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SPEEDY
Dijital Termometre - Kızılötesi Temassız
Vücuda temas etmeden şakaktan ölçüm yapmaktadır. 
Ölçüm hassasiyeti, AStM e1965-98:2009 standardına göre, 
çeşitli eğitim hastanelerinde klinik olarak test edilmiştir.  
Vücut sıcaklığını güvenli ölçmesinin yanı sıra oda ve nesne 
sıcaklığını da ölçebilen çok fonksiyonlu bir termometredir.

1 saniyede ölçüm

9 ölçüm hafızası

Vücut, nesne, ortam ısısı ölçebilme

Yüksek ateş uyarısı

Pil uyarı sembolü

Otomatik kapanma

Sipariş Kodu: M029603
Ürün No: 8698864013773

TRULY
Dijital Termometre - Kızılötesi Temassız
renkli uyarı sembolleri ile temassız olarak ortam
ve vücut sıcaklığı ölçümü yapmaktadır. tabanca
tipi yapısı ile kullanım kolaylığı sağlamaktadır.

0,5 saniyede ölçüm

Işıklı lCD ekran

Yüksek ateş uyarısı

32 hafıza

°C/°F değiştirilebilir ölçüm birimi

renkli Isı İkazı

Sipariş Kodu: M029631
Ürün No: 8698864013742

Ateş Ölçerler
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THERMY

SHINY

Dijital Termometre - Kalem Tipi

Dijital Termometre - Kalem Tipi

thermy Dijital Derece, vücut sıcaklık aralığında hızlı 
ve yüksek hassasiyetli ölçüm saglar. Oral, rektal ve 
aksiller kullanım için uygundur.

SHINY metal ve civa içermez. Anti-alerjiktir. Vücudun 
oral, aksiller ve rektal bölgelerinden ölçüm yapmaya 
uygundur. 4 rengi bulunmaktadır.

Sipariş Kodu: M029602
Ürün No: 8698864011410

Sipariş Kodu: M029622
Ürün No: 8698864013438

± 0.1°C Doğruluk

Hızlı Ölçüm

Hafıza

Alarm

60 saniyede ölçüm

Son ölçüm hafızası

Antialerjik uç, metal içermez

%100 su geçirmez

Oral, rektal ve aksiller ölçüm

Yüksek ateş uyarısı

Otomatik kapanma

Ateş Ölçerler
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GUARDY
Otomatik - Koldan Ölçen Tansiyon Aleti

Guardy 4 kullanıcı tarafından kullanılabilir ve ölçüm sonucu, 
Dünya Sağlık Örgütü‘nün (WHO) belirlediği hipertansiyon risk 
sınıflamasına göre sınıflandırır.

4 kullanıcı için 4x30 ölçüm hafızası

Hipertansiyon risk sınıflandırması göstergesi

Düzensiz kalp atımı göstergesi

Son 3 ölçümün ortalaması

Pil uyarı sembolü

Otomatik kapanma

Sipariş Kodu: M028721
Ürün No: 8698864007697

HANDY Ultra
Bilekten Ölçen Tansiyon Aleti – Otomatik
SHINY metal ve civa içermez. Anti-alerjiktir. Vücudun 
oral, aksiller ve rektal bölgelerinden ölçüm yapmaya 
uygundur. 4 rengi bulunmaktadır.

Sipariş Kodu: M028731
Ürün No: 8698864011748

Kolay taşınabilir

renklendirilmiş ekran

Düzensiz kalp atımı göstergesi

Hipertansiyon risk sınıf.göstergesi

60 hafızalı

Son 3 ölçümün ortalaması 

tam otomatik

Tansiyon Aletleri
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Nebulizatörler

BREATHY
Piston Kompresörlü Nebulizatör
Patentli Ayarlanabilir Valf (VA) teknolojisi ile, kullanıcının koşul ve ihtiyaçlarına 
uygun olarak,  farklı yoğunluklardaki ilaçlar, parça değişimi gerektirmeksizin 
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.

