




Teknoloji ve Yenilik
Hizmetinizde

Technology and Innovation
at Your Service





HAKKIMIZDA

Multiplus Hastane Donanımları Medikal San. Ve Tic. A. Ş. olarak Türkiye’de medikal 
hastane ekipmanları sektöründe faaliyet göstermekteyiz.1978 yılından bu yana 
üç neslin tecrübe ve birikimiyle oluşan Multiplus markasıyla sektörde liderliğini 
koruyan firmamız mutlu çalışanlar-memnun müşteriler ilkesiyle; insana, çevreye, 
doğal kaynaklara ve en önemlisi emeğe saygıyla teknolojik ve sosyal gelişmeleri 
yakından takip ederek yatırımlarını sürdürmektedir. Ülkemiz başta olmak üzere 30’u 
aşkın ülkede birçok projeye imza atan firmamız genç, dinamik, tecrübeli ve yenilikçi 
kadrosuyla teknolojiyi yakından takip ederek kullanıcıların gereksinimlerini konforlu 
ve üst düzeyde karşılayacak şekilde üretime yön vermektedir.

ABOUT US

Multiplus Hastane Donanımları Medikal San. Ve Tic. A.Ş...is operating in medical 
hospital equipment sector in Turkey since 1978. Under Multiplus brand, we are 
the leader of the market with our experience stemming from three generations. 
Our aim is, to keep our staff happy, respect our enviroment, respect the 
people and most importantly respect the effort. Another aim of our company 
is to follow the technological and social developments to invest effectively. 
We put so much effort to our business and as a result, we’ve finished many 
projects in 30 countries around the world by following and improving the new 
technologies. With our dynamic staff we aim to guide the World.





HASTA
KARYOLALARI

HOSPITAL BEDS



8

HASTA 
KARYOLALARI

MLT-PLUS-ALM
DÖRT MOTORLU HASTA BAKIM YATAĞI                                                                 

FOUR MOTORS ICU BED
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*Hemşire paneli (O) 

*CPR (O) 

*Batarya (O)

*Nurse control panel (O) 

*CPR (O) 

*Battery (O)

OPSİYONLAR

OPTIONS 

Elektronik motor yardımı ile yükseklik,    
başucu ve ayakucu hareketi.

Trendelenburg, ters trendelenburg, fowler ve   
vasküler pozisyonları.

Otomatik kayma sistemine sahip sırt ve ayakucu

El kumandası

360° dönebilen çapraz fren tekerler

Kilitlenebilen ve gizlenebilen yan korkuluklar. 

Kolay sökülüp takılabilen başlıklar.

Alüminyum metal aksam.

Yükseklik ayarlanabilir serum askısı

Plastik çarpma tamponları 

Başucu ve ayakucu köşelerinde aksesuar yuvası

Kablo sarma aparatı

Height, head and leg movement with  
electrical motor

Trendelenburg, reverse trendelenburg, 
fowler and vascular positions

Automatically sliding backrest and legrest

Hand control

360° rotating cross brake system

Hideable and lockable siderails 

Easily removable head and foot board

Alüminium metal accessories

Adjustable IV pole 

Plastic bumpers

Accessories place on four courners 

Cable apparatus

AÇIKLAMA DESCRIPTION 

HASTA 
KARYOLALARI DÖRT MOTORLU HASTA BAKIM YATAĞI                                                                 

MLT-PLUS-ALM

10

FOUR MOTORS ICU BED
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HASTA 
KARYOLALARI

12

COLUMN MOTOR ICU BED

KOLON MOTORLU HASTA BAKIM YATAĞI

MLT-PLUS-5005
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*Elektronik motor yardımı ile yükseklik, başucu ve ayakucu 
hareketi.

*Trendelenburg, ters trendelenburg, fowler ve vasküler 
pozisyonları.

*Otomatik kayma sistemine sahip sırt ve ayakucu

*El kumandası   *Hemşire Paneli

*360° dönebilen merkezi fren tekerler

*Hijyenik dizayna sahip plastik (PP) kilitlenebilen ve gizlene-
bilen yan korkuluklar. 

*Hijyenik dizayna sahip plastik (PP) sökülüp takılabilen başlıklar.

*ABS yatma yüzeyi

*Elektrostatik boyalı metal aksam.

*Yükseklik ayarlanabilir serum askısı

*Plastik çarpma tamponları 

*Başucu ve ayakucu köşelerinde aksesuar yuvası.

*Açı göstergesi

*Kablo sarma aparatı

*Height, head and leg movement with electrical motors

*Trendelenburg, reverse trendelenburg fowler and vascu-
lar positions  

*Automatically sliding backrest and legrest

*Hand control *Nurse control panel

*360° rotating central brake system

*Hygenic design ABS (PP) lockable and hideable siderails. 

*Hygenic desig plastic easily removable head and foot-
boards

*ABS matress platform

*Electrostatically powder painted metal frame .

*Height adjustable IV Pole 

*Plastic bumpers 

*Accessories place on four corners

*Angle indicato

*Cable apparatus

AÇIKLAMA DESCRIPTION 

*Korkuluk kumandası (O)

*Çapraz fren teker (O)

*CPR (O)

*Batarya (O)

*siderail control panel (O)

*Cross brake (O)

*CPR (O)

*Battery (O)

OPSİYONLAR

OPTIONS 

HASTA 
KARYOLALARI

14

COLUMN MOTOR ICU BED

KOLON MOTORLU HASTA BAKIM YATAĞI

MLT-PLUS-5005
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HASTA 
KARYOLALARI DÖRT MOTORLU HASTA BAKIM YATAĞI                                                                 

4 MOTORS PATIENT BED

MLT-PLUS-4004
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*Elektronik motor yardımı ile yükseklik, başucu ve 
ayakucu hareketi.

*Trendelenburg, ters trendelenburg, fowler ve vasküler 
pozisyonları.

*Otomatik kayma sistemine sahip sırt ve ayakucu

*El kumandası

*360° dönebilen merkezi fren tekerler

*Hijyenik dizayna sahip plastik (PP) kilitlenebilen ve 
gizlenebilen yan korkuluklar. 

*Hijyenik dizayna sahip plastik (PP) kolay sökülüp 
takılabilen başlıklar.

*ABS yatma yüzeyi

*Elektrostatik boyalı metal aksam.

*Yükseklik ayarlanabilir serum askısı

*Plastik çarpma tamponları 

*Başucu ve ayakucu köşelerinde aksesuar yuvası.

