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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 projeler hazırlanmaktadır.

ABOUT US
In 1965 our family produced the first patient and care bed in Turkey. In 1965 our family produced the first patient and care bed in Turkey. 

We have been serving the health care sector of Turkey for nearly half a century with technical know-how and experience. 
With this experience, we determine the deficiencies in hospitals and nursing homes and take an 

important role in increasing the quality of service. In this context, we present new projects by evaluating the feedbacks and requests of the users.

VİZYONUMUZ / OUR VISION
Türkiye’ nin ve dünyanın en çok tercih edilen markası olmak.
To become the most preferred brand in Turkey and 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-1210A - Çift Ayarlı Elektrikli Karyola
Adjustable Electric Bed With Dual Motor

Elektrik motor ile sırt ve ayak kısmı hareketi
Fonksiyonlar kablolu el kumandası ile yapılabilmektedir
Ahşap başlık ve  kasa
Alüminyum korkuluk sistemi
Elektrostatik toz boyalı metal aksam

Movement of back and leg with electric motor
Functions can be done  by hand remote control
Wooden head board and base
Aluminium railing system
Electrostatic powder coated metal parts

Elektrik motoru ile sırt ve ayak kısmı hareketi
Fonksiyonlar kablolu el kumandası ile yapılabilmektedir
Kolay sökülebilen baş ve ayak ucu panelleri
Kolay temizlenebilir dört parça yatma yüzeyi ve dört parça korkuluk
360⁰ dönebilen çapraz frenli tekerler
Elektrostatik toz boyalı metal aksam 
Yüksekliği ayarlanabilir serum askısıYüksekliği ayarlanabilir serum askısı

Movement of back and leg with electric motor
Functions can be done  by hand remote control
Easily demountable head and foot boards
Easily clearable four pieces lying surface and  four pieces side rails
360⁰ swivel wheels with cross brake system
Electrostatic powder coated metal parts
Height adjustable IV poleHeight adjustable IV pole
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Adjustable Electric Bed With Dual Motor
ACB-1220 - Çift Ayarlı Elektrikli Karyola



2

ACB-1200 - Çift Ayarlı Elektrikli Karyola
Adjustable Electric Bed With Dual Motor

Elektrik motor ile sırt ve ayak kısmı hareketi
Fonksiyonlar kablolu el kumandası ile yapılabilmektedir
Kolay sökülebilen ahşap plakalı metal baş ve ayak ucu panelleri
Teleskopik korkuluk sistemi
Kolay temizlenebilir dört parça yatma yüzeyi
360⁰ dönebilen çapraz frenli tekerler
Elektrostatik toz boyalı metal aksam Elektrostatik toz boyalı metal aksam 
Yüksekliği ayarlanabilir serum askısı

Movement of back and leg with electric motor
Functions can be done  by hand remote control
Easily demountable metal head and foot boards with wooden plate
Telescopic railing system
Easily clearable four pieces lying surface 
360⁰ swivel wheels with cross brake system
Electrostatic powder coated metal partsElectrostatic powder coated metal parts
Height adjustable IV pole

Elektrik motor ile sırt ve ayak kısmı hareketi
Fonksiyonlar kablolu el kumandası ile yapılabilmektedir
Kolay sökülebilen baş ve ayak ucu panelleri
Alüminyum korkuluk sistemi
Kolay temizlenebilir dört parça yatma yüzeyi
360⁰ dönebilen çapraz frenli tekerler
Elektrostatik toz boyalı metal aksam Elektrostatik toz boyalı metal aksam 
Yüksekliği ayarlanabilir serum askısı

Movement of back and leg with electric motor
Functions can be done  by hand remote control
Easily demountable head and foot boards
Aluminium railing system
Easily clearable four pieces lying surface 
360⁰ swivel wheels with cross brake system
Electrostatic powder coated metal partsElectrostatic powder coated metal parts
Height adjustable IV pole

ACB-1210 - Çift Ayarlı Elektrikli Karyola
Adjustable Electric Bed With Dual Motor



ACB-01 - Katlanır Tekerlekli Sandalye
Folding Wheelchair

Yürüme güçlüğü çeken bireyler için üretilen motorlu transfer çözümüdür 
Kapalı ve dar alanlarda kolayca kullanılabilir 
Kişinin olduğu yerden kolaylıkla kaldırılıp istenilen yere güvenli bir şekilde transferini sağlar 
150 kg. taşıma kapasitelidir 
Maksimum kaldırma mesafesi: 1.95 m

Patient lift is a motorized transport solution for the patients that can walk difficultly
It is easily used in closed and narrow areas
It can lift and transport the patient to the desired place safely
150 kg carrying capacity
Maximum lifting distance is 1.95 m

Dolgu tekerlekler
Alüminyum jantlar
Anti bakteriyel döşeme
Katlanabilme özelliği
Solid tires
Aluminium wheel rim
Anti bacterial upholstery
Foldable
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ACB-L1 - Hasta Taşıma Lifti
Patient Transport Lift



