


   HAKKIMIZDA 

 
1965 yılında Türkiye'de ilk kez hasta ve bakım karyolası üretiminin gerçekleştiren Ailemiz yaklaşık yarım asırlık bilgi ve tecrübesi ile Türkiye sağlık 

sektörüne hizmet vermektedir. 50 yıllık tecrübe ile hastanelerde ve bakım evlerinde  mevcut eksiklikleri tespit edip hizmet kalitesini artırılmasında 

önemli bir rol alarak, Bu kapsamda kullanıcılardan gelen geri dönüşler, talepler ve istekler değerlendirilerek yeni projeleri sizlere sunuyoruz. 

  

The patient performs the first time in 1965 and production in Turkey maintenance cot Our family has been serving the health care sector with nearly 

half a century of knowledge and experience in Turkey. With 50 years of experience, we have found new deficiencies in hospitals and nursing homes 

and taking an important role in increasing the quality of service. In this context, we present new projects to you with feedbacks, requests and requests 

from users. 

 

VİZYONUMUZ/OUR VISION 
 

Türkiye’nin ve dünyanın en çok tercih edilen markası olmak. 

Turkey and become the most preferred brand in the world. 

MİSYONUMUZ/OUR MISSION 
 

Topluma fayda sağlayan yenilikçi hasta bakım yatakları ürün ve hizmetlerini sunmak. 

Offering innovative patient care products and services that benefit society 
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ACB-K2 İki Kişilik Elektrik Hareketli Konfor Yatağı 

Two-Person Electric Moving Comfort Bed 

ÖZELLİKLER/SPECIFICATION 

 

ÖLÇÜ/DIMENTIONS: 160 x 200 x 35 cm 

 

İki kişilik olarak üretilebilen , sırt ve ayak kısmı ayarlanabilir ve el 

kumandasıyla fonksiyonları ayarlanan elektrikli konfor  yatak.. 

Electric comfort bed that can be produced for two persons, with 

adjustable back and foot part and hand-operated functions. 

ÖZELLİKLER/SIPECIFICATION 

 

ÖLÇÜ/DIMENTIONS:100 x 200 x 35 cm 

 

Tek kişilik olarak üretilebilen , sırt ve ayak kısmı ayarlanabilir, el 

kumandasıyla fonksiyonları ayarlanan elektrikli konfor  yatağı 

Individually adjustable backrest and foot adjustable, electric 

comfort bed with adjustable hand controls 

ACB-K1 Tek Kişilik Konfor Yatağı 

Single Comfort Bed 



ACB-K13 Tek Kişilik 3 Hareketli Konfor Yatağı 

Single 3 Moving Comfort Bed 

ÖZELLİKLER/SPECIFICATION 

 

ÖLÇÜ/DIMENTIONS:100 x 200 x 35 cm 

 

Tek kişilik olarak üretilebilen , sırt , ayak, Yerden Yukarı Aşağı 

Hareketi V pozisyonu Hareketini el kumandasıyla ayarlanan 

elektrikli konfor  yatağı 

Single-personally produced, backrest, foot, floor-to-ceiling movement V 

position Electric comfort bed set with hand-operated control 

ÖZELLİKLER/SPECIFICATION 

 

ÖLÇÜ/DIMENTIONS:100 x 200 x 35 cm 

 

Tek kişilik olarak üretilebilen , sırt , ayak, Yerden Yukarı Aşağı 

Hareketi Veya  Tv  izleme pozisyonu Hareketini el kumandasıyla 

ayarlanan elektrikli konfor  yatağı 

Single-personally produced backrest, foot, Floor to Up or Down 

Movement Or Tv viewing position Electric comfort bed set with motion 

hand control 

ACB-K123 Tek Kişilik  3 Hareketli Konfor Yatağı 

Single 3 Moving Comfort Bed 
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ACB-1210A-Çift Ayarlı Elektrikli Karyola 

Double Adjustable Electric Bed 

ÖZELLİKLER/SPECIFICATION 

ÖLÇÜ/DIMENTIONS:100 x 200 x 45 cm 

 

Elektrik motor ile baş ve ayak kısmı hareketi 

Movement of head and foot with electric motor 

Anti bakteriyel elektrostatik toz boya dört adet teker. 

Anti bacterial electrostatic powder paint four wheels. 