*Açı göstergesi

*Kablo sarma aparatı

*Height, head and leg movement with electrical motors

*Trendelenburg, reverse trendelenburg fowler and vascu-
lar positions  

*Automatically sliding backrest and legrest

*Hand control

*360° rotating central brake system

*Hygenic design ABS (PP) lockable and hideable siderails. 

*Hygenic desig plastic easily removable head and foot-
boards

*ABS matress platform

*Electrostatically powder painted metal frame .

*Height adjustable IV Pole 

*Plastic bumpers 

*Accessories place on four corners

*Angle indicato

*Cable apparatus

AÇIKLAMA DESCRIPTION 

*Korkuluk kumandası (O)

*Hemşire paneli (O)

*Çapraz fren teker (O)

*CPR (O)

*Batarya (O)

*siderail control panel (O)

*nurse control panel (O)

*Cross brake (O)

*CPR (O)

*Battery (O)

OPSİYONLAR

OPTIONS 

HASTA 
KARYOLALARI DÖRT MOTORLU HASTA BAKIM YATAĞI                                                                 

18

4 MOTORS PATIENT BED

MLT-PLUS-4004
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HASTA 
KARYOLALARI

20

MLT-PLUS-3003

THREE MOTORS PATIENT BED

ÜÇ MOTORLU HASTA BAKIM YATAĞI
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*Elektronik motor yardımı ile yükseklik, başucu ve 
ayakucu hareketi.

*Otomatik kayma sistemine sahip sırt ve ayakucu

*El kumandası

*360° dönebilen çapraz fren tekerler

*Hijyenik dizayna sahip plastik (PP) kilitlenebilen ve 
gizlenebilen yan korkuluklar. 

*Hijyenik dizayna sahip plastik (PP) kolay sökülüp 
takılabilen başlıklar.

*ABS yatma yüzeyi

*Elektrostatik boyalı metal aksam.

*Yükseklik ayarlanabilir serum askısı

*Plastik çarpma tamponları 

*Başucu ve ayakucu köşelerinde aksesuar yuvası.

*Açı göstergesi

*Kablo sarma aparatı

*Height, head and leg movement with electrical motors

*Automatically sliding system on backrest and legrest

*Hand control

*360° rotating cross brake system 

*Hygenical design plastic lockable and hideable siderails

*Hygenical design plastic easily removable head and 
footboards 

*ABS matress platform 

*Electrostatically powder painted metal frame .

*Height adjustable matress platform 

*Plastic bumpers

*Accessories place on four corners 

*Angle indicator 

*Cable apparatus

AÇIKLAMA DESCRIPTION 

*Korkuluk kumandası (O)

*Hemşire paneli (O)

*Merkezi fren teker (O)

*CPR (O)

*Batarya (O)

*siderail control panel (O)

*nurse control panel (O)

*central brake (O)

*CPR (O)

*Battery (O)

OPSİYONLAR

OPTIONS 

HASTA 
KARYOLALARI

22

MLT-PLUS-3003

THREE MOTORS PATIENT BED

ÜÇ MOTORLU HASTA BAKIM YATAĞI
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HASTA 
KARYOLALARI

TWO MOTORS PATIENT BED

İKİ MOTORLU HASTA BAKIM YATAĞI

MLT-PLUS-2002
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*Elektronik motor yardımı ile başucu ve ayakucu 
hareketi.

*Otomatik kayma sistemine sahip sırt ve ayakucu

*El kumandası

*360° dönebilen çapraz fren tekerler

*Hijyenik dizayna sahip plastik (PP) kilitlenebilen ve 
gizlenebilen yan korkuluklar. 

*Hijyenik dizayna sahip plastik (PP) kolay sökülüp 
takılabilen başlıklar.

*ABS yatma yüzeyi

*Elektrostatik boyalı metal aksam.

*Yükseklik ayarlanabilir serum askısı

*Plastik çarpma tamponları 

*Başucu ve ayakucu köşelerinde aksesuar yuvası.

*Açı göstergesi

*Kablo sarma aparatı

*Headrest and legrest movement with electrical motors

*Automatically sliding system backrest and legrest

*Hand control 

*360° rotating cross brake system 

*Hygenical design plastic lockable and hideable siderails 

*Hygenical design plastic easily removable head and 
foot boards

*ABS matress platform 

*Electrostatically powder painted metal frame 

*Heigh adjustable IV pole 

*Plastic bumpers

*Accessories place on four corners.

*Angle indicator 

*Cable apparatus

AÇIKLAMA DESCRIPTION 

*Korkuluk kumandası (O)

*Hemşire paneli (O)

*Merkezi fren teker (O)

*CPR (O)

*Batarya (O)

*Manuel trendelenburg (O)

*siderail control panel (O)

*nurse control panel (O)

*central brake (O)

*CPR (O)

*Battery (O)

*manuel trendelenburg (O)

OPSİYONLAR

OPTIONS 

HASTA 
KARYOLALARI

26

TWO MOTORS PATIENT BED

İKİ MOTORLU HASTA BAKIM YATAĞI

MLT-PLUS-2002
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HASTA 
KARYOLALARI

28

FOUR MOTORS PATIENT BED

DÖRT MOTORLU HASTA BAKIM YATAĞI

MLT-ECO-404
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*Elektronik motor yardımı ile yükseklik, başucu ve 
ayakucu hareketi.

*Trendelenburg, ters trendelenburg, fowler ve vasküler 
pozisyonları.

*El kumandası

*360° dönebilen çapraz fren tekerler

*Hijyenik dizayna sahip plastik (PP) kilitlenebilen ve 
gizlenebilen yan korkuluklar. 

*Hijyenik dizayna sahip plastik (PP) kolay sökülüp 
takılabilen başlıklar.

*Metal yatma yüzeyi

*Elektrostatik boyalı metal aksam.

*Yükseklik ayarlanabilir serum askısı

*Başucu ve ayakucu köşelerinde aksesuar yuvası.

*Headrest and legrest movement with electrical 
motors

*Trendelenburg, reverse  trendelenburg, fowler and 
vascular  positions 

*Hand remote control 

*360° rotating cross brake system 

*Hygenical design plastic lockable and hideable 
siderails .and hygenical design easily removable 
head and footbords 

*Metal sheet matress platfomr 

*Electrostatically powder painted metal frame 

*Height adjustable ıv pole *accessories space on four 
corners 

AÇIKLAMA DESCRIPTION 

*Hemşire paneli (O)

*Merkezi fren teker (O)

*Plastik çarpma tamponları (O)

*CPR (O)  

*Açı göstergesi (O)

*Batarya (O)

*Nurse control panel (O)

*central brake (O)

*Plastic bumpers (O)

*CPR (O)  

*Angle indicator (O)

*Battery (O)

OPSİYONLAR

OPTIONS 

HASTA 
KARYOLALARI

30

FOUR MOTORS PATIENT BED

DÖRT MOTORLU HASTA BAKIM YATAĞI

MLT-ECO-404
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HASTA 
KARYOLALARI

32

MLT-ECO-303 

THREE MOTORS PATIENT BED

ÜÇ MOTORLU HASTA BAKIM YATAĞI
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*Elektronik motor yardımı ile yükseklik, başucu ve 
ayakucu hareketi.

