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Nisan Medikal Limited Şirketi, 1992 yılında 
kurulmuştur. Sağlık sektörünün çeşitli alanlarında 
hizmet vermektedir. Kuruluşundan itibaren, 
Ameliyat Masa ve Lambaları ile Hastane Merkezi 
Sterilizasyon Üniteleri oluşumu ve cihazları 
alanlarında uzmanlaşan Nisan Medikal, ihtisas 
alanlarındaki uzmanlığını her geçen gün arttırmanın 
yanında yeni uzmanlık alanları edinmeyi de 
kendisine amaç edinmiştir. 

Türkiye genelinde pek çok projeye imza 
atarak, Merkezi Sterilizasyon Üniteleri (MSÜ) 
ve Ameliyathaneler kurarken, kalite ve güveni 
ilk sıraya koymuştur. Uzun yıllardır değişmeyen 
kadrosu sayesinde müşteri ve iş ortaklarına her 
zaman liyakat ve güven sunmuştur.

2015 yılından itibaren üretim sektörüne adımını 
atan Nisan Medikal, paslanmaz çelik hastane 
ekipmanları ve diğer ihtisas konuları ile ilgili başarılı 
üretimler yapmaktadır.

2018 yılında şirket merkezi ve fabrika olarak yapımı 
tamamlanan Ankara/Ostim yerleşkesine taşınarak 
yönetim ve üretim birimlerini aynı çatı altında 
toplamıştır.

Nisan Medikal, 2019 yılında dünyanın önde gelen 
Ameliyat Masası ve Lambası üreticilerinden 
Mediland ile tek yetkili distribütörlük anlaşması 
yaparak, sektörde önemli bir oyuncu olma yolunda 
büyük bir adım daha atmıştır.

Nisan Medikal kalite yönetim sistemleri ışığında dış 
pazarlara açılarak ülkemize daha fazla istihdam 
ve katma değer sağlamayı hedeflemektedir. 
Her geçen gün İnovasyon ve Ar-Ge çalışmalarını 
arttırarak bu yolda emin adımlarla ilerlemektedir.

... önceliğimiz insan
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Geniş Görüntüleme Alanı ve Maksimum Sliding

Ares 8000

Ares 8000, C-Kollu Skopiye kapsama alanı sağlamak  için baş ve ayak bölümlerine doğru toplam 40 cm  yatay kayma 
(sliding) hareketi yapabilir.

Yardımcı kontrol ünitesi 
tüm masa pozisyonlarını 
elektrohidrolik sistemi 
kullanarak kontrol eder. 
Kontrol ünitesi kolay ulaşım 
ve kullanım için masanın 
yan tarafında yer alır.

Ares 8000 çarpışmayı algılayan ve 
engelleyen bir sensöre sahiptir.

Maksimum taşıma kapasitesi  
454 kg

Destek kolonu, kolay 
temizlemek ve korozyonu 
engellemek için 304 
Kalite paslanmaz çelikten 
yapılmıştır.

Yan ray tasarımında ki susta 
tertibatı ile aksesuarların yere 
düşmesi ve medikal personelin 
yaralanması engellenir.

Tüm elektrohidrolik masa hareketleri el kumandası ile yönetilebilir. Tek bir tuş ile 
masa hareketi ters pozisyondan normal pozisyona getirilebilir.

Arka aydınlatmalı kumanda kablosuz olarak da kullanılabilir

Tabanın altında bulunan 4 adet 
tekerlek masanın kolayca yer 
değiştirebilmesini sağlar.

Yardımcı Kontrol

Çarpışma Önler Tasarım (Interlock)

Paslanmaz Çelik Yüzey

Emniyetli Tasarım

Kolay Kullanımlı Kumanda

4 Çok Yönlü Tekerlek

Antistatik-
Antidekübitik 
minder

Stabil zemin kilidi 
hidrolik sistem ile 
kontrol edilir.

Yüksek performanslı, modüler ve motorlu hidrolik sisteme sahip Ares 8000, inovatif teknolojileri modern cerrahide 
uygulamak ve esnek hasta pozisyonlandırma sağlamak için tasarlanmış bir cerrahi masadır. Medikal prosedürlerde 
verimliliği arttırır ve maksimum hasta güvenliği sağlar.  Ares 8000, ameliyathanede güvenebileceğiniz bir partnerdir.                                   

• Kolay Hareket: Ağırlığı standart 
ameliyat masalarının yarısı 
kadardır.

• Mükemmel ve tam radyolüsent.

• AORN Emniyetli Taşıma 
Kurallarına uygun.

Yenilikçi Modüler Tasarım

Modüler tablası ile 
Ares8000 çeşitli 
operasyonlar için uygun 
hale getirilmek üzere 
ayarlanabilir. Sağlam 
tasarımının yanında, 
hafif karbonfiber modül 
sayesinde kolay kurulum 
ve parçalarına ayırma 
imkanı sağlar.

