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dymınd dh36

DH 36

Prensipler: WBC, RBC, PLT sayımı için elektriksel empedans 
yöntemi. Hemoglobin testi için siyanür içermeyen reaktif. 

Parametreler: 19 parametre,
·W BC, Lym%, Lym #, Gran%, Neu%, Neu #, RBC, HGB, 
HCT, MCV, MCH, MCHC, RDW-CV, RDW-SD, PLT, PDW, 
MPV, PCT 
·W BC, RBC ve PLT için 3 histogram

Sonuç: Saatte 45 örnek 

Test Modu: Venöz kan ve önceden seyreltilmiş 

Reaktif: Veteriner için DIL-E, Veteriner için LYE-1, 
Prob temizleyici 

Veri Depolama Kapasitesi: Sayısal ve grafiksel bilgiler 
dahil 50.000 sonuç 

Çıktı alma: Dahili termal yazıcı ve harici yazıcı destekler.

Ekran: 10.4 inç renkli dokunmatik ekran.

Prensipler: WBC kategorisi ve WBC sayımı için üç açılı lazerli 
saçma yöntemi, RBC ve PLT sayımı için empedans yöntemi, 
siyanür içermeyen reaktif ve kolorimetrik yöntemle 
hemoglobin konsantrasyonu testi.

Parametreler: 23 Parametreler: WBC, NEU% NEU #, MON%, 
MON #, LYM% LYM #, EOS%, EOS #, BASO%, BASO #, RBC, 
HGB, MCV, MCH, MCHC, RDW-CV, RDW-SD, HCT, PLT, MPV, 
PDW, PCT.

Grafik Parametreler: Dört adet 2D scattergram, Üç histogram

Üretim: saatte 60 örnek 

Örnek Hacim: Tam kan 15  L 

Örnekleme Modu: Manuel mod 

Test Modu: Tam kan, önceden seyreltilmiş kan

μ

DF 50

dymınd dF50
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BİOTA vabio 560 

VABIO560 Otomatik Hematoloji Analiz Cihazı 

Sonuçların tamamı için 5 bölümlü diferansiyel test sunar.
Lazer dağılımı,flow sitometresi ve kimyasal boya gibi
üç ana teknolojiyi birleştirerek, beyaz kan hücrelerinde
doğru ve güvenilir 5 bölüm farklılaştırma sağlar.
Kompakt, ekonomik ve kullanıcı dostu tasarımı ile son

1 dakika içinde 29 parametrelik sonuç elde etmek için

Referans aralığı ve rapor formatlarını isteğe göre
uyarlayabilme, hasta geçmiş kontrolü, iş yükü istatistikleri
ve LIS bağlantısı, analizörün gelişmiş özelliklerinden
sadece birkaçıdır ve bu da laboratuvar ortamında

5 bölümlü farklılaşma (ayrışma yada başkalaşım yada

Saatte 60 numune sonuç alabilme özelliği mevcuttur.

Basophil ölçümü için bağımsız kanal ve optik yöntem
Hem tam kan hem de kılcal kan örneklerini destekler
100.000'e kadar örnek depolama kapasitesi ile işinizi            

 derece düşük maliyetlidir.

 sadece 20 ul kan kullanır. 

verimlilik sağlar. 

 ayrım), 29 parametre

CBC + DIFF testi için 20 u kan örneği 

 kolaylaştırır.

Parametreler : 

WBC, Lym%, Lym #, Mon%, Pzt #, Neu%, Neu #, Eos%, Eso #, Bas%, Bas #, RBC, HGB, 
HCT, MCV, MCH, MCHC, RDW-CV, RDW- SD, PLT, PDW, MPV, PCT ve 4 araştırma 
parametreleri P-LCC, P-LCR, LIC%, LIC #, ALY%, ALY # 

