hastaların cerrahi
müdahaleler sırasında akciğer sağlığını korur.

tutar.
•

Hastaya özgü ayarlanabilir presetler ile hekime kullanım

Tidal volüm stabilizasyonu sayesinde hekimin ayarladığı
ile hastanın aldığı tidal volüm birebir aynıdır.
(What you get what you set)

•

Entegre, sterilize edilebilir solunum sistemleri ile sınıfının
en üst segmentinde yer alır.

•

MINDRAY Vaporizatörleri FDA onaylıdır. (Sevofloran ve
Izofloran seçenekleri ile) Kalibrasyon gerektirmez.

•

VCV, VS, SIMV*, PCV*olmak üzere farklı ventilasyon modları
mevcuttur. (*Opsiyonel)

•

Her hasta için ayarlanabilir alarmlar ve akıllı alarm
yönetimi ile hataya müsaade etmeden hastaları güvende
tutar. O2 flaş sistemi acil müdahalelere olanak sağlar. APL
valf 0-70 cmH20 aralığında belirlenebilir ve ayarlanabilir.

Ekran

CO2 Kanister

Solunum Devresi

7 inç renkli ekran / Dokunmatik

-

Rebreathing devre

Tuş + Knob ile kontrol

Vaporizatör

Tekerlek

Flow Metre

Max 2 vaporizatör aynı anda kullanım

4 adet döner, kilitlenebilir tekerlek

Mekanik kontrol, İkili tüp

İzofloran/Sevofloran

Çekmece Sayısı

Düşük Flow Aralığı: 0-1 L/min,

Tidal Volüm

1

Yüksek Flow aralığı: 1- 10L/min

20-1500 ml
Ventilasyon Modları
VCV, Spontan
Gaz Monitorizasyonu
-

Ekran

CO2 Kanister

Solunum Devresi

8.0 inç renkli ekran

Hatırlatıcılı

Rebreathing devre,

Dokunmatik/ Knob ile kontrol

Vaporizatör

Non-rebreathing devre

Flow Metre

Izofloran ya da Sevofloran

Tekerlek

Mekanik kontrol,tek tüp

Tidal Volüm

4 adet döner, kilitlenebilir tekerlek

5-1500 ml

Sepet Sayısı

Ventilasyon Modları

1

VCV, VS, SIMV*, PCV*

Alarm Yönetimi

*Opsiyonel

Akıllı Alarm Yönetimi

Gaz Monitorizasyonu
Opsiyonel: Side Stream C02 modülü
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RWD R640 Anestezi Cihazı

•

MINDRAY Vaporizatörleri FDA onaylıdır.

Genel Özellikler

(Sevofloran ve Izofloran seçenekleri ile) kalibrasyon gerektirmez.

•

Kompakt yapı ve kolay uygulama

•

Kompakt yapı ve kolay uygulama

•

Geri solumalı devre ve geri solumasız

•

Geri solumalı devre ve geri solumasız devreler ile birlikte kullanım

•

Basınç ölçümü : Devre basıncının sürekli takibi

•

Basınç ölçümü- Devre basıncının sürekli takibi

•

Acil oksijen valfi ile acil durum müdahale kolaylığı

•

Acil oksijen valfi acil durum müdahale kolaylığı

•

4 adet kilitlenebilir döner tekerlek

•

Kırmızı renkte tekerlek kilidi daha dikkat çekici ve fark edilebilir

•

5 adet kilitlenebilir döner tekerlek

•

Vaporizatör: İzofloran / Sevofloran (Opsiyonel)

•

Hassasiyet: ±0.1 (01%) ; ±0.15 (>1%)

•

Çalışma Sıcaklığı: 10-35 °C

•

Akım Metre: 0.1- 4 L/dk

•

Rezervuar Balon: 0.5L-1L-2L-3L ve farklı boyda solunum maskeleri

Flow Metre

Solunum Devresi

Mekanik kontrol, tek tüp

Rebreathing devre,

Flow Aralığı: 0L/dk ~ 4L/dk

Non-rebreathing devre
Tekerlek

CO2 Kanister

4 adet döner, kilitlenebilir tekerlek

1500 mL

Sepet Sayısı

Vaporizatör

1

Izofloran ya da Sevofloran

ANESTEZİ CİHAZLARI

devreler ile birlikte kullanım
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RSV Egzotik & Küçük
Hayvan Ventilatörü

RWD ROC-5A
Oksijen Konsantratörü

20 gram'dan 12 kilograma kadar olan sürüngenler, kuşlar, kediler ve
küçük memelilerde kullanılabilen ventilatördür.

Genel Özellikler
•

Özellikle veteriner kullanımı için tasarlanmıştır.

•

Moleküler elemeli basınç salınımlı adsorpsiyon (molecular

•

RSV ile respirasyon sıklığı doğrudan ayarlanabilir.

•

Spontan solunum ile IPPV arasında tek tuş ile geçiş özelliği vardır.

•

Hava yolu basıncını gerçek zamanlı grafikler ile gösterir.

•

Bu monitörizasyon takip sistemi ve ayarlanabilir alarm parametreleri
sayesinde aksi durumlarda hasta güvenliği sağlar.
Solunum sayısı, İ:E oranı, inspirasyon ve ekspirasyon süresi olarak
ayarlanabilir.

oksijeni havadan ayırır ve yüksek saflıkta oksijen elde eder.
(sağladığı oksijen konsantrasyonu: 93±3, V/V)
Yoğun bakım ünitelerinde oksijen tüpü yerine kullanılabilir
olması hem ekonomi hem de kullanım kolaylığı sağlar.
•

Güvenli ve etkili aralıklı pozitif basınçlı ventilasyon (IPPV) sağlar.

•

sieve pressure swing adsorption-PSA) teknolojisi ile

•

•

Hafif ve şarj edilebilir özelliktedir. Böylece kliniğin istenilen

•

Ekran: 2.8 inç (320x240 px)

•

Boyut:175x170x65 mm

•

Ağırlık: 4 kg

•

İnhalasyon Basıncı (IP) :1~60 cm H2O

•

Respirasyon Frekansı: 1~120 bpm

her yerinde kullanılabilir ve rahatlıkla her yere taşınabilir.
•

0.5-5L/dk akış hızı ile en küçük hastadan en büyük hastaya
kadar kullanılabilir.

R419 Veteriner Akıllı Ventilatör
•

Cihaza hayvan ağırlığı verisi girildiğinde referans değerleri sunması
ile Veteriner Hekime kolaylık sağlar.

•

Çalışma Voltajı:~230V/50 Hz,~110V/60 Hz

•

Boyut: 300x360x600 mm (GxDxY)

•

Ağırlık: 22 kg

•

Apne modu mevcuttur. Hastanın spontan solunumuna engel olmaz.

•

Oksijen Çıkış Basıncı: 65~85 kPa

•

Opsiyonel PEEP (Pozitif ekspirasyon sonu basıncı) fonksiyonu

•

Flow Hızı: 0.5-5L/dk

sayesinde düşük oksijen satürasyonunu düzenler. Bu sayede

•

Oksijen Konsantrasyonu: 93±3%, (V/V)

uygulanan cerrahi prosedür süresince veteriner hekime kolaylık

•

Ses: ≤43 dB(A)

sağlar.

•

Kullanıcının isteğine göre tanımladığı parametreler saklanabilir ve
her zaman yeniden düzenlenebilir.

•

Tüm prosedür süresince solunumun yokluğunun tespiti,
monitörizasyonu ve aksi durumlarda alarm sistemine sahiptir.

Ekran

Tidal Volüm

5 inç renkli ekran / Dokunmatik

20-300 ml / 300-1500 ml

Knob ile kontrol

(iki körük seçeneği ile)

Flow Metre

Respirasyon Frekansı / Respirasyon Oranı

Mekanik kontrol, İkili tüp

2-60bpm / İ:E = 1:1.-1:1:4.0

Düşük Flow Aralığı: 0-1 L/min,

Ventilasyon Modları

Yüksek Flow aralığı: 1- 10L/min

VCV/PIPCV/APNE

Hasta Ağırlığı
<100 Kg
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Lifeguard
Intensive Care Unit

Maxi
Yoğun Bakım Kabini

Pet Brooder 90
Yoğun Bakım Kabini
Lifeguard Maxi
•

Paslanmaz alüminyum kompozit gövde

•

Kolay temizlenen (jelkot) tek parça yaşam alanı

Semptomatik olarak yorgunluk ve ağır

•

Dayanıklı polikarbon ön kapak

•

Kilitlenebilir hareketli tekerlekler

uyku halinin giderilmesini, iştahın

•

Paslanmaz aksesuarlar

•

3 fonksiyonlu aydınlatma

•

UV lamba

•

Hepa filtreli çift havalandırma

•

Pnömatik oksijen bağlantısı

•

İnfüzyon pompası ve serum için askı

•

1400x850x1950 mm

artmasını ve otonom sinir sistemininde
kontrolün güçlenmesini sağlar.

•

Midi
Yoğun Bakım Kabini

Nebulizatör ile sıvı haldeki ilaçları buhar
haline getirerek hastanın solunum
yoluyla bu ilaçları alması sağlanabilir.
İstenirse ayrıca oksijenizasyon yapılabilir.

Lifeguard Midi
•

7” dokunmatik ekranla kolay kullanım

•

10-40 oC sıcaklık kontrolü

•

%20-80 nem kontrolü

•

910 (1050 kulplu) x670x830 mm

•

20 - 40 oC arasında sıcaklığı ayarlayabilme

•

%40 - 70 arasında nemi ayarlayabilme

•

Anyon özelliği

•

5 Kademeli iç aydınlatma

•

10 kg, 470x855x440 mm

LifeGuard Yoğun Bakım Kabini Maxi Midi

CURADLE Yoğun Bakım Kabini

Veteriner klinikleri ve hastanelerinde kritik özel bakım gerektiren durumlar, ameliyat

CURADLE firması 1991 yılından beri kabin üretimi yapmaktadır. Avrupa ve gelişmiş

sonrası anesteziden uyanma dönemi, solunum yolu rahatsızlıkları olan ve oksijen ve/

ülkelerde CURADLE kabinleri yıllardan beri memnuniyetle kullanılmaktadır.

veya nebulizasyonla özel ilaç alması gereken hastaların yanı sıra yeni doğan yavru
bakımında optimum ortam sağlamak amacıyla kullanılabilecek özellikte tasarlanmıştır.

»»

»»

Kliniğinizde kritik ve özel bakım gerektiren durumlar, ameliyat sonrası anesteziden
uyanma dönemi, solunum yolu rahatsızlıkları olan ve oksijen ve/veya nebulizasyonla
özel ilaç alması gereken hastaların yanı sıra yeni doğan yavru bakımında optimum ortam
sağlamak amacıyla kullanılabilmektedir.
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El Erişimi

Smart 160 Pro
Yoğun Bakım Kabini

Smart 160 Pro Plus
Yoğun Bakım Kabini
•

İç aydınlatma için LED lamba ile aynı zamanda kızılötesi ısıtma fonksiyonu (IR) ve UVC dezenfeksiyon sistemine
sahip 3 farklı dahil lamba

•

Veteriner Hekimlerin ihtiyaç ve gereksinimlerine dayalı, görüşlerini yansıtan, tıbbi durumlar için optimize edilmiş
tasarım

IR, Dahili ışık, UVC Lambası

•

Pencere açmadan evcil hayvan tedavisini gerçekleştirmek için el erişimi

•

Türkçe kullanım menüsü yanında çoklu dil (İngilizce, Almanca, İspanyolca, Portekizce, Rusça, Korece, Çince,
Japonca, Arapça) sağlayan gelişmiş kararlılık ve güvene sahip GKA

•

Yerden ısıtma / Soğutma sistemi sayesinde hastanızın vücut ısısını istediğiniz yönde destekler

•

Hayvansal atıkların kolayca uzaklaştırılmasını sağlayan atık tepsisi mevcuttur

•

Makinenin çalışma ortamına bağlı olarak ayarlama döngüsünü otomatik olarak kontrol edebilen
AI (Yapay Zeka) elektronik kontrolör

Yerden Isıtma/
Soğutma Sistemi, Atık Tepsisi

•

İç ortamı kontrol etmek için inkübatöre BLDC Fan yerleştirilmiştir.

•

Kullanımı ve yönetimi kolay bağımsız nem sistemi

•

Alan verimliliği için cihazları iki kat yerleştirmek üzere tasarlanmıştır.