Yüksek Taşıma Kapasitesi
Ares 8000, 454 kg taşıma kapasitesi sunar, 
her hasta için uygundur ve birçok operasyon 
türü için imkan sağlar.

Kurulum sırasında masa modülleri hızlıca sökülüp 
takılabilir. Modüller takıldığında kilit mekanizması ile 
otomatik olarak güvenlik sağlanır. Modülleri ayırmak 
için az miktarda güç uygulamak yeterlidir.

Kolay SmartLink Sistemi

Ters Yatış Pozisyonu

1190mm
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Artemis

Güvenebileceğiniz Bir Yardımcı
Artemis, dayanıklılık ve fonksiyonelliği gösterişli tasarımıyla birleştiren bir cerrahi masadır. Modern Ameliyathaneler için 
yenilikçi teknolojiler sunar. Hastalar ve medikal personel için güvenlik sağlarken yüksek seviyede esneklik ve verimlilik 
sunar.
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Dahili X-Ray Kaset Tüneli 
(X-Ray görüntü alınmasını 
sağlar.)

Tabanın altında 
bulunan 4 adet tekerlek 
masanın kolayca yer 
değiştirebilmesini sağlar.

Tüm elektrohidrolik masa hareketleri 
el kumandası ile yönetilebilir. 
Tek bir tuş ile masa hareketi ters 
pozisyondan normal pozisyona 
getirilebilir.

Antistatik-Antidekübitik 
Minder

Böbrek Yükseltici 

İki parçalı bacak bölümü 
tasarımı. Cerrahın rektal 
ve ürolojik operasyonlar 
sırasında ulaşımını 
kolaylaştırmak için rahatça 
çıkarılabilir.

Yardımcı kontrol ünitesi 
tüm masa pozisyonlarını 
elektrohidrolik sistemi 
kullanarak kontrol eder. 

Destek kolonu, kolay 
temizlemek ve korozyonu 
engellemek için 304 
Kalite paslanmaz çelikten 
yapılmıştır.

Stabil zemin kilidi 
hidrolik sistem ile 
kontrol edilir.

X-Ray Geçirgen Alanı Maksimize Etmek İçin 
Ters Yönelim

Gelişmiş Sezgisel Tablet (Opsiyonel)

Kendi aralarında yer değiştirebilen baş ve bacak bölümleri, hasta pozisyonlandırmada esneklik ve 1163 mm’ye kadar geniş 
görüntüleme alanı sağlar.

Ters hasta pozisyonlandırma modu, sırt ve bacak kontrol fonksiyonların yer değiştirmesine izin verir. Bu akıllı özellik, 
medikal personelin hasta pozisyonlandırma işlemini kolayca gerçekleştirebilmesini sağlar.

1153mm
Düz yatış pozisyonu

Düz yatış 
pozisyonu

Ters yatış 
pozisyonu

Kolay Kullanıcı Arayüzü

Kolay okunabilen tuşlar tüm masa 
tablası hareketlerini yönetir. Artemis, 
tablet ve kumanda kullanıcılarına 
hidrolik masa tablası hareketlerini 
sunar.

Pozisyon Hafızası

Bu akıllı özellik, her cerrahın ismi 
altında operasyon pozisyonlarını 
hafızaya alır. Çabuk ve hızlı hazırlanma 
için tek bir tuşla masayı istenen ve tam 
açıya ayarlar.

Dahili Tanılama

Tanılama özelliği, medikal personelin 
ekranda gösterilen hata kodunu 
kolayca tanımlamasını ve bakım süresi 
içinde hızlı bir yanıt vermesini sağlar.

855mm 1163mm

Maksimum taşıma kapasitesi  
454 kg
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Amax 9000 Plus Temel Özellikler
Kardiyovasküler Cerrahi, Ürolojik/ Jinekolojik Cerrahi ve Ortopedi Cerrahisi için uygundur.
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6 Tabanın altında bulunan 4 adet 
tekerlek masanın kolayca yer 
değiştirebilmesini sağlar.

Böbrek 
Yükseltici

Antistatik-
Antidekübitik 
Minder

Yardımcı kontrol ünitesi tüm masa 
pozisyonlarını elektrohidrolik sistemi kullanarak 
kontrol eder.  
Kontrol ünitesi kolay ulaşım ve kullanım için 
masanın yan tarafında yer alır.

• 5 bölümlü masa üzeri, çeşitli cerrahi işlemler için 
esneklik sağlar.

• Masa Üzeri X-ray geçirgen materyalden yapılmıştır.

• Üst tabla altında dahili kaset tüneli bulunur.