Adjustable Hospital Furniture



ACB-EE01 - ABS Elektrikli Hasta Karyolası
Electric Patient Bed

2-3-4 motorlu olarak üretilebilen hasta karyolası
Kolay sökülebilen HPL plakalı alüminyum baş ve ayak ucu panelleri
Tüm fonksiyonlar kablolu el kumandası veya hemşire kontrol panelinden yapılabilmektedir
Otomatik kayma sistemi
Kolay temizlenebilir dört parça yatma yüzeyi ve dört adet korkuluk
360⁰ dönebilen frenli tekerler
Elektrostatik toz boyalı metal aksamElektrostatik toz boyalı metal aksam
Yüksekliği ayarlanabilir serum askısı

Patient bed can be produced with 2-3-4 motors 
Easily demountable aluminium head and foot boards with HPL plate
All functions can be done  by nurse control panel or hand remote control
Automatic sliding system
Easily clearable four pieces lying surface and  four pieces side rails
360⁰ swivel wheels with brake system
Electrostatic powder coated metal partsElectrostatic powder coated metal parts
Height adjustable IV pole

2-3-4 motorlu olarak üretilebilen hasta karyolası
Kolay sökülebilen baş ve ayak ucu panelleri
Tüm fonksiyonlar kablolu el kumandası veya hemşire kontrol panelinden yapılabilmektedir
Otomatik kayma sistemi
Kolay temizlenebilir dört parça yatma yüzeyi ve dört adet korkuluk
360⁰ dönebilen frenli tekerler
Elektrostatik toz boyalı metal aksam Elektrostatik toz boyalı metal aksam 
Yüksekliği ayarlanabilir serum askısı

Patient bed can be produced with 2-3-4 motors
Easily demountable head and foot boards
All functions can be done  by nurse control panel or hand remote control
Automatic sliding system
Easily clearable four pieces lying surface and  four pieces side rails
360⁰ swivel wheels with brake system
Electrostatic powder coated metal partsElectrostatic powder coated metal parts
Height adjustable IV pole

4

ACB-EA01 - Alüminyum Elektrikli Hasta Karyolası
Aluminium Electric Patient Bed



ACB-EW01 - Ahşap Elektrikli Hasta Karyolası
Wooden Electric Patient Bed

Doğum karyolası hasta odada yatış esnasında acil doğum yapacağı zaman doğum masası 
olma özelliğine  sahiptir
Doğum karyolası sırt hareketi, yükseklik ayarı , +/- trendelenburg hareketlerini üç  adet motor 
vasıtası ile yapmaktadır
Tüm fonksiyonlar el kumandası ile yapılabilmektedir
360⁰ dönebilen frenli tekerler
Elektrostatik toz boyalı metal aksamElektrostatik toz boyalı metal aksam

Delivery bed has the ability to become a delivery chair in case of an emergency delivery of the
inpatient
Back movement, height adjustment, +/- trendelenburg are controlled by 3 motors
All functions can be done by hand remote control
360 swivel wheels with brake system
Electrostatic powder coated metal parts

2-3-4 motorlu olarak üretilebilen hasta karyolası
Ahşap baş ve ayak ucu paneli
Tüm fonksiyonlar kablolu el kumandası veya hemşire kontrol panelinden yapılabilmektedir
Otomatik kayma sistemi
360⁰ dönebilen frenli tekerler
Elektrostatik toz boyalı metal aksam 
Yüksekliği ayarlanabilir serum askısıYüksekliği ayarlanabilir serum askısı

6

Patient bed can be produced with 2-3-4 motors
Wooden head and foot boards
All functions can be done  by nurse control panel or hand remote control
Automatic sliding system
360⁰ swivel wheels with brake system
Electrostatic powder coated metal parts
Height adjustable IV poleHeight adjustable IV pole

ACB-DB01 - Doğum Yatağı
Delivery Bed



ACB-EP01 -  Elektrikli Hasta Karyolası
Electric Patient Bed

2-3-4 motorlu olarak üretilebilen hasta karyolası
Kolay sökülebilen ahşap plakalı metal baş ve ayak ucu panelleri
Tüm fonksiyonlar kablolu el kumandası veya hemşire kontrol panelinden yapılabilmektedir
Alüminyum korkuluk sistemi
360⁰ dönebilen frenli tekerler
Elektrostatik toz boyalı metal aksam 
Yüksekliği ayarlanabilir serum askısıYüksekliği ayarlanabilir serum askısı

Patient bed can be produced with 2-3-4 motors
Easily demountable metal head and foot boards with wooden plate
All functions can be done  by nurse control panel or hand remote control
Aluminium side rails
360⁰ swivel wheels with brake system
Electrostatic powder coated metal parts
Height adjustable IV poleHeight adjustable IV pole