1 3D ve 3 2D scattergramlar ve 3 histogram  çıktı 

Test modu : CBC CBC + DIFF   performans 

Veri Depolama Kapasitesi: Sayısal ve grafiksel bilgiler içeren 100.000 sonuç   

İletişim:  LAN portu HL7 protokolünü destekler   

Çalışma ortamı:  Sıcaklık: 15oC-30oC 

Nem:% 30-85 

Hava Basıncı: 70-106 kPa   

Güç Gereksinimi A.C. 100-240V ≤300VA 50 / 60Hz   

Boyut ve Ağırlık 380mm (L) × 450mm (W) × 535mm (H) 

Ağırlık: 45kg
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BİOTA vabio 360 

GÜVENİLİRLİK, VERİMLİLİK, MEMNUNİYET 

Yüksek ekran çözünürlüğü,
Yorum yapabilme yeteneği, (saatte 60 test yapıyor.)
21 parametre referans aralığı,
Hızlı kan okuma,
Kullanıcıyı yormayan kullanışlı ara yüz,
2 adet reaktifle çalışmaktadır. (Diluent ve Lyse)
Reaktif maliyeti çok uygundur.
4 adet USB girişi, İki yönlü L/ S

Veri Hafıza Kapasitesi: 50.000'e kadar sayısal ve grafiksel veriler 

Boyutu : 410mm(L) x 353mm(W) x 471 mm (H)

Güç : 100 - 240 V < 300VA 50/60Hz

Prensipler : WBC, RBC, PLT hesaplamalarında elektrikli empedans yöntemi, Hemoglobin testi için siyanürsüz reaktif

Parametreler : WBC, Lym#,Mid#, Gran#, Lym%, Mid%, Gran%, RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, RDW-CV, 
RDW-SD, PLT, MPV, PDW, PCT, P-LCR andP-LCC 3 histogram, anormal eritrositler, lökositler ve platelet için alarm.

Bu cihaz;  hem yüksek kaliteye  hem güvenilir sonuçlara ulaşmak isteyen veteriner hekimler içindir.
VABIO360, kompakt, ekonomik ve kullanıcı dostu tasarımı ile son derece düşük maliyetlidir.
1 dakika içinde 21 parametrelik bir sonuç elde etmek için sadece 9 ul kan kullanır.
10.4 inç LCD dokunmatik ekran, çift yönlü LIS bağlantısı gibi gelişmiş birçok özelliği bulunmaktadır. Bu da 
laboratuvar ortamında verimlilik sağlar.

25 kg. civarında ağırlığa sahiptir.

2 yıl garanti(+ 1 yıl garanti)

Not: Herhangi bir arıza olduğunda, arıza onar seçeneği mevcuttur. Yani teknik servis çağırma durumunu 
minimize ediyor.
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HOSPİTEX HS 18

Hemascreen 18 tam otomatik kan sayım cihazı, yüzde ve mutlak değerlerdeki 3 parçalı lökosit diferansiyellerini içeren 20 hematolojik
parametreyi aynı anda belirler. WBC, RBC ve PLT histogramları raporla birlikte renkli görüntülenebilir ve basılabilir.  
  
Patoloji sonuçları için alarm ve uyarı yazılımı desteklidir.

Menü seçenekleri anlaşılır ve hızlıdır. Hemascreen 18 renkli dokunmatik ekranla donatılmıştır ve isteğe bağlı olarak dahili termal yazıcı veya
harici yazıcıyı kullanılabilir. İsteğe bağlı olarak hem İnsan hem de Veteriner modlarının aynı birime dâhil olması imkânı mevcuttur. 
 

Teknik Özellikler

Çalışma kapasitesi: 60 numune/ saatte, 

Numune Hacmi: 10 mikrolitre tüm kan, 20 mikrolitre sulandırılmış kan

Aralık büyüklüğü: RBC/PLT İÇİN 70 mikrometre, WBC için 100 mikrolitre

Hassasiyet (CV%): WBC 2.5%, RBC 2%, MCV 0.5%, HGB 1.5%, PLT 5% 

Parametreler: WBC, LYM#, MID#, GRN#, LYM%, MID%, GRN%, HGB, RBC, HCT, MCV, RDW-CV, RDW-SD, MCH, 

MCHC, PLT, MPV, PCT, PDW, P-LCR WBC, RBC and PLT 

Histogram girdileri ve çıktıları: USB, klavye , mouse, parallel port, RS232 serial port 

Baskı: Dahili ve harici (opsiyonlu) Ebat: 37cmx43.5cmx47.2cm - Ağırlık: 23 kg  



supıa cr radyoloji 
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chıson eco1 vet

·F arklı görüş açılarına uyum sağlayan 12 inç dönebilen LED monitör 
(0 - 30 derece) 
·U ltra hafif ve kompakt tasarım, mobil hizmetler için ideal Uygulamalar
·D üzey Çoklu Işın Oluşturma Teknolojisi (Kare Hızını Artırma, Görüntü 
 Çözünürlüğünü Geliştirme) 
·2 40mm Maksimum Tarama Derinliği (prob türüne bağlı olarak) 
·2 ,5 MHz - 11 MHz Prob Frekansı (prob türüne bağlı olarak) 
·A rşiv Yönetimi - Hasta bilgi yönetimi, Hasta görüntüleri kaydı, Hasta 
 muayene raporu.
·G eniş bir transdüser yelpazesi mevcuttur

Genel Özellikler

Chison ECO 1, Değişik yüksek frekanslı sondalar ve iyi görüntü kalitesi sağlar. Chison ECO 1 taşınabilir ultrason 
hem güvenilir hem de ekonomiktir. Teşhis aleti için kapsamlı ve mükemmel bir seçim.

Teknik Özellikler 
Uygulama Alanları : Büyük hayvanlar: Üreme, Tendon 
                                 Küçük hayvanlar: Temel kardiyoloji, Küçük parçalar, Karın 
Ekran Modu : B, B/B, 4B, M, B/M 
Grİ Ölçek : 256 Düzey 
Probe Frekansı : 2.5MHz – 11MHz (Prob tipine bağlı olarak) 
Cine Loop :256 Kare 
Yakınlaştırma :Pip zoom & pan zoom 
Yazılım Paketi: Canine: GS, CRL, HD, BD 
           Feline: HD, BD 
           Equine: GS 
           Bovine: BPD, CRL, Gövde çapı 
           Ovine : BPD, CRL, Gövde Çapı 
Genel Ölçümler: B mod: mesafe, çember, alan, hacim, oran,grafik, oran,profil vb. 
                   M mod: mesafe,zaman, nabız, hız vb. 
Güç : AC 240V-100V , 50Hz-60Hz 

Opsiyon: 2. probe konnektör, dahili batarya, DICOM 3.0, su geçirmez klavye kılıfı, Taşıma çantası (BG-100), 
PC destekli yazıcı TR*900 
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chıson eco2 vet

• Dönebilen LED ekran (0 ~ 30 °)       • Ultra kompakt ve ultra hafif 
• Hızlı ve kolay giriş için tuş takımı      • 8 GB hafıza kartı
• 320 GB harddisk (isteğe bağlı)         • Araç şarjı
ÇEVRE DOSTU
• Daha az radyasyon                          • Daha az güç tüketimi
• Daha uzun süre dayanan bateri (2 saat)
• Daha uzun kullanım ömrü: LED
• İleri teknoloji: i-Image (Akıllı görüntü optimizasyonu), THI (Doku Harmonik 
 Görüntüsü),  SRA (Kireç Azaltma Algoritması)
• Bileşik görüntüleme, Tam ekran görüntüleme modu
• Tam dijital beamformer    • Trapezoid    • Otomatik PW izi   • Kroma
• AIO (Otomatik görüntü optimizasyonu)

Genel Özellikler
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Uygulamalar : Karın, OB / GYN, Vasküler, Küçük parçalar (göğüs, testisler, tiroid), Kas-iskelet sistemi Konvansiyonel & Yüzeysel, 
Pediatrik, 
Temel  Kardiyak 
Görüntüleme teknolojileri : i-Image, SRA, Compound, THI 

Ekran Modları : B, B/B, 4B, M, B/M,PW 
Gri Ölçek : 256 düzey 
Tarama Derinliği : 240 mm Max (prob tiplerine bağlı olarak) 
Prob Frekansı : 2.5 MHz - 11.0 MHz (Proba bağlı) 
Film Döngüsü  : 256 karelik  Zoom  : 4 adım  
Arşiv Yönetimi :  Hasta bilgi yönetimi, görüntü kaydı, muayene raporu  
Standart Yapılandırma : 1 prob konnektörü, 3 USB portu, VGA portu, Video portu, LAN portu, Tam Ekran Görüntüleme Modu, 
i-Görüntü, Kroma, SRA, Bileşik görüntüleme, THI, 8G hafıza kartı, PW Modu 
Seçeneler : 2 prob konektörü, DICOM 3.0, Su geçirmez klavye kapağı, Taşıma Çantası (BG  -100), Cart TR 9000, Destek PC 
Yazıcısı, Video Yazıcı, Dahili Pil

chıson QBİT9 RENKLİ DOPPLER

· GÖRÜNTÜLEME MODLARI: B, 2B, 4B, B / M, 2D Yönlendirici, B / BC, CFM, PW, CW, PD, 
Yönlü PD, Trapezoidal, Chroma B / M / PW
·M ESLEKİ KLİNİK UYGULAMALAR: Kedigiller, Köpek, At, Sığır, Koyun 
·G ÖRÜNTÜ İŞLEM TEKNOLOJİLERİ: FHI, Parlaklık Azaltma Algoritması (SRA), Çoklu 
Bileşik Görüntüleme (MCI), Q-resmi 
·V ET özel yazılımı: Uzman veterinerlik ön ayarı, ölçüm ve bodymark 
·E n son teknoloji görüntü teknolojisi: Çoklu kiriş oluşturucu, Bileşik görüntüleme, FHI,
gelişmiş renkli filtre teknolojisi 
·P enetrasyonu kaybetmeden çözünürlüğü en üst düzeye çıkaran FHI-yenilikçi harmonik 
teknolojisi bulunur.
·T aşınabilir ve 19 led ekrana sahiptir.
·S ağa veya sola 90 derece döndürülebilir.
·H areketli klavye, Stereo ses sistemi, USB bağlantı noktaları, Uyumlu yazıcı, 14 prob 
seçimi diğer özelliklerinden bazılarıdır.



ANESTEZİ / POİNT

Magnetik rezonans görüntüleme (MRI) ortamlarına uyumlu olarak çalışabilecek şekilde tasarlanmıştır. Cihaz manuel 
ve otomatik ventilatör ile kullanım imkânı sağlamaktadır. Cihazda O2/N2O flowmetre (O2 öncelikli), CO2 absorber 
(kanister) sistemi, tam otomatik pnömatik ventilatör ve atık gaz dağıtım sistemi özellikleri bulunmaktadır. Bu model 
cihazlara bir adet selektateck tip veya konik tip vaporizatör bağlama imkânı vardır.

VENTİLASYON 
Cihazla birlikte opsiyonel olarak sunulan Nuffield 200 model ventilatör ile otomatik ventilasyon sağlanabilmektedir. 
Tidal hacim, 50-2000 ml aralığında ayarlanabilmektedir. I:E oranı 4:1-1:2 arasında sürekli değişkendir. Ventilatör 
pnömatik olarak çalışmak amacıyla MRI uyumlu olarak tasarlanmıştır.

MONİTÖRİZASYON
Cihazla birlikte opsiyonel olarak sunulan Nuffield 200 ventilatör üzerinde (-20)-(100) cmH2O [(-2)-(10) kpa)] 
havayolu manometresi ile ölçüm yapılmaktadır. Ventilatörün her iki yanında bulunan inspirasyon ve ekspirasyon ayar 
düğmeleri ile I:E oranı ve cihazın önünde konumlandırılmış akış ayar düğmesi ile tidal hacim kolaylıkla 
sağlanabilmektedir.