• Masa iskeleti aluminyum alışımlıdır ve paslanmaz 
kaplamadır.

• Merkezi kolon, bağlantı plakaları, yan raylar ve vidalar 
gibi tüm metal bileşenler kolay temizlenebilen ve 
ameliyathanelerde sıklıkla kullanılan dezenfektan ve 
kimyasallara karşı dayanıklı paslanmaz çeliktendir.

• Taban kaplaması darbelere ve kimyasallara karşı 
dayanıklı ABS materyaldendir. Tabanın T şekli, cerrah 
için yeterli ayak boşluğu oluşturur.

• Minder ve 4 teker antistatik özelliktedir.

• Elektrohidrolik sistem ile; yükseklik, Trendelenburg/Ters 
Trendelenburg, lateral tilt, sırt bölümü, bacak bölümü, 

flex/reflex, böbrek yükseltici, otomatik sıfırlama (level) 
ve zemin kilidi işlemleri kontrol edilir.

• Baş bölümü manuel olarak ayarlanabilir, çıkarılabilir ve 
takılabilir.

• Alt bacak bölümü manuel olarak çıkarılabilir veya 
takılabilir.

• Hidrolik sistem motor pompası veya ayak pedalı ile 
çalıştırılabilir.

Amax 9000 Plus’ın 2 parçalı bacak 
bölümündeki alt bölüm kolayca çıkarılabilir, 
böylece rektal, ürolojik ve jinekolojik 
operasyonlarda cerraha kolaylık sağlanır.

Destek kolonu, kolay 
temizlemek ve korozyonu 
engellemek için 304 
Kalite paslanmaz çelikten 
yapılmıştır.

Dahili X-Ray Kaset Tüneli 
(X-Ray görüntü alınmasını 
sağlar.)

Tüm elektrohidrolik masa 
hareketleri el kumandası ile 
kontrol edilebilir.

Ayak pedalı da masa hareketlerini 
gerçekleştirmek için güç kaynağı sağlar.

Amax 9000 Plus için omuz ataçmanı

Omuz ataçmanı bacak bölümünün yukarı bölümüne 
takılır ve masa tersine döndürülerek kullanılır.

Amax 9000 Plus için bacak bölümü 

Opisyonel ayrık parçalı bacak bölümü 
çıkarılabilir, iki parça da ayrı ayrı veya 
birlikte yatay ve dikey hareketler 
yapabilir. Bacak bölümünün üst kısmı 
karbon fiberdir.

Stabil zemin kilidi 
hidrolik sistem ile 
kontrol edilir.

Maksimum taşıma kapasitesi  
454 kg
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Amax 9000

Kardiyovasküler, Torasik, Ortopedik ve Nöro Cerrahi için tasarlanmıştır. Daha iyi hasta pozisyonlama için tasarımımızı 
optimize ettik ve Amax9000’i gururla sunuyoruz. Masa tüm cerrahi operasyonlar için uygun pozisyona gelebilir. Ayrıca, 
hastane personelinin daha verimli ve esnek kararlar vermesini sağlar.

1

2

3

4

6

7

8

9

5

Antistatik-Antidekübitik 
Minder

Manuel ayak pedalı 
masa hareketlerini 
yönetmek için bir güç 
kaynağıdır.

Stabil zemin kilidi 
hidrolik sistem ile 
kontrol edilir.

Tüm elektrohidrolik masa 
hareketleri el kumandası ile 
kontrol edilebilir. Tek bir tuş 
ile masa hareketi normalden 
terse döndürülebilir.

Maksimum taşıma 
kapasitesi 454 kg 

Böbrek 
Yükseltici

Dahili X-Ray Kaset Tüneli 
(X-Ray görüntü alınmasını 
sağlar.)

Bacak bölümü 105 derece 
aşağı doğru bükülerek bu 
bölümü çıkarma gerekliliğini 
ortadan kaldırır.

Tabanın altında bulunan 4 adet 
tekerlek masanın kolayca yer 
değiştirebilmesini sağlar.

Destek kolonu, kolay temizlemek ve 
korozyonu engellemek için 304 Kalite 
paslanmaz çelikten yapılmıştır.

Yardımcı kontrol ünitesi tüm masa pozisyonlarını 
elektrohidrolik sistemi kullanarak kontrol eder. 
Kontrol ünitesi kolay ulaşım ve kullanım için 
masanın yan tarafında yer alır.
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Antistatik-
Antidekübitik minder

Bacak bölümü

Kolay temizlik için 
paslanmaz çelik 
taban kaidesi

Maksimum C-Kollu Kapsaması için  
Off-set kolon

Destek kolonu, kolay temizlemek ve 
korozyonu engellemek için 304 Kalite 
paslanmaz çelikten yapılmıştır. 