Alüminyum Korkuluk 

Aluminum railings 

Ahşap başlık ve  kasa 

Wooden hood and casing 

El kumandası 

Hand control 

Serum askısı 

IV  Pole 

ÖZELLİKLER 

ÖLÇÜ/DIMENTIONS:100 x 200 x 45 cm 

 

Elektrik motor ile baş ve ayak kısmı hareketi 

Movement of head and foot with electric motor 

Anti bakteriyel elektrostatik toz boya 

Anti-bacterial electrostatic powder paint 

ABS anti statik ikisi frenli dört adet teker 

ABS anti static four wheels with two brakes 

ABS dört adet korkuluk 

ABS four railings 

ABS başlıklar 

ABS headers 

El kumandası 

Hand control 

Serum askısı 

IV Pole 

ACB-1220-Çift Ayarlı Elektrikli Karyola 

Double Adjustable Electric Bed 



ACB-1200-Çift Ayarlı Elektrikli Karyola 

Double Adjustable Electric Bed 

ÖZELLİKLER/SPECIFICATION 

ÖLÇÜ/DIMENTION:100 x 200 x 45 cm 

 

Elektrik motor ile baş ve ayak kısmı hareketi 

Movement of head and foot with electric motor 

Anti bakteriyel elektrostatik toz boya 

Anti-bacterial electrostatic powder paint 

ABS anti statik ikisi frenli dört  adet  teker 

ABS anti static four wheels with two brakes 

Teleskopik korkuluk sistemi 

Telescopic railing system 

Ahşap tablalı  metal başlıklar 

Wooden metal table tops 

El kumandası 

Hand control 

Serum askısı 

IV Pole 

ÖZELLİKLER/SPECIFICATION 

ÖLÇÜ/DIMENTION:100 x 200 x 45 cm 

 

Elektrik motor ile baş ve ayak kısmı hareketi 

Movement of head and foot with electric motor 

Anti bakteriyel elektrostatik toz boya 

Anti-bacterial electrostatic powder paint 

ABS anti statik ikisi frenli dört  adet  teker 

ABS anti static four wheels with two brakes 

Alüminyum korkuluk sistemi 

Aliminium railing system 

Ahşap tablalı  metal başlıklar 

Wooden metal table tops 

El kumandası 

Hand control 

Serum askısı 

IV Pole 

ACB-1210-Çift Ayarlı Elektrikli Karyola 

Double Adjustable Electric Bed 



ACB-01–Katlanır Malül Arabası 

Wheel Chair 

ÖZELLİKLER/SPECIFICATION 

ÖLÇÜ/DIMENTIONS:67 x 105 x 85 cm 

  

Dolgu tekerlek 

Filling wheel 

Alüminyum jantlar 

Aluminum wheels 

Metal ayaklar 

Metal feet 

Anti bakteriyel döşeme 

Anti bacterial flooring 

Oturma yeri yüksekliği: 50 cm 

Seat height: 50 cm 

Oturma alanı: 45 x 40 cm 

Living area: 45 x 40 cm 

 

ÖZELLİKLER/SPECIFICATION 

 

Yürüme güçlüğü çeken bireyler için üretilen motorlu transfer çözümüdür. 

Walking is a motorized transfer solution that is produced for the hard-hit 

individuals. 

Kapalı ve dar alanlarda kolayca kullanılır. 

It is easily used in closed and narrow areas. 

Kişiyi olduğu yerden, kolaylıkla kaldırıp istenilen yere güvenli bir şekilde 

transferini sağlar.  

It can be easily removed from the place where it is located and transferred 

safely to the desired place. 

150 kg taşıma kapasitelidir. 

150 kg carrying capacity. 

Maksimum kaldırma mesafesi 1.95’tir. 

The maximum lifting distance is 1.95 

 

 

ACB-L1 Hasta Taşıma Lifti 

Patient Transport Lift 
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ACB-EA01 Alüminyum Elektrikli Hasta Karyolası 

Aluminum Electric Patient Bed 

ÖZELLİKLER/SPECIFICATION 

ÖLÇÜ/DIMENTIONS:106 x 216 x H52-85 cm 

KAPASİTE/CAPACITY:170 kg 

  

Alüminyum  Başlık ve korkuluklara sahip 2-3-4 motorlu olarak üretilebilen hasta 

karyolası 

Aluminum Cradle which can be produced with 2-3-4 motor with headrests and 

handrails 

Tüm fonksiyonlarını kablolu el veya özelliklerine göre  Hemşire kontrol panelinden 

yapabilmektedir. 

All functions can be performed from the Nurse control panel according to the wired 

hand or the specifications. 

Otomatik kayma sistemi 

Automatic slip system 

Hijyenik dizayna sahip HPL kolay sökülüp takılabilen başlıklar. 

HPL with hygienic design is easy to disassemble. 

İthal, çapraz kilitlenebilir plastik yapıda tekerler. 

Castors for imported, cross-lockable plastic construction. 

Elektrostatik boyalı metal aksam. 

Electrostatic painted metal parts. 

Yüksekliği ayarlanabilir serum askısı. 

Height adjustable serum hanger. 

ÖZELLİKLER/SPECIFICATION 

ÖLÇÜ/DIMENTIONS:106 x 216 x H52-85 cm 

KAPASİTE/CAPASITY:170 kg 

 

Ahşap  Başlık ve korkuluklara sahip 2-3-4 motorlu olarak üretilebilen hasta 

karyolası 

Patient cot that can be produced with 2-3-4 motor with wooden headrests and 

handrails 

Tüm fonksiyonların kablolu el veya özelliklerine göre  Hemşire kontrol panelinden 

yapabilmektedir.  