•

Makine arızası durumunda (anormal yüksek sıcaklık, anormal yüksek karbondioksit konsantrasyonu) dahili alarm fonksiyonu

•

Mobil ve akıllı telefonda gerçek zamanlı dahili video görüntüleme için ip kamera işlevi (PXJCU160C modeli)
Gerçek veteriner hekimlerin
ihtiyaç ve gereksinimlerine

IP Kamerası

dayalı
Akıllı GKA dokunmatik ekran

•

İç aydınlatma için LED lamba ile aynı zamanda kızılötesi ısıtma fonksiyonu (IR) ve UVC
dezenfeksiyon sistemine sahip 3 farklı dahili lamba

•

Veteriner Hekimlerin ihtiyaç ve gereksinimlerine dayalı, görüşlerini yansıtan, tıbbi durumlar
için optimize edilmiş tasarım

PRO+
(PX-ICU160+/
PX-ICU160C)

PRO+
(PX-ICU160)

MAX
(MX-ICU160)

LCD (Touch)

LCD (Touch)

FND

Hava sıcaklığı göstergesi

O

O

X

Zemin sıcaklık göstergesi ve 3 ısıtma şekli
(PRO + Aralık: MAX.50oC / PRO, MAX Aralığı: MAX.50oC)

O

O

O

O

İşlev / Model No
Ekran

X

X

O

X

X

Sadece
PX-ICU160C modeli

X

X

Karbondioksit göstergesi ve otomatik karbondioksit emisyonu
Aralık: MAX. 4000ppm)

O

O

X

Otomatik nem emisyonu

O

O

O

Nem sistemi (Görüntü Aralığı: MAX.%70)

O

O

O

Tedavi süresi ayarları ve alarm fonksiyonu (Aralık: 0 ~ 24 Saat, 1 dakikalık birim)
Kontrol fan hızı ( Aralık: %40 ~ 100)

O
O

O
O

Yüksek karbondioksit konsatrasyonu için alarm

O

O

X
X

Anormal yüksek sıcaklık alarmı

O

O

X

Çok dilli ekran ve kontroller
(ingilizce, Almanca, İspanyolca, Portekizce, Rusça, Korece, Çince, Japonca,Arabça)

O

O

X

IV Stand tutucu deliği

edebilen AI (Yapay Zeka) elektronik kontrolör

O

O

UVC Lambası

O

O

X
X

•

İç ortamı kontrol etmek için inkübatöre BLDC Fan yerleştirilmiştir.

LED Lambası

•

Kullanımı ve yönetimi kolay bağımsız nem sistemi

Atık tepsisi

•

Alan verimliliği için cihazları iki kat yerleştirmek üzere tasarlanmıştır.

•

Makine arızası durumunda (anormal yüksek sıcaklık, anormal yüksek karbondioksit

•

Pencere açmadan evcil hayvan tedavisini gerçekleştirmek için el erişimi

•

Türkçe kullanım menüsü yanında çoklu dil (İngilizce, Almanca, İspanyolca, Portekizce, Rusça,
Korece, Çince, Japonca, Arapça) sağlayan gelişmiş kararlılık ve güvene sahip GKA

•

Yerden ısıtma sistemi sayesinde hastanızın vücut ısısını destekler.

•

Hayvansal atıkların kolayca uzaklaştırılmasını sağlayan atık tepsisi mevcuttur.

•

Makinenin çalışma ortamına bağlı olarak ayarlama döngüsünü otomatik olarak kontrol

konsantrasyonu) dahili alarm fonksiyonu

Yerden soğutma sistemi Aralık: MIN:8oC ~ MAX.50oC)
Oksijen konsantrasyonu göstergesi Aralık: MAX. %40)
IP Kamera

IR Lambası
Havalandırma cihazı

O

O

O

O

Otomatik

Otomatik

X

O
O
Yarı otomatik

O

O

Çeşitli cihazları kolayca kurmak için stand direği

O

O

Temperli cam kapı

O

O

O

El erişim penceresi

O

O

O

Harici çıkış (2 çıkış)

O

O

O

Hava filtresi

O

O

O

Kaçak devre kesici

O

O

O

Sabit lastik ayaklar

O

O

O

O
O
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ePM 12M Vet
Hastabaşı Monitörü
•
•

Veteriner Hekimlere özel yazılım

YOĞUN BAKIM ÜRÜNLERİ

uMEC 12 Vet
Hastabaşı Monitörü

EKG, SpO2, PR, NIBP,EtCO2 solunum sayısı, vücut ısısı takibi,

>>>>

•

Veteriner Hekimlere özel yazılım.

•

EKG,SPO2, PR, NIBP, solunum sayısı(RR),

opsiyonel IBP

vücut ısısı (oC) takibi

•

Zayıf sinyal önleyici ve hareket önleyici NIBP

•

Opsiyonel IBP, EtCO2 ,anestezi gazları

•

Benzersiz patentli EKG

•

Ekranda aynı anda 7 adet dalga formunu görüntüleyebilme

•

Düşük perfüzyon önleyici, hareket önleyici SpO2

•

Defibrilasyon voltaj koruması

Mindray, 3 adet SpO2 ölçüm seçeneği sunar: Mindray/Nellcor/

•

MINDRAY’in patentli çok kanallı EKG algoritması, çok sayıda

•
•

Masimo

kanaldan gelen EKG sinyallerini ölçerek ölçüm doğruluğu

Gelişmiş parametreleri destekler: CO, isteğe bağlı Sidestream,

sağlar. ST segment analizi, ST şablonu ana ekranda

Microstream, Mainstream CO2 modülü, 4-IBP, C.O., AG, O2

referans ve gerçek zamanlı dalga formlarıyla görünebilir.

CrozFusion: Çok parametreli füzyon teknolojisi.EKG- SpO2

QT/QTc hesaplamaları yapar.ARR aritmi analizi yapar ve 24
değişik aritmi olasılığını tespit edip uyarı verir.

sinyallerinin ortak analizi, doğru performansı garanti eder
•
•

Yanlış aritmi alarmlarını azaltır

•

Türkçe kullanım menüsü

Ameliyat sırasında anahtar parametrelere odaklanmaya

•

Yerleşik saplı ergonomik tasarım

yardımcı ekran. (Hedef Referans Aralığı Ekranı)

•

Tak ve çalıştır proplar ve kolluklar ile modüler ve
ergonomik tasarım

Yapılandırmayı özelleştirir ve verileri tek bir tuşla dışa aktarır.
•

Excel formatında veri dönüştürme

Hareket kontrolünü destekleyen 12.1" kapasitif
dokunmatik ekran
Trend zamanı: 120 saat (1000 NIBP ölçüm sonucu)
Lead: 3-5 (opsiyonel 12)
Su geçirmezlik rezistansı IPX1
Ağırlık: 4.8 kg
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•

101 hasta geçmiş verisi kaydı

•

USB diske (4 GB'den daha büyük) veri aktarımı desteği

•

Defibrilasyon voltaj koruması

•

Yenilikçi tasarım kaldırma kolu

•

Tak ve çalıştır modülü proplar ve kolluklar ile modüller ve
ergonomik tasarım

•

Kıl ve tozun cihaza girmesini önlemek için fansız tasarım

•

Görünür alarm göstergesi. Farklı hayvanlar için farklı alarm ayarı

•

49 çeşit temizlik ve dezenfeksiyon maddesi ile uyumludur

Ekran: 12,1" renkli dokunmatik
Satürasyon: MINDRAY SPO2
Trend zamanı: max 120 saat (24 saat süresince nabız/
tansiyon istatistiği özel yazılımı ile 1600 NIBP olayı
kaydedebilir.)
Düşme koruması: 0.75 m düşme koruması
Su geçirmezlik rezistansı: IPX1
Lead: 3-5 (opsiyonel 12)
Batarya: 3,5 kg’dan hafif

Lityum iyon batarya, hızlı şarj ve 8 saat sürekli kullanım
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838 PM
Mini Hastabaşı Monitörü

•

Dünyanın en küçük ve kullanıcı dostu hastabaşı monitörü

•

Dünyanın en küçük ve kullanıcı dostu hastabaşı monitörü

•

SPO2, PR, NIBP(tansiyon), EtCO2 ölçümü

•

SPO2, PR, NIBP(tansiyon),vücut ısısı (oC) ölçümü

•

%0,05 düşük perfüzyonda doğru ölçüm

•

%0,05 düşük perfüzyonda doğru ölçüm,

•

Perfüzyon indeksi ölçer. (perfüzyon indeksi %0,05-%20)

•

Perfüzyon indeksi ölçer. (Perfüzyon indeksi %0,05-20)

•

Neonatal hastalar ve şok gibi durumlarda da doğru ölçüm

•

Neonatal hastalar ve şok gibi durumlarda da doğru ölçüm

•

İki farklı ölçüm modu: Spontan (anlık) ve Monitörizasyon

•

İki farklı ölçüm modu: Spontan (anlık) ve Monitörizasyon

•

Veri depolayabilme özelliği ile geçmiş verileri izleme ve grafik eğilimini

•

Veri depolayabilme özelliği ile geçmiş verileri izleme ve grafik

görme imkanı sunar.

eğilimini görme imkanı sunar.

•

Gözetim modunda 48 saat aralıksız veri almak mümkündür.

•

Gözetim modunda 48 saat aralıksız veri almak mümkündür.

•

Lityum batarya güç kaynağı

•

Mobil şarj ünitesi

•

Mobil şarj ünitesi

Ekran: 3.5 inç, TFT renkli
Çözünürlük: 320x480 px

Ekran: 3.5 inç, TFT renkli

Alarm Modları: Vizüel ve Sesli

Çözünürlük: 320x480 px

Batarya: Lityum

Alarm Modları: Vizüel ve Sesli
Batarya: Lityum

EtCO2 aralığı

Ölçüm Doğruluğu

0-40 mmHg

±2 mm Hg

41-70 mmHg

%±5

71-100 mmHg

%±8

101-150 mmHg

%±10 		

Hasvet 838 PMC Mini Hastabaşı Monitörü

Hasvet 838 PM Mini Hastabaşı Monitörü

Veteriner klinikleri ve hastanelerinde kritik özel bakım gerektiren durumlar, ameliyat

Veteriner klinikleri ve hastanelerinde kritik özel bakım gerektiren durumlar, ameliyat

sonrası anesteziden uyanma dönemi, solunum yolu rahatsızlıkları olan ve oksijen

sonrası anesteziden uyanma dönemi, solunum yolu rahatsızlıkları olan ve oksijen ve/

ve/veya nebulizasyonla özel ilaç alması gereken hastaların yanı sıra yeni doğan yavru
bakımında optimum ortam sağlamak amacıyla kullanılabilecek özellikte tasarlanmıştır.

»»

»»

veya nebulizasyonla özel ilaç alması gereken hastaların yanı sıra yeni doğan yavru
bakımında optimum ortam sağlamak amacıyla kullanılabilecek özellikte tasarlanmıştır.
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ECG 1103L VET
Veteriner EKG Cihazı

•

Kompakt yapıda ve hafif.

•

Lead çıkışı ve düşük bataryayı saptama ve alarm ile uyarma

•

Uygun printer için otomatik ayarlanabilir taban çizgisi.

•

Demo amaçlı EKG simülatörü

•

Kedi ve köpekler için profesyonel yazılım

•

Eş zamanlı 7 lead alma

•

4 çeşit operasyon modu: otomatik, otomatik 2, manuel ve analog

•

3 çeşit filtre: HUM,EMG ve ADS

•

3 çeşit güç kaynağı : AD, DC , batarya

•

2 çeşit lead modu: standart ve cabrera

•

12 EKG dosyası kaydedilebilir.

•

250 EKG dosyası SD karta saklanabilir. (Tek veya 3 kanallı EKG için seçenek)

•

1103L için 6’’, 1103G için 3,8’’ ekran.

YOĞUN BAKIM ÜRÜNLERİ
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9000 VET

URIT 9000 Vet
Duvara Monte Diagnostik Set

•
•

Vücut sıcaklığı, nabız, SpO2, NIBP ölçümü

Diagnostik set veteriner hekimlere oftalmoskopi; otoskopi, rinoskopi ve nörolojik muayene
olanaklarını bir arada sağlar.

•

Modüler tasarımı sayesinde özelleştirilebilir yapı

•

NIBP : Otomatik şişirme ve söndürme kontrolü

•

Kızılötesi termometre

•

Uzaktan kumanda ile kontrol

•

Bluetooth 2.0 ile data transferi

•

Duvara monte olabilir yapı ile yer kaplamayan sistem.