El Kumandası

Yardımcı kontrol 
ünitesi tüm masa 
pozisyonlarını 
elektrohidrolik 
sistemi kullanarak 
switchler ve ayak 
pedalı yardımıyla 
kontrol eder.

Cerrah için ayak 
alanı

Manuel ayak pedalı, 
masa hareketlerinin 
yönetilmesi için bir 
güç kaynağı sağlar. 
(Elegance model için)

Masa zemin kilidi: Klasik ve Plus 
modeller için manuel zemin kilidi, 
Advantage ve Elegance modeller için 
elektrikli zemin kilidi.

Smart P2000 cerrahi masa, Göğüs Kalp Damar Cerrahisi, Beyin Cerrahisi ve Ortopedi Cerrahisi için tasarlanmıştır.

Temel Özellikler

Güvenilirlik 

• Masa hareketlerinin kazara aktive olmasını engellemek 
için 70 saniye içinde el kumandasın gücü kesilir.

• Yardımcı kontrol yedekleme desteği sağlar.

• Manuel ayak pompası, masa hareketleri için alternatif bir 
güçtür. (Elegance model için)

Ergonomik

• 5 bölümlü masa üzeri dizaynı, çeşitli operasyonlar için 
esnek yapıdadır.

• İnce kolon ve kompakt taban cerrahlar için yeterli ayak 
boşluğu sağlar.

Hijyen 

• Masa, dahili bir batarya ile çalışabilmektedir. Güç 
kablosuna gerek olmayışı enfeksiyon olasılığını yok eder.

• Antibakteriyel, antistatik, iletken ve su geçirmez minder 
hastalar için mükemmel bir konfor sağlar.

• Kolon ve taban kaplaması kolay temizlik için paslanmaz 
çelikten yapılmıştır.

Masa Minderleri 

• Minder 6 cm kalınlığındadır ve antibakteriyel ve antistatik 
malzemeden yapılmıştır. Minder içindeki sünger yatak 
yarası riskini önlemek için hasta altındaki basıncı yönetir. 
Lateks içermeyen materyal hastalarda oluşabilecek alerji 
riskini de ortadan kaldırır.

Fonksiyonel

• Off-set  Kolon tasarımı, herhangi bir masa ayarlamasına 
gerek olmadan C- Kollu’nun kapsama alanını %85’e 
kadar arttırır.

• Benzersiz mekanik donanım ve emniyetli tasarım 
operasyonlar sırasında stabilite ve güvenilirlik sağlar.

• Manuel ayak kilidi, ayak bedalına yavaşca basarak 
kolayca kontrol edilebilir. (Classic ve Plus modeller için)

Masa Ayar Kontrolü

• Elektrohidrolik masa konumlandırma el ile veya yardımcı 
kontol ünitesi ile kontrol edilebilir. Sistem istenmeyen 
masa hareketlerini engellemek için 70 saniyelik inaktivite 
durumunda el kontrolünün gücünü kesmek üzerine dizayn 
edilmiştir. 

Classic Plus Advantage Elegance

Dahili Batarya    

Otomatik Sıfırlama (Level)   

Elektrikli Ayak Kilidi  

Manuel Ayak Pompası 

Özellikler Model

Smart P2000

Maksimum taşıma kapasitesi  
182 kg
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Konfigürasyonlar

C600 eksiksiz, evrensel bir cerrahi masadır.  Innovatif tasarımı sayesinde tüm cerrahi operasyonlar için gerekli pozisyonları 
sağlar: Genel Cerrahi, Minimal İnvaziv Cerrahi ve Endoskopi İşlemi, Kardiyovasküler Cerrahi, Ekstrakorporeal Membran 
Oksijenasyonu İşlemi (ECMO İşlemi), KBB Cerrahisi, Açık Kolesistektomi ve Göğüs Cerrahisi, Oftalmik ve Plastik Cerrahi,   
Nefrektomi Cerrahisi, Nörocerrahi, Ortopedik Cerrahi, Rektal Cerrahi, Spinal Cerrahi, Omuz Cerrahisi 

Antistatik-Antidekübitik Minder

Karbonfiber Böbrek Yükseltici

Böbrek Yükseltici

Omuz Bölümü

Ekstra Omuz Bölümü

Stabil zemin kilidi hidrolik 
sistem ile kontrol edilir.

Dahili Batarya

Bacak Bölümünde 
Gazlı Amortisör

El Kumandası
Dahili X-Ray Kaset Tüneli 
(X-Ray görüntü alınmasını 
sağlar.)

Yardımcı kontrol ünitesi 
tüm masa pozisyonlarını 
elektrohidrolik sistemi 
kullanarak switchler 
yardımıyla kontrol eder.