All the functions can be done from the Nurse control panel according to the wired 

hand or the specifications. 

Otomatik kayma sistemi 

Automatic slip system 

Esnek  güçlü ahşap latalı yatma yüzeyi. 

Flexible strong wooden latched surface. 

İthal, çapraz kilitlenebilir plastik yapıda tekerler. 

Castors for imported, cross-lockable plastic construction. 

Elektrostatik boyalı metal aksam. 

Electrostatic painted metal parts. 

Yüksekliği ayarlanabilir serum askısı. 

Height adjustable serum hanger. 

ACB-EW01 Ahşap Elektrikli Hasta Karyolası 

Wood Electric Patient Bed 



ACB-EP 01– Plastik ABS  Elektrikli Hasta Karyolası       

Plastic ABS Electric Patient Bed 

ÖZELLİKLER/SPECIFICATION 

ÖLÇÜ/DİMENSİONS:106 x 216 x H52-85 cm 

KAPASİTE/CAPACİTY:170 kg 

  

Plastik ABS Başlık ve korkuluklara sahip 2-3-4 motorlu olarak üretilebilen hasta 

karyolası. 

Plastic ABS Patient crib that can be produced with 2-3-4 motor with headrests and 

handrails. 

Tüm fonksiyonların kablolu el veya özelliklerine göre  Hemşire kontrol panelinden 

yapabilmektedir.  

All the functions can be done from the Nurse control panel according to the wired 

hand or the specifications. 

Otomatik kayma sistemi. 

Automatic slip system 

Hijyenik dizayna sahip ABS kolay sökülüp takılabilen başlıklar. 

ABS with hygienic design is easy to disassemble. 

İthal, çapraz kilitlenebilir plastik yapıda tekerler. 

Castors in imported, cross-lockable plastic construction 

Elektrostatik boyalı metal aksam.  

Electrostatic painted metal parts. 

Yüksekliği ayarlanabilir serum askısı. 

Height adjustable serum hanger. 

ÖZELLİKLER/SPECIFICATION 

ÖLÇÜ/DİMENSİONS:106 x 216 x H52-85 cm 

KAPASİTE/CAPACİTY:170 kg 

 

Metal Başlık ve Alüminyum  korkuluklara sahip 2-3-4 motorlu olarak üretilebilen 

hasta karyolası 

Patient cot that can be produced with 2-3-4 motor with Metal Hood and Aluminum 

handrails 

Tüm fonksiyonlarını kablolu el veya özelliklerine göre  Hemşire kontrol panelinden 

yapabilmektedir.  

All functions can be performed from the Nurse control panel according to the wired 

hand or the specifications. 

Tam boy  Alüminyum Yatar Korkuluklar 

Full-length Aluminum Curved Balustrades 

İthal, çapraz kilitlenebilir plastik yapıda tekerler. 

Castors for imported, cross-lockable plastic construction. 

Elektrostatik boyalı metal aksam. 

Electrostatic painted metal parts. 

Yüksekliği ayarlanabilir  serum askısı. 

Height adjustable serum hanger. 

 

ACB-EB01 – Metal Basit  Elektirikli  Hasta Karyolası 

Simple Electric Patient Bed 



ACB-MP01– Plastik Mekanik Hasta Karyolası 

Plastıc Mechanical Patient Bed 

ÖZELLİKLER/SPECIFICATION 

ÖLÇÜ/DIMENTIONS:106 x 216 x H 52 cm 

KAPASİTE/CAPASITY:170 kg 

 

Plastik ABS Başlık ve korkuluklara sahip 2 ayarlı hasta karyolası 

Plastic ABS 2 adjustable patient bed with headrests and handrails 

Tüm fonksiyonların  mekanik bir kol ile yapabilmektedir. 

All functions can be done with a mechanical arm. 

Hijyenik dizayna sahip ABS kolay sökülüp takılabilen başlıklar. 

ABS with hygienic design is easy to disassemble. 

İthal, çapraz kilitlenebilir plastik yapıda tekerler. 

Castors for imported, cross-lockable plastic construction. 

Elektrostatik boyalı metal aksam. 

Electrostatic painted metal parts. 

Yüksekliği ayarlanabilir  serum askısı. 

Height adjustable IV pole 

ÖZELLİKLER/SPECIFICATION 

ÖLÇÜ/DIMENTIONS:106 x 216 x H 52 cm 

KAPASİTE/CAPASITY:170 kg 

 

Metal  üzeri  Melamin Başlık ve metal korkuluklara sahip 2 ayarlı hasta karyolası 

2 adjustable patient bed with melamine headpiece and metal guardrails on metal 

Tüm fonksiyonların  mekanik bir kol ile yapabilmektedir. 

All functions can be done with a mechanical arm. 

Kolay sökülüp takılabilen başlıklar. 

Easy to disassemble and install. 