•

Tüm cihazlara tek kablo ile elektrik alımı ve kolay kullanım için modüler dizayn.
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Oxiris
Oxiris seti, akut böbrek yetmezliği (AKI), aşırı sıvı yüklenmesi
sorunu veya her ikisinde de muzdarip hastalarda CRRT
sağlamak ve sıvı yönetimi için Prismaflex sistemi ile birlikte
kullanılmak üzere tasarlanmış tek kullanımlı bir içi boş fiber
membran ve tübaj hatlarından oluşur.

PRISMAFLEX
Hemodiyafiltrasyon
•

Akıllı alarm sistemi, gerekli manuel müdahalelerin
sayısını azaltırken, tedaviyi optimize ederek,
sorunları analiz edebilir ve kendiliğinden
düzeltebilir

•

Kontaminasyonu önlemek için önceden bağlanmış
setler.

•

Renk kodlu çizgiler ve barkod okuyucu doğru

CRRT SIVILARI
Fizyolojik olarak dengelenmiş profillere sahip CRRT
solüsyonları, çoklu formülasyonlara sahip kullanışlı,
kullanıma hazır torbalar halinde:
Bikarbonat tamponad solüsyonları
Düşük konsantre sitrat deplasman sıvısı
Yenilikçi fosfat içeren solüsyonlar

tedavi verilmesinde güven verip insan hatası
riskini azaltabilir.
•

Sızıntıları uyarmak için sıvı tespit sistemi.

•

Gerçek zamanlı izleme ile otomatik basınç izleme
ve kalibrasyon.

•

Bir terazi tabanlı sistem ve akıllı algoritmalar
aracılığıyla doğru sıvı yönetimi.

•

Sıvı dengesizliği durumunda akış hızlarının

TERAPÖTİK PLAZMA DEĞİŞİMİ ve
HEMOPERFÜZYONU
Basit ve güvenli bir kan temizleme tedavisi sağlar.
Prismaflex sistemi TPE ve HP uygulamasını basitleştirir.
Kimyasal veya ilaç intoksikasyonu için iki boyutlu HP kitleri,
aktif kömür kolonu ve ilişkili kan hatlarını içerir.

otomatik olarak ayarlanması.
•

Öngörülen antikoagülasyon dozunun verilmesini
sağlamak için akış hızlarının otomatik olarak
ayarlanması. (RCA’da)

•

Temel tedavi parametrelerinin kapsamlı bir
şekilde gözden geçirilmesini sağlayan ve reçetenin
izlenmesine yardım eden geçmiş ekranı.

•

PRISMALUNG
PrismaLung kan gazı değiştirici, düşük akışlı ECCO2R’ye izin
verir:
Prismaflex SW 8.1 sistemi ile hem ECCO2R hem de CRRT
tedavilerini tek bir vasküler erişim yoluyla aynı anda yapabilir
veya her bir tedaviyi bağımsız olarak uygulayabilirsiniz.

Havanın manuel çıkarılması ihtiyacını önlemek için
patentli hava çıkarma bölmesi.

•

Tedavi sürekliliğini sağlamak için yedek pil.

FLEXITRATE
Tamamen entegre sitrat ve kalsiyum yönetimi, tüm CRRT
modaliteleri için bölgesel sitrat antikoagülasyonu yapılmasını
sağlar.
Prismaflex RCA konsepti, ekstrakorporeal devrenin ömrünü
uzatmak için iki mekanizmayı birleştirir.

Prismaflex sistemi, bir cihazda çoklu organ
desteği için çok çeşitli ekstrakorporeal kan
temizleme tedavileri sağlar.

Prismaflex sistemi, gelişmiş tedavi
doğruluğu ve riskin azaltılması için
tasarlanmış eşsiz, entegre güvenlik
özelliklerine sahiptir.

MARS
MARS sistemi, karaciğer yetmezliği olan hastaların
plazmasında biriken protein bağlı ve suda çözünür
maddeleri ortadan kaldırır. Prismaflex sistemindeki özel bir
modalite, MARS tedavisinin uygulanmasını büyük ölçüde
kolaylaştırarak her hastaneye daha fazla erişebilmesini
sağlar.
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131

132

<<<<

KLİNİK EKİPMANLARI

KLİNİK EKİPMANLARI

>>>>

POLYTER VET
Fizik Tedavi Cihazı

Görüntüleme

: Renkli 7 inç dokunmatik ekran

Boyut		

: 61x37x23 cm

Ağırlık		

: Yaklaşık 14 kg

		
3 Güçlü yönü

(Modüllere göre değişiklik gösterebilir)
: Çok yönlü, esnek, kompakt yapı

2- MAGNETOTERAPİ MODÜLÜ
Magnetoterapi, doğal ve hassas bir tedavi şekli
olan manyetik alan etkileşimine dayanan yani
girişimsel olmayan bir ﬁzik tedavi yöntemidir.

1- YÜKSEK GÜÇ LAZER MODÜLÜ

Pulsatif magnetik alan vücut dokularını uygun bir

Lazer tedavisi analjezik, doku iyileştirici,

şekilde etkileyerek hücre zarlarının geçirgenliğini

bağ onarıcı, antiödemik, fibroblast çoğaltıcı,

arttırır. Tedavide oldukça geniş bir uygulama alanı

biostimulant ve anti inflamatuar etkilere sahiptir.

olması, kolay uygulanabilirliği, doğal bir metod

Yüksek güç lazer olması sebebiyle hem yüzeysel

oluşu veyan etkisi olmaması, magnetoterapiyi

hem derin dokularda rejenerasyon sağlamaktadır.

oldukça önemli kılmaktadır.

Dokuların rejenerasyon sürecinde, kemik

Magnetoterapi, iskelet kas sisteminin noninvazif

formasyonunun oluşmasında, yeni kıkırdak

tedavisi için tasarlanmıştır. Ödem-kontraktür-ağrı

sentezinde ve kartilaj matriks sentezinde etkili

üçlüsüne eş zamanlı olarak etki ederken,

olduğu kanıtlanmıştır.

aynı anda kütanöz, kas ve kemik dokularının
rejenerasyonu ve onarımını da sağlar. Manyetik
alanın, özellikle derin yerleşimli dokularda

3- ULTRASON MODÜLÜ
Terapötik ultrason, Diagnostik ultrason

sayısız biyolojik etkiye sahip olması sebebiyle
endikasyon alanı oldukça geniştir.

cihazlarında kullanılan proba benzer bir prob
yardımıyla dokulara yüksek frekanslı ses
dalgalarının gönderilmesiyle uygulanan bir

Polyter Vet Fizik Tedavi Cihazı

fizik tedavi yöntemdir.

Başlıca yumuşak doku

yaralanmalarının iyileşmesini hızlandırmak,

Polyter Vet veteriner hekimlerin kullanımına özel üretilmiş, kullanıcı dostu, multifonksiyonel,

kas spazmlarını iyileştirmek, bağ dokuların

kapsamlı bir ﬁzyoterapi cihazıdır. Taşınabilir, modüler ilk ﬁzyoterapi cihazıdır.
Tüm özelliklerin bir araya gelmesi ile oluşturulan kolay kullanımlı veteriner yazılıma sahiptir.

uzayabilirliğini artırmak, ağrıyı azaltmak gayesiyle

Graﬁkleri için son teknoloji işletim sistemleri kullanılmıştır.

birçok farklı yaralanmada tedavi amacıyla

Politer Vet veteriner klinikleri ve hayvan hastaneleri için ideal bir ﬁzyoterapi cihazıdır.

kullanılmaktadır.

Fizik tedavi için ihtiyaç duyulan tüm modüllerin bir arada bulunduğu kombine bir cihazdır.

Ultrason, yağ dokusu veya ciltte belirgin bir ısı

Farklı patolojik problemlere göre farklı tedavi seçenekleri sunmaktadır.

artışı oluşturmadan tendonlar, kaslar, ligamentler,

Hayvan türüne ve hastalığın durumuna uygun protokoller içermektedir.
" Serbest Prosedür" seçeneği sayesinde farklı protokol oluşturup kaydedebilmektedir.
Hasta dosyası özelliği mevcuttur.

»»

eklem kapsülleri, intermusküler yüzeyler, sinir
kökleri, periosteum, kortikal kemik ve diğer derin
dokuları terapotik aralık içinde selektif olarak
ısıtabilir.

4- ELEKTROTERAPİ MODÜLÜ
Ağrıyı ve kas güçsüzlüğünü ortadan kaldırmak,
vücut fonksiyonlarını iyileştirmek amacıyla değişik
frekanslarda elektrik akımlarının kullanılmasına
elektroterapi denir.
Çok yaygın bir kullanım alanı olan elektroterapi,
kronik ya da akut ağrılı hastalıklarda dolaşımı
artırmak, kas spazmını çözmek, ödemi azaltmak ve
yok etmek ile analjezi oluşturmak ve ayrıca atroﬁk
kasların geliştirilmesi, dolaşım bozukluklarının
iyileştirilmesi, postoperatif iyileşmenin optimize
edilmesi için kullanılır.
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HV 300A PLUS
Damar Mühürleme ve Elektrokoter Sistemi

•

8" Dokunmatik TFT LCD Ekran

•

300 W gücünde, Monopolar, Bipolar ve Damar Mühürleme Modları

•

REM (Return Electrode Monitoring) ile doku direnci saniyede 450.000 kez kontrol

•

Böylece hasta güvenliği en üst düzeyde sağlanır, koter yanığı gibi uygulama hatalarına

KLİNİK EKİPMANLARI
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HV 300A PLUS
Damar Mühürleme ve Elektrokoter Sistemi

edilerek, enerji çıkışı otomatik olarak kontrol edilir ve otomatik olarak sonlandırılır.
bağlı gerçekleşen komplikasyonlarının önüne geçilir.
•

Seal-Safe Modu ile 7 mm çapa sahip damarları dahi kalıcı olacak kapatabilirsiniz.
Maksimum P-P
Voltakı

Max. Çıkış
gücü

Pure

1900

300W

Blend

2300

250W

Fulgurasyon

2800

120W

Spray

7000

100W

Standard Koag

550

70W

Damar Mühürleme

450

200W

Çalışma Modu
Monopolar
Kesme
Monopolar
Koag
Bipolar
Koag

Ahanvos HV 300A PLUS Damar Mühürleme ve Elektrokoter Sistemi

Ahanvos HV 300A PLUS Damar Mühürleme ve Elektrokoter Sistemi

Ahanvos HV 300A PLUS Damar Mühürleme ve Elektrokoter Sistemi ile beşeri hekimlikte

Laparoskopik operasyonlarda 1 mm'lik kesitlerden uygulama yapmaya fırsat tanıyan

çok yoğun kullanılan minimal invaziv uygulamaların veteriner hekimlikte de kullanılmaya

Ahanvos yumuşak doku cerrahisinde güvenle kullanılmaktadır.

başlanılması ile damar mühürleme ve elektro koter sistemleri kullanılmaya başlandı.

»»

»»

Damar mühürleme işleminin yanısıra Ahanvos bipolar koter olarak da kullanılmaktadır.
Damar mühürleme pensinin yanısıra kullanılan koter kalemi uluslararası standartlara
sahiptir.
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HASVET 838BK
Bipolar Koter

HASVET 838K
Monopolar Koter

•

100 Watt’lık güç, bipolar elektrokoter cihazı.

•

100 Watt’lık güç, monopolar elektrokoter cihazı.

•

Saf kesim (1100 Watt , 500 Ω yükte) , karışık kesim (1100 Watt , 800 Ω yükte), koagulasyon (160Watt , 1KΩ yükte)

•

Saf kesim (1100 Watt , 500 Ω yükte) , karışık kesim (150 Watt , 500 Ω yükte), koagulasyon (180 Watt , 500 Ω yükte) ve

yumuşak koagulasyon (0,135 Watt , 1 KΩ yükte) bipolar koagulasyon (180 W, 200Ω ) modları

yumuşak koagulasyon (140 Watt , 500 Ω yükte) modları

•

10 adet programlanabilir güç profili

•

Otomatik görsel akustik monitörizasyon ve geniş uyarı sistemi

•

Otomatik görsel akustik monitörizasyon ve geniş uyarı sistemi

•

Geniş aralık ve sabit akım gücü frekans çıkışı seçenekleri

•

Geniş aralık ve sabit akım gücü frekans çıkışı seçenekleri

•

330 - 460 kHz uygulama frekansı

•

357 - 575 kHz uygulama frekansı

•

Herhangi bir kesinti durumunda güç çıkışını otomatik olarak kesme

•

Herhangi bir kesinti durumunda güç çıkışını otomatik olarak kesme

•

El ya da ayak ile kontrol edebilme (opsiyonel)

•

El ya da ayak ile kontrol edebilme (opsiyonel)

•

Aksesuar olarak 1 adet hasta şasesi kablosu, 2 adet monopolar kalem, 2 adet hasta şasesi

•

Kontrol pedalı, 2 adet tek kullanımlık ESU pet, 1 adet çok kullanımlık ESU pet

HASVET 838BK Bipolar Koter

HASVET 838K Monopolar Koter

Genel cerrahi, üroloji, jinekoloji, göğüs cerrahisi ve onkoloji gibi geniş cerrahi

Genel cerrahi, üroloji, jinekoloji, göğüs cerrahisi ve onkoloji gibi yumuşak doku cerrahi

uygulamalarında 5 farklı çalışma modu ile güvenle kullanılmaktadır.

uygulamalarında 4 farklı çalışma modu ile güvenle kullanılmaktadır.