*El kumandası

*360° dönebilen çapraz fren tekerler

*Hijyenik dizayna sahip plastik (PP) kilitlenebilen ve 
gizlenebilen yan korkuluklar. 

*Hijyenik dizayna sahip plastik (PP) kolay sökülüp 
takılabilen başlıklar.

*Metal yatma yüzeyi

*Elektrostatik boyalı metal aksam.

*Yükseklik ayarlanabilir serum askısı

*Başucu ve ayakucu köşelerinde aksesuar yuvası.

*Height, head restt and legrest movement with 
electronical motors

*Hand remote control 

*360° rotating cross brake castors 

*Hygenical design plastic lockable and hideable 
siderails 

*Hygenical design plastic easily removable head and 
footboards 

*Metal sheet matress platform 

*Electrostatically powder painted frame

*Height adjustable IV pole

*Accessories space on four corners.

AÇIKLAMA DESCRIPTION 

*Hemşire paneli (O)

*Merkezi fren teker (O)

*Plastik çarpma tamponları (O)

*CPR (O)  

*Açı göstergesi (O)

*Batarya (O)

*Nurse control panel (O)

*central brake (O)

*Plastic bumpers (O)

*CPR (O)  

*Angle indicator (O)

*Battery (O)

OPSİYONLAR

OPTIONS 

HASTA 
KARYOLALARI

34

MLT-ECO-303 

THREE MOTORS PATIENT BED

ÜÇ MOTORLU HASTA BAKIM YATAĞI
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HASTA 
KARYOLALARI

THREE MOTORS PATIENT BED (METAL SIDERAILS)

ÜÇ MOTORLU HASTA BAKIM YATAĞI (METAL KORKULUKLU)   

MLT-ECO-304
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*Elektronik motor yardımı ile yükseklik, başucu ve 
ayakucu hareketi.

*El kumandası

*360° dönebilen çapraz fren tekerler

*Hijyenik dizayna sahip metal kilitlenebilen ve 
gizlenebilen yan korkuluklar. 

*Hijyenik dizayna sahip plastik (PP) kolay sökülüp 
takılabilen başlıklar.

*Metal yatma yüzeyi

*Elektrostatik boyalı metal aksam.

*Yükseklik ayarlanabilir serum askısı

*Başucu ve ayakucu köşelerinde aksesuar yuvası.

*Height, head restt and legrest movement with 
electronical motors

*Hand remote control 

*360° rotating cross brake castors 

*Hygenical design metal lockable and hideable 
siderails 

*Hygenical design plastic easily removable head and 
footboards 

*Metal sheet matress platform 

*Electrostatically powder painted frame

*Height adjustable IV pole

*Accessories space on four corners.

AÇIKLAMA DESCRIPTION 

*Hemşire paneli (O)

*Merkezi fren teker (O)

*Plastik çarpma tamponları (O)

*CPR (O)  

*Batarya (O)

*Nurse control panel (O)

*central brake (O)

*Plastic bumpers (O)

*CPR (O)  

*Battery (O)

OPSİYONLAR

OPTIONS 

HASTA 
KARYOLALARI

38

MLT-ECO-304

THREE MOTORS PATIENT BED (METAL SIDERAILS)

ÜÇ MOTORLU HASTA BAKIM YATAĞI (METAL KORKULUKLU)   
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HASTA 
KARYOLALARI

40

TWO MOTORS PATIENT BED

İKİ MOTORLU HASTA BAKIM YATAĞI

MLT-ECO-202
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*Elektronik motor yardımı ile başucu ve ayakucu 
hareketi.

*El kumandası

*360° dönebilen çapraz fren tekerler

Hijyenik dizayna sahip plastik (PP) kilitlenebilen ve 
gizlenebilen yan korkuluklar

*Hijyenik dizayna sahip plastik (PP) kolay sökülüp 
takılabilen başlıklar.

*Metal yatma yüzeyi

*Elektrostatik boyalı metal aksam.

*Yükseklik ayarlanabilir serum askısı

*Başucu ve ayakucu köşelerinde aksesuar yuvası.

* headrest and legrest movement with electronical 
motors

*Hand remote control 

*360° rotating cross brake castors

*Hygenical design metal collapsible side rails 

*Hygenical design plastic easily removable head and 
foot boards

*Metalsheet matress pltform 

*Electrostatically powder painted metal frame .

*Height adjustable ıv pole

*Accessories space on 4 corners

AÇIKLAMA DESCRIPTION 

*Hemşire paneli (O)

*Merkezi fren teker (O)

*Plastik çarpma tamponları (O)

*CPR (O)  

*Açı göstergesi (O)

*Batarya (O)

*Nurse control panel (O)

*central brake (O)

*Plastic bumpers (O)

*CPR (O)  

*Angle indicator (O)

*Battery (O)

OPSİYONLAR

OPTIONS 

HASTA 
KARYOLALARI
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TWO MOTORS PATIENT BED

İKİ MOTORLU HASTA BAKIM YATAĞI

MLT-ECO-202
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HASTA 
KARYOLALARI

TWO MOTORS PATIENT BED (METAL SIDE RAILS)

İKİ MOTORLU HASTA BAKIM YATAĞI (METAL KORKULUKLU)

MLT-ECO-203
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*Elektronik motor yardımı ile başucu ve ayakucu 
hareketi.

*El kumandası

*360° dönebilen çapraz fren tekerler

*Hijyenik dizayna sahip metal kilitlenebilen ve 
gizlenebilen yan korkuluklar. 

*Hijyenik dizayna sahip plastik (PP) kolay sökülüp 
takılabilen başlıklar.

*Metal yatma yüzeyi

*Elektrostatik boyalı metal aksam.

*Yükseklik ayarlanabilir serum askısı

*Başucu ve ayakucu köşelerinde aksesuar yuvası.

