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GENEL BİLGİLER

Diyabet, pankreasın insülin hormonu salgılayamaması veya salgıladığı insülinin vücut tarafından
doğru bir şekilde kullanılamaması durumunda ortaya çıkan kronik bir hastalıktır. İnsülin ise besinlerden alınan glikozu enerjiye dönüştüren bir anahtardır. Uzun süreli yüksek glikoz seviyeleri vücuda zarar
vermekte, çeşitli organ ve dokuların işleyişini aksatmaktadır. Kan şekeri ölçüm takibi, glisemi kontrolünü
sağlamak, hipoglisemi ve hiperglisemi ataklarını tespit etmek ve gerekli önlemleri almak, komplikasyonlara
erken tanı koyabilmek ve bunların gelişimini geciktirmek veya önlemek açısından çok önemlidir. Hastanın
kan şekerini kendi kendine ölçüyor olması kendi metabolik kontrolünü sağlayabileceği en ucuz ve kolay
yöntemdir.

Hipertansiyon; kalbin vücuda kan pompalarken kasılıp (Sistolik-Büyük Tansiyon) gevşemesi (Diyastolik
Küçük Tansiyon) sırasında, damarlara yaptığı basınçtır. Yüksek tansiyon ya da arteriyel hipertansiyon
olarak da bilinir. Hipertansiyon, takip gerektiren ve tedavi edilmesi gereken, kronik bir tıbbi durumdur. Normal kan basıncı değerleri; sistolik kan basıncı için 100-140 mmHg., diyastolik kan basıncı için
60-90 mmHg.’dır. Hipertansiyon tanısı koyulabilmesi için, kan basıncı değerinin 140-90 mmHg. ve üzeri
değerlerde ölçülmesi gerekmektedir. Evde kan basıncı ölçümü, yüksek tansiyonun takibi ve kontrol altına
alınması için önemli bir araçtır. Hipertansiyon tedavisinde, hastanın tedavi planına daha iyi uyması ve
olası tehditlerden korunması için evde kan basıncı takibinin yapılması gerekmektedir.

Solunum sistemi, başta akciğerler olmak üzere ağız ve burundan alveollere kadar devam eden boru ve
keseciklerin tamamını içerir. Solunum sistemi mekanik ventilasyonu sağlayan kas ve iskelet sistemiyle ve
kardiyovasküler sistemle doğrudan fonksiyonel bağlantı içerisindedir.
Solunum sisteminin üç temel fonksiyonu vardır:
1) Alveollerde gaz değişimi sayesinde kana oksijen alımı, kandan dışarı karbondioksit atılımı ve dolayısıyla
kanın asit baz dengesinin sağlanması,
2) Vücuttan dışarı toksinlerin atılması,
3) Akciğerlerin geniş yüzey alanı sayesinde vücut ısısının kontrol edilmesi.
Solunum sistemi hastalıklarının oluşum nedenleri arasında genetik etmenler, yaş, cinsiyet, ırk,
enfeksiyonlar gibi faktörlerin yanı sıra sigara içme veya sigara dumanına maruz kalma, hava kirliliği,
mevsimsel etmenler, coğrafik koşullar, mesleksel etmenler gibi çevresel faktörler de yer almaktadır.
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Vücut sıcaklığının normal değerlerin üstünde (≥38°C) ölçülmesi durumuna “ateş” denmektedir ve bu
vücut ısısı değişiklikleri önemli tıbbi durumların habercisi olmaktadır. Ateş ölçümü, birçok farklı tipteki
termometre ile rahat ve güvenilir şekilde ölçülebilmektedir.

Hastanın, yaşam kalitesinin yükseltilmesine ve normal yaşama hızlı bir şekilde geçebilmesine destek olan
ürünleri içermektedir.

Hasta Bakımı

Ağrının giderilmesi ve kasların yeniden yapılandırılmasında, var olan tıbbi duruma göre, çeşitli terapi
yöntemleri uygulanmaktadır.