4 farklı monopolar çalışma modu için kullanılan uluslararası standartlardaki koter
kaleminin yanısıra bipolar koagulasyon forsepsi bulunmaktadır

»»

»»

4 farklı monopolar çalışma modu için kullanılan koter kalemi uluslararası
standartlardadır.
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Smartscope PRO
Fundus Kamera
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Tonometre
•

Retinanın İncelenmesi ve Raporlanması: Smartscope PRO tek cihaz ile
hem retina hem de anterior segment görüntüleme yapabilmektedir.
Optik disk, makula ve retinal damar görünümü vb. alanlardaki göz
lezyonları ve anormallikler kolayca görüntülenebilmektedir.

•

40 derecelik görüş alanı(FOV); Tek bir resimle kapsamlı
görünüm sağlayabilmektedir.

•

Midriyatik olmadığı için muayene için göz bebeği
genişlemesine gerek yoktur.

•

FA görüntüleme modülü ile entegre edilebilir.

•

3,5 mm minimum pupil boyutu ile çeşitli hayvanlar
için uygunluk sağlamaktadır

Özellikler
•

Ölçüm aralığı: 10 - 60 mmHg

•

Hassasiyet: ± 2,5 mmHg (10 - 30 mmHg) ve ± % 10 (> 30 - 60 mmHg)

•

Tekrarlanabilirlik (Varyasyon katsayısı): <% 8

•

Ekran hassasiyeti: 1 mmHg

•

Gösterge birimi: Milimetre civa (mmHg)

•

Boyutlar: (24-29)x215x(35-95) mm (ExBxY)

•

Ağırlık: 140 g (pilsiz), 230 g (4 x AA pil)

•

Güç kaynağı: 4 adet AA şarj edilemeyen pil, 1.5 V alkalin LR6
Bu cihaz BF tipi elektrik çarpmasına karşı korumalıdır.

Özellikler

Tüm Icare® tonometrelerde olduğu gibi,

•

Tip: Non-midriyatik dijital fundus kamera

•

Görüş alanı: 40o

•

Kamera sensör çözünürlüğü: 5 Mpix

•

Optik çözünürlük: > 60 lp/mm (ISO 10940: 2009)

•

Sabitleme hedefleri: Periferal görüntüleme için 9 dahili sabitleme hedefi

TONOVET Plus tonometre de, kornea ile anlık temas
sağlamak için hafif bir prob kullanan bir geri tepme ölçüm

(70x52'ye kadar toplam FOV)

prensibine dayanmaktadır. Hassas ölçüm herhangi bir
anestezi gerektirmez ve hayvanların çoğunda kornea
refleksine neden olmaz.

•

Odak aralığı: Otomatik odaklama, -20D ile + 20D

•

Minimum pupil boyutu: 3,5 mm

•

Görüntü ve video formatı: JPEG, DICOM; MPEG-4 / MPEG-1

•

Ekran: 2,4 inç TFT-LCD

•

Hafıza: 8 GB

TONOVET Plus, üretici firmanın üst modeli olup köpek, kedi, at ve tavşan olmak üzere 4 moda sahiptir.

•

Güç kaynağı: Şarj edilebilir Ni-MH pil

Ölçüm yapılacak hayvan türünü cihaz üzerinden seçtiğinizde o türe ait yüklü kalibrasyonlar üzerinden ölçüm yapılmaktadır.

•

Bağlantı: WiFi, USB

•

Resim görüntüleyici ve arşiv: DICOM ile Optomed iş istasyonu yazılımı

Yeni Icare® TONOVET Plus, üst model olması sayesinde kullanımı daha da kolaydır. Daha net ve daha büyük bir ekrana

•

Fotoğraf tipi: Renkli, kırmızı içermez, IR

sahip gelişmiş bir kullanıcı arayüzüne sahiptir. Kırmızı / Yeşil konumlandırma ışıkları doğru açıyı bulmaya yardımcı olur

•

Boyutlar ve ağırlık: Smartscope M5: 82.30x66.50x166,50 mm (ExBxY), 400 g

ve korneanın ortasını hedefler. Otomatik ölçüm, 6 ölçümün ortalamasını tek bir düğmeye basarak almanızı sağlar.

•

Smartscope EY4: 67x160x73 mm (ExBxY), 300 g

•

Smartscope ES2: 79x70 mm (YxB), 92 g

Icare® geri tepme tonometrelerinin kullanımı kolaydır,
çünkü kullanıcı tarafından bakım kalibrasyonu
gerektirmezler.

Ölçüm kalitesi yüksek ve güvenilir olup gövdesi oldukça hafiftir. Masaüstü ve duvara asılabilme seçenekleriyle kullanım
kolaylığı sağlamaktadır.

Optomed Smartscope Pro

Icare Tonovet Plus

Smartscope PRO taşınabilir, hafif, ulaşılabilir fiyatlı ve floresan anjiyografi (FA) modülü ile

Icare® TONOVET Plus, anestezi ve kalibrasyon gerektirmeden hızlı ve kolay veteriner göz

entegre edilebilen yüksek görüntü kalitesine sahip yeni nesil el tipi fundus kamerasıdır.

içi basıncını (GİB) ölçen yeni nesil tonometredir. Icare® TONOVET Plus tonometre, genel

Smartscope PRO kedi, köpek, at, sığır, koyun, keçi, kemirgen vb. bir çok hayvan türünde
kullanılabilmektedir. Smartscope PRO, Optomed Şirketi tarafından üretilmektedir.
Optomed kendi alanında dünyanın en büyük firmasıdır.

»»

»»

veteriner hekimler, veteriner göz doktorları ve diğer veteriner sağlık personeli tarafından
hayvan hastalarında GİB ölçümü için kullanılır.
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VET W3
Kavitron
Özellikler

Özellikler

•

Net Ağırlık: 13 kg

•

Otomatik su besleme özelliği

•

Brüt Ağırlık: 18 kg

•

Güç girişi: ~100V-240 V 50 / 60 Hz

•

Boyut: 55x61x83 cm (EXBxY)

•

Ana ünite girişi: ~ 24 V 1.3 A

•

1 Set dental hava kompresörü (sessiz, yağsız, 600 W,

•

Frekans: 28 kHz ± 3 kHz

kabinli paslanmaz çelik tank, rahat taşımak için saplı)

•

Su basıncı: 0.01 Mpa~0.5 Mpa

•

1 Adet tükürük emici

•

Ana ünite ağırlığı: 950 gr

•

1 Takım 3 yollu şırınga

•

Ana makine ölçüleri: 175x145x80 mm

•

2 Adet yüksek ve düşük hız handpiece tubing (24 delikli)

•

Mikro-PC kontrolü ve otomatik frekans takibi

•

1 Adet LED kür ışık

•

Fonksiyon: Scaling (diş yüzeyi temizliği), Perio

•

1 Set ultrasonik kavitron (5 adet çıkarılabilir uç set

•

EMS WOODPECKER ultrasonik piezo kazıyıcı ile

içeriğinde ücretsizdir)
•

1 Set temiz su tedarik sistemi

•

1 Set drenaj sistemi

•

Ayak pedalı ve mobil sistem

uyumluluk
•

Tak-çıkar el aleti, daha rahat ve hızlı otomatik su
kullanımı

•

Süreklilik testi ile çatlama olmaksızın 1000 defa
otoklavlanabilme sağlayan uzun ömürlü yapı

Opsiyonlar

•

•

Fiber optik handpiece

•

LED jeneratörlü handpiece

•

Yüksek hacimli emiş

•

Dental prophy mate (Diş temizliği için)

•

Mikro motor

•

Emme kitli oral aydınlatma sistemi

•

Katlanabilir hasta koltuğu

•

Katlanabilir diş hekimi tabure

•

Diş hekimi eyer taburesi

•

Taşınabilir LED operasyon Işığı

Su geçirmezlik testi sayesinde mükemmel su geçirmez
yapı

Paket İçeriği:
•

1 el cihazı (handpiece)

•

1 kablo

•

5 adet kazıyıcı ucu (scaling, perio)

•

1 tork anahtarı

•

1 ayak pedalı (switch)

•

Bir güç kaynağı (konnektör ülkenize
göre standart olarak seçilir: Amerikan

Hasvet VDU Taşınabilir Diş Tedavi Ünitesi

standardı, Avrupa standardı vb.)
•

Hasvet VDU Taşınabilir Diş Tedavi Ünitesi; şık tasarım, mobilite ve kolay kullanım sunan
bir dental ünitedir. Frenli olan profesyonel tıbbi tekerlekler sayesinde ünitenin taşınması
çok sessiz olmaktadır. Hafifliği klinik içinde kolayca taşıma rahatlığı sağlar. Harici bir
hava besleme sistemi veya isteğe bağlı olarak portabl dental hava kompresörü ile
kullanılabilir.

>>>>
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2 su şişesi: 350 ml, 500 ml

•

Otomatik frekans takibi ile dişleri daha yumuşak
temizleyebilme

•

2000 saatlik sürekli çalışma testi sayesinde güç kaybı
olmadan sabit performans sunabilme

•

10.000 kat test ile dayanıklılığı ortaya konulan scaler
(kazıyıcı) kablosu
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Kablosuz Video Otoskop
•

KLİNİK EKİPMANLARI
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Kablosuz Dermatoskop

Üstün görüntü kalitesi sağlayan ufak ve kullanışlı bir

Teknik detaylar
Sensör çözünürlüğü		
Büyütme			
			
Kablosuz bağlantı		
Pil			
Lens montajı		
			
Video			
			
Video/Görüntü özellikleri
			
			
Video/Görüntü dosyaları
Aydınlatma		
			
Polarizör			
Boyutlar			
Arayüz			
Yazılım			
			
			
			
İşletim sistemleri		

otoskoptur.
•

Bilgisayar/laptop ve mobil cihazlarda kullanılan iki
farklı model.

•

Video otoskop, bilgisayara yüklenen programı ile
canlı kayıt yapar.

•

Görüntüleri istenildiği takdirde hareketsiz görüntü
olarak izleme imkanı sunar.

•

Hastanın muayene ve tedavi görüntüleri bilgisayarda
saklanabilir ve arşivlenebilir.

•

iPad Air 2, iPad Mini 3 ve yukarısı, iPhone 6 ve
yukarısı, Android 6 ve yukarısı cihazlar ile bağlantı
için dual band WiFi desteği.

Özellikler
•

720x416 px, 848x480 px 1280x720 px çözünürlük

•

MP4 ve JPG formatlarında kaydetme

Özellikleri

•

Canlı 15x (%400'e kadar dijital) ve kaydedilen

•

Kablosuz olarak fotoğraf ve video çeker.

görüntüde 35x yakınlaştırma

•

Çoklu polarizasyon seviyeleri

•

WiFi bağlantı özelliği

•

Daha verimli kayıt dokümantasyonu ile daha fazla hastaya

•

Dual lens, 3 katman cam ve 650 nm incelik

: 720x480 px
: Yerel optik 15x
Dijital 45x
: 4 Bağımsız kanal
: Dahili 850 mAh
: Çift lens
3 Katmanlı cam, 650 nm kesme
: Format: MJPG, YUY2
Kare hızı: 30 FPS
Renk: 360 düzey ton, doygunluk, beyaz dengesi
Pozlama: parlaklık, kontrast
Resim: keskinlik, gama
: BMP, JPG, AVI
: 8 Ultra parlak LED
Tamamen ayarlanabilir parlaklık
: 30 derecelik artışlarla 12 ayar
: 13x3.6x4 cm
: USB 2.0
: Ölçeklenebilir pencere, yakınlaştır, dondur,
çözünürlük, döndür, çevir
İlgi bölgesi (ROI)
Otomatik/Manuel beyaz dengesi
: Windows 10, 8, 7 ve Mac OS 10.8 veya üstü

bakma imkanını sağlar ve hasta ziyaret süresini azaltır.
•

Büyütme: 45x (dijital) ve 15x (optik)

•

Gerçek zamanlı olarak gözlemler ve kaydeder (30 FPS)

•

20ft'ye kadar bir aralıkta iletir

•

Yerleşik anlık görüntü düğmesi

•

Çok katmanlı cam mercekler

•

Sağlam endüstriyel yapı

Firefly Kablosuz Video Otoskop

Firefly Dermatoskop

ʻʻPet sahibini hiçbir şey petinin kulağındaki akarların hareketini görmek kadar etkileyemez.