2-3-4 motorlu olarak üretilebilen hasta karyolası
Kolay sökülebilen baş ve ayak ucu panelleri
Tüm fonksiyonlar kablolu el kumandası veya hemşire kontrol panelinden yapılabilmektedir
Otomatik kayma sistemi
Kolay temizlenebilir dört parça yatma yüzeyi ve dört adet korkuluk
360⁰ dönebilen frenli tekerler
Elektrostatik toz boyalı metal aksam Elektrostatik toz boyalı metal aksam 
Yüksekliği ayarlanabilir serum askısı

Patient bed can be produced with 2-3-4 motors
Easily demountable head and foot boards
All functions can be done  by nurse control panel or hand remote control
Automatic sliding system
Easily clearable four pieces lying surface and  four pieces side rails
360⁰ swivel wheels with brake system
Electrostatic powder coated metal partsElectrostatic powder coated metal parts
Height adjustable IV pole
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ACB-EB01 - Basit Elektrikli Hasta Karyolası
Simple Electric Patient Bed



ACB-MP01 - Mekanik Hasta Karyolası
Mechanical Patient Bed

2 ayarlı mekanik hasta karyolası
Tüm fonksiyonlar iki adet mekanik kol ile yapılabilmektedir
Kolay sökülebilen ahşap plakalı metal baş ve ayak ucu panelleri
Kolay temizlenebilir dört parça yatma yüzeyi
Metal korkuluk sistemi
360⁰ dönebilen çapraz frenli tekerler
Elektrostatik toz boyalı metal aksam Elektrostatik toz boyalı metal aksam 
Yüksekliği ayarlanabilir serum askısı

Mechanical patient bed with 2 cranks
All functions can be done with two manual bars 
Easily demountable metal head and foot boards with wooden plate
Easily clearable four pieces lying surface metal side rails
360⁰ swivel wheels with cross brake system
Electrostatic powder coated metal parts
Height adjustable IV poleHeight adjustable IV pole

2 ayarlı mekanik hasta karyolası
Tüm fonksiyonlar iki adet mekanik kol ile yapılabilmektedir
Kolay sökülebilen baş ve ayak ucu panelleri
Kolay temizlenebilir dört parça yatma yüzeyi ve dört parça korkuluk
360⁰ dönebilen çapraz frenli tekerler
Elektrostatik toz boyalı metal aksam 
Yüksekliği ayarlanabilir serum askısıYüksekliği ayarlanabilir serum askısı

Mechanical patient bed with 2 cranks
All functions can be done with two manual bars 
Easily demontable head and foot boards
Easily clearable four pieces lying surface and  four pieces side rails
360⁰ swivel wheels with cross brake system
Electrostatic powder coated metal parts
Height adjustable IV poleHeight adjustable IV pole
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ACB-MB01 - Basit Mekanik Hasta Karyolası
Simple Mechanical Patient Bed



ACB-C01 - Çocuk Hasta Karyolası
Pediatric Patient Bed for Children

Bebek yatağının metal parçaları korozyona dayanıklı krom kaplı veya elektrostatik toz boyalıdır
Anti bakteriyel pleksiglas yatak bölümü
Yatak kısmı  yukarı aşağı eğimlendirilerek  bir sıkma aparatı ile istenilen açıda sabitlenir
Hareket  etmesini sağlayan ikisi frenli dört adet tekerlek  bulunur

The metal parts of the baby crib are corrosion resistant chrome plated or electrostatic powder coated
Anti bacterial plexiglass bed
The bed part is inclined upwards and downwards and fixed at a desired angle with a squeezing 
device
To allow movement, there are four wheels, two with brakes

Sırt kısmı  mekanik bir  dişli ile hareket edebilmektedir 
Metal  üzeri ahşap plakalı baş ve ayak ucu panelleri
Kolay temizlenebilir iki parça yatma yüzeyi
Tam boy metal korkuluk sistemi
360⁰ dönebilen çapraz frenli tekerler
Elektrostatik toz boyalı metal aksam 
Yüksekliği ayarlanabilir serum askısıYüksekliği ayarlanabilir serum askısı

The backrest can move with a mechanical gear
Metal head and foot boards with wooden plate
Easily clearable two pieces lying surface 
Full length metal safety  rails
360⁰ swivel wheels with cross brake system
Electrostatic powder coated metal parts
Height adjustable IV poleHeight adjustable IV pole
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ACB-YD01 - Yeni Doğan Bebek Karyolası
Newborn Baby Crib



ACB-OT01 - Elektrikli Ameliyat Masası
Electric Operation Table

Jinekolojik Masa; her türlü jinekolojik muayene ve müdahaleye uygundur 
3 ve 4 motorlu olarak üretilebilir 
Sırt, ayak ,yukarı-aşağı ve ters-düz trendelenburg hareketlerini kablolu el kumandası yardımıyla 
yapabilmektedir 
Farklı renk seçenekleriyle kullanıldığı ortamın atmosferine görsel katkı sağlayan bir modeldir