AĞRI TEDAVİSİ
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Dİyabet

pM-100 / fasTTest | Kan Şekeri Ölçüm Sistemi
Kolay kullanımı ve hızlı yanıt süresi ile bilinen Plusmed fasTTest kan şekeri ölçüm sistemi, sadece küçük bir miktarda
kan numunesi ile doğru sonuçlar elde etmek üzere tasarlanmıştır. Plusmed fasTTest kan şekeri ölçüm sistemi, parmak
ucundan, avuç içinden veya ön koldan alınan tam kandaki glikoz değerlerini görüntülemek üzere evde ve profesyonel
alanlarda kullanılabilir. Test sonuçları, karanlık bir ortamda bile ekran arkası ışığı sayesinde kolaylıkla okunabilir.
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5 saniyede ölçüm
0,5 µl kan numunesi ile ölçüm
Oto kodlamalı ölçüm
4 ölçüm hatırlatma alarmı
300 ölçüm hafızası
Bilgisayara veri aktarımı özelliği
Büyük LCD ekran
Hipoglisemi ve hiperglisemi göstergesi
7-14-30 günlük ölçüm ortalaması
Düşük ve yüksek ölçüm aralıklarını ayarlama
Alternatif bölge testi: Avuç içi/Kol

saniye

OTO
Kodlamalı

pM-100 / fasTTest | Kan Şekeri Ölçüm Stribi
Plusmed fasTTest test stiribi, parmak ucundan, avuç içinden veya ön koldan alınan tam kandaki glikoz değerini sayısal
olarak görüntülemek üzere Plusmed fasTTest kan şekeri ölçüm cihazı ile birlikte kullanılmaktadır.

Kapiler tam kanda glikoz ölçümü
Az miktarda kan örneği ile ölçüm
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fasTTest | Kan Lanseti
Tek kullanımlık ve tek hasta kullanımı için olan Plusmed fasTTest kan lanseti, kan numunesi almak için parmak delme
kalemine takılarak kullanılır.

İnceliği sayesinde acısız uygulama
İğne çapı: 30G
Gama sterilizasyon yöntemi ile daha güvenli

FASTFINE | İnsülin Kalem İğnesi
Plusmed FASTFINE insülin kalem iğnesi, insülin kalemlerine takılarak kullanılır. İğnelerin her vücut tipine uyum
sağlayan uzunlukları ve genişlikleri vardır. Kullanıcının ihtiyacına göre belirlenebilen 8 mm’den 4 mm’ye kadar
seçenekler mevcuttur. Çocuklar için en kısa ölçü olan 4 mm kullanılabilir. Her kalem iğnesi, insülin kalemine takılabilen
plastik bir kartuşa gömülmüş durumdadır.
Steril
Tek kullanımlık
Tüm insülin kalemleri ile uyumlu
Toksik ve pirojenik madde içermez
4 farklı boyut
31G (0.25 x 4 mm)
32G (0.23 x 4 mm)
31G (0.25 x 6 mm)
31G (0.25 x 8 mm)
Silikon kaplı uç

4 mm x 32G
ETKİLİ VE ACISIZ
ENJEKSİYON
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HİPERTANSİYON

pM-K03Y | Koldan Ölçen Tansiyon Aleti – Yarı Otomatik
Yarı otomatik, puarlı tansiyon aleti ile kaf kolayca şişirilir. Dijital ekranı sayesinde kan basıncı ve nabız ölçümünün
sonuçları rahatlıkla okunabilir. Ölçüm bittiğinde kaf otomatik olarak içerisindeki havayı boşaltır.

90 hafızalı
Düzensiz kalp atımı göstergesi
Kolay kullanım
Lateks içermeyen patentli konik kaf

pM-K01K | Koldan Ölçen Tansiyon Aleti – Otomatik/Konuşan
Tansiyonu ölçmek ve sonucunu öğrenmek için sesli yardım sunmaktadır. İhtiyaç duyulmadığı zaman bu yardım
kapatılabilmektedir.