DE350 Kablosuz Polarize Dermatoskop (Dermaskop), yüksek büyütmeli polarize lens ve

Biz video otoskobu aynı zamanda birçok kronik kulak infeksiyonunda uyguladığımız
tedavinin başarısını göstermek içinde kullanmaktayız. Tedaviden önceki ve sonraki resimleri
gösterdiğinizde bir şey söylemeye de gerek kalmamaktadır. Biliyoruz ki bazı müşterilere
tedaviden sonra otoskopla kulağın normal yapısını göstermek onların içlerini rahatlatmaktadır.’’
Dr. Rick Davis / Davis Veteriner Servisi, Indiana/ABD
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çoklu ultra parlak LED'lerle birleştirilmiş özel amaçlı bir dijital video kameradır.
15x optik büyütme ile güçlendirilen bu yenilikçi cihaz, yüksek kaliteli canlı videoyu
(30 fps'de) bir bilgisayara aktararak kullanıcının görüntüleri veya videoları
görüntülemesini ve kaydetmesini sağlar.
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Otoskop & Oftalmoskop
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Otoskop Oftalmoskop

Otoskop & Oftalmoskop
•

Otoskop & oftalmaskop başlığı 2 adet

838OT Otoskop

838OP Oftalmoskop

kanüllü spekülüm toplam 5 adet metal

•

Xenon halojen teknolojisi ile fiberoptik aydınlatma

•

Xenon halojen teknolojisi ile fiberoptik aydınlatma

spekülüm

•

Kulak kanalı ve kulak zarının homojen aydınlatılması

•

-20 D den +20 D’ye kadar uyumlu lens dizisi

•

2,5X büyütme, 360 dönebilen mercek

•

3 kez büyütebilen çizilmez görüntü penceresi

•

5 farklı ışık demeti

•

Sabitlenebilir spekülüm yönü

•

Dayanıklı ve temizliği kolay

•

Dayanıklı yapı ve kolay temizlik imkanı

•

7 adet apertürlü beyaz ve yeşil ışıklı

•

6 cm uzunluğunda 4 ve 6 mm çapında özel veteriner spekülüm

•

Şarjlı batarya ve ışık uyarılı masa üstü batarya şarj istasyonu

o

29 adet lensli oftalmaskop kafası
•

Yedek ampuller, halojen aydınlatma, özel

ile birlikte
•

Şarjlı batarya ve ışık uyarılı masa üstü batarya şarj istasyonu

taşıma ve saklama kutusu

Otoskop
•

2 adet kanüllü spekülüm toplam 5 adet
metal veteriner spekülümü

•

2,5 X büyütmeli, 360o dönebilen mercek

•

2.5 volt halojen aydınlatma

•

Hareketli spekülüm tutucu

•

Yedek ampüllü, özel taşıma ve saklama
kutusu

838OP

838OT

838OT&OP

Ekonomik Otoskop
•

Setimize istenirse 3 adet kanül dahil
edilebilmektedir.

•

2,5 X büyütmeli, 360o dönebilen mercek

•

2.5 volt halojen aydınlatma

•

Özel taşıma ve saklama kutusu

»»

Hasvet Otoskop Oftalmoskop Ünitesi
Tek şarj üniteli seçeneğiyle otoskop oftalmoskop elinizin altında.
Hasvet güvencesiyle.
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HyLED 580 Vet

HyLED 580 Vet
Operasyon Lambası Serisi

Tavana monte edilen, 360o dönebilen
yapısıyla yer tasarrufu sağlayan dizayn.
160.000 lux güçlü ışık ile geniş aydınlatma
alanı sağlar.

HyLED 580/580 Vet
Tavana monte edilebilen çift başlı
HyLED 580/580 Vet'in özellikleri diğer
tüm modellerle aynıdır.
36 adet yüksek teknoloji ürünü LED ile
mükemmel performans sağlar.

HyLED 580M Vet

Özellikler
Maksimum aydınlık (1metre) 		

: 160.000 Lux

Renk sıcaklığı 			

: 4350 Kelvin

Aydınlatma alan çapı 		

: 220 mm

Aydınlatma derinliği (%20)		

: 1200 mm

Aydıntalma derinliği (%60)		

: 600 mm

Işık seviye ayarı			

: 10 adım

Led lamba teknolojisi		

: 18 adet OSRAM LED 				

				
Lamba servis ömrü		

Tümleşik batarya ile 10 saatten fazla
sürekli çalışma kapasitesi. Taşınabilir
yapısı ile tüm operasyon boyunca
kablosuz olarak kullanma imkanı.
Kilitli tekerlekleri ve ergonomik tutma
kolu sayesinde kolay kullanım özelliği.
Üstelik benzer ürünlere göre 3 kattan
fazla çalışma süresi.

(580/580 modelinde 36 adet)
: ≥60.000 saat

MINDRAY HyLED 580 Vet Operasyon Lambası
HyLED 580 Vet serisi, MINDRAY’in gelişmiş LED ışık teknolojisi ile mükemmel
aydınlatma sağlar. Radikal cerrahi, palyatif cerrahi, acil cerrahi, acil olmayan
cerrahi, aseptik cerrahi ve enfeksiyon cerrahisi gibi farklı hayvan ameliyatlarının
gereksinimlerini karşılar. Antibakteriyel tasarımı sayesinde sekonder enfeksiyonu
önler. Sterilize edilebilen tutacak (opsiyonel) sayesinde enfeksiyon riski ortadan
kalkar.

»»
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HyLED 180 Vet
Operasyon Lambası Serisi
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HyLED 180 Vet
Tavana monte edilen, 360 o dönebilen
yapısıyla yer tasarrufu sağlayan dizayn.
160.000 lux güçlü ışık ile geniş aydınlatma
alanı sağlar.

HyLED 180W Vet
Duvara monte edilebilen yapısıyla diğer
tüm modellerle özellikler aynıdır.
6 adet yüksek teknoloji ürünü LED ile
mükemmel performans sağlar.

Özellikler
Maksimum aydınlık (1 metreden)

: 70.000 Lux

Renk sıcaklığı 			

: 4350 Kelvin

Aydınlatma alan çapı 		

: 220 mm

Aydınlatma derinliği (%20)		

: 1500 mm

Aydıntalma derinliği (%60)		

: 700 mm

Işık seviye ayarı			

: 5 adım

Led lamba teknolojisi		

: 6 adet OSRAM LED

Lamba servis ömrü		

: ≥60.000 saat

HyLED 180M Vet
Taşınabilir yapısı ile tüm operasyon
boyunca kablosuz olarak kullanma
imkanı.Kilitli tekerlekleri ve ergonomik
tutma kolu sayesinde kolay kullanım
özelliği. Üstelik benzer ürünlere göre 3
kattan fazla çalışma süresi.

MINDRAY HyLED 180 Vet Operasyon Lambası
MINDRAY HyLED 180, gelişmiş teknoloji, LED teknolojisi ile mükemmel ışık performansı
gösterir. Daha iyi ışık yoğunluğu, daha uzun servis ömrü ve daha düşük güç tüketimi sağlar.
Hasta muayenesi, yoğun bakım ünitesi, poliklinik veya indüksiyon için idealdir.

»»
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Veteriner Hekimlerin
en büyük yardımcısı

BeneFusion VP3
İnfuzyon Pompası

•

•

Intravenöz sıvı sağaltımı uygulamalarında istenilen

•

İlaç adı gösterimi ve geçmiş kaydı

miktarda serumun, istenilen sürede veya hızda

•

12 saate kadar dayanıklı batarya

hastaya infuze edilebilmesini sağlar.

•

Sıvı teması ve çarpmalara karşı yüksek dayanıklılık

KLİNİK EKİPMANLARI

BeneFusion SP3 Vet
Şırınga Pompası

1,45 kg ağırlığıyla hafif ve kolay taşıma

Doğruluk : ≤ %±5
Mod : Hız modu, zaman modu, vücut ağırlığı modu, sıralı mod
Akış hızı : 0,12000 ml/sa
Artış : 0,1 ml (0,19999 ml/sa); 1 ml (1000-2000 ml/sa)
Ön ayarlı hacim (VTBI) : 0,09999 ml (artış: 0,1 ml)
KVO : 0,150 ml/sa arasında ayarlanabilir,
Bolus hızı : 0,12000 ml/sa (otomatik veya manuel)
Oklüzyon algılama : 4 seviye seçilebilir: 150/300/525/900 mmHg,
Antibolus : Varsayılan değer 525 mmHg,
4 basınç birimi seçilebilir;
mmHg/kPa/bar/psi,
Doz hızı birimleri : ng/kg/dak, μg/kg/sa, ug/kg/dak, ug/kg/sa,
ug/kg/24sa, mg/kg/dak, mg/kg/sa,
mg/kg/24sa, g/kg/dak, g/kg/sa, mU/kg/dak,
mU/kg/sa, U/kg/dak, U/kg/sa, U/kg/24sa,

Kullanıcı dostu
•

Kompakt ve hafif, taşıması ve montajı kolay

•

Tek elle kullanım ve sezgisel tuş takımı

•

Acil durum ve hasta transferi için dayanıklı pil

Emniyet
•

Küçük hayvanların kullanımına uygun yüksek doğruluk ≤±2%

•

Zamanında infüzyon sağlamak için başlatma gecikmesine karşı hızlı başlatma işlevi

•

Dinamik basınç göstergesi, tıkanmaları önceden tahmin eder

•

Anti-bolus işlevi, bir tıkanıklık meydana geldiğinde basıncı serbest bırakarak hayvan
güvenliğini korur

kU/kg/sa, EU/kg/sa, mmol/kg/sa, mol/kg/sa,
kcal/kg/sa, kcal/kg/24sa, mEq/kg/dak, mEq/kg/sa
Hava kabarcığı algılama : 6 seviye seçilebilir; 20/50/100/250/500/800 µL,
toplam hava: 0,14 ml/sa, varsayılan değer: 1,5 ml/sa
IV uygulama setleri : Çap 3,5 ile 4,5 mm arasında değişirken,
kalınlık 0,8 ile 1,2 mm arasındadır.
Alarmlar : Sesli ve görsel alarm

Bağlantı
•

WiFi bağlantısı mevcut

•

Dock montajını destekler

>>>>
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Kan ve Serum Isıtıcı
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Steteskop

Özellikler
Özellikler

•

Duyulan sesi 20 kattan fazla arttırır.

•

Kalp, akciğer ve diğer organlar için hastayı 3 ayrı
frekansta muayene edebilme. (Bell, diaphram, wide)

•

Kompakt ve hafif tasarım

•

Detaylı bilgilendirme için renkli LCD ekran

•

İki infüzyon seti için ayrı kanal yapısı

•

Opsiyonel damla sensörü

•

Sıcak - soğuk ısı alarmı

•

Aşırı sıcaklık koruması

•

Yatay dikey askıya montaj imkanı

•

30°C ~ 42°C sıcaklık aralığı

•

Class I / Tip B

•

Toplam ağırlık: 550 gr

•

AC 100-240 V, 50-60 Hz

•

Nabız hesaplama

•

Bilgisayar ve mp3’e bağlanabilme.

•

7 seviyeli ses kontrolü

•

El titremesini sıfırlama özelliği

•

Kullanılmadığında otomatik kapanma ve en son
kullanılan mod ve seste açılma

•

Ergonomik dizaynı sayesinde rahat kullanım

•

2 pil ile 60 saat kullanım

•

CE, ISO, FDA, EN sertifikalı

•

JABES analizör CD’si, yedek kulak uçları, 2 kablo , 2 pil
hediyemizdir.

Hawkmed Kan ve Serum Isıtıcı

Jabes Steteskop

Kan ve serum ısıtıcı, fiziksel olarak travmatize veya cerrahi hastalarda
hipotermiyi önlemek için vücut sıcaklık seviyelerine (intravenöz veya diğer
parenteral yollarla) uygulanmadan önce sıvı, kristalloid, kolloid veya kan
ürününü ısıtmak için kullanılan, hasta için hayati önem arz eden bir cihazdır.