Opsiyonel Özellikler Özellikler

/S: Yatay Kayma (Sliding)

Baş bölümüne doğru 30 cm uzunlamasına kayma, 
radyoloji uygulamalarını kolaylaştırır ve cerrah için geniş 
bacak boşluğu yaratır.

/D: Otomatik Sıfırlama (Level)

Otomatik sıfırlama özelliği; cerrahi ekibin bir düğme 
vasıtasıyla kumanda ile ayarlanmış (manuel bölümler 
hariç) tüm pozisyonları iptal ederek, kolayca masa üst 
tablasını düz pozisyona ayarlar. 

/N: Alçak Profilli Taban

Alçak profilli taban C600’ün 52cm’e kadar alçalmasını 
sağlar. Beyin cerrahisi, Oftalmik Cerrahi ve Plastik cerrahi 
için konforlu bir yükseklik oluşturur.

Ekstra Omuz Bölümü ( C600E Model)

Çıkarılabilir omuz bölümü operasyon sırasında 
ayarlanabilir. Hasta pozisyonlandırma için mükemmel bir 
esneklik sağlar.

X-Ray Kaset Tüneli 

Harici X-Ray kaset tüneli minder ve masa tablası arasına 
yükseltici olarak eklenmesi vasıtasıyla görüntü almayı 
kolaylaştırır. Opsiyonel kaset alanı (C600K model için: 
PA19.07, C600E model için: PA19.08) masa üzerine 
kurulur ve X-Ray kasetini masanın iki tarafından da 
yerleştirmek için elverişlidir.

Dahili Batarya

C600 şarj edilebilir dahili bataryalar ile donatılmıştır. El 
kumandası üzerinde düşük pil durumunda sinyal veren 
bir indikatör bulunur.

Sabitlik İçin Zemin Kilidi

Özel tasarlanmış zemin kilidi düz zeminlerde ve engebeli 
zeminlerde sabitlik sağlar. Bu kilit bir düğme ile kolayca 
yönetilebilir.

Karbon Fiber Böbrek Yükseltici (C600K Model)

Böbrek yükseltici karbonfiberden yapılmıştır ve tüm 
masa üzerinde X-Ray geçirgenliğini garanti eder.
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C600K C600K/S C600K/SD C600K/SND C600E/S C600E/SND

Ekstra Omuz Bölümü (E)  

Karbonfiber Böbrek Yükseltici (K)    

Yatay Kayma (Sliding) (S)     

Düşük Profil Seviyesi (N)  

Otomatik Sıfırlama (Level) (D)   

Özellikler Model

Destek kolonu, kolay 
temizlemek ve korozyonu 
engellemek için 304 Kalite 
paslanmaz çelikten yapılmıştır.

C600

Maksimum taşıma 
kapasitesi 454 kg
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Gmax 800

Daha iyi bir operasyon alanı oluşturmak için, Mediland, tamamen elektrikli ilk ameliyat masası Gmax 800’ü yaratmıştır. 
Sessiz tasarımı her tip ameliyatta kullanılması için uygundur. Senkronize hareketler hızlıca pozisyon alınmasını ve 
ameliyathanenin verimliliğinin artmasını sağlar.

Ergonomik zemin tasarımı, daha iyi bir denge ve cerrahın masaya daha yakın çalışabilmesini sağlar. Bu da özellikle üroloji 
ve jinekoloji cerrahlarının aradığı ideal bir özelliktir.

Tamamen paslanmaz çelik olan zeminin bakımı ve temizliği kolaydır ayrıca kimyasallara ve dezenfektanlara karşı 
dayanıklıdır.

Antistatik-Antidekübitik 
Minder

Dahili X-Ray Kaset Tüneli 
(X-Ray görüntü alınmasını 
sağlar.)

Yardımcı kontrol 
ünitesi tüm masa 
pozisyonlarını 
elektromekanik 
sistemi kullanarak 
switchler 
yardımıyla kontrol 
eder.

Destek kolonu, 
kolay temizlemek ve 
korozyonu engellemek 
için 304 Kalite 
paslanmaz çelikten 
yapılmıştır.

Cerrah için 
ayak alanı

Kolay temizlik için 
paslanmaz çelik üst 
taban kaidesi

Bacak Bölümünde 
Gazlı Amortisör

Stabil zemin kilidi 
elektrikli sistem ile 
kontrol edilir.

Dahili Batarya

Maksimum taşıma 
kapasitesi 362 kg’dır. 

Gmax 800’ün tamamen 
elektrikle çalışan sistemi, 
operasyonel güvenlik sağlar. 
Gmax800 ameliyat masasında  
aynı anda kumandadan iki 
hareket düğmesine basılarak 
senkronize hareketler 
sağlanabilir. Böylece masa 
istenilen pozisyona daha 
çabuk gelir, bu durum özellikle 
endoskopik operasyonlar için 
faydalıdır.