Hareket sensörü
Hipertansiyon risk göstergesi
Düzensiz kalp atımı göstergesi
90 hafızalı
6 farklı dil seçeneği
Kalibrasyon gerektirmez
Lateks içermeyen patentli konik kaf
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Real Fuzzy
teknolojisi ile ölçüm
öncesi bir ayarlama
yapılması gerekmeden
ideal kaf sıkılığı
otomatik olarak
belirlenir.

pM-K02 | Koldan Ölçen Tansiyon Aleti – Otomatik
“Real Fuzzy Teknolojisi” ile ölçüm için uygun olan ideal kaf basıncını ayarlar. Böylece ölçümden önce herhangi bir
kaf ayarı yapmaya gerek kalmamaktadır. “Hareket Sensörü”, ölçüm sırasında hareket edilmesi durumunda kullanıcıyı
uyarmaktadır.
Hareket sensörü
Hipertansiyon risk göstergesi
Düzensiz kalp atımı göstergesi
Son 3 ölçümün ortalaması
90 hafızalı
Kolay kullanım
Kalibrasyon gerektirmez
Lateks içermeyen patentli konik kaf

Real Fuzzy
Teknolojisi

pM-B51 | Bilekten Ölçen Tansiyon Aleti – Otomatik
Osilometrik metot ile bilekten kan basıncı ve nabız ölçümü yapmaktadır.
(Bilek çevresi:135-195 mm)

Düzensiz kalp atımı göstergesi
WHO hipertansiyon risk göstergesi
3 farklı kullanıcı için toplam 120 hafızalı
Son 3 ölçümün ortalaması
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Solunum

pM-N01 | Piston Kompresörlü Nebulizatör – Heavy Duty
Kullanıcının koşul ve ihtiyaçlarına uygun olarak; patentli Ayarlanabilir Valf (VA) Teknolojisi ile farklı yoğunluklardaki ilaçlar
kolaylıkla kullanılabilir. Tam açık valf (0,5 ml/dak) yüksek yoğunluktaki ilaçlar ve yüksek nefes kapasiteli kullanıcılar için;
kapalı valf (0,15 ml/dak) çocuk/yeni doğan gibi düşük nefes kapasiteli kullanıcılar için uygundur. VA teknolojisi, Kronik
Obstrüktif Akciğer Hastalığı (KOAH) ve astım gibi yoğun nebulizatör kullanımı gerektiren solunum sistemi hastalıkları
için de uygundur.

Etkin tedavi için uygun parçacık boyu
Yoğun kullanımı sağlamak için etkin soğutma sistemi
Güçlü piston kompresör
Cihaz üzeri nebulizatör tutucu
Nebulizatör kiti, yetişkin ve çocuk maskesi, ağızlık

dB

55

pM-KN01 | Oksijen Konsantratörü
pM-KN01 Oksijen Konsantratörü, emme basınç değişimi prensibiyle çalışmaktadır. Cihaz açılır açılmaz, tıbbi
standartları yakalayan oksijen, havadan ayırt edilir ve yüksek saflıktaki oksijen, nazal kanül ile kullanıcıya verilir.

Oksijen yoğunluğu: %93±%3
Oksijen akışı: 0,5 L/dk
Çıkış basıncı: 0,04-0,07 Mpa
LCD ekran
Düşük saflık alarmı
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Ateş Ölçümü

plusSCAN | Dijital Derece – Temassız
İnfrared (Kızılötesi) Teknolojisi sayesinde alın, vücut ve nesnelerin ısısını 1 saniye içerisinde saptayabilmektedir.
1 saniyede hızlı ölçüm
Vücut ve nesne (oda, banyo suyu, biberon v.b.
sıcaklığı) ölçümü
Yüksek ateş alarmı
Kullanım kolaylığı sağlayan geniş tuş tasarımı
Geniş LCD ekran
Düşük pil uyarısı
°C / °F birimlerinde sonuç alabilme

pM-T01K | Dijital Derece – Kızılötesi Kulaktan Ölçen
Karşılaştırmalı ve eş zamanlı olarak yapılan ateşli ve normal vücut ısısı ölçümlerinde, ağızdan yapılan ölçüm ile aynı
sonucu verdiği klinik olarak kanıtlanmıştır (Dünya Tıp Birliği-WMA,2008). Ölçüm için “Start” butonuna basılı tutulur ve
derece kulak içerisinde yavaşça çevrilir.
1 saniyede ölçüm
Yüksek ateş alarmı
9 hafızalı
°C / °F birimlerinde sonuç alabilme
Işıklı ekran
Otomatik kapanma
Düşük pil seviyesi uyarısı