İthal, çapraz kilitlenebilir plastik yapıda tekerler. 

Castors for imported, cross-lockable plastic construction. 

Elektrostatik boyalı metal aksam. 

Electrostatic painted metal parts. 

Yüksekliği ayarlanabilir  serum askısı. 

Height adjustable serum hanger. 

 

ACB-MB01– Basit Mekanik Hasta Karyolası 

Simple Mechanical Patient Bed 



ACB-C01–Çocuk Hasta Karyolası 

Child Patient Bed 

ÖZELLİKLER/SPECIFICATION 

ÖLÇÜ/DIMENTIONS:78x 178 x H 52 cm 

 

Metal  üzeri  Melamin Başlık ve metal korkuluklara sahip 2 ayarlı hasta karyolası 

2 adjustable patient bed with melamine headpiece and metal guardrails on metal 

Sırt kısmı  mekanik bir  dişli ile Hareket edebilmektedir.  

The backrest can move with a mechanical gear. 

Dayanıklı metal yatma yüzeyi 

Durable metal resting surface 

Castors for imported, cross-lockable plastic construction. 

İthal, çapraz kilitlenebilir plastik yapıda tekerler. 

Castors for imported, cross-lockable plastic construction. 

Elektrostatik boyalı metal aksam. 

Electrostatic painted metal parts. 

Yüksekliği ayarlanabilir  serum askısı. 

Height adjustable IV  pole 

ÖZELLİKLER/SPECIFICATION 

ÖLÇÜ/DIMENTIONS:55 x 78 x H89cm 

 

Bebe kodunun tamamı korozyona dayanıklı krom kaplı olmalıdır. 

All the baby code must be corrosion-resistant chrome-plated. 

Anti bakteriyel pleksiglas malzemeden kuvöz olmalıdır. 

Anti bacterial plexiglass material must be incubator. 

Üst kısmı  yukarı aşağı eğimlendirilerek  bir sıkma aparatı ile istenilen açıda 

sabitlenir. 

The upper part is inclined upwards and downwards and fixed at a desired angle with 

a squeezing device. 

Bebek kodu altında 4 adet  hareket  etmesini sağlayan ikisi frenli tekerlek  bulunur. 

Under the baby code, there are two braked wheels that allow 4 

movements. 

ACB-YD01-Yeni Doğan Bebek Karyolası 

Newborn baby cot 



ACB-ES01-Acil Müdahale Sedyesi 

Emergency Stretcher 

ÖZELLİKLER/SPECIFICATION 

ÖLÇÜ/DIMENTIONS:213x 78 x H60-90 cm 

 

Sedye acil müdahale ve hasta transferinde kullanılabilir. 

The stretcher can be used for emergency intervention and patient transfer. 

Sedyenin baş tarafında itme kolları yan tarafında ise katlanır tam boy yanlıklar 

mevcuttur. 

On the side of the pusher arms on the head of the chair there are folding full length 

fascias. 

Sedye yukarı aşağı ters ve düz trendelenburg hareketlerini  dikey çalışan hidrolik 

pompalar la yapar. 

The stretcher upwards reverses and makes straight trendelenburg movements 

vertically working hydraulic pumps la. 

Sedye sırt kısmı hareketini en az 80 derece yapabilmeli bu pozisyon itme kolu 

altından amortisör ile kolaylıkla sağlanabilmelidir 

The stretcher back should be able to move at least 80 degrees and this position 

should be easily possible with the shock absorber under the push arm 

Sedyede en az 200 mm çapında iki ve üç yönlü merkezi kilitli tekerlekler 

bulunmalıdır. 

The legend must have two and three-way central locking wheels of at least 200 mm 

in diameter. 

ÖZELLİKLER/SPECIFICATION 

ÖLÇÜ/DIMENTIONS:213x 78 x H60-90 cm 

 

Sedye  hasta transferinde kullanılabilmektedir. 

The stretcher can be used for patient transfer. 

Sedyenin baş tarafında itme kolları yan tarafında ise katlanır tam boy yanlıklar 

mevcuttur. 

On the side of the pusher arms on the head of the chair there are folding full length 

fascias. 

Yukarı aşağı hareketlerini  hidrolik pompa ile yapar. 

It moves up and down with a hydraulic pump. 

Sedye terndelenburg hareketini gaz pistonu vasıtası ile ayak ucundaki kumanda 

vasıtası ile yapar. 

The stretcher makes the motion of the retarded burger by means of the gas piston 

and the foot control. 

Sedye sırt kısmı amortisör ile hareketini en az 80 derece yapabilir. 

The stretcher back part can make the movement with shock absorber at least 80 

degrees. 

Sedyede en az 200 mm çapında ikisi frenli  4 adet  tekerlekler bulunmaktadır. 