*Headrest and legrest movement witj electronic 
motors 

*Hand remote control 

*360° rotating cross brake

*Hygenical design metal lockable and hideable 
siderails 

*Hygenical design, plastic easily removable head 
and footboards 

*Metalsheet matress platform 

*Electrostatically powder painted frame

*Height adjustable ıv pole

*Accessories space on corners

AÇIKLAMA DESCRIPTION 

*Hemşire paneli (O)

*Merkezi fren teker (O)

*Plastik çarpma tamponları (O)

*CPR (O)  

*Açı göstergesi (O)

*Batarya (O)

*Nurse control panel (O)

*central brake (O)

*Plastic bumpers (O)

*CPR (O)  

*Angle indicator (O)

*Battery (O)

OPSİYONLAR

OPTIONS 

HASTA 
KARYOLALARI
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MLT-ECO-203

TWO MOTORS PATIENT BED (METAL SIDE RAILS)

ÜÇ MOTORLU HASTA BAKIM YATAĞI (METAL KORKULUKLU)
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HASTA 
KARYOLALARI

48

THREE CRANKS HOSPITAL BED

ÜÇ AYARLI HASTA BAKIM YATAĞI  

MLT-PLUS-MNL3

48
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*Mekanik kol yardımı ile yükseklik,başucu ve ayakucu 
hareketi.

*360° dönebilen çapraz fren tekerler

Hijyenik dizayna sahip plastik (PP) kilitlenebilen ve 
gizlenebilen yan korkuluklar

*Hijyenik dizayna sahip plastik (PP) kolay sökülüp 
takılabilen başlıklar.

*Metal yatma yüzeyi

*Elektrostatik boyalı metal aksam.

*Yükseklik ayarlanabilir serum askısı

*Başucu ve ayakucu köşelerinde aksesuar yuvası.

*Height, headrest and legrest movement with 
mechanical crank

*360° rotating cross brake system

*Hygenical design metal collapsible siderails . 

*Hygenical design plastic easily removable head and 
foot boards  .

*Metalsheet matress platform 

*Electrostatically powder painted metal frame .

*Height adjusable ıv pole 

*Accessories space on 4 corners .

AÇIKLAMA DESCRIPTION 

*Plastik çarpma tamponları (O)

*Plastic bumpers (O)

OPSİYONLAR

OPTIONS 

HASTA 
KARYOLALARI

50

THREE CRANKS HOSPITAL BED

ÜÇ AYARLI HASTA BAKIM YATAĞI  

MLT-PLUS-MNL3
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HASTA 
KARYOLALARI

TWO CRANKS HOSPITAL BED WITH ABS HEAD AND FOOTBOARD

İKİ AYARLI HASTA BAKIM YATAĞI ABS BAŞLIK

MLT-ECO-MNL2
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*Mekanik kol yardımı ile başucu ve ayakucu hareketi.

*360° dönebilen çapraz fren tekerler

*Hijyenik dizayna sahip metal gizlenebilen yan 
korkuluklar. 

*Hijyenik dizayna sahip plastik (PP) kolay sökülüp 
takılabilen başlıklar.

*Metal yatma yüzeyi

*Elektrostatik boyalı metal aksam.

*Yükseklik ayarlanabilir serum askısı

*Başucu ve ayakucu köşelerinde aksesuar yuvası.

* headrest and legrest movement with mechanical 
crank

*360° rotating cross brake system

*Hygenical design metal collapsible siderails . 

*Hygenical design plastic easily removable head and 
foot boards  .

*Metalsheet matress platform 

*Electrostatically powder painted metal frame .

*Height adjusable ıv pole 

*Accessories space on 4 corners .

AÇIKLAMA DESCRIPTION 

*Plastik çarpma tamponları (O)

*Plastic bumpers (O)

OPSİYONLAR

OPTIONS 

HASTA 
KARYOLALARI

54

TWO CRANKS HOSPITAL BED WITH ABS HEAD AND FOOTBOARD

İKİ AYARLI HASTA BAKIM YATAĞI ABS BAŞLIK

MLT-ECO-MNL2
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HASTA 
KARYOLALARI

ONE CRANK HOSPITAL BED WITH ABS HEAD AND FOOT PANEL

TEK AYARLI HASTA BAKIM YATAĞI ABS BAŞLIK

MLT-ECO-MNL1
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*Mekanik kol yardımı ile başucu hareketi.

*360° dönebilen çapraz fren tekerler

*Hijyenik dizayna sahip metal gizlenebilen yan 
korkuluklar. 

*Hijyenik dizayna sahip plastik (PP) kolay sökülüp 
takılabilen başlıklar.

*Metal yatma yüzeyi

*Elektrostatik boyalı metal aksam.

*Yükseklik ayarlanabilir serum askısı

*Başucu ve ayakucu köşelerinde aksesuar yuvası.

*  legrest movement with mechanical crank

*360° rotating cross brake system

*Hygenical design metal collapsible siderails . 

*Hygenical design plastic easily removable head 
and foot boards  .

*Metalsheet matress platform 

*Electrostatically powder painted metal frame .

*Height adjusable ıv pole 

*Accessories space on 4 corners .

AÇIKLAMA DESCRIPTION 

*Plastik çarpma tamponları (O)

*Plastic bumpers (O)

OPSİYONLAR

OPTIONS 

HASTA 
KARYOLALARI

58

ONE CRANK HOSPITAL BED WITH ABS HEAD AND FOOT PANEL

TEK AYARLI HASTA BAKIM YATAĞI ABS BAŞLIK

MLT-ECO-MNL1

 رسير عناية يدوي حركة واحده 
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SEDYELER
STRETCHER



SEDYELER

62

EMERGENCY STRETCHER

ACİL MÜDAHALE SEDYESİ         

MLT-ATS-10
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*Amortisör yardımı ile başucu  hareketi.

*Hidrolik yardımı ile yerden yükseklik hareketi

*360° dönebilen merkezi fren tekerler

*Hijyenik dizayna sahip metal gizlenebilen yan 
korkuluklar. 

*Elektrostatik boyalı metal aksam.

*Yükseklik ayarlanabilir serum askısı

*Başucu ve ayakucu köşelerinde aksesuar yuvası.

*Manevra kabiliyetini kolaylaştırmak için başuucu ve 
ayakucuna tutma kolu

*Koroyucu çarpma tamponları

*Headrest movement with the help of gas spring 
mechanism .

*Hydrauliallyc height adjustment

*360°rotating castors with central brake 

*Hygenical design metal hideable siderails 

*Electrostatically powder painted metal frame.