Muayene esnasında dışarıdan gelen sesi engeller. Normal steteskopla
dinlediğiniz vücut sesini, 20 kattan fazla arttırır. Böylece sesi daha net,
berrak duyabilirisiniz. Aynı zamanda hastanın sesi kaydedebilir ve bu kaydı
JABES analiz programı ile inceleyebilirsiniz. Avrupa ve Amerika'da 2004
yılından beri kullanılan JABES Steteskop veteriner hekimler tarafından
beğeni toplamaktadır.

»»
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Tüm ayakkabı çeşitleri için uygun
El değmeden kolay kullanım
Modern, dayanıklı, ekonomik

Galoş Makinesi

Ekonomik

Konforlu

Uzun ömürlü tasarımı sayesinde galoş makinesi

Film, kullanıcının bile varlığını hissetmeyeceği şekilde,

kullanıcısının maliyetini büyük ölçüde azaltır.

ayakkabı ile yakın temas içinde, ayakkabı büyüklüğüne göre

Önceden galoş hazırlamaya gerek yoktur, böylece işgücü

şekil alır. Bu nedenle kullanıcının ayağında bir bağlayıcı

maliyetinden tasarruf edilir.

olduğunu hissettirmez ve çirkin görüntü oluşturmaz.

Kullanılan galoş el değmeden, rulo halinde sarılmış filmden,
otomatik olarak ayağınıza göre eş zamanlı üretilir ve

Kullanılışı

giydirilir. Dolayısı ile, temizliğin ve hijyenin önemli olduğu

Cihaz, her çeşit ayakkabı, terlik vb. ürünleri kaplayıp,

alanlarda giderlerinizi %80 oranında azaltır.

giydirerek 5-6 sn gibi kısa sürede işlemi tamamlamaktadır.

Güvenilir ve Dayanıklı

Çevre Dostu

CE sertifikası standartlarına uygundur. Piyasadaki galoşlara

Ürün ROHS belgelendirmesine sahiptir ve sarf malzemeleri

göre daha dayanıklıdır. 3540 µ kalınlıkta üretilir.

geri dönüşümlü yeni materyallerden yapılmıştır.

Düz zeminde yırtılmaz.

KLİNİK EKİPMANLARI

Halo Mi̇ kroçi̇ p Okuyucu
ve Mi̇ kroçip
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Halo mikroçip okuyucu
FDXB (15Digit) ve FDXA (FECAVA) mikroçiplerini
ISO 11784 normlarına uygun olarak okumaktadır.

•

ROHS, CE ve ISO 117874 normları ile uyumludur.

•

Ölçüleri: 135 mm Ø x 33 mm

•

Ağırlık: 163 g (Batarya dahil)

•

Tam şarj ile yaklaşık 1000 tarama

•

USB port ile şarj özelliği

•

Şarj olma süresi; 3,5 Saat

•

Çalışma sıcaklık aralığı; 0-50 oC

•

2x16 karakter LCD ekran

•

Sesli uyarı

•

Son taranan 2000 numarayı hafızada saklama

•

50 sn sonra otomatik standby
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VINTAB 60
YÜZER RÖNTGEN MASASI

VINTAB 50
RÖNTGEN MASASI

VINTAB 60 YÜZER RÖNTGEN MASASI

VINTAB 50 RÖNTGEN MASASI

Ebat : 60x148x85 cm (ExBxY)
•
•
•

Özellikler
Çizilmez kompakt laminant üst tabla
CR ve DR kaset için ayarlanabilir kaset yuvası
Aşağı yukarı hareket edebilen motorlu röntgen statifi

Ebat: 60x140 cm (ExB)
Elektrik motorlu yükseklik ayarı Min: 40 cm- Max: 110 cm
•
•
•
•

Özellikler
Çizilmez kompakt laminant üst tabla
CR ve DR kaset için ayarlanabilir kaset yuvası
Elektrostatik boyalı gövde
Tekerlek ile kolay taşınabilir özellikli (Opsiyonel)
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VINTAB 35
OTOMATİK OPERASYON MASASI

VINTAB 25
MUAYENE MASASI

VINTAB 35 OTOMATİK OPERASYON MASASI

VINTAB 25 MUAYENE MASASI

Ebat : 60x140 cm(ExB)
Elektrik motorlu yükseklik ayarı Min: 40 cm- Max: 120 cm
•
•
•
•
•
•
•
•

Özellikler
Üst tabla 304 kalite paslanmaz çelik
Elektrostatik boyalı gövde
Otomatik trendelenburg hareketi (elektrik motorlu)
El kumandası ile aşağı yukarı hareket ettirme ve trendelenburg hareketi yapabilme
Serum askısı
Atık su gideri
Tekerlek ile kolay taşınabilir özellikli (opsiyonel)
Diş temizleme ünitesi takılabilir (opsiyonel)

Ebat : 60x140x85cm (ExBxY)
•
•
•
•
•

Özellikler
Üst tabla 304 kalite paslanmaz çelik
Elektrostatik boyalı gövde
Manuel trendelenburg hareketi yapabilme
Serum askısı
Atık su gideri
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VINTAB 10
MAYO MASA

VINCLEAN 20
EL YIKAMA ÜNİTESİ

VINTAB 10 MAYO MASA

VINCLEAN 20 EL YIKAMA ÜNİTESİ

Ebat : 50x70 cm (ExB)
Manuel olarak yapılabilen yükseklik ayarı 90-110 cm
•
•
•
•

Özellikler
Üst tabla 304 kalite paslanmaz çelik
Çıkarılabilir üst tabla
Elektrostatik boyalı gövde
Tekerlek ile kolay taşınabilir özellikli

Ebat : 50x45x132 cm (ExBxY)
•
•
•
•
•

Özellikler
304 kalite paslanmaz çelik
Ayak pedalı ile basılarak yıkama yapabilme
Fotoselli sabunluk
Sıcak, soğuk su bağlantılı
Düğme ile sıcaklık ayarı yapabilme
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ENDÜSTRİYEL KLİNİK EKİPMANLAR

ENDÜSTRİYEL KLİNİK EKİPMANLAR

VINCLEAN 11
TRAŞ & YIKAMA ÜNİTESi

VINCLEAN 10
PET YIKAMA ÜNİTESİ

VINCLEAN 11 PET TRAŞ & YIKAMA ÜNİTESi

VINCLEAN 10 PET YIKAMA ÜNİTESİ

Ebat: 120x60x90 cm (ExBxY)
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Özellikler
304 Kalite Paslanmaz çelikten üretilmiştir
5 cm derinlikte küvet
Kapaklı dolap ve raf
Küvet üzerinde çıkarılabilir üst ızgaralar
Sıcak , soğuk su bağlantılı uzayabilen banyo başlığı
Musluk isteğe göre ünitenin sağ veya sol tarafında yer
alacak şekilde çevrilebilir
Atık su gideri
Ayakları ayarlanabilir
Demonte edilebilir

Ebat: 150x145x60 cm (ExBxY)
•
•
•
•
•
•
•

Özellikler
304 kalite paslanmaz çelik
Üniteye giriş çıkış için kaymaz rampa sistemi
Sıcak, soğuk su bağlantılı
Uzayabilen banyo başlığı
Atık su gideri
Tasma takabilmek için 4 adet bağlantı noktası
Sürgülü kapak sistemi
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ENDÜSTRİYEL KLİNİK EKİPMANLAR

ENDÜSTRİYEL KLİNİK EKİPMANLAR

VINCAGE 20
Köpek Kafesi

VINCAGE 10
Kedi̇ Kafesi

VINCAGE 20 KÖPEK KAFESİ

VINCAGE 10 KEDİ KAFESİ

Ebat: 135x70x90 cm (ExBxY)
•
•
•
•
•
•
•
•

Özellikler
Kafes 304 kalite paslanmaz çelikten üretilmiştir
Menteşeleri paslanmaz çelik
Sürgülü bölme ile ikiye bölünebilir
Akıntının sağlanabilmesi için eğimli taban
Kolay açılıp kapanabilen emniyetli çarpma kapak sistemi
Köpek, kafes içerisinde iken atık tepsileri çıkarılabilir
Tekerlekleri ile kolay hareket ettirme imkanı
Demonte edilebilir

Ebat : 90x70x60 cm (ExBxY)
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Özellikler
304 kalite paslanmaz çelikten üretilmiştir
Ana bölme : 60x70 cm , ortasında yarım asma kat yatak bölümü
Mama ve kum kabı bölmesi : Ana bölmeden yuvarlak delik ile geçilebilen
30 cm eninde 2 katlı bölmeler
Kolay açılıp kapanabilen emniyetli çarpma kapak sistemi
Akıntının sağlanabilmesi için eğimli taban
Tek parça atık tepsisine sahip olup tamamen çıkarılabilir
Tekerlekleri ile kolay hareket ettirme imkanı
Dosyalık ve serum takma aparatı
Menteşe ve kilitler paslanmaz çelik
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ENDÜSTRİYEL KLİNİK EKİPMANLAR

KAFES ÜNİTESİ

ENDÜSTRİYEL KLİNİK EKİPMANLAR

>>>>

KAFES ÜNİTESİ

3'lü Kedi Kafes Ünitesi

6'lı Kedi Kafes Ünitesi
2'li Köpek Kafes Ünitesi

2'li Köpek Kafes Ünitesi
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ENDÜSTRİYEL KLİNİK EKİPMANLAR

ENDÜSTRİYEL KLİNİK EKİPMANLAR

VINHANGER 10
SERUM ASKISI

VINSTER 48
STERİLİZATÖR

VINHANGER 10 SERUM ASKISI

VINSTER 48 STERİLİZATÖR

•
•
•
•
•

Özellikler
Tekerlekli
Devrilmelere karsı özel dizayn edilmiş
Üst gövde paslanmaz çelik
Alt gövde elektrostatik boyalı
Yüksekliği ayarlanabilir

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Özellikler
Kuru hava sterilizasyon işlemi
Dış kabin malzemesi fırın boyalı çelik sac
İç kabin malzemesi eloksallı alüminyum
Kullanılabilir 48 lt hacim
Programlanabilir PID kontrollü termostat ile hassas sıcaklık
(500C - 2500C) ve zaman ayarı yapma imkanı
Süre bitiminde sesli uyarı
Dijital kontrollü LCD elektronik termometre
Emniyet termostatı
3 adet alimünyum delikli raf
Ayarlanabilir ayaklı
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ENDÜSTRİYEL KLİNİK EKİPMANLAR

ENDÜSTRİYEL KLİNİK EKİPMANLAR

VINTRO 10
ULTRASON SEHPASI

VINSTAT 20 OTOMATİK
RÖNTGEN AYAĞI
VINSTAT 20 OTOMATİK RÖNTGEN AYAĞI
Özellikler
• Mobil, taşınabilir özellikli
• Otomatik, aşağı-yukarı
hareket imkanına sahip

VINSTAT 10 BASİT
RÖNTGEN AYAĞI
VINSTAT 10 BASİT RÖNTGEN AYAĞI
Özellikler
• Mobil, taşınabilir özellikli
• Piston aracılığıyla yükseklik ayarı
yapabilme imkanına sahip

VINTRO 10 ULTRASON SEHPASI
MINDRAY DP10, MINDRAY DP50, MINDRAY Z60 ultrason cihazları için
dizayn edilmiş ultrason trolley

>>>>
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CERRAHİ ALETLER

CERRAHİ ALETLER
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®
surgical instruments
SAFİR CERRAHİ ALETLER, 2015 yılının ilk yarısında Cerrahi El Aleti imalatı için kurulmuştur.
Safir Cerrahi Aletler son teknolojiye sahip makine donanımı ile Alman menşeili hammaddeleri
işleyerek kullanıcıya kalite, ergonomi ve ameliyat konforu sağlamayı hedeflemektedir.
Safir Cerrahi Aletler’in profesyonel kadrosu beşeri cerrahi ve veteriner cerrahi alanlarında
yaklaşık 18.000 farklı ürün imalatı yapabilecek kapasitededir.
Safir Cerrahi Aletler ürün satışı sonrasında da uzman personelleri aracılığıyla kullanıcılarına
sürekli destek vermektedir.
Safir Cerrahi Aletler kullanıcı ve ülke ekonomisine katkı sağlamak amacı ile hastanelerde veya
kliniklerde kullanılan farklı marka cerrahi el aletlerinin bakım onarımını da yapmaktadır.
Safir Cerrahi Aletler aynı zamanda Akdeniz Üniversitesi Teknokent yerleşkesinde Karekod
Tabanlı Sterilizasyon Takip Sistemi geliştirmiştir. İmalatı yapılan tüm ürünler ek bir ücret talep
edilmeksizin Fiber Lazer makine donanımı ile karekodlanarak bu takip sistemine uygun hale
getirilip satışa sunulmaktadır.