There are 4 wheels with a diameter of at least 200 mm and two brakes on the screen 

ACB-ES02-Hidrolikli Sedye 

Hydrolıc Strecher 



ACB-EC01 Tedavi Ve  Muayene Masası 

Treatment and Examination Table 

ÖZELLİKLER/SPECIFICATION 

ÖLÇÜ/DIMENTIONS:110x220xH47-77cm 

 

Elektrik motor destekli yükseklik ayarı 

Electric motor assisted height adjustment 

El kumandası ile kolay kullanım 

Easy handling with hand control 

Baş kısmında nefes alma boşluğu 

Breathing space at the head 

İsteğe bağlı olarak nefes alma boşluğunu kapatarak düz kullanım olanağı 

Possibility of straight use by closing the breathing cavity as required 

Paslanmaya ve dış etkenlere karşı elektrostatik toz boyalı metal aksam 

Electrostatic powder coated metal parts against rusting and external factors 

Yüksek dansite sünger  kolay silinebilir vinneks deri kaplama 

High dancing sponge easily removable vinneks leather covering 

ÖZELLİKLER/SPECIFICATION 

ÖLÇÜ/DIMENTIONS:60x190xH47-77cm 

 

Masa  elektrikli motor ile yükseklik hareketini yapmaktadır. 

The table is made to move with the electric motor height. 

Üst tabla ahşap olup, üzerine 5 cm kalınlığında 28 dansite gri sünger konup üzeri 

suni deri kaplanmıştır. 

The upper table is made of wood, 28 density gray sponge is placed on it with a 

thickness of 5 cm and artificial leather is covered on it. 

Masanın üzerinde bulunan 4 adet 7,5 cm lik tekerlekler  bulunur. 

There are 4 7,5 cm wheels on the table.. 

Masa üst tablası 2 parçadan oluşur. 

The table top consists of 2 parts. 

Başucu kısmı yaklaşık 65 cm kadar olup ayarlanabilir özelliktedir. 

The bedside is about 65 cm and adjustable. 

ACB-EC02 Tedavi ve Muayene Masası 

Treatment and Examination Table 



ACB-EC 03 Jinekolojik  Muayene Masası 

Gynecological Examination Table 

ÖZELLİKLER/SPECIFICATION 

ÖLÇÜ/DİMENTİONS:50 x170 xH 85 cm 

 

Jinekolojik muayene ye uygundur. 

Gynecological examination is suitable. 

Masanın sırt ,ayak kısmı  mekanik olarak hareket etmektedir. 

The back, legs of the table move mechanically. 

Masanın altında atık kabı mevcuttur. 

There is a waste container under the table. 

Anti bakteriyel elektrostatik toz boya 

Anti-bacterial electrostatic powder paint 

Trendelenburg özelliği mevcuttur. 

Trendelenburg feature available. 

Hareketli  bacaklıklar  

Moving sags 

28 dansite 5 cm gri sünger üzeri suni deri kaplıdır. 

28 dansite is covered with artificial leather on 5 cm gray sponge. 

Serum askısı mevcuttur. 

IV pole 

 

ÖZELLİKLER/SPECIFICATIONS 

ÖLÇÜ/DIMENTIONS:58 x 180 x H 60 cm 

 

Sırt, oturma ve ayak olmak üzere 3 bölümden oluşmaktadır. 

It consists of 3 parts as back, sitting and feet. 

Koltuk 180 derece yatak pozisyonu alabilmektedir. 

The seat can assume a 180-degree bed position. 

Koltuğun 2 tarafında aşağı-yukarı hareket edebilen kol koyma yeri vardır. 

There is an armrest that can move up and down on the seat 2 side. 

Kol ve ayak kısımları mekanik olarak hareketlidir. 

The arms and legs are mechanically movable. 

18 mm 1. kalite sunta üzerine 50 mm 28 dansite sünger konulup, üstü 1. kalite suni 

deri ile kaplanmıştır. 

18 mm 1st quality chipboard, 50 mm 28 density foam is placed on top and top 

quality is covered with artificial leather. 

Masanın gövdesi elektrostatik toz boya ile boyanmıştır. 

The table is painted with electrostatic powder paint. 

ACB-BC 01 Kan Alma Koltuğu 

Blood Donör Chair 



ACB-EC04 Ahşap Muayene Masası 

Woden Examination Couch 

ÖZELLİKLER/SPECIFICATION 

ÖLÇÜ/DİMETIONS:65 x185 xH 75 cm 

 

Sırt kısmı manuel mekanizma ile ayarlanabilir. 

The backrest can be adjusted manually. 

Yatak platformunda sünger üzeri  suni deri kaplıdır. 

The bed platform is covered with artificial leather over 

sponge. 

Ahşap gövde üzeri mdf kaplamadır. 

The wooden body is covered with MDF. 

Ayaklar  masif ağaçtan yapılmıştır. 

Feet are made of solid wood. 

Gövde üzerinde iki adet çekmece bulunmaktadır 

There are two drawers on the body 

ÖZELLİKLER/SPECIFICATION 

ÖLÇÜ/DİMENTIONS:65 x185 xH 75 cm 

 

Sırt kısmı manuel mekanizma ile ayarlanabilir. 