Gynecological Table is suitable for all kinds of gynecological examination and intervention
It can be produced with 3 or 4 motors
Height adjustment, back and foot movements, trendelenburg and reverse trendelenburg are 
controlled by hand remote control
It provides visual contribution to the atmosphere of the place where it is used

Ameliyat masası üst tablası; baş, iki parçalı sırt, kalça ve iki parçalı bacak kısmı olmak üzere 
altı bölümden oluşmaktadır
Genel Cerrahi, Üroloji, Jinekoloji, Ortopedi, Göz, Beyin Cerrahisi, KBB, Kardiyoloji vb 
birçok operasyon kullanımına uygun olarak yapılmıştır
Masanın alçalıp–yükselmesi, sırt bölümü, trendelenburg–ters trendelenburg, sağ – sol lateral 
hareketleri kablolu el kumandası yardımıyla hareket eden elektrikli motor sistemi 
ile sağlanmaktadırile sağlanmaktadır

Upper part of the operation table consists of six parts: head, two-piece back , hip and two-piece leg
The table is suitable for:
General Surgery, Urology, Gynecology, Orthopedics, Eye, Brain Surgery, ENT, Cardiology and so on
Height adjustment, back movement, trendelenburg, reverse trendelenburg, 
lateral tılt are controlled by hand remote control with electric motor system

ACB-GT01 - Jinekolojik Muayene Masası
Gynecologic Examination Couch
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ACB-ES01 - Acil Müdahale Sedyesi
Emergency Stretcher

Sedye acil müdahale ve hasta transferinde kullanılabilir
Sedyenin baş tarafında itme kolları, yan tarafında ise katlanır tam boy yanlıklar mevcuttur
Sedye yukarı-aşağı, ters ve düz trendelenburg hareketlerini  dikey çalışan 
hidrolik pompalarla yapar
Sedye sırt kısmı hareketini en az 80 derece yapabilir, bu pozisyon itme kolu altındaki amortisör 
ile kolaylıkla sağlanabilmektedir
Sedyede en az 200 mm çapında Sedyede en az 200 mm çapında 
360° dönebilen merkezi frenli ve doğrusal yön kilitli tekerler mevcuttur

Sedye hasta transferinde kullanılabilir
Sedyenin baş tarafında itme kolları, yan tarafında ise katlanır tam boy yanlıklar mevcuttur
Sedye yukarı aşağı hareketlerini hidrolik pompa ile yapar
Sedye sırt kısmı hareketini en az 80 derece yapabilir
Sedyede en az 200 mm çapında 
360° dönebilen frenli tekerler mevcuttur

The stretcher can be used for emergency intervention and patient transfer
It has pushing arms on the head side and there are full length folding side rails at both sides of 
the stretcher
Height adjustment, trendelenburg and reverse trendelenburg are done by vertically working 
hydraulic pumps
The stretcher back is able to move at least 80 degrees by a gas spring located under the 
pushing armspushing arms
Stretcher has at least 200 mm diameter
360° swıvel wheels wıth central break system and dırectıonal lock

The stretcher can be used for patient transfer
It has pushing arms on the head side and there are full length folding side rails at both sides 
of the stretcher
Height adjustment is done by hydraulic pump
The stretcher back is able to move at least 80 degrees
Stretcher has at least 200 mm diameter
360° swıvel wheels wıth break system360° swıvel wheels wıth break system
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ACB-ES02 - Hidrolikli Sedye
Hydraulic Stretcher



Sedye tamamen metal yapıya sahiptir
Metal aksamı elektrostatik toz boyalıdır
Sırt kısmı manuel dişli ile hareket eder
4 adet tekeri mevcuttur

The stretcher has a completely metal structure
Metal parts are electrostatic powder coated
The backrest moves with manual gear
Four whels available

Sedye tamamen metal yapıya sahiptir
Metal aksamı elektrostatik toz boyalıdır
Sıvı geçirmez üst minder
200 mm. dört adet teker
Serum askısı

The stretcher has a completely metal structure
Metal parts electrostatic powder coating
Liquid proof top matresses
200 mm. four wheels
Iv pole
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ACB-TS01 - Transfer Sedyesi
Transfer Stretcher

ACB-MS01 - Arabalı Kat Sedyesi
Floor Stretcher With Car



ACB-PT01 - Hasta Transfer Sandalyesi
Patient Transfer Chair

Ölçüler: 102 cm Derinlik
104 cm Genişlik 69.5cm Oturma Yeri 47cm   En derin yeri 45.5cm 
Ön teker 12.5 cm Arka teker 20 cm
Arka tekerleklerde merkezi fren sistemi
Hasta taşıma kapasitesi 140 kg
Serum askısı yüksekliği ayarlanabilir özellikte ve tek kancalıdır
İdrar askısı mevcutturİdrar askısı mevcuttur
Ayak pedalı katlanabilir ve içiçe geçerek yer tasarrufu sağlar
Emniyet kemeri bulunmaktadır