Travmavet, kaliteli implant ve ekipmanlarla daha başarılı, daha güncel çözümler arayan ve
kaliteli titanyum ham maddeden ürettiğimiz yenilikçi ve kanıtlanmış tasarımlarımız için
mevcut alternatiflere göre bizi tercih eden, mesleğine ve hastalarına değer veren, daha iyisini
sorgulayan veteriner hekimlere, premium ürün ve hizmetler sunmaktadır.
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CERRAHİ ALETLER
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®
surgical instruments

surgical instruments

Yumuşak Doku Seti

Yumuşak Doku Seti

Kedi Köpek Kısırlaştırma Seti

Adet

1

Bisturi sapı n:3

1

2

Makas standart 11 cm eğri

1

3

Makas standart 145 mm s/k düz

1

4

Makas baby-metzenbaum 14 cm eğri

1

5

Penset standart 145 mm 1x2 dişli

1

6

Penset adson 1x2 dişli 12 cm

1

7

Penset standart 145 mm

1

8

Mikro moskuto klemp 10 cm düz

2

Kedi Köpek Kısırlaştırma Seti

9

Halsted moskuto klemp 12 cm düz

2

1

Bisturi sapı n:3

1

10

Hemostatik klemp crile-rankın 16 cm düz

2

2

Mayo makas 16 cm

1

11

Hemostatik klemp crile 14 cm eğri

2

3

Mayo makas 20 cm

1

Adet

12

Klemp allis 15 cm 5x6 dişli

1

4

Adson penset 12 cm

1

13

Çamaşır klemp backhaus 9 cm

4

5

Penset dişsiz 16 cm

1

14

Portegü mayo hegar 160 mm

1

6

Allis klemp 15 cm

1

15

Ekartör baby-senn-miller künt 15 cm 3 dişli

2

7

Serviyet pensi 11 cm

5

16

Kastrasyon hook 18 cm

1

8

Moskuto klemp 10 cm düz

2

17

Otomatik ekartör weıtlaner 4x3 kunt 13 cm

1

9

Crile hemostatik pens 14 cm düz

2

18

Kemik küreti volkmann 17 cm 2,8 mm

1

10

Dandy klemp 14,5 cm

2

19

Periostal elevatör, çift taraflı, kedi ve küçük köpek için

1

11

Hemostatik klemp 16 cm düz

2

20

Barsak klempi kocher 21 cm düz

2

12

Nissen klemp 18,5 cm

1

21

Konteynır 300x140x70 mm

1

13

Makaslı portegü hegar olsen 16,5 cm

1
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®
surgical instruments

surgical instruments

Basi̇ t Ortopedi̇ Seti

Basit Ortopedi Seti

Temel Di̇ ş Seti

Adet

1

Kemik klempi merkez vidalı 12cm 2,5 mm

2

2

Gıllıes osteotome 14 cm 5 mm

1

3

Mıller törpü 18cm 6mm/4,3mm

1

4

Rasparator hp sap 18 cm 6 mm

1

5

Ekartor baby-senn-miller künt 15 cm 3dişli

1

6

Otomatik ekartör gelpi 14 cm

2

7

Kemik elevatörü 16 cm 6 mm

2

8

Kemik elevatörü 22 cm 10 mm

1

9

Stur aleti deschamps 21,5 cm künt sağ

1

10

Langenbeck elevator 19,5 cm 8 mm

1

11

Kern mini kemik klempi 15,5 cm 7.5 mm

1

12

Pozisyon klempi 13,5 cm

2

13

Kemik ronjur luer frıedmann 14 cm

2

14

Tel kesme pensi 23,5 cm

1

15

Küret jansen 3/5 16 cm

1

16

Stılle osteotom 20,5cm 10 mm

1

17

Cekiç cottle 18,5 cm

1

18

Derinlik ölçücü 14 cm

1

19

Plak bükme kolu 14 cm 2,7 mm 3,5 mm

1

20

İtici 16cm 5 mm

2

21

Pin bükme boru tipi 14 cm

1

22

Tel tutma pensi 17 cm

23

Konteynır 300x140x70 mm

Temel Diş Seti

Adet

1

Elevatör, kanatlı, 1 mm, küt sap

1

2

Elevatör, kanatlı, 2 mm, küt sap

1

3

Elevatör, kanatlı, 3 mm, küt sap

1

4

Elevatör, kanatlı, 4 mm, küt sap

1

5

Elevatör, kanatlı, 5 mm, küt sap

1

6

Periostal elevatör, çift taraflı, kedi ve küçük
köpek i̇ çin

1

1

7

Davye, kedi ve küçük köpekler

1

1

8

Tartar temizleme forsepsi

1
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®
surgical instruments

surgical instruments

Göz Cerrahi̇ Seti

Matkap Setleri

Şarjlı testere

Göz Cerrahi Seti

Adet

1

Mikro moskuto klemp 10 cm düz

2

2

Mikro moskuto klemp 10 cm eğri

2

3

Wescott tenotomy scissors 10 cm

1

4

HM portegü halsey 13 cm

1

5

Micro colibri forceps with suture plate 7 cm

1

6

Suture forceps tubingen model straight 10 cm

1

7

Barraquer tel ekartör 4,5 cm

1

8

TC makas 11,5 cm düz

1

Medikal matkap
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VİDA ve PLAK SETLERİ

VİDA ve PLAK SETLERİ

Hareket özgürlüktür, özgürlük mutluluk...
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Hareket özgürlüktür, özgürlük mutluluk...

Üretmek
Hareket özgürlüktür, özgürlük mutluluk...
En keyif aldığımız şey; üretmek.
Travmavet son teknoloji makinalar ve üretim
tesisleriyle ülkemizde yerli üretim yapmaktadır.
Plak ve vidalarımızın kalitesinin altında yatan asıl
sebep, tekniğine uygun son teknoloji makinalarla
üretim yapıyor olmamız. Üretim yapan her bir
ustamız ve mühendisimiz bu ürünü kullanacak
hekimin sorumluluklarını bilmektedir.
Her çalışanımız ürünlerimizle yeniden hayata
tutunacak dostlarımızın farkındadır.

Güçlü Stabilizasyon
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VİDA ve PLAK SETLERİ

VİDA ve PLAK SETLERİ

Hareket özgürlüktür, özgürlük mutluluk...

Mi̇ ni̇ Plus Set
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Hareket özgürlüktür, özgürlük mutluluk...

Mi̇ ni̇ Plus Set

Kediler ve küçük ırk köpeklerin kırıkları için özel
tasarlandılar. Anatomik çözümler sunan bu set
favoriniz olacak.
Kediler ve küçük ırk köpeklerin uzun kemik kırıkları,
pelvis kırıkları, çene kırıkları gibi geniş bir kullanım
alanı ve anatomik çözümler sunan 32 adet plak içerir.
2 adet 2.0’lık vi̇ dalar i̇ çi̇ n sili̇ kon saplı
1,9 mm kilitli ve 2,0 mm kilitli vidalarla çalışan tasarımlar içerir.
Kedilerde sık karşılaşılan suprakondiler femur kırıkları için özel anatomik çözümler içerir.

tornavi̇ da, 2 adet 1.9’luk vi̇ dalar i̇ çi̇ n sili̇ kon
saplı tornavi̇ da i̇ le 2 adet dri̇ ll ve 2 adet
ki̇ li̇ tli̇ cezve vardır.

2,0 mm kilitli ve kilitsiz vidalarla çalışan rekonstrüksiyon plakları ve minimal invaziv plak uygulaması için
kullanabileceğiniz mini mipo plaklar içerir.
Küçük ırk köpeklerin radius ulna kırıkları veteriner ortopedide önemli bir yer tutar ve iyileşmesi için özel
çözümlere ihtiyaçları vardır. Yeni mini LCP plaklar ile artık bu kırıklara karşı daha avantajlıyız. Kemiğe basan
yüzeyleri azaltılmış bu plaklarda ister 1,9 mm kilitli isterseniz 2,0 mm kilitsiz vidaları kullanabilirsiniz.
Asetabular kırıklar için özel C yapıdaki plak tam anatomik çözümler sunar.

185

Mini rekonstrüksiyon, mini tübüler, mini
mipo, mini T plaklar 2,0 mm kilitli ve kilitsiz
vidalarla çalışır.

T plak ile yan yana iki kilitli
vida atabilirsiniz hem de açı ile
kilitleyebildiğiniz bu tasarımda üstteki
deliklerde ister dinamik kompresyon
yapın, isterseniz kilitleyin.
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VİDA ve PLAK SETLERİ

Hareket özgürlüktür, özgürlük mutluluk...

Mi̇ di̇ Set

>>>>

Hareket özgürlüktür, özgürlük mutluluk...

Mi̇ di̇ Set

Travmavet'in amiral gemisi olan bu set 2,4 mm ve 2,7
mm vidalar ile çalışan eşsiz tasarımlardan oluşur.
İçerisinde LC-DCP, Rekonstrüksiyon, T plak, Asetabular
plak, Tübüler ve LCP Kombi delikli plaklar vardır.
Kediler ve küçük - orta ırk köpeklerin uzun kemik
kırıkları, pelvis kırıkları, çene kırıkları gibi geniş bir

187

Setin içerisinde self tapping kilitli ve
kilitsiz 240 adet titanyum vida, silikon kaplı
tornavida sapı, iki adet tornavida ucu, iki
adet drill ve kilitli cezve vardır.

kullanım alanı sunar.
Aynı delikte ister 2,4 mm isterseniz 2,7 mm vidayı kullanabilirsiniz.
LC-DCP plaklar; uzun kemiklerin sağaltımında kullanılan özel bir tasarımdır. Merkeze konumlandırılmış iki
delikten kilitsiz vidalar yardımıyla iki yöne de dinamik kompresyon yapabildiğiniz eşsiz tasarım.
Asetabular kırıklar için özel C yapıdaki plak tam anatomik çözümler sunar.
T plak ile yan yana iki kilitli
vida atabilirsiniz hem de açı ile
kilitleyebildiğiniz bu tasarımda üstteki
deliklerde ister dinamik kompresyon
yapın, isterseniz kilitleyin.

LCP plaklar ile aynı delikte ister kilitli vida
kullanın ister kilitsiz seçim sizin.
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VİDA ve PLAK SETLERİ

Hareket özgürlüktür, özgürlük mutluluk...

Maxi̇ Set

>>>>
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Hareket özgürlüktür, özgürlük mutluluk...

Maxi̇ Set

15 kg üstü köpekler için eşsiz çözüm önerileri sunar.
3,5 mm vidalarla çalışan LC-DCP, Rekonstrüksiyon, LCP
kombi delikli plaklar ve distal radius gibi özel çözümler

Setin içerisinde self tapping kilitli ve

isteyen bölgeler için özel üretilmiş T plaktan oluşur

kilitsiz 120 adet titanyum vida, silikon kaplı
tornavida sapı, iki adet tornavida ucu, iki
adet drill ve kilitli cezve vardır.

T plak ile yan yana iki kilitli vida atabilirsiniz hem de açı ile kilitleyebildiğiniz bu tasarımda üstteki deliklerde
ister dinamik kompresyon yapın, isterseniz kilitleyin.

LCP plaklar ile aynı delikte ister kilitli vida
kullanın ister kilitsiz seçim sizin.
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VİDA ve PLAK SETLERİ

Hareket özgürlüktür, özgürlük mutluluk...

Mi̇ po Set

>>>>
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Hareket özgürlüktür, özgürlük mutluluk...

Mi̇ po Set

Minimal invaziv plak osteosentezi için özel
tasarlanmış plak ve vidalardan oluşan bir settir.
Bu sette sadece kilitli vidalarla çalışan mini mipo,
midi mipo ve maksi mipo plakları vardır. 3 kg’dan
35- 40 kg hastalara kadar geniş bir yelpazede,
uzun kemiklerde çözüm üretir.

Bu sette sadece kilitli vidalarla çalışan minimipo, midi-mipo ve maksi-mipo plakları vardır.

Bu set hem profesyoneller hem de ortopedik cerrahiye yeni başlayan hekimlerimiz için uygundur.
Profesyoneller için minimal invaziv uygulamalarda kullanılan bu plaklar güçlü, kilitli nötralizasyon plaklarıdır.
Bu sayede yeni başlayan hekim için de daha güvenli bir cerrahi sağlar.

3 kg’dan 35- 40 kg hastalara kadar geniş bir
yelpazede, uzun kemiklerde çözüm üretir.

Minimal invaziv plak osteosentezi için özel
tasarlanmış plak ve vidalardan oluşan bir settir.
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VİDA ve PLAK SETLERİ

Hareket özgürlüktür, özgürlük mutluluk...