The backrest can be adjusted manually. 

Yatak platformunda sünger üzeri  suni deri kaplıdır. 

The bed platform is covered with artificial leather over 

sponge. 

Ahşap kısmı melamin kaplamadır. 

The wooden part is covered with melamine. 

Ayaklar  ve taşıyıcı  gövde metaldir. 

Feet and carrier body are metal. 

Gövde üzerinde iki adet çekmece bulunmaktadır. 

There are two drawers on the body. 

Metal kısımlar elektrostatik toz boyalıdır. 

Metal parts are electrostatic powder painted. 

ACB-EC05 Metal Ayak Ahşap Muayene Masası  

Metal Foot Wood Examination Couch 
ACB-EC06 Katlanır Muayene Masası 

Folding Foot Examination Couch 

ÖZELLİKLER/SPECIFICATION 

 

ÖLÇÜ/DİMENTIONS:65 x185 xH 75 cm 

 

Sırt kısmı manuel mekanizma ile ayarlanabilir. 

The backrest can be adjusted manually. 

Yatak platformunda sünger üzeri  suni deri kaplıdır. 

The bed platform is covered with artificial leather over 

sponge. 

Ayaklar  ve taşıyıcı  gövde metaldir. 

Feet and carrier body are metal. 

Ayak kısmı katlanarak nakliye avantajı sağlamaktadır. 

The foot part folds to provide a transport advantage. 

Metal kısımlar elektrostatik toz boyalıdır. 

Metal parts are electrostatic powder painted. 



ACB-CC 01  Refakatçi Koltuğu 

Companion Chair 

ÖZELLİKLER/SPECIFICATION 

 

Tüm metal aksamlar elektrostatik toz boyalıdır. 

All metal parts are painted with electrostatic powder. 

Fonksiyonel yatak olarak ta kullanılması amacıyla çekyat mekanizması mevcuttur 

There is a sofa bed to use as a functional bed. 

Koltuğun yatak pozisyonuna getirilmesi Sırt kısmı arkaya doğru bastırılarak  

gerçekleştirilir. 

Putting the seat back into the bed position is done by pressing the backrest backwards. 

Koltuk yüksekliği :890 mm  

Seat height: 890 mm 

Koltuk derinliği :1030 mm  

Seat depth: 1030 mm 

Koltuk genişliği :950 mm   

Seat width: 950 mm 

Oturma derinliği :800 mm  

Seating depth: 800 mm 

Oturma yüzey genişliği :615 mm 

Seating surface width: 615 mm 

Arkalık üst kenarın oturma yüzeyinden yüksekliği :470 mm 

Height above seating height of upper backrest: 470 mm 

Arkalık genişliği :615 mm   

Back width: 615 mm 

Yatak olarak kullanıldığında ölçüler:720x1830x 620mm dir 

Measures when used as bed: 720x1830x 620mm  

ÖZELLİKLER/SPECIFICATION 

ÖLÇÜ/DIMENTION:65 x 170 x 50-90 cm 

 

Elektro mekanik sistem 

Electromechanical system 

Her pozisyona getirebilme özelliği 

Ability to bring to any position 

Ergonomik dizayn 

Ergonomic design 

Tek tuşla başlangıç pozisyonu (Sıfırlama) 

One-touch start position (Reset) 

Çift mafsallı her konuma getirilebilme ve 

Double hinged to any position and 

Tek harekette kilitlenebilir başlık 

Lockable head in one motion 

Açılabilir özellikte sağ kolçak 

Right armrest with switchable feature 

Antibakteriyel döşeme 

Antibacterial flooring 

ACB-G01 Elektrikli Genel Amaçlı Koltuk 

Electric General Purpose Seat 



ÖZELLİKLER/SPECIFICATION 

Ölçüleri/DİMENTİONS:40x 90x175 cm 

 

DKP Sac Gövdeli, Elektrostatik Toz Boyalı. 

DKP sheet metal body, powder coated with 

electrostatic  powder. 

Alt Kısım Dolaplı Kilitli. 

Bottom locker locked. 

Dolap altında 4 adet tekerlek  bulunur. 

There are 4 wheels under the cabinet. 

Üst  dolap içindeki raflar ayarlanabilir 

Shelves in the upper cabinet can be adjusted 

ACB-MC 01  Çift Kapılı Altı Dolaplı İlaç Dolabı                 

Double Door and Lower Cup Drug Cabinet 

ACB-MC 03  Tek Kapılı Camlı İlaç Dolabı  

Single Door Glass Drug Cabinet     

ÖZELLİKLER/SPECIFICATION 

Ölçüleri/DİMENTİONS:40x 90x175 cm 

 

DKP Sac Gövdeli, Elektrostatik Toz Boyalı. 

DKP sheet metal body, powder coated with 

electrostatic  powder. 

Tam  cam kapılı 

Full glass door 

Dolap altında 4 adet tekerlek  bulunur. 