Gaz pistonu ile sırt hareketi yapılır
Korkuluklar poliüreten kaplamadır
Gövde yapısı tamamen 304 kalite paslanmaz çeliktir
Yatma yüzeyi 8 mm kalınlığında kompakt laminat (HPL)
150 mm çapında fren sistemli tekerler
Serum askısı yüksekliği ayarlanabilir özellikte paslanmaz çelik ve iki kancalıdır
Her alt sedyede 4’er adet koruyucu tampon bulunurHer alt sedyede 4’er adet koruyucu tampon bulunur

Dimensions: 102 cm Depth 104 cm Width 69.5cm Seating 47cm Deepest place 45.5cm Front wheel 
12.5 cm Rear wheel 20 cm 
Central brake system on rear wheels
Patient carrying capacity 140 kg 
Height adjustable IV pole with single hook
There is a urine strap
Provides space saving by folding foot pedal and interlocking Provides space saving by folding foot pedal and interlocking 
There is a seat belt

Back movement is done with gas spring
Polyurethane coated side rails
Body structure is  304 grade stainless steel
Lying surface is 8 mm thickness compact laminate (HPL)
150 mm diameter wheels with brake system 
Height adjustable 304 grade stainless steel IV pole with two hooks
4 bumpers on each lower stretchers4 bumpers on each lower stretchers

ACB-PT02 - Hasta Transfer Sedyesi
Patient Transfer  Stretcher
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ACB-EC01 - Tedavi ve Muayene Masası (Bobath Yatağı)
Treatment and Examination Table (Bobath Bed)

Elektrik motor destekli yükseklik ayarı
El kumandası ile kolay kullanım
Baş ucu kısmında nefes alma boşluğu (opsiyonel)
İsteğe bağlı olarak nefes alma boşluğunu kapatarak düz kullanım olanağı
Paslanmaya ve dış etkenlere karşı elektrostatik toz boyalı metal aksam
Kolay temizlenebilir  suni deri kaplama
İkisi frenli dört adet tekerİkisi frenli dört adet teker

Elektrik motor destekli yükseklik ayarı
El kumandası ile kolay kullanım
Yatma yüzey 2 parçadan oluşur
Ayarlanabilir baş ucu kısmı
Paslanmaya ve dış etkenlere karşı elektrostatik toz boyalı metal aksam
Kolay temizlenebilir  suni deri kaplama
İkisi frenli dört adet teker (opsiyonel)İkisi frenli dört adet teker (opsiyonel)

Electric motor assisted height adjustment
Easy handling with hand remote control
Breathing space on the head side (optional)
If required, possibility of straight usage by closing the breathing cavity 
Electrostatic powder coated metal parts against rusting and external factors
Easily cleanable artificial leather upholstery
Four wheels, two with brakesFour wheels, two with brakes

Electric motor assisted height adjustment
Easy handling with hand remote control
2 pieces lying surface
Adjustable head side
Electrostatic powder coated metal parts against rusting and external factors
Easily cleanable artificial leather upholstery
Four wheels, two with brakes (optional)Four wheels, two with brakes (optional)

ACB-EC02 - Fiziksel Tedavi Masası
Physical Therapy Table
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ACB-EC03 - Jinekolojik Muayene Masası
Gynecologic Examination Couch

Jinekolojik muayeneye uygundur
Masanın sırt ve ayak kısmı  mekanik olarak hareket etmektedir
Masanın altında atık kabı bulunur
Trendelenburg özelliği
Hareketli  bacaklıklar
Elektrostatik toz boyalı metal aksam
Kolay temizlenebilir  suni deri kaplamaKolay temizlenebilir  suni deri kaplama
Serum askısı 

Sırt, oturma ve ayak olmak üzere 3 bölümden oluşmaktadır
Koltuk 180 derece yatak pozisyonu alabilmektedir
Koltuğun 2 tarafında aşağı-yukarı hareket edebilen kol koyma yerleri 
Kol ve ayak kısımları mekanik olarak hareket etmektedir
Elektrostatik toz boyalı metal aksam 
Kolay temizlenebilir  suni deri kaplama

Couch is suitable for gynecological examination
The backrest and foot sides of the couch can move mechanically
Trendelenburg feature
Moving foot parts
Electrostatic powder coated metal parts 
Easily cleanable artificial leather upholstery
IV poleIV pole

It consists of 3 parts as backrest, seat and  foot side
The chair can assume 180 degree bed position
Armrests that can move up and down on both sides of the chair
The armrests and leg side are mechanically movable
Electrostatic powder coated metal parts 
Easily cleanable artificial leather upholstery
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ACB-BC01 - Kan Alma Koltuğu
Blood Donor Chair