*Height adjustable IV pole 

*Accessories place  on corners

*Handle bar on head and leg rests for easy 
motion 

*Bumpers on 4 corners 

AÇIKLAMA DESCRIPTION 

*360° rotating cross brake castors

*Side rail open and close mechanism

*Removable head and footpanel

*Metalsheet matress platform 

*Urine bag holder 

*Adjustable IV pole»

*360° rotating cross brake castors

*Side rail open and close mechanism

*Removable head and footpanel

*Metalsheet matress platform 

*Urine bag holder 

*Adjustable IV pole

TEKNİK ÖZELLİKLER

TECHNICAL SPECS

SEDYELER

64

EMERGENCY STRETCHER

ACİL MÜDAHALE SEDYESİ         

MLT-ATS-10
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SEDYELER

66

GENERAL PURPOSE STRETCHER

GENEL AMAÇLI SEDYE

MLT-ATS-20
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TEKNİK ÖZELLİKLER

*Amortisör yardımı ile başucu  hareketi.

Hijyenik dizayna sahip yatma yüzeyi

2 adet  kilitlenebilir yan korkuluklar

Koruyucu çarpma tamponları

360° dönebilen merkezi fren sitemli tekerler

Manually headrest movement

Hygenic design matress platform 

2 pieces  lockable siderails  

Bumpers 

360° rotating cross brake castors 

AÇIKLAMA DESCRIPTION 

SEDYELER

68

GENERAL PURPOSE STRETCHER

GENEL AMAÇLI SEDYE

MLT-ATS-20
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SEDYELER

70

GENERAL PURPOSE STRETCHER

GENEL AMAÇLI SEDYE

MLT-ATS-40
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TEKNİK ÖZELLİKLER

Amortisör yardımı ile başucu  hareketi.

Hijyenik dizayna sahip yatma yüzeyi

2 adet metal kilitlenebilir yan korkuluklar

Koruyucu çarpma tamponları

360° dönebilen çapraz fren sitemli tekerler

Oksijen tüpü koyma yeri

Malzeme koymak için havuz

Manually headrest movement

Hygenic design matress platform 

2 pieces metal lockable siderails  

Bumpers 

360° rotating cross brake castors 

Space for oxygen tube 

Space for instrument 

AÇIKLAMA DESCRIPTION 

SEDYELER

72

GENERAL PURPOSE STRETCHER

GENEL AMAÇLI SEDYE

MLT-ATS-40
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JİNEKOLOJİK
MUAYENE MASALARI

GYNEOCOLOGICAL EXAMINATION COUCHS



76

JİNEKOLOJİK 
MASALAR

MLT-JMM-10
JİNEKOLOJİK MUAYENE MASASI MANUEL
GYNEOCOLOGICAL EXAMINATION COUCH MANUEL
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TEKNİK ÖZELLİKLER

*Masa baş-sırt, oturma ve teleskopik ayak kısmı olmak 
üzere üç bölümden oluşur.

*Masanın ayak ve topuk uzatma parçası kullanılmadığı 
zamanlarda masa gövdesi içine gizlenebilmektedir.

*Masanın üzerine çıkabilmek için kullanılan basamak 
teleskopiktir.

*Masanın sırt kısmında bulunan hidrolik sistem 
sayesinde kademeli ayarlanabilmektedir.

*Ayak uzatma parçasının altında hijyen standartlarına 
uygun atık toplama küveti vardır.

*Masa,sırt ve oturma kısmının altında 1 çekmece ve 
 1 kapak ünitesi bulunmaktadır.

*Table has three sections head-backrest, seat 
and telescopic foot part 

*Table’s leg extension is hideable 

*Telescopic step 

*Backrest adjustment with hydraulic system 

*Basin under the leg extension 

*Table has one drawer and one door unit under 
the backrest and seat part 

AÇIKLAMA DESCRIPTION 

JİNEKOLOJİK 
MASALAR

78

MLT-JMM-10
JİNEKOLOJİK MUAYENE MASASI MANUEL

GYNEOCOLOGICAL EXAMINATION COUCH MANUEL
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JİNEKOLOJİK 
MASALAR 3 MOTORLU JİNEKOLOJİK MUAYENE MASASI                         

3 MOTORS GYNEOCOLOGICAL EXAMINATION COUCH 

MLT-JME-30

80
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TEKNİK ÖZELLİKLER

Sırt bölümü elektrikli motor ile ayarlanabilir. 

Ayak bölümü manueldir.

0-25° aralığında trendelenburg yapabilmektedir.

Trendelenburg hareketi elektrikli motor ile 
ayarlanabilir.

El kumandası yardımı ile yerden yüksekliği 20 cm 
artırrılabilir veya azaltabilir.

El kumandası ile fonksiyonlar kontrol edilebilir.

Koltuğun yatak platformu dikişsiz olup, kan gibi 
lekelerin tutunmasına engel olmaktadır.

Masanın kaldırma kapasitesi 250 kgdir

Backrest adjustment with motor, 

Legrest adjustment manually 

0-25°  trendelenburg movement

Trendelenburg movement with electrical motors 

Height adjustment with the help of hand remote 
control 

All functions controled with hand remote control

Seats matress platform is seamfree so do not 
keep blood stain 

250 kg safe load capacity

AÇIKLAMA DESCRIPTION 

JİNEKOLOJİK 
MASALAR

82

3 MOTORS GYNEOCOLOGICAL EXAMINATION COUCH 

3 MOTORLU JİNEKOLOJİK MUAYENE MASASI                         

MLT-JME-30
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MEDİKAL KOLTUKLAR
MEDICAL CHAIRS



TEKNİK ÖZELLİKLER

*Elektronik motor yardımı ile yükseklik, başucu-
ayakucu hareketi.

*El kumandası

*Hijyenik dizayna sahip  yan kolçaklar

*Hijyenik dizayna sahip ayarlanabilir başlık

*Elektrostatik boyalı metal aksam.

*Height, headrest and legrest movement with 
electronic motors 

*Hand remote control 

*Hygenical design siderails 

*Hygenical design adjustable head part

*Electrostatically powder painted body 

AÇIKLAMA DESCRIPTION 

MEDİKAL
KOLTUKLAR

86

3 MOTORS ENT CHAIR

MLT-KBB-30
3 MOTORLU KBB KOLTUĞU   
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MEDİKAL
KOLTUKLAR 4 MOTORLU HEMODİYALİZ KOLTUĞU

MLT-HMD-40

88

4 MOTORS HEMODIALYSIS CHAIR

88
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TEKNİK ÖZELLİKLER

*Elektronik motor yardımı ile yükseklik, başucu, 
ayakucu ve trendelenburg hareketi.