There are 4 wheels under the cabinet. 

Üst  dolap içindeki raflar ayarlanabilir 

Shelves in the upper cabinet can be adjusted 

ACB-MC 01  Çift Kapılı Camlı İlaç Dolabı                          

Double Door Glass Drug Cabinet 

ACB-MC 03  Tek Kapılı Altı Dolaplı İlaç Dolabı  

Single Door and Lower Cup Drug Cabinet     

ÖZELLİKLER/SPECIFICATION 

Ölçüleri/DİMENTİONS:40x 90x175 cm 

 

DKP Sac Gövdeli, Elektrostatik Toz Boyalı. 

DKP sheet metal body, powder coated with 

electrostatic  powder. 

Alt Kısım Dolaplı Kilitli. 

Bottom locker locked 

Dolap altında 4 adet tekerlek  bulunur. 

There are 4 wheels under the cabinet. 

Üst  dolap içindeki raflar ayarlanabilir 

Shelves in the upper cabinet can be adjusted 

ÖZELLİKLER/SPECIFICATION 

Ölçüleri/DİMENTİONS:40x 90x175 cm 

 

DKP Sac Gövdeli, Elektrostatik Toz Boyalı. 

DKP sheet metal body, powder coated with 

electrostatic  powder. 

Tam  cam kapılı 

Full glass door. 

Dolap altında 4 adet tekerlek  bulunur. 

There are 4 wheels under the cabinet. 

Üst  dolap içindeki raflar ayarlanabilir 

Shelves in the upper cabinet can be adjusted 



ACB-ET 01  Acil Arabası  

Crash Cart 

ÖZELLİKLER/SPECIFICATION 

 

Acil durum arabası , Yeni bir organizasyon  standardı  tanımlar ve  

şu ana kadar mevcut olmayan özelliklerin bir listesiyle çalışır. 

The emergency car defines a new organizational standard and 

works with a list of features that have not been available so far. 

Eşsiz ayrılabilir kilitleme kolu , ihtiyacınız olan güvenliği ve her 

acil müdahale için gerekli olan kolay erişimi sağlar. 

The unique detachable locking arm provides the security you need 

and easy access for every emergency response. 

Kararlı  hareket kabiliyeti  vardır 

Stable mobility 

Çekmece içleri bölünmüş ve rahat kullanım sağlar.    

The drawers are divided and comfortable to use. 

Üzerinde serum askısı, defibilötör  sehpası, oksijen tüp yeri ve cpr  

boardı bulunmaktadır. 

There is a serum hanger, defibrillator stand, oxygen tube place 

and CPR board on it. 

 

ÖZELLİKLER/SPECIFICATION 

 

Standart Anestezi Sepeti, anestezi bölümünüzün  

benzersiz i htiyaçlarını karşılamak için çeşitli fonksiyon 

ve teknoloji ile tasarlanmıştır  

The Standard Anesthesia Cart is designed with a variety 

of functions and technology to meet the unique needs of 

your anesthesia department 

Anestezi arabası, iş akışını kolaylaştırmak için  

çeşitli yükseklik seçenekleri, çekmece derinlikleri ve 

depolama  konfigürasyonlarında mevcuttur.  

Anesthesia cart is available in various height options, 

drawer depths and storage configurations to facilitate 

workflow. 

Esnek bölücü sistemleri, çıkarılabilir çekmece tepsileri ve 

bir dizi  organizasyon aksesuarı düzenli depolama  sağlar. 

Flexible divider systems, removable drawer trays and a 

range of organizational accessories provide regular 

storage. 

ACB-AT 01 Anestezi Arabası 

Anesthesia Troley 

ACB-DT 01  Tedavi Arabası 

Dressing Troley   

ÖZELLİKLER/SPECIFICATION 

 

Tedavi  arabası 3 ”, 6” ve 10 ”kesintisiz çekmecelerde eşsiz bir 

entegre bölücü sistemine  sahip , büyük kapasiteli  ve esnek  

tedavi organizasyonları sunar .  

The treatment vehicle offers large-scale, flexible treatment 

organizations with a unique integrated splitter system at 3 ", 6" 

and 10 "continuous drawers. 

Tedavi Sepeti, yeterli hacimde atık kabı ve kapağı, çekmece 

bölücüler ve yenilikçi düzenleyici seçenekleri dahil olmak üzere 

eksiksiz bir aksesuar seçeneği sunar. 

The Treatment Basket offers a complete range of accessory 

options, including adequate volume waste bin and lid, drawer 

dividers, and innovative organizer options. 

Üzerinde  atık kovası bulunmaktadır. 

There is a waste pail on it. 

 

 



ACB-DT 03 İlaç Gözlü Tedavi Arabası  

Medication car 

ÖZELLİKLER/SPECIFICATION 

 

ÖLÇÜLER/DİMENTİONS:85x50x90 Cm 

 

Arabanın  gövdesi metal  olup üzeri elektrostatik toz boyalıdır. 