Sırt kısmı manuel mekanizma ile ayarlanabilir
Ahşap gövdeli
Gövde üzerinde iki adet çekmece bulunur
Kolay temizlenebilir  suni deri kaplama
Sırt kısmı manuel mekanizma ile ayarlanabilir
Metal gövdeli
Ayak kısmı katlanarak nakliye avantajı sağlamaktadırAyak kısmı katlanarak nakliye avantajı sağlamaktadır
Elektrostatik toz boyalı metal aksam
Kolay temizlenebilir  suni deri kaplama

Sırt kısmı manuel mekanizma ile ayarlanabilir
Yatak platformunda sünger üzeri suni deri kaplıdır
Ayaklar ve taşıyıcı gövde metaldir
Metal kısımlar elektrostatik toz boyalıdır

Sırt kısmı manuel mekanizma ile ayarlanabilir
Metal gövdeli
Ayak kısmı katlanarak nakliye avantajı sağlamaktadır
Elektrostatik toz boyalı metal aksam
Kolay temizlenebilir  suni deri kaplama

The backrest can be adjusted by manual mechanism
Wooden body
There are two drawers on the body
Easy to clean artificial leather finish
The backrest can be adjusted by manual mechanism
With metal body
The foot part is folded and provides the advantage of shippingThe foot part is folded and provides the advantage of shipping
Electrostatic powder coated metal parts
Easy to clean artificial leather finish

The backrest can be adjusted by manual mechanism
The mattress is covered with artificial leather over the sponge
Feet and carrier body are metal
Metal parts are electrostatic powder coated

The backrest can be adjusted mechanically
Metal body
The foot part is foldable to provide transport advantage
Electrostatic powder coated metal parts
Easily cleanable artificial leather upholstery

ACB-EC05 - Katlanır Muayene Masası
Folding Metal Examination Couch
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ACB-EC06 - Katlanır Muayene Masası
Folding Metal Examination Couch

ACB-EC04 - Ahşap Muayene Masası
Wooden Examination Couch



ACB-CC01 - Refakatçi Koltuğu
Companion Chair

Fonksiyonel yatak olarak da kullanılması amacıyla çekyat mekanizması mevcuttur
Koltuğun yatak pozisyonuna getirilmesi için sırt kısmı arkaya doğru bastırılır
Elektrostatik toz boyalı metal aksam
Kolay temizlenebilir kumaş veya suni deri kaplama
Koltuk yüksekliği: 890 mm , Koltuk derinliği: 1030 mm, Koltuk genişliği: 950 mm 
Oturma derinliği: 800 mm, Oturma yüzey genişliği: 615 mm
Arkalık üst kenarın oturma yüzeyinden yüksekliği: 470 mm, Arkalık genişliği: 615 mm Arkalık üst kenarın oturma yüzeyinden yüksekliği: 470 mm, Arkalık genişliği: 615 mm 
Yatak olarak kullanıldığında , Ölçüler: 720x1830x 620 mm

Koltuk 3 motorludur
Ergonomik dizayna sahiptir
Tek harekette kilitlenebilir başlık 
Açılabilir özellikte sağ ve sol kolçak 
Kolay temizlenebilir  suni deri kaplama

Sofa bed mechanism is available to use as a functional bed
By pressing the backrest backwords, the chair transforms into a  functional bed
Electrostatic powder coated metal parts 
Easily cleanable artificial leather or fabric upholstery
Chair height: 890 mm Chair depth: 1030 mm Chair width: 950 mm
Seat depth: 800 mm Seat surface width: 615 mm
Distance between the top surface of  the backrest and the seat surface : 470 mmDistance between the top surface of  the backrest and the seat surface : 470 mm
Backrest width: 615 mm
Measurements when used as a bed: 720x1830x 620mm

Chair has 3 motors
Ergonomic design
Lockable head part by one motion 
Adjustable armrests
Easily cleanable artificial leather upholstery

ACB-GP01 - Elektrikli Genel Amaçlı Cilt Bakım Koltuğu
Electric General Purpose Skin Care Chair
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ACB-MC01 - Çift Kapılı Altı Dolaplı İlaç Dolabı
Double Door Drug Cabinet with Lower Locker

ACB-MC02 - Çift Kapılı Camlı İlaç Dolabı
Double Door Drug Cabinet

ACB-MC03 - Tek Kapılı Camlı İlaç Dolabı
Single Door Drug Cabinet with Lower Locker

ACB-MC04 - Tek Kapılı Altı Dolaplı İlaç Dolabı
Single Door Drug Cabinet

DKP sac gövdeli Elektrostatik toz boyalı
Alt kısım dolaplı, kilitli
Üst  dolap içindeki raflar ayarlanabilir
Ayaklar sabit
Tekerlek (opsiyonel)

DKP sheet metal body
Electrostatic powder coated
Lower locker
Shelves in the upper cabinet are adjustable
Fixed feet
Wheels (optional)