*El kumandası

*360° dönebilen çapraz fren tekerler

*Hijyenik dizayna sahip yan kolçaklar

*Hijyenik dizayna sahip ayarlanabilir başlık.

*Elektrostatik boyalı metal aksam.

*Height, headrest, legrest and trendelenburg 
movement with motor 

*Handremote control 

*360° rotating cross brake system 

*Hygenic design siderails 

*Hygenic design adjustable headrest

*Electrostatically painted body

AÇIKLAMA DESCRIPTION 

MEDİKAL
KOLTUKLAR 4 MOTORLU HEMODİYALİZ KOLTUĞU

MLT-HMD-40

90

4 MOTORS HEMODIALYSIS CHAIR
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TEKNİK ÖZELLİKLER

Amortisör kontrollü baş-ayakucu

Kolay silinebilir deri döşeme

Hareketli kolçaklar

Metal aksamlar paslanmaya ve dış etkenlere karşı 
elektro-statik toz boyalı

*Legrest and headrest adjustment with gas 
spring

*easily cleanable upholstery

*movable arms

*Electrostatically powder painted body agains 
rust

AÇIKLAMA DESCRIPTION 

MEDİKAL
KOLTUKLAR

92

BLOOD DONATION CHAIR

MLT-KA-10
KAN ALMA KOLTUĞU
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HASTA
MUAYENE MASASI

EXAMINATION COUCH 



 MUAYENE
MASASI

96

WOODEN EXAMINATION COUCH

 MUAYENE MASASI AHŞAP       

MLT-MD-10

96
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TEKNİK ÖZELLİKLER

*Manuel ayarlanabilir baş kısmı

• Sabit ayak.

• Metal konstriksiyon üzeri MDF lam olup üzeri pvc 
kaplamadır.

• Havluluk aparatı.

*Manually adjustable headrest

• Fixed foot.

• Metal construction is made of MDF lamination 
and pvc coated.

• Towel holder.

AÇIKLAMA DESCRIPTION 

 MUAYENE
MASASI 
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WOODEN EXAMINATION COUCH

 MUAYENE MASASI AHŞAP       

MLT-MD-10
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 MUAYENE
MASASI  MUAYENE MASASI 

MLT-MD-20

100

EXAMINATION COUCH 

100
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TEKNİK ÖZELLİKLER

*Manuel ayarlanabilir baş kısmı

*Metal aksamlar paslanmaya ve dış etkenlere karşı 
elektro-statik toz boyalı

*Manually adjustable headrest

*electrostatically powder painted metal frame

AÇIKLAMA DESCRIPTION 

 MUAYENE
MASASI  MUAYENE MASASI 

MLT-MD-20

102

EXAMINATION COUCH 
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 MUAYENE
MASASI

104

ELECTRIC EXAMINATION TABLE

ELEKTİRİKLİ MUAYENE MASASI

MLT-MDE-10
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TEKNİK ÖZELLİKLER

*Elektronik motor yardımı ile yükseklik, başucu, 
ayakucu ve trendelenburg hareketi.

*El kumandası

*360° dönebilen çapraz fren tekerler

*Hijyenik dizayna sahip yan kolçaklar

*Hijyenik dizayna sahip ayarlanabilir başlık.

*Elektrostatik boyalı metal aksam.

*Height, headrest, legrest and trendelenburg 
movement with motor 

*Handremote control 

*360° rotating cross brake system 

*Hygenic design siderails 

*Hygenic design adjustable headrest

*Electrostatically painted body

AÇIKLAMA DESCRIPTION 

 MUAYENE
MASASI 

106

ELECTRIC EXAMINATION TABLE

ELEKTİRİKLİ MUAYENE MASASI

MLT-MDE-10
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İLAÇ VE TEDAVİ
ARABALARI