The body of the car is metal and painted with electrostatic powder. 

Arabada  iki adet çekmece 1 adet ilaç hazırlama rafı bulunur. 

There are two drawers and a medicine preparation rack on the car. 

Arabanın 4 adet tekeri mevcuttur. 

The car has 4 wheels. 

Arabada 14 adet ilaç gözü bunmaktadır. 
There are 14 drug eyes on the arab 

ACB-DT 02  Paslanmaz Tablalı Tedavi Arabası 

Treatment Trolley Stainless Plate 

ÖZELLİKLER/SPECIFICATION 

 

ÖLÇÜLER/DIMENTIONS:44x67x80cm 

 

Masanın  gövdesi metal  olup üzeri elektrostatik toz boyalıdır. 

The table is metal and painted with electrostatic powder. 

Masada iki adet raf bulunur. 

There are two shelves on the table. 

Raflar 304 kalite paslanmaz çeliktir. 

Racks are 304 quality stainless steel. 

Masanın 4 adet tekeri mevcuttur. 

There are 4 wheelers at the table. 

Masada iki adet  paslanmaz pansuman atık kabı bulunmaktadır. 

There are two stainless dressing waste baskets on the table 

 

 



ACB-E 01 Hasta Başı Etajer 

Bedside Cabinets 

ÖZELLİKLER/SPECIFICATION 

ÖLÇÜLER/DİMENTIONS:45x55xH 60 cm 

 

Tek çekmeceli altı raflı etejer 

Single drawer with six shelves 

ÖZELLİKLER/SPECIFICATION 

ÖLÇÜLER/DİMENTİONS:45x45xH 85 cm 

 

Ahşap gövde 

Wooden body 

HDL tabla  çekmece ve  Dolap 

HDL tray drawer and cupboard 

Ara raf 

Search shelf 

4 adet teker 

4 wheels 

ACB-E02 Kompakt Hasta Başı Etajer 

Compact Bedside Cabinet   

ACB-OBT01 Abs Tablalı Yemek Masası  

Ower Bed Table  

ÖZELLİKLER/SPECIFICATION 

ÖLÇÜLER/DIMENTIONS:45x85xH 85 cm 

 

Yemek Masasının üst tablası PC malzemeden imal 

edilmiştir. 

The top of the dining table is made of PC material. 

Yemek Masasının üzerinde bardak yuvası vardır. 

There is a cupboard on the dining table. 

Yemek Masası amortisör vasıtası ile yükseklik ayarı 

yapabilmektedir. 

The dining table can adjust the height by means of the 

shock absorber. 

Yemek Masasın da 4 adet tekerlek olup,ikisi frenli ikisi 

frensizdir . 

There are 4 wheels on the dining table, two with brakes 

and two without brakes. 

Yemek Masasının tüm metal aksamları elektrostatik toz 

boyası ile boyanmıştır. 

All metal parts of the dining table are painted with 

electrostatic powder paint. 

 



ACB-SCR 01 Metal Paravan 

Metal Screen  

ÖZELLİKLER/SPECIFICATION 

ÖLÇÜLER/DIMENTIONS:240x175cm 

 

Paravan iskeleti metalden imal edilmelidir.  

The screen should be made of metal. 

Paravan 3 kanattan oluşur. 

The screen is composed of 3 kanads. 

Paravan  perdeleri  kaliteli kumaştan  imal edilir. 

The screen curtains are made of high quality 

fabric. 

Paravanın orta ayakları sabit  kenar ayakları ise 

tekerleklidir 

The middle feet of the screen are the wheel with 

fixed edge feet 

ACB-SCR 02 Ahşap Paravan 

Wooden Screen   

ÖZELLİKLER/SPECIFICATION 

ÖLÇÜLER/DIMENTION:240x175cm 

 

Paravan iskeleti masif ağaçtan imal edilmelidir. 

The facade skeleton should be made of solid 

wood. 

Paravan 3 kanattan oluşur. 

The screen consists of 3 wings. 

Paravan  perdeleri  kaliteli kumaştan  imal edilir. 

The screen curtains are made of high quality 

fabric. 

Paravanın orta ayakları sabit  kenar ayakları ise 

tekerleklidir 

The middle feet of the screen are the wheel with 

fixed edge feet 

ÖZELLİKLER/SPECIFICATION 

ÖLÇÜLER/DIMENTIONS:43x40x43cm 

 

Gövde metal veya ahşaptan imal edilebilir 

Body metal or wood handle can be manufactured 

İki basamaklıdır. 

It has two digits. 

Metal aksamlar elektrostatik toz boya ile boyanır. 

Metal parts are painted with electrostatic powder 

paint. 

Metal eskabo tablası lamine edilmiş ahşaptır. 

Metal eskabo table is laminated wood. 

Ahşap eskabo masif üzeri  cila yapılır. 

Wooden eskabo is made of solid varnish. 

ACB-STP 01  İkili Basamak 

Double Step   
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