Yatay Kayma (Sliding)

Senkronize Hareket Kabiliyeti

İsteğe göre baş ucu ve/veya ayak ucu yönünde 300 mm yatay kayma (sliding), görüntü ulaşımı ve X-Ray için tam radyolojik 
görüntü alanı sağlar. C-kollunun tüm vücut radiyoskopisi için çalışabilmesini sağlar. Masayı abdominal, kardiyak, torasik ve 
endoskopik operasyonlar için uygun hale getirir.
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MediLED Symphony

MediLED, en son LED teknolojisine öncülük eden bir cerrahi 
lambadır. Cerrahi aydınlatma, en iadeal görme ortamını 
sağlamak için çok önemlidir. Çünkü doğru renkleri ve en uygun 
ışık yoğunluğunu oluşturmak hassas ve titiz cerrahi işlemler 
için çok gereklidir.

Medi-LED tarafından sunulan LED teknoloji günümüz cerrahi 
aydınlatması için devrim niteliğindedir. Geleneksel halojen 
lambalarla ve LED lambalarla karşılaştırıldığında titiz bir 
parlaklık ve uzun ömürlülük, daha fazla enerji tasarrufu ve 
soğuk ışık gibi temel avantajlar sunar.

MediLED, uzun yıllar süren optik araştırmalar, klinik deneyimler 
ve cerrahi aydınlatmanın gerekliliklerinin yakından incelenmesi 
sonucu ortaya çıkmıştır. Ayrıca Tayvan, LED konusundaki 
araştırmaları ve üretim kabiliyeti ile bilinmektedir. Mediland LED 
teknolojisinin kaynağına yakın olduğu olduğu için, müşterilere 
uygun maliyetli çözümler sunabilir.

MediLED, LED cerrahi ışıklandırma, hassas ışıklandırma, 
fonksiyonellik ve çok yönlülük konularında günümüz cerrahi 
ortamı için dünya standartlarında çözümler sunar.

Aydınlık Alanın Mükemmelleştirilmesi

MediLED; zengin, temiz ve pürüzsüz bir ışık alanı sağlar. Işık 
yapısı motor kontrolü ile her tür cerrahi işlem ve operasyon 
odası ortamı için kolayca ayarlanabilir. MediLED 70cm ile 
150 cm arasındaki mesafelerde tutarlı ışık yoğunluğunu 
koruyabilmektedir. MediLED, çeşitli derinliklerdeki tüm yara 
alanlarına ulaşabilecek ve aydınlatabilecek bir ışık silindiri 
yaratır. Bu derin ışık aydınlatması ve ışık homojenliği MediLED’in 
dünya çapındaki rakipleri ile yarışında üstün avantajlarıdır.

Doğru Renklerle

MediLED 160.000 lüks gücünde doğal beyaz ışık sağlar ve 
bu ışık cerrah için mümkün olan en aydınlık ve parlak alanı 
oluşturur. MediLED, her ışık yoğunluğu modunda 4300K’lik 
renk ısısı sağlar, günışığına benzeşir ve renkleri en doğru ve 
doğal tonunda sunar. MediLED’in CRI performansı 95’tir ve bu 
cerrahın ince detayları ve birbirine bitişik dokular arasındaki 
farkı kolayca algılayabilmesini sağlar.

R9 Index, Kırmızının Önemi

MediLED’in R9 Indexi 95’e ulaşmıştır, bu da MediLED’in 
kırmızının en doğru halini sunmaktaki müthiş kabiliyetini 
gösterir. Kırmızı doku ve kan dolu yara alanında kırmızı rengin 
gözle görülmesi zor olan gölgesini görmeyi sağladığında, bu 
paha biçilmezdir.

Yüksek Çözünürlükte Multimedya Çözümü

MediLED’in 1080 line ve 2 milyon piksellik HD kamerası, cerrahi 
işlemleri kaydetmek, yayınlamak, tıbbi eğitim ve konferans 
uygulamaları için ideal olan yüksek kaliteli görüntüyü sağlar. 
MediLED aydınlatma çözümü, çeşitli kaynaklardan medikal 
görüntüleri gösteren 19” ve 24”lik TFT HD LCD ekranları 
destekler.

Yüksek çözünürlüklü medikal ekran ve yüksek çözünürlüklü 
kamera talep doğrultusunda sağlanabilir.

Isı Yönetimi

Lamba başlığı, pürüzsüz aluminyum bir alaşım yapı ile 
desteklenmiştir. Daha iyi ısı yönetimi için ısı dağılım panosu 
da lamba başlığının üzerinde tasarlanmıştır. Laminar hava akımı 
(Laminar Air Flow) transferi için özel olarak dizayn edilmiştir.