XL Set
Büyük hastalarımız için güçlü çözümler
sunan XL SET.

Hem dar hem geniş olmak üzere iki tip plaktan oluşur. İri ırk köpeklerin uzun kemik kırıkları için benzersiz teknolojik çözümler
sunar. 30 kg ve üzeri hastalarınızda güvenli çözüm için XL set.
Kombi delik yapısı sayesinde aynı delikte ister kilitli ister kilitsiz vidalarla çalılşabilir ya da dinamik kompresyon
yapabilirsiniz.
Drilleri, dril kılavuzu ve iki parçadan oluşan ergonomik tornavidası ile ihtiyacınız olan her şey setinizin içinde hazır.

>>>>
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Hareket özgürlüktür, özgürlük mutluluk...

XL Set
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VİDA ve PLAK SETLERİ

Hareket özgürlüktür, özgürlük mutluluk...

TTA Set
Çapraz bağ kopuklarında yepyeni bir
dönem başlıyor.

Ekstra kapsular yöntemler içerisinde uygulaması en kolay olan ve en çok tercih edilen yöntem
TTA (Tuberositas Tibia Advancement) artık Travmavet'le uygulanmaya başlıyor.
Hastanız ister küçük ırk bir köpek ya da dev ırk bir köpek olsun fark etmez. 3 mm çaptan 15 mm çapa kadar en
çok ihtiyaç duyacağınız bütün boy cageler bu sette. Tornavidası, drilleri, plakları, cageleri, testere kılavuzu,
kemiği kırmadan arasını açmaya yarayan separatörü, ve çapraz bağ kopuğu ile birlikte patellar luksasyona da
müdahale edebilmeniz için spacer ile eksiksiz bir set.
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Hareket özgürlüktür, özgürlük mutluluk...

TTA Set
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HASTANE VE KLİNİK OTOMASYON
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HASTANE VE KLİNİK OTOMASYON
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vet
E-vet Smart Pet, bulut tabanlı bir Veteriner takip yazılımıdır. İnternet bağlantısı olan her cihazdan bağlanabilme imkanı sunar.
Kullanımı kolay ara yüzü ile klinikteki tüm işlemlerinizi KOLAYLAŞTIRIR.
Zaman, emek, kağıt ve paradan TASARRUF SAĞLAR.
İşletmenize dinamizm katarak müşteri portföyünüzü genişletir ve KAZANDIRIR
Müşterilerinizle iletişiminizi ve müşteri sadakatini arttırarak onları size YAKINLAŞTIRIR.
Müşteri ve Hastaların özel günlerini, randevuları, son kullanma tarihlerini, azalan stokları, borç ve alacakları HATIRLATIR.
Hastalara yapılan medikal cihaz entegrasyonu ile laboratuvar ve görüntüleme sonuçlarını otomatik olarak hasta dosyalarına KAYDEDER.
Kliniğinizde takibi yapılması gereken tüm işlemleri (müşteri, hasta, stok, cari, alış-satış işlemleri) sizin için TAKİP eder.

FUJIFILM SYNAPSE PACS ENTEGRASYON MODÜLÜ

Kliniğinizin dijital dönüşümünde
sizin yanınızdayız.
En güncel teknolojik çözümlerle
işletmenizi geleceğe taşıyoruz.

LABORATUVAR ENTEGRASYON MODÜLÜ
Hemogram, biyokimya, idrar analizi ve
hormon gibi cihazlardan elde etmiş
olduğunuz sonuçlar laboratuvar entegrasyon
modülü sayesinde E-vet Yazılım hasta takip
sisteminize yansımaktadır.

vet
E-vet Smart Pet, veteriner hekimlerimizin pet kliniklerindeki tüm
ihtiyaçlarına cevap veren, zaman tasarrufu sağlayan, her alanda işlerini
büyütmelerine ve daha profesyonel hale gelmelerine olanak sunan,
Veteriner Hekimler öncülüğünde hazırlanan klinik yönetim sistemidir.

Müşteri ve Hasta Takibi: Müşteri ve hastalarınızı

Ürün ve Hizmet Yönetimi: Stok giriş ve çıkışlarını takip

kaydedebilir, randevu ve hatırlatma oluşturabilir, müşteri ve

edebilir, ürün alış ve satış işlemlerini kolayca yapabilir,

hastalarınızın doğum günleri için hatırlatma ayarlayabilir,

verdiğiniz hizmet türlerini belirleyebilir, azalan ve son

bunlarla ilgili uygun şablonlarla SMS gönderebilirsiniz.

kullanma tarihi yaklaşan ürünlerinizi görebilir, barkodlu
giriş-çıkış yapabilir, doğrudan satış gerçekleştirebilir, depo

İTS/ATS Yönetimi: Uyguladığınız ilaç ve aşıları takip edebilir,

CR, DR, CT, MRI, US gibi görüntülenme
cihazlarından elde etmiş olduğunuz tüm
görüntüler Fujıfılm Synapse Pacs aracılığı ile
otomatik olarak E-vet yazılım hasta takip
sisteminizde görüntüleyebilirsiniz

stok durum kontrolü yapabilirsiniz.

İTS/ATS kayıtlarının kontrolü için kullanabilirsiniz.
Tedavi Yönetimi: Hastalarınıza uyguladığınız muayene ve

Finansal İşlemler: Kasa-banka giriş ve çıkış işlemlerini

işlemleri kaydedebilir, tedavi planlaması yapabilir, aşı

gerçekleştirebilir, çalıştığınız banka bilgilerini kaydedebilir,

programlaması hazırlayıp takip edebilir, semptomlara göre

zamanı gelen ve geçmiş borç ve alacakların takibini

teşhise ulaşıp tedavinizi gerçekleştirebilirsiniz.

yapabilir, gelir ve giderlerinizi takip edebilirsiniz.

Hospitalizasyon: Hospitalize edilen hastalarınızı yattığı

Raporlama: Belirlenecek kriter ve zaman aralığına göre

bölüm veya odaya göre kaydedebilir, uygulanacak tedavi ve

müşteri ve hasta istatistikleri, ürün istatistikleri, yıllık

uygulamaları takip edebilirsiniz.

tahsilat raporları, gelir gider raporları, kasa raporu, hasta
takip raporları, aşılama istatistikleri ve diğer bir çok rapor

Formlar: Muayene, operasyon, anestezi, tedavi başlıklarında

ve istatistikleri alabilir veya bunlar dışında kliniğinize özel

antetli formlar alabilir, kliniğinize özel formlar

raporlar talep edebilir ve tüm bu rapor ve istatistiklerin

hazırlanmasını talep edebilirsiniz.

çıktısını alabilirsiniz.

CALLER ID MODÜLÜ
Hasta sahibi sizi aradığında programınız onu
tanır. ihtiyacınız olan tüm bilgileri daha
telefonu açmadan sizin için hazırlar.

SmartIVET
SmartIVET mobil uygulaması IOS ve Android
işletim sistemli telefonlarda veteriner hekimin
klinikte veya dışarda verilerine kolay bir şekilde
ulaşmasını sağlayan bir mobil uygulamadır.
CEPTEN KLİNİK YÖNETİMİ
• Hasta ve müşteri bilgileri
• Randevu bilgileri
• Satış geçmişi
• Pacs geçmişi
• Muayene geçmişi
• Laboratuvar geçmişi
• Aşı randevuları
• Ödeme geçmişi
• Günlük kasa takibi
• Firma alış ve ödeme hareketleri
• Bakiyesi olan müşteri ve firmalar
• Stok takibi ve diğer tüm klinik
bilgileri cebinizde, tabletinizde

E-FATURA E-SMM MODÜLÜ
E-fatura, e-smm geçiş süreçleri devam
ediyor. E-vet Yazılım programlarını kullanan
klinikler e-dönüşüm sürecini sıkıntısız
geçiriyor.

SMS VE MOBiL BiLDiRiM
Hasta sahiplerinize toplu sms ve mobil
aplikasyonlarına toplu bildirim gönderimi
yapabilirsiniz. Hatırlatma, kampanya, hasta
sahibi doğum günü kutlama, hasta doğum
günü kutlama mesajları ve bildirimleri
gönderebilirsiniz.

İYS VE KVKK MODÜLÜ
E-vet Yazılım üzerinden müşterilerinize
otomatik onay mesajı göndererek dijital
onay alabilir, İYS ve KVKK süreçlerini
yürütebilirsiniz.
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Klinik iş akışınızı kolaylaştırır
CR, DR, CT, MRI, Ultrasonografi gibi görüntüleme
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PACS
Picture Archiving and Communication System

PACS

EVET YAZILIM & FUJIFILM SYNAPSE PACS
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• ARŞİVLEME KOLAYLIĞI SAYESİNDE KURUMSAL HAFIZA

İhtiyacınız olan tek platform

Tıbbi verileriniz bizim için değerlidir

• MOBİL KULLANIM SAYESİNDE ZAMAN TASARRUFU

FUJIFILM SYNAPSE PACS; veteriner klinikleri, poliklinikleri ve

Kaydedilen ve hasta dosyasında saklanan verilerin

hastaneleri için hasta merkezli kurumsal bir çözüm yaratan

büyüklüğü gün geçtikçe artmaktadır. FUJIFILM SYNAPSE PACS;

sınıfında en iyi klinik görüntüleme platformudur.

yazılımı hasta ile datası arasında güvenli bir bilgi akışı

& HIZLI KONSÜLTASYON

cihazlarından elde etmiş olduğunuz tüm görüntüler FUJIFILM

• ÖLÇÜM METODLARI SAYESİNDE TEŞHİS KOLAYLIĞI

SYNAPSE PACS; aracılığı ile otomatik olarak E-vet Yazılım

FUJIFILM SYNAPSE PACS; çözümü klinik teşhis ve iş akışlarını

oluşturarak datayı anlamlı kullanım için klinik verilerine

• GEÇMİŞ SONUÇLARI KARŞILAŞTIRMA

optimize etmek ve veteriner hekimler için karar verme

dönüştürür.

• İLERİ GÖRÜNTÜ İŞLEME TEKNOLOJİSİ İLE DETAYLI MUAYENE

sürecini geliştirmek için tasarlanmıştır.

Gelişmiş işleme ve görselleştirme

Hasta bilgilerine her yerden erişim

Hasta Takip Otomasyon sisteminizde hasta dosyasına
yansımaktadır. Hasta dosyasına kaydedilen röntgen,
tomografi, MR, ultrason vs. kayıtlarınızı ameliyathane
salonunuzdaki ekranlardan, telefonlarınızdan ve
tabletlerinizden anında görüntüleyebilirsiniz.
FUJIFILM SYNAPSE PACS; E-vet yazılım ile birlikte entegre
olarak bilgisayar, telefon ve tabletlerinize hızlı bir şekilde
görüntüleri aktaran web tabanlı kullanıcı dostu bir ara yüz
sunmaktadır.

FUJIFILM SYNAPSE PACS; tanı ve klinik destek kararları almak
için FUJIFILM'in pazar lideri gelişmiş görüntüleme aracıdır.
Veteriner hekimlerimiz tarafından, görüntülerin
okunmasında, yorumlanmasında ve raporlanmasında ve
tedavi planlamasında yardımcı olacak araçlarla donatılması
için tasarlanmıştır. FUJIFILM SYNAPSE PACS, radyoloji,
kardiyoloji ve cerrahi operasyon öncesi simülasyon için hızlı,
doğru, verimli ve sağlam görüntü işleme yoluyla kliniğinize
değer sunar.

Kliniğinizi her zaman destekliyoruz
FUJIFILM SYNAPSE PACS; veteriner hekimlere hastaları için en

FUJIFILM SYNAPSE PACS; veteriner hekimlerimizin hasta

iyisini yapmaya olanak sağlayan güvenilir ve kullanışlı bir IT

kayıtlarına herhangi bir yerde, herhangi bir cihazda ve

çözümü sunar.

herhangi bir zamanda gerçek zamanlı işbirliği için etkili
araçlar sağlayarak, güvenli bir şekilde erişmesini sağlar.

Yüksek kaliteli fonksiyonel uygulama
FUJIFILM SYNAPSE PACS; çözümleri, veteriner hekimlerin
değişen ihtiyaçlarını karşılamak için sürekli gelişen bir
yazılım paketi içerir. FUJIFILM SYNAPSE PACS; daha hızlı, daha
doğru, daha erken ve kapsayıcı bir şekilde tespit ve teşhis
yapmak için dijital görüntü işleme teknolojilerindeki
FUJIFILM'in sektörel deneyimlerinden yararlanır.

FUJINON

www.hasvet.com.tr / hasvet@hasvet.com.tr