EMERGENCY CRASH CARTS



İLAÇ ve TEDAVİ 
ARABALARI

110

MLT-MTA-10

EMERGENCY CRASH CART

ACİL MÜDAHALE ARABASI

110
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TEKNİK ÖZELLİKLER

*Üst tabla antibakteriyel ABS malzeme 

*Teleskobik fren raylı çekmeceler,

*Özel tasarım gövde, HPL çekmeceler

*DKP profil üzeri elektrostatik toz boyalı iç iskelet 
sistemi

*HPL (Compact) defibrilatör sehpası

*Resusitasyon sehpası

*Serum askısı

*İkisi frenli dört adet teker

*Çöp kovası

*Antibacterial table top made of ABS material

*Telescopic rail drawers 

*Special design, HPL drawers

*Electrostatically powder painted metal tube 
frame 

*HPL (Compact) defibrilator table

*Resusection table 

*IV Stand

*4 castors 2 castors with brake 

*Bin

AÇIKLAMA DESCRIPTION 

İLAÇ ve TEDAVİ 
ARABALARI

112

MLT-MTA-10

EMERGENCY CRASH CART

ACİL MÜDAHALE ARABASI



İLAÇ ve TEDAVİ 
ARABALARIPANSUMAN ARABASI

DRESSING CART

MLT-MTA-20

TEKNİK ÖZELLİKLER

*Üst tabla antibakteriyel ABS malzeme 

*Teleskobik fren raylı çekmeceler,

*Özel tasarım gövde, HPL çekmeceler

*DKP profil üzeri elektrostatik toz boyalı iç iskelet 
sistemi

*İkisi frenli dört adet teker

*Çöp kovası

*Antibacterial table top made of ABS material

*Telescopic rail drawers 

*Special design, HPL drawers

*Electrostatically powder painted metal tube 
frame 

*4 castors 2 castors with brake 

*Bin

AÇIKLAMA DESCRIPTION 



TEKNİK ÖZELLİKLER

*Üst tabla antibakteriyel ABS malzeme 

*Teleskobik fren raylı çekmeceler,

*Özel tasarım gövde, HPL çekmeceler

*DKP profil üzeri elektrostatik toz boyalı iç iskelet 
sistemi

*İkisi frenli dört adet teker

*Çöp kovası

*Antibacterial table top made of ABS material

*Telescopic rail drawers 

*Special design, HPL drawers

*Electrostatically powder painted metal tube 
frame 

*4 castors 2 castors with brake 

*Bin

AÇIKLAMA DESCRIPTION 

İLAÇ ve TEDAVİ 
ARABALARI

114

MLT-MTA-30

MEDICINE AND ANESTHESIA CART

İLAÇ TEDAVİ VE ANESTEZİ ARABASI



TEKNİK ÖZELLİKLER

*Üst tabla antibakteriyel ABS malzeme 

*Teleskobik raylı çekmeceler

*Özel tasarım gövde, melamin çekmeceler

*DKP profil üzeri elektrostatik toz boyalı iç iskelet 
sistemi

*Defibrilatör sehpası

*Resusitasyon sehpası

*Serum askısı

*İkisi frenli dört adet teker

*Çöp kovası

*Antibacterial table top made of ABS material

*Telescopic rail drawers 

*Special design, melamine drawers

*Electrostatically powder painted metal tube 
frame 

*Defibrilator table

*Resusection table 

*IV Stand

*4 castors 2 castors with brake 

*Bin

AÇIKLAMA DESCRIPTION 

115

İLAÇ ve TEDAVİ 
ARABALARIACİL MÜDAHALE ARABASI       

EMERGENCY STRETCHER

MLT-MTA-40



TEKNİK ÖZELLİKLER

*Üst tabla antibakteriyel ABS malzeme 

*Teleskobik raylı çekmeceler

*Özel tasarım gövde, melamin çekmeceler

*DKP profil üzeri elektrostatik toz boyalı iç iskelet 
sistemi

*İkisi frenli dört adet teker

*Çöp kovası

*Antibacterial table top made of ABS material

*Telescopic rail drawers 

*Special design, melamine drawers

*Electrostatically powder painted metal tube 
frame 

*4 castors 2 castors with brake 

*Bin

AÇIKLAMA DESCRIPTION 

İLAÇ ve TEDAVİ 
ARABALARI

116

MLT-MTA-50

MEDICINE AND ANESTHESIA CART

İLAÇ TEDAVİ VE ANESTEZİ ARABASI  
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TEKNİK ÖZELLİKLER

*Üst tabla antibakteriyel ABS malzeme 

*Teleskobik raylı çekmeceler

*Özel tasarım gövde, melamin çekmeceler

*DKP profil üzeri elektrostatik toz boyalı iç iskelet 
sistemi

*İkisi frenli dört adet teker

*Çöp kovası

*Antibacterial table top made of ABS material

*Telescopic rail drawers 

*Special design, melamine drawers

*Electrostatically powder painted metal tube 
frame 

*4 castors 2 castors with brake 

*Bin

AÇIKLAMA DESCRIPTION 

İLAÇ ve TEDAVİ 
ARABALARI

118

MLT-MTA-120

DRESSING CART

PANSUMAN ARABASI



TEKNİK ÖZELLİKLER

Metal DKP sac gövde üzeri Antibakteriyel elektrostatik 
toz boya 

Antistatik ikisi frenli dört adet teker

ABS antibakteriyel kolay temizlenebilir  
dayanıklı üst tezgah

10 adet antibakteriyel şeffaf ilaç kutuları

Yan tarafta dosyalık

Bir adet çekmece

İtme kolu

* Metal sheet wth antibacterial electrostatically 
powder painted body

*Antistatically four wheels, two has brake 

*ABS antibacterail table top, easily cleanable 

*10 pieces antibacterial transparent medicine 
boxes 

*place for medical files  on side

*Drawer

*Push handle 

AÇIKLAMA DESCRIPTION 

119

İLAÇ ve TEDAVİ 
ARABALARIPANSUMAN ARABASI

DRESSING CART

MLT-MTA-130



TEKNİK ÖZELLİKLER

1.çekmece çalışma tepsisi olarak kullanlır.

Diğer çekmeceler bölünebilir ilaç gözleri mevcutur.

İki teker üzerinde kilit mekanizması mevcuttur.

Alt şase üzerinde sepet bulunmaktadır.

Arabayı hareket ettirirken kullanmak üzere özel 
tutma yerleri bulunmakatdır.

1.drawer is work tray 

Other drawers has seperator for medicine or 
other instruments

two castors has lock mechanism 

Basket for instrument 

handle to move the trollet 

AÇIKLAMA DESCRIPTION 

İLAÇ ve TEDAVİ 
ARABALARI

120

MLT-MTA-80

SERVICE DRESSING CART

SERVİS PASUMAN ARABASI



İLAÇ ve TEDAVİ 
ARABALARIİLAÇ TEDAVİ VE ANESTEZİ ARABASI  

MEDICINE AND ANESTHESIA CART

MLT-MTA-90

TEKNİK ÖZELLİKLER

*Üst tabla antibakteriyel ABS malzeme 

*Teleskobik fren raylı çekmeceler

*Özel tasarım gövde, ilaç saklama aparatlı   
 HPL çekmeceler

*12 gözlü antibakteriyel ilaç saklama gözü

*DKP profil üzeri elektrostatik toz boyalı iç iskelet 
sistemi

*İkisi frenli dört adet teker

*Çöp kovası

*Antibacterial table top made of ABS material 

*Telescopix rail drawers with brake 

*Special design body, HPL drawers fto keep 
medicine

*12 pieces antibacterial medicine boxes  

*Electrostaitcally powder painted  interior frame 
system made of metal tube profile 

*4 castors, 2 has brake 

*Bin

AÇIKLAMA DESCRIPTION 



TEKNİK ÖZELLİKLER

*Üst tabla antibakteriyel ABS malzeme 

*Teleskobik fren raylı çekmeceler

*Özel tasarım gövde, HPL çekmeceler

*DKP profil üzeri elektrostatik toz boyalı  
 iç iskelet sistemi

*İkisi frenli dört adet teker

*Antibacterial table top made of ABS material 

*Telescopic rail drawers with brake 

*special design body, HPL drawers 

*Electrostatically powder painted interior frame 
system made of metal tube profile

*4 castors, two has brake 

AÇIKLAMA DESCRIPTION 

İLAÇ ve TEDAVİ 
ARABALARI

122

MEDICINE STORAGE CART

İLAÇ DEPOLAMA ARABASI 

MLT-İDA-10



TEKNİK ÖZELLİKLER

*Üst tabla antibakteriyel ABS malzeme 

*Teleskobik fren raylı çekmeceler

*Özel tasarım gövde, HPL çekmeceler

*DKP profil üzeri elektrostatik toz boyalı iç iskelet 
sistemi

*İkisi frenli dört adet teker

*Antibacterial table top made of ABS material 

*Telescopic rail drawers with brake 

*special design body, HPL drawers 

*Electrostatically powder painted interior frame 
system made of metal tube profile

*4 castors, two has brake 

AÇIKLAMA DESCRIPTION 
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İLAÇ ve TEDAVİ 
ARABALARIİLAÇ DEPOLAMA ARABASI

MEDICINE STORAGE CART

MLT-İDA-20





DİĞER
ÜRÜNLER

OTHER PRODUCTS



DİĞER
ÜRÜNLER KOMODİN KOMPAKT 

COMPACT BEDSIDE CABINET

MLT-ETJ-10

126126
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TEKNİK ÖZELLİKLER

• HPL ( kompakt ) Malzeme.