VAPORİZATÖR
Cihaz alüminyum kasaya sahip olup ağırlığı yaklaşık 5 kg'dır. Maksimum volüm 250 ml, minimum volüm 35 ml olup, 
hata sınırı en fazla ± %10 dur. Akış hızı 0,2-15 l/dk olarak ayarlanabilmektedir. Çalışma sıcaklık aralığı 15-35ºC 
arasındadır. Vaporizatörlerde aynı anda iki gazın kullanılmasını engelleyecek kilit sistemi (interlock) vardır. Anahtar 
Tip, Hızlı Tip ve Havuzlu Tip olmak üzere kullanıcının isteği doğrultusunda 3 çeşit doldurma adaptörü içerir.
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ANESTEZİ / FUTURE FX
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Future FX özel anestezi asistanınız olacak şekilde tasarlanmıştır. Cihazın taze gaz dağıtım sisteminde elektronik 
flowmetre (elektronik karıştırıcı ünitesi) bulunur. Cihaz güvenilirliği test edilerek kanıtlanmış tasarımı ile günümüzün 
gittikçe karmaşıklaşan sağlık hizmeti ortamına yönelik modern, kapsamlı birinci sınıf bir ventilasyon teknolojisini 
hizmetinize sunmaktadır. Cihazda hacim kontrollü ventilasyon (VCV), basınç kontrollü ventilasyon (PSV), hacim veya 
basınç modlarında senkronize aralıklı zorunlu ventilasyon (SIMV/VCV ve SIMV/PCV), basınç ayarlı hacim kontrollü 
ventilasyon (PRVC) modları standart olarak bulunmaktadır. Isıtmalı kanister sistemi (CO2 absorber sistemi) ile hasta 
devresi ve kanister sisteminde meydana gelen iç yoğunlaşma maksimum seviyede ortadan kaldırılır.

VENTİLASYON 
Cihaz 12,1” lik dokunmatik renkli ekrana sahiptir. Kontrol ekranında tidal volüm, havayolu basıncı, I/E oranı, dakika 
hacmi, soluk sayısı, peak ve plato basınçları takip edilebilmektedir. Aynı zamanda tüm parametreler dokunmatik 
ekran üzerinden ayarlanabilmektedir.

MONİTÖRİZASYON
Değişik konfigürasyon ve opsiyonlarda monitörizasyon seçeneği sunulmaktadır. Standart parametrelerin takibi 
haricinde 8 tip gazın (O2, EtCO2, N2O, ENF, ISO, DES, SEV, HAL) izlenmesine olanak sağlayan gaz modülü opsiyonel 
olarak sunulmaktadır.

VAPORİZATÖR
Cihaz alüminyum kasaya sahip olup ağırlığı yaklaşık 5 kg'dır. Maksimum volüm 250 ml, minimum volüm 35 ml olup, 
hata sınırı en fazla ± %10 dur. Akış hızı 0,2-15 l/dk olarak ayarlanabilmektedir. Çalışma sıcaklık aralığı 15-35ºC 
arasındadır. Vaporizatörlerde aynı anda iki gazın kullanılmasını engelleyecek kilit sistemi (interlock) vardır. Anahtar 
Tip, Hızlı Tip ve Havuzlu Tip olmak üzere kullanıcının isteği doğrultusunda 3 çeşit doldurma adaptörü içerir.



 DAWEI VET 6 
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İleri Teknoloji ve İşlev, İleri dijital sinyal işleme teknolojisi, ölçülen yapıda 
dijital ışın oluşturma teknolojisi, NC dinamik frekans tarama teknolojisi,
Gerçek zamanlı nokta-nokta dinamik odaklama alımı teknolojisi, 
Gerçek zamanlı dinamik diyafram görüntüleme, Mükemmel İnsan-
Bilgisayar Etkileşimi, Ultra hafif, Tanı hassaslığını arttırmak için yüksek 
çözünürlüklü LED ekran, USB, TF kart portları, rahat ve hızlı görüntü 
saklama ve oynatma özellikli, Uzun ömürlü entegre lityum pil, uzun 
süreli elektrik kesintileri kontrolü AC ve DC çift kullanımlı, Gerçek 
zamanlı dinamik ışın adaptasyonu. 