Daha İyi Gölge Kontrolü

MediLED özel lens tasarımına sahiptir. Lamba başlığındaki 
hassas lens dağılımı ile gölgesiz performans geleneksel 
lambalara göre çok gelişmiştir. 

Dokunmatik Ekran Kontrolü- Kullanıcı Dostu Dijital Panel

MediLED’in dokunmatik ekran kontrolörü daha kolay temizlik 
için tasarlanmış dijital bir paneldir. Panel grafik şekiller 
içerir böylece kullanıcılar kolayca öğrenebilir ve kullanabilir. 
Dokunmatik ekran kontrolörü aynı zamanda steril olmayan 
bir handle olarak da düşünülebilir.

MediLED
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OrLED

ORLED’in Doğuşu

Cerrahi lamba üretiminin öncü markası olarak Mediland, sürekli 
olarak en gelişkin teknoloji ile ve mükemmel kaliteyle endüstriye 
öncülük eden ürünler geliştirmektedir. Binlerce kurulum ile, 
Mediland lambaları güvenilirlik ve üstün optik performans 
konusunda dünya çapında itibar geliştirmiştir.

Genel cerrahi gerekliliklerini karşılamak için, yeni jenerasyon LED 
cerrahi lamba ORLED, Mediland tarafından başarı ile geliştirildi. 
O, yalnızca Mediland Medikal ekipmanların mükemmel 
performansını devralmıyor, aynı zamanda eşsiz özellik ve 
avantajlar sunuyor.

Güvenilir çözüm ORLED, cerrahi ortamınız için yüksek optik 
performans sağlıyor. ORLED, LED piyasası içinde güçlü 
performansı garanti eden yüksek kaliteli çözüm sunuyor.

Farklı Ten Rengi Tonlarını Ayırt Eden Bir Işık Kaynağı

ORLED, sadece R9 performansını garantilemez, buna ek 
olarak R13 (Avrupa Teni) ve R15 (Asya Teni)’e de önem verir. 
Böylece farklı cilt rengi tonlarındaki doku ayrımına karşı göz 
hassasiyetini iyileştirir.

Üstün CRI performansı ile cerrahın farkedilmesi güç lezyonları 
daha iyi ayırt etmesini sağlar.

Kalitesi Garantili Medikal LED Aydınlatma

Mediland tarafından tasarlanan patentli çift reflektör saye-
sinde, parlamasız ve seyreltilmiş ışın elde ediyoruz. ORLED 
cerrahi lamba, ışık alanı uygulamalarındaki esnekliği genişleten  

homojen ışık sütunu sağlıyor. Bu günlük ameliyatlardan, de-
rin ya da küçük yaralara kadar tüm uygulamalara mükemmel 
uyum sağlar.

SlimLED

SlimLED, Mediland’ın LED cerrahi lamba ürün gamında bulunan 
ve yeni aydınlatma sistemi sunan başka bir seridir. Sektörün 
en ince ve en kolay kurulumu yapılan cerrahi lambasıdır. 
Geleneksel aydınlatma sistemlerine göre her açıdan üstündür. 
Mükemmel şekli, harika aydınlatması, tam fonksiyonelliği ve 
maliyet tassarufu hastane yöneticileri ve cerrahlar tarafından 
arzulanan özelliklerdir.

Kompakt ve oval şekilli başlığı cerrah için daha fazla çalışma 
alanı sağlar. Laminar hava akımı (Laminar Air Flow) transferi 
için özel olarak dizayn edilmiştir. 

Mavi ambiyans ışığı, stresli ameliyathane ortamındaki gerilimi 
düşürür. Hafif başlık kolay manevra yapar, diğer sistemlerin 
aksine SlimLED uzun ve karışık operasyonlar sırasında 
cerrahlara en rahat atmosferi ve konforlu çevreyi sağlamak için 
tasarlanmıştır. SlimLED’in tasarımı hem fonksiyonu hem de şekli 
vurgular. Incecik şekliyle(en ince nokta 6,5cm), mükemmel bir 
optik performans sunar. Steril olmayan handellar ve merkezdeki 
steril handle ile sistemin tasarımı fonksiyonel ve inovatifdir. 
Modern bir görünüşü vardır ve soğuk ameliyathane hissini 
yaratır.

En İnce LED Cerrahi Lamba

SlimLED’in CRI değeri 95 ve kırmızı ton değeri (R9) 95’tir. Derin 
aydınlatma, gölgesiz aydınlatma standartları ile sabit kalır. 
Kullanıcı kontrol panelindeki tuşları kullanarak ışık odaklama, 
yoğunluk ve açma kapama kontrollerini kolayca yapabilir. 
Homojen ışık kaynağı, cerrahın tercihine ve çeşitli cerrahi 
ihtiyaçlara göre farklı çalışma uzaklıklarına adapte edilebilir. 