• Bir adet dolap, raf ve teleskobik çekmece.

• Aluminyum ana gövde.

• HPL ( compactt ) material

• One cupboard, shelf and one drawer with 
telescobic rail

• Aluminium main frame 

AÇIKLAMA DESCRIPTION 

DİĞER
ÜRÜNLER KOMODİN KOMPAKT 

COMPACT BEDSIDE CABINET

MLT-ETJ-10

128



TEKNİK ÖZELLİKLER

• Üst tabla BAS

• Bir adet dolap ve teleskobik çekmece.

• Ana gövde metal

 table top made of ABS material  

• One cupboard, shelf and one drawer with 
telescobic rail

• metal main frame 

AÇIKLAMA DESCRIPTION 
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HASTANE
AKSESUARLARIKOMODİN AHŞAP

MELAMINE BEDSIDE CABINET

MLT-ETJ-20



TEKNİK ÖZELLİKLER

• Üst tabla HPL ( kompakt).

• Bir adet dolap ve teleskobik çekmece.

• Ana gövde laminat kaplı yonga levha ve 
alüminyum profil.

•HPL ( compact) top table 

• One cupboardi and one drawer with 
telescobic rail 

•Main body covered with laminate chipboard 
and aluminium profile.

AÇIKLAMA DESCRIPTION 

DİĞER
ÜRÜNLER

130

COMPACT BEDSIDE CABINET

KOMODİN KOMPAKT

MLT-ETJ-40



TEKNİK ÖZELLİKLER

• Komidin ve yemek masası aynı üründe  
kombine edilmiştir.

• Yemek masası kullanılmadığı zaman katlanarak 
komidinin yanına gizlenebilir.

•Overbed table integrated to bedside cabinet 

• Overbed easily folding and hiding   
next to bed side cabinet

AÇIKLAMA DESCRIPTION 
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HASTANE
AKSESUARLARIKOMODİN YEMEK MASALI AHŞAP 

MELAMINE BEDSIDE CABINET INTEGRATED WITH OVER BED TABLE

MLT-EYM-10



TEKNİK ÖZELLİKLER

• Komidin ve yemek masası aynı üründe  
kombine edilmiştir.

• Yemek masası kullanılmadığı zaman katlanarak 
komidinin yanına gizlenebilir.

•Overbed table integrated to bedside cabinet 

• Overbed easily folding and hiding   
next to bed side cabinet

AÇIKLAMA DESCRIPTION 

DİĞER
ÜRÜNLER

132

METAL BEDSIDE CABINET INTEGRATED WITH OVERBED TABLE  
  

KOMODİN YEMEK MASALI METAL 

MLT-EYM-20



TEKNİK ÖZELLİKLER

• Üst tabla ahşap .

• Yüksekliği ayarlanabilir.

• Ana gövde DKP profilden imal edilmiş 
elektrostatik toz boyalı.

• Wooden top table

• Height adjustable

• Main frame  electrostatically powder painted 
metal body  

AÇIKLAMA DESCRIPTION 

133

HASTANE
AKSESUARLARIYEMEK MASASI AHŞAP TABLALI 

OVERBED TABLE WITH MELAMINE TOP

MLT-DB-10



TEKNİK ÖZELLİKLER

• Yüksekliği ayarlanabilir.

• Ana gövde DKP profilden imal edilmiş

elektrostatik toz boyalı.

• Height adjustable

• Main frame  electrostatically powder painted 
metal body  

AÇIKLAMA DESCRIPTION 

DİĞER
ÜRÜNLER

134

OVERBED TABLE

YEMEK MASASI TABLALI

MLT-DB-20



TEKNİK ÖZELLİKLER

• Üst tabla ahşap .

• Yüksekliği ayarlanabilir.

• Ana gövde DKP profilden imal edilmiş

elektrostatik toz boyalı.

• Wooden top table

• Height adjustable

• Main frame  electrostatically powder painted 
metal body  

AÇIKLAMA DESCRIPTION 
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HASTANE
AKSESUARLARIYEMEK MASASI AHŞAP TABLALI

OVERBED TABLE WITH MELAMINE TOP

MLT-DB-30



TEKNİK ÖZELLİKLER

• Üst tabla kompakt, hareketli ve tutma aparatlı .

• Yüksekliği ayarlanabilir.

• Ana gövde DKP profilden imal edilmiş

elektrostatik toz boyalı.

• compact  top table with handling apparatus

• Height adjustable

• Main frame  electrostatically powder painted 
metal body  

AÇIKLAMA DESCRIPTION 

DİĞER
ÜRÜNLER
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COMPACT OVERBED TABLE

YEMEK MASASI KOMPAKT

MLT-DB-40



HASTANE
AKSESUARLARIREFAKATÇİ KOLTUĞU

ACCOMPANY CHAIR

MLT-REF-10

TEKNİK ÖZELLİKLER

• Elektrostatik boyalı metal gövde

• Kolay silinebilir kumaş veya deri döşeme 

• Yatak haline gelebilen ergonomik tasarım

• Electrostatically powder painted body

• Easy to clean fabric or artificial leather 
upholstery

• Ergonomical design armchair become bed

AÇIKLAMA DESCRIPTION 



TEKNİK ÖZELLİKLER

*Bir taşıyıcı araba, üst kısmına konulan şeffaf 
pleksiglas küvetten oluşmakta

*Küvet içinde sıvı geçirmeyen, terletmeyen özel 
astarlı bebek yatağı bulunmakta

*360° dönebilen, ikisi kilitlenebilen tekerlekler

*Metal aksamlar paslanmaya ve dış etkenlere 
karşı elektro-statik toz boyalı

*Plexy glass cradle  on top

*waterproof matress for babies

*360° rotating castors, two castors has 
brake

*electrostatically powder painted body 
against rust

AÇIKLAMA DESCRIPTION 

DİĞER
ÜRÜNLER
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BABY COD

BEBEK KODU

MLT-BTA-10



HASTANE
AKSESUARLARIBEBEK KODU

BABY COD

MLT-BTA-20

TEKNİK ÖZELLİKLER

*Bir taşıyıcı araba, üst kısmına konulan şeffaf 
pleksiglas küvetten oluşmakta

*Küvet içinde sