
Evde Sağlık Çözümleri

Ürün Kataloğu





4

6

8

9

10

5

7

Tansiyon Aletleri

Nebulizatörler

Ateş Ölçerler

Yaşam Tarzı

Bebek Bakımı

-

-

Icerik



Tansiyon Aletleri
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CHECKY
Koldan Ölçen Tansiyon Aleti - OTOMATİK

Geniş LCD ekran

Düzensiz kalp atımı göstergesi

Hipertansiyon risk sınıflandırması göstergesi

60 hafızalı

Son 3 ölçümün ortalaması

Tam otomatik ölçüm

„Checky“ ile her gün, kolayca, tansiyon ölçümü yapılabilir. Geniş LCD ekranı sayesinde ise ölçüm sonucu rahatlıkla 
okunabilir.
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GUARDY

HANDY

Koldan Ölçen Tansiyon Aleti - OTOMATİK

Bilekten Ölçen Tansiyon Aleti - OTOMATİK

4 farklı kullanıcı için, toplam 120 hafızalı (tarih ve 

saat ile birlikte)

Düzensiz kalp atımı göstergesi

WHO hipertansiyon risk sınıflandırması göstergesi

Son 3 ölçümün ortalaması

Otomatik kapanma

Kolay taşınabilir

Rahat görmeyi sağlayan, renklendirilmiş ekran

Düzensiz kalp atımı göstergesi

Hipertansiyon risk sınıflandırması göstergesi

60 hafızalı

Son 3 ölçümün ortalaması 

Tam otomatik

„Guardy“ 4 kullanıcı tarafından kullanılabilir ve ölçüm so-
nucu, Dünya Sağlık Örgütü‘nün (WHO) belirlediği hipertan-
siyon risk sınıflamasına göre sınıflandırır.

„Handy“ kolayca taşınabilen, bilekten ölçüm yapan  
tansiyon aletidir. Renklendirilmiş LCD ekranı, karanlıkta bile 
sonucun rahatça okunabilmesini sağlar.



Nebulizatörler
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BREATHY
Nebulizatör - KOMPRESÖRLÜ

VA Teknolojisi ile ayarlanabilir ilaç akış hızı 

Çocuk ve yetişkin maskesi

Nebulizatör kiti, ağızlık  Sessiz 
Dizayn

  

 

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.
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STEAMY
Nebulizatör - KOMPRESÖRLÜ

6 cc. ilaç haznesi

Çocuk ve yetişkin maskesi

Nebulizatör kiti

Güçlü
kompresör

 

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



Ateş Ölçerler
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SPEEDY
Dijital Termemoetre - TEMASSIZ

1 saniyede hızlı ve güvenilir ölçüm (ASTM E1965-98:2009)

Vücut, nesne ve oda sıcaklığı ölçümü

Yüksek ateş alarmı

9 hafızalı

Işıklı ekran

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.

Metal ve civa içermez. Anti-alerjiktir. Vücudun oral, aksiller 
ve rektal bölgelerinden ölçüm yapmaya uygundur. 4 rengi  
bulunmaktadır (Sarı, pembe, yeşil, mavi).

SHINY
Dijital Termometre – KALEM TİPİ

%100 su geçirmez

Yüksek ateş alarmı

Son ölçüm hafızası

Ölçüm başlama/bitiş alarmı

Otomatik kapanma
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Yaşam Tarzı

COSY
Havalı Yatak Sistemi – BALONCUKLU TİP

Dalgalı pompalama

Daha az ses ve titreşim

Ayarlanabilir basınç

Maksimum 120 kg taşıma kapasitesi

Dalgalı şişme özelliği sayesinde vücuttaki kan dolaşımını hızlandırarak dekübit ülserlerinin (bası yarası) önlenmesine 
yardımcı olur. Hastanın konforunun ve yaşam kalitesinin yükselmesini sağlar.



Bebek Bakımı
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SMILKY
Göğüs Pompası - ELEKTRİKLİ

9 farklı hız ayarı

Silikon yastıklı 

BPA içermez

LCD ekran 

Çalışma süresi ve hızını kaydedebilme

Pil ve adaptör ile çalışabilme

Sessiz çalışma

BPA
içermez

 

„Smilky“ süt pompası bebeklerin emiş hareketini taklit eder. Anneye uyumu ile bebeği doğal besler. 
Smilky’nin 9 farklı çalışma hızı bulunmaktadır. Bu sayede bebeğinki gibi bir ritim ve sıklıkla çalışır. Aynı 
zamanda çalışma hızı ve süresini kaydetme özelliğine sahiptir.
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