Elektrikli aydınlatma odak kontrolü (ELFC) kullanıcı uygulaması 
için 3 farklı modda tasarlanmıştır (Near Focus, Middle Focus 
ve Tele Focus).

SlimLED 19” düz panel ekranı, 40x zoomlu ve yaklaşık 380.000 
pixelli  dahili kamerayı destekler

Mükemmel Yatırım!
Patentli Çift Reflektör Tasarımı



Sağlık Hizmeti İlişkili Enfeksiyonlarla Savaşır

Hyper Light Dezenfeksiyon Robotu, Sağlık Hizmeti İlişkili enfeksiyonları (Healthcare 
Associated Infections -HAI) engellemek için özel olarak tasarlanmıştır. UVGI yani 
Ultraviyole Antiseptik Işınlama yöntemini kullanarak tüm sağlık kuruluşlarında 254 
nm dalga boyu ile mikroorganizmalara karşı savaşır. Mikroorganizmaların yapısındaki 
nükleik asit, DNA ve RNA’ları yok ederek türemelerini ve kendilerini onarmalarını engeller.

Hızlı ve Etkili Dezenfeksiyon

Sistem 6 adet amalgam UV lambadan oluşur. Patentli rotasyonel reflektör teknolojisi, 
UV-C ışınlarının etkin bir şekilde yayılıp mikroorganizmaların öldürülmesini sağlar. Bu 
teknoloji, kullanım ömrü boyunca kullanıcı için kolay, hızlı, çevresel orak güvenli ve 
minimum bakım gerektiren işletim sağlar.

Bakteri ve Virüsleri Öldürür

Hyperlight’ın 15 dakikalık süre içinde ortamda bulunan mikroorganizma, bakteri ve 
virüsleri %99,99 oranında yok edebildiği klinik olarak kanıtlanmıştır.

Çevresel Güvenlik ve Kalite

Hyper Light dezenfeksiyon robotu, ozon yaymaz ve herhangi bir kalıntı bırakmaz. 
Tamamen çevre dostudur. Hyper Light sadece çevresel hijyeni arttırmakla kalmaz aynı 
zamanda hastaları ve sağlık çalışanlarını hastane enfeksiyonuna karşı da korur. Sonuç 
olarak, sağlık hizmeti ilişkili enfeksiyonlar azaltılırken, en iyi hasta bakım hizmeti sağlanır.

Hyper Light, dezenfeksiyon işlemi sırasında 
kaza ile odaya girilmesi durumda yaşanacak 
olası zararları engellemek için multi-motion 
sensör sistemi ile donatılmıştır. Sistem UV-C 
ışınlarından kaynaklanabilecek zararı minimize 
etmek için otomatik olarak sorunsuz bir şekilde 
işlemi durdurur.

Multi-Motion Sensör

Patentli Koruyucu Reflektör

Amalgam Lambalar

Rotasyonel koruyucu reflektör teknolojisi, 
çok amaçlı patentli bir tasarımdır. Otomatik 
rotasyonel hareket, tozlanmaya ve lambaların 
hasar görmesine karşı koruma sağlar. Yüksek 
yansıtıcı kaplama, UV-C enerjisinin homojen ve 
sabit yüksek bir seviyede dağılmasını sağlar ve 
aynı zamanda dezenfeksiyonun etkili olacağı 
menzili de arttırır.

Ergonomik tasarımlı tutacak üzerinde 
LCD gösterge ekranı ve kolay kullanım 
için tuşlar bulunur. Tutacağın ince 
tasarımı sayesinde UV yayılımı 
engellenmez.

Hyper Light, 4 adet tümyönlü te-
kerleğe sahiptir. AORN (Periope-
ratif Hemşirelik Standartları)’na 
uygun olarak yalnızca 3,2 Kg’lık 
güç uygulamak Hyper Light’ı  
hareket ettirmek için yeterlidir.

Amalgam lambalar yüksek güç, düşük 
basınç ve ozonsuz olma özellikleri ile öne 
çıkar.  Bu özellikler lambaların yüksek 
ısıda çalışmasına (90 dereceye kadar), 
ozon gazı üretmemesine, toksik kalıntı 
bırakmamasına, ısı hassasiyetinin düşük 
olmasına ve geleneksel civa buharlı 
(mercury) ampullere oranla daha uzun 
ömürlü olmalarına olanak sağlar.

LED Işık Durumları

Dairesel Tutacak

Yüksek Manevra Kabiliyeti

Mavi Işık: Stand By

Beyaz Işık: Isınma

Kırmızı Işık: Dezenfeksiyon İşlemi

Yeşil Işık: Tamamlanma

Mahal Dezenfeksiyon Robotu - Hyper Light
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