DKP sac gövdeli Elektrostatik toz boyalı
Tam boy cam kapılı
Dolap içindeki raflar ayarlanabilir
Ayaklar sabit
Tekerlek (opsiyonel)

DKP sheet metal body
Electrostatic powder coated
Lower locker
Shelves in the upper cabinet are adjustable
Fixed feet
Wheels (optional)

DKP sac gövdeli Elektrostatik toz boyalı
Tam boy cam kapılı
Dolap içindeki raflar ayarlanabilir
Ayaklar sabit
Tekerlek (opsiyonel)

DKP sheet metal body
Electrostatic powder coated
Full length glass doors
Shelves in the cabinet are adjustable
Fixed feet
Wheels (optional)

DKP sac gövdeli Elektrostatik toz boyalı
Alt kısım dolaplı, kilitli
Üst  dolap içindeki raflar ayarlanabilir
Ayaklar sabit
Tekerlek (opsiyon)

DKP sheet metal body
Electrostatic powder coated
Lower locker
Shelves in the upper cabinet are adjustable
Fixed feet
Wheels (optional)
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Eşsiz ayrılabilir kilitleme kolu, ihtiyacınız olan güvenliği ve her acil 
müdahale için gerekli olan kolay erişimi sağlar
Kararlı  hareket kabiliyeti  vardır
Çekmece içleri bölünmüştür ve rahat kullanım sağlar   
Üzerinde serum askısı, defibrilatör  sehpası, oksijen tüp yeri ve 
CPR tahtası bulunmaktadır

Pansuman arabasının çekmeceleri entegre bölücü sisteme  sahiptir
Bu bölücü sistem eksiksiz bir aksesuar seçeneği sunar
Kararlı  hareket kabiliyeti  vardır
Üzerinde ilaç hazırlama tablası ve  kapaklı atık kovası bulunmaktadır

Anestezi arabasının tepesinde ilaç kutuları bulunmaktadır 
Arabanın çekmeceleri entegre bölücü sisteme  sahiptir
Bu bölücü sistem eksiksiz bir aksesuar seçeneği sunar
Kararlı  hareket kabiliyeti  vardır
Üzerinde ilaç hazırlama tablası ve  kapaklı atık kovası bulunmaktadır

Unique detachable locking lever provides the security you need and 
easy access for every emergency action
It performs stable mobility
Drawer interiors are split and comfortable to use
It has an IVpole, defibrillator stand, oxygen tube place and CPR board

The drawers of the dressing trolley have integrated divider system
This divider system offers a complete range of accessory options
It performs stable mobility
It has a drug preparation tray and a waste container

There are drug boxes on top of the anesthesia trolley
The drawers of the trolley have integrated divider system
This divider system offers a complete range of accessory options
It performs stable mobility
It has a drug preparation tray and a waste container

19

ACB-DT01 - Pansuman Arabası
Dressing Troley

ACB-AT01 - Anestezi Arabası
Anesthesia Troley

ACB-ET01 - Acil Arabası
Crash Cart



ACB-DT03 - İlaç Tedavi Arabası 
Medicine Treatment Trolley

Arabada iki adet 304 kalite paslanmaz çelik raf bulunur
Arabada iki adet  304 kalite paslanmaz çelik pansuman atık kabı bulunur
Arabanın 4 adet tekeri mevcuttur
Arabanın gövdesi metal olup elektrostatik toz boyalıdır

Arabada  iki adet çekmece ve bir adet ilaç hazırlama tablası bulunur
Arabada 14 adet ilaç gözü bulunur
Arabanın 4 adet tekeri mevcuttur
Metal aksam 
elektrostatik toz boyalıdır

There are two 304 grade stainless steel shelves on the trolley
There are two 304 grade stainless steel dressing waste bowls on the trolley
The trolley has 4 wheels
Metal structure of the trolley is electrostatic powder coated

There are two drawers and one drug preparation tray on the trolley
There are 14 drug boxes on the trolley
The trolley has 4 wheels
Metal parts are electrostatic powder coated

ACB-DT02 - Paslanmaz Tablalı Pansuman Arabası
Dressing Trolley with Stainless Plate
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Ahşap gövdeli
Tek çekmeceli 
Alt kısmı raflı

Ahşap gövdeli
HPL üst tabla, çekmece ve  alt dolap
Ara kısmı raflı
4 adet teker
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Wooden body
Single drawer 
Lower part with shelf

Wooden body
HPL top, drawer and cupboard
Shelf among the drawer and the cabinet
4 wheels

ACB-E02 - Kompakt Hasta Başı Etajer
Compact Bedside Cabinet

ACB-E01 - Hasta Başı Etajer
Bedside Cabinets



Masanın üst tablası kolay temizlenebilir plastik malzemeden imal edilmiştir (ahşap tabla opsiyonel)
Yükseklik ayarı amortisör vasıtası ile yapılmaktadır
Masada dört adet tekerlek olup, ikisi frenlidir
Metal aksam 
elektrostatik toz boyalıdır