Teknik Parametreler 

Gain ayarı : Ana kazanç, yakın ve uzak saha ayarı 25515 seviyelerine erişebilir kontrast ve parlaklık ayarı 

Frame korelasyonu : 15 seviyeye ayarlanabilme 

Probe : 3.5 MHz elektronik konveks dizi tarama 

Tarama modu : Konveks dizi 

Tarama derinliği : 57-230mm, 15 seviye ayarlanabilir 

Sinyal döngüsü : 255 çerçeve 

Dahili pil : Yeniden şarj edilebilir lityum iyon pil, 4 saatten fazlasını çalışma süresi 

Görüntüleme modu : B, B + B 

Tonlama : 256 düzey 

Yapay renk : 8 çeşit 

Görüntü büyütme : 15 seviye büyütme 

Ekran boyutu : 5.6 inç yüksek çözünürlüklü LED ekran 

Ölçme Tekniği : Mesafe, çevre, alan, hacim, gebelik yaşı 

Görsel işleme : Yukarı / aşağı, sol / sağ çevirme, yapay renk işleme, çerçeve korelasyonu, odak dönüştürme 

Optik Düzenleme : Yakın alan, uzak alan, ana kazanç dinamik ayarlayabilme 

Arayüzler : Mini USB arabirimi, TF kart arabirimi 

Makine boyutu : 240X120X45mm 

Güç tüketimi : 25W 

Ağırlık : 800gr.

Çoklu kullanım yöntemi: El tipi, göğüse asılı, sırta asılı, bele asılı vb.

Kullanım Alanı:  Sığır, at, koyun ve diğer büyük hayvanların yanı sıra karında kediler, köpekler ve diğer evcil hayvanlar, 

doğum ve diğer konularda teşhis ve ölçüm için kullanılabilir.

Uygulamalar ölçümü: Domuz: HLA, SLA Sığır: CTD, CHL, CCRL Köpek: HD, BD, GSD, CRL Koyun: STD, SHD, SCRL 

At: EEGD, ECD, ESD, EBD Kedi: HD, BD

Focus : Üç bölümden oluşan elektronik odak, nokta odaklı destek noktası 

STANDART ÖZELLİKLER : 
Makine (bir adet dahili lityum-iyon pil) 
3.5MHZ konveks Prob. 
Kullanım Kılavuzu 
Adaptör 
8G TF hafıza kartı 

OPSİYONEL ÖZELLİKLER : 
7.5MHz yüksek frekanslı doğrusal dizi prob, 
6.5MHz rektal prob 
7.5MHz back fat probu 
5.0MHz mikro konveks prob 
Lityum iyon pil 
Araç adaptörü 
Harici şarj cihazı 
Horseshoe konvertörü



röntgen
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urıt 180 idrar analizi  
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Teknik Veriler:
· Parametreler: pH, Nitrit, Özgül Ağırlık, Askorbik Asit, Kan, Glikoz, Bilirubin, 
  Urobilinojen, Keton,   Lökositler, Protein, Mikroalbümin, Kreatinin
· Ölçüm Prensibi: çift dalgaboyu yansıtma yöntemi
· Dalga Boyunun Ölçülmesi: 3 LED Dalga Boyu (550, 620, 720nm)
· Tepkime süresi: 60 saniye
· Bellek kapasitesi: 4000 sonuç
· Arayüz: Seri port (RS232), paralel port (harici yazıcı için), PS / 2 (barkod 
 okuyucu için, isteğe bağlı)
· Çalışma koşulu: Çevre Sıcaklığı: 15-30 ℃, RH: 20% -80%
· Ağırlık: 3.5 kg
· Şeritlerin hassasiyeti için dahili kalibrasyon
· Uzun ömürlü ve yüksek stabiliteye sahip soğuk ışık kaynağı tesisi.
· URIT UQ-10 ve UQ-11 İdrar Tahlili Kontrolü