pM-101 | Dijital Derece – Kalem Tipi
Vücudun farklı bölgelerinden ölçüm yapılabilmesi için uygundur (ağız, koltuk altı, rektum).
±0.1°C doğru ölçüm
60 saniyede ölçüm
Son ölçüm hafızalı
Sesli uyarı
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Hasta Bakımı

pM – AD 01 | Havalı Yatak Sistemi – Boru Tipi
Bası yarasının (Dekübit Ülser) önlenmesine ve tedavisine destek olur. Aynı zamanda CPR (Hızlı Hava Boşaltım Valfi) özelliği
sayesinde acil tıbbi durumlarda yatağın içerisindeki havanın hızlı bir şekilde boşalmasını sağlayarak, hastayı müdahaleye
hazır hale getirir.

Hava ventilasyon özelliği
Ayarlanabilir basınç
Yatağa kolay montaj sağlayan kancalar
Üstün iyileştirici etki

pM-2012 | Havalı Yatak Sistemi – Baloncuklu Tip
Uzun süre yatarak tedavi görecek ya da yatağa bağımlı hastaların ev ortamındaki konforunu sağlamaya ve aynı zamanda
basınçtan kaynaklanan ülseri önlemeye yardımcı olur.

Kolay kullanım
Ayarlanabilir basınç
Maks. ağırlık kapasitesi: 120 kg
Düşük ses seviyesi
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pM-7E A | Aspiratör Cihazı – Elektirikli
Mobil Aspiratör Cihazı; hastalık, koma ve ameliyat sonrası evde bakımı devam eden, balgam çıkarmakta güçlük çeken
hastalarda veya kan gibi sıvıların aspirasyonunda kullanılmaktadır. Ayrıca klinik uygulamalarda, acil servislerde, ameliyathanelerde ve hasta odalarındaki tıbbi bakımlarda da sık kullanılan bir cihazdır. Bu cihaz yağlama gerektirmez.

Yüksek negatif basınç (18 l/dk.)
Yağsız pompa sistemi
Entegre sıvı kabı
Düşük ses seviyesi
Portatif tasarım

pM-WCH | Tekerlekli Sandalye
Hareket kabiliyeti kısıtlanmış olan kişiler için hazırlanmış olan bu tekerlekli sandalye pratik kullanımı sayesinde hayatı kolaylaştırmaya yardımcı olur.

Katlanabilir şase
Deri oturma ve sırt dayama yeri
Çelik gövde
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AĞRI TEDAVİSİ

pM-CH320 | Sıcak / Soğuk Kompres – Kılıflı
Soğuk kullanımda ağrının azaltılmasında kullanılır. Sıcak kullanımda ise kasların gevşetilmesine ve kan akımının
düzenlenmesine yardımcı olur. Özel kılıfı ile her iki uygulama sırasında da yaralı bölgeye doğrudan teması engelleyerek
konforlu bir tedavi sağlar.

Dondurulabilir ve mikrodalgada ısıtılabilir
Ağrıların hafifletilmesi
Şişliklerin giderilmesi

pM-TE01 | TENS + EMS Terapi Sistemi
TENS+EMS terapi sistemi, 2 kanallı ve dijital göstergeye sahiptir. TENS (Transkutan Elektriksel Stimülasyon) kronik
ağrıların semptomatik tedavisinde kullanılır. EMS (Nöromusküler elektriksel stimülasyon) ise kas spazmların giderilmesinde,
hareketsizlik atrofisinin önlenmesi veya geciktirilmesinde, lokal kan dolaşımının artırılmasında, kaslara yeniden hareket
kazandırılmasında etkilidir.
8 farklı terapi programı
2 kanallı
Düşük pil seviyesi uyarısı
Ayarlanabilir tedavi ve yoğunluk süresi
12 kademe zamanlayıcı
Otomatik kapanma
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