Metal veya ahşap gövdelidir
İki basamaklıdır
İki modelde de basamaklar ahşaptır
Metal aksam 
elektrostatik toz boyalıdır

The top of the table is made of easily clearable plastic material (wooden top is optional)
Height adjustment can be done by gas spring
There are four wheels, two with brakes
Metal parts are electrostatic powder coated

Metal or wooden body
It has two steps
Steps are wooden in both of the models
Metal parts are electrostatic powder coated
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ACB-STP01 - İkili Basamak
Double Step

ACB-OBT01 - Yemek Masası
Ower Bed Table



Paravan iskeleti metaldir
Paravan 3 kanattan oluşur
Perdeler  kaliteli kumaştan imal edilmiştir
Orta ayakları sabit,  kenar ayakları ise tekerleklidi
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Paravan iskeleti ahşaptır
Paravan 3 kanattan oluşur
Perdeler  kaliteli kumaştan imal edilmiştir
Orta ayakları sabit,  kenar ayakları ise tekerleklidir

Metal structure
Composed of 3 wings
The screens are made of quality fabric
The middle feet are fixed, outer feet with wheels

Wooden structure
Composed of 3 wings
The screens are made of quality fabric
The middle feet are fixed, outer feet with wheels

ACB-SCR02 - Ahşap Paravan
Wooden Screen

ACB-SCR01 - Metal Paravan
Metal Screen



Steril olması gereken tüm klinik-poliklinik ortamlara uygun                   
304 kalite paslanmaz çelik gövde
Zemine göre ayarlanabilir  ayaklar
Camlı kapılar
Üç adet raf

Steril olması gereken tüm klinik-poliklinik ortamlara uygun                   
304 kalite paslanmaz çelik gövde
İkisi frenli dört teker

For entire sterilization required centers
Grade 304 stainless steel body
Adjustable feet according to floor
Doors with glass
3 shelves

For entire sterilization required centers
Grade 304 stainless steel body
Four wheels, two with brakes

ACB-P2120 - Alet Masası
Instrument Trolley

ACB-P2080 - Alet ve İlaç Dolabı
Instrument and Drug Cupboard
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Steril olması gereken tüm klinik-poliklinik ortamlara uygun
304 kalite paslanmaz çelik gövde
Üstten sürgülü veya menteşeli kapak seçeneği 
İkisi frenli dört teker

Steril olması gereken tüm klinik-poliklinik ortamlarda                                                                           
304 Kalite paslanmaz çelik
İkisi frenli altı teker 

For entire sterilization required centers
Grade 304 stainless steel body
Slidıng or hinged top cover 
Four wheels, two with brakes

For entire sterilization required centers
Grade 304 quality stainless steel
Six wheels with two brakes
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ACB-P2160 - Ay Masa
Falcate Table

ACB-P2150 - Tıbbi Atık Toplama Arabası
Medical Waste Colection Trolley



Steril olması gereken tüm klinik-poliklinik ortamlara uygun                   
304 kalite paslanmaz çelik gövde
Spiral uzatmalı, tek noktalı ve duşlamalı batarya (opsiyonel)
Zemine göre ayarlanabilir  ayaklar

304 kalite paslanmaz çelik gövde
Sıvı akışı kolaylaştırıcı  eğimli havuzlu yüzey
Alt bölümünde dolap
Yere göre gider su tertibatı

For entire sterilization required centers
Grade 304 stainless steel body
Tap with one point, spiral extension and douche (optional)
Adjustable feet according to floor

Grade 304 stainless steel body
Inclined pooled top tray facilitating fluid flow Cabinet at the under side
Water outgoing setup according to floor
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ACB-P2001 - Gasil Masası
Kick Bucket Waste Bin

ACB-P1050 - Malzeme Yıkama Eyvesi
Instrument Washing Sinks



Steril olması gereken tüm klinik-poliklinik ortamlara uygun                   
304 kalite paslanmaz çelik gövde
Frenli 3 teker
Hidrolik sistem ile yükseklik ayarı mm

For entire sterilization required centers
Grade 304 stainless steel body
3 wheels with brakes
Height adjustable by hydraulic system

Steril olması gereken tüm klinik-poliklinik ortamlara uygun                   
304 kalite paslanmaz çelik gövde
Kapaklı, klipsli ve kulplu
Tekerli ve darbelere karşı lastik çemberli

For entire sterilization required centers
Grade 304 stainless steel body
With lid, clip-on and handle 
With wheels and rubber circle bumper
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ACB-P2190 - Ameliyathane Çöp Kovası
Kick Bucket Waste Bin

ACB-P2170 - Hidrolikli Mayo Masası
Hydraulic Mayo Table
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