woodpecker uds - k kavitron

• Piyasemenin iç kısmı titanyum alışımından imal edilmiştir, ve mükemmel 
 mekanik işleve sahiptir.
• Piyasemen mükemmel bir piyezoseramik ile bir araya getirilmiş olup 
 yüksek güç ve performansta verimli çalışır, çok az ısınır.
• Piyasemen kablosu kaliteli silika jelden oluşur, bu yüzden dayanıklıdır. 
• Dişlerden kolayca diş taşlarını, tartarları, plakları temizlerken asla diş 
etine ve mineye zarar vermez.
• 32000 hz frekans gücü,
• 135C otoklavlanabilen uçlar,
• 5 adet kavitron ucu.

lcs koter ek 120
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PET BROODER YOĞUN BAKIM 

MEGATERM STERİLİZATÖR

SANTRİFÜJ
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Özellikleri

1.20-40 derece arasında sıcaklığı ayarlayabilme.
2.%40-70 arasında nemi ayarlayabilme.
3.Aniyon Özelliği: Kabin yüksek yoğunlukta aniyon üretir ve 
   havadaki ozon miktarını dengeler. Böylece hava temizlenir 
   ve yenilenir. Havadaki negatif iyonlar hücre metabolizmasını 
   hızlandırır, kanı temizler, tozu gidererek dezenfektan etkisi 
   yapar ve immun sistemin direncini artırır. Semptomatik olarak 
   da yorgunluk ve ağır uyku halinin giderilmesini, iştahın 
   artmasını ve otonom sinir sisteminindeki kontrolün güçlenmesini 
   sağlar. Nebulizatör ile sıvı haldeki ilaçları buhar haline getirerek 
   hastanın solunum yoluyla bu ilaçları alması sağlanabilir. İstenirse 
   ayrıca oksijenasyon yapılabilir.
4-Kapı içerisinde 10 aşamalı ışığı azaltma fonksiyonu
5-İstenirse koku giderici filtre, antibiyotikli hava filtresi ve 
   evaporasyon keçesi verilebilmektedir.
6-Küçük boy; 9 kg ağırlık 470x655x440mm(ExBxY)
   Büyük Boy; 10 kg ağırlık 470x855x440mm(ExBxY)

Termostat:50 C° - 300 C°
Isı Hassasiyeti: +/- 7 C°
Rezistans: 1000 W
İç Hacim: 36 Lt.
İç Ebatlar Yükseklik x Genişlik x Derinlik: 
440 x 660 x 390 mm 

Santrifüj, son derece tecrübeli uzmanların denetimi altında, modern teknoloji 
kullanılarak üretilmektedir. Santrifüj, tıbbi ve endüstriyel laboratuvardaki rutin işler için 
yüksek talep görür. 
Özellikler: Güvenilir performans Sorunsuz işlemler yoğunluk
Şartname: 
Kapasite: Seçilen Rotora Göre
Ana giriş: 220v, 50Hz / 110v, 60Hz 
Maks. Hız: Seçilen Rotora Göre 
Zamanlayıcı: Dijital Zamanlayıcı (0 ila 60 dakika arası) 
Boyut: (G) 355 x (D) 410 x (H) 280 mm 
Ağırlık: 14 Kg. 
Motor: Evrensel (AC / DC Karbon Fırça Tipi) 
Devir Göstergesi: Dijital 5 Adete kadar: LCD Ekran 
Specification: CapacityAs per Selected RotorMain input220v, 50Hz / 110v, 60HzMax. 
SpeedAs per Selected RotorTimerDigital Timer(Upto 0 to 60 minutes)Size(W) 355 x (D) 
410 x (H) 280 mmWeight14 Kg. NetMotorUniversal (AC/DC Carbon Brush Type)RPM 
IndicatorDigital Up to 5 Digits : LCD DisplaySpeed RegulatorStep less Electronic
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