Patentli Ayarlanabilir Valf teknolojisi

Partikül çapı: <3 μm

Yoğun kullanım için etkin soğutma sistemi

Kompakt tasarım

Düşük ses seviyesi Sipariş Kodu: M029702
Ürün No: 8698864007628

STEAMY

LUCKY

Piston Kompresörlü Nebulizatör

Piston Kompresörlü Nebulizatör

„Steamy“ kullanımı kolay bir nebulizatör olup, güçlü bir 
kompresöre sahiptir. tedavi için gereken ilacın rahatlıkla 
kullanılması için tasarlanmıştır.

“lucky„ tatlı, sevimli, çocuk dostu bir tasarıma sahiptir.
Nebulizatör Operasyonu tek bir düğme ile çok kolaydır.
Yetişkin ve pediatrik hastalar için uygundur.

6 cc. ilaç haznesi

çocuk ve yetişkin maskesi

Nebulizatör kiti

Partikül çapı: 3 mikron

Düşük ses seviyesi

6cc ilaç haznesi

Nebulizatör kiti

çocuk maskesi, ağızlık

Sipariş Kodu: M029724
Ürün No: 8698864013339

Sipariş Kodu: M029721
Ürün No: 8698864007734
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COSY ULTRA
Havalı Yatak Sistemi - Baloncuk Tipi
COSY dalgalı şişme özelliği sayesinde 
vücuttaki kan dolaşımını hızlandırarak dekübit 
ülserlerinin (bası yarası) önlenmesine yardımcı 
olur. Hastanın konforunun ve yaşam kalitesinin 
yükselmesini sağlar.

Dalgalı pompalama

Daha az ses ve titreşim

Ayarlanabilir basınç

Maksimum 120 kg taşıma kapasitesi Sipariş Kodu: M022171
Ürün No: 8698864013384

SOOTHY
Sıcak / Soğuk Kompres – Kılıflı
Hem soğuk hem sıcak uygulanarak, 
ağrı tedaisinde kullaılır. Özel kılıfı ile her 
iki uygulama sırasında, yaralı bölgeye 
doğrudan teması engelleyerek konforlu 
bir tedavi sağlar.

Sipariş Kodu: M026003
Ürün No: 8698864011427

Dondurulabilir ve mikrodalgada ısıtılabilir

Adale ağrılarını rahatlatır ve şişlikleri engeller

Geniş doku zedelenmesi tedavisinde etkilidir.

çok kullanımlık

Yaşam Tarzı
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Yaşam Tarzı / Bebek Bakımı

CLEANY
Elektronik Bit Tarağı
elektronik Bit tarağı, ağır kimyasal şampuanların 
kullanımına gerek kalmadan bitleri kolay ve etkili 
bir şekilde öldürür. Vivocare Cleany, her bitin 
yakalanışında Bit Belirleme Işığı ile kullanıcıyı uyarır. 
leD ışığı sayesinde kafa derisinin daha iyi 
görülmesine imkan sağlar. Dahili mini fırçası ile 
kolaylıkla temizlenir.

Sipariş Kodu: M026030
Ürün No: 8698864013582

Metal tarak

leD Spot Işığı

Bit Algılama Uyarı leD‘i

3-Pozisyonlu Güç Düğmesi

SMILKY
Göğüs Pompası - ELEKTRONİK
SMIlKY elektrikli göğüs pompası bir mikroçip ile 
kontrol edilmektedir. Bebek emişini taklit edebilen 
2 kademeli emme mekanizması, bebek için daha 
fazla süt anne içinse rahatlık sağlar. emilim ve hız 
için 9 farklı seçeneğe sahiptir. Bebeğinizin emme 
ritmine ve miktarına göre ayarlanabilir. Geçmiş 
kulanım seçenekleri kaydedilebilir ve kontrol 
edilebilir.

Sipariş Kodu: M027501
Ürün No: 8698864007666

9 farklı hız ayarı

Silikon yastıklı 

BPA içermez

lCD ekran 

çalışma süresi ve hızını kaydedebilme

Pil ve adaptör ile çalışabilme

Sessiz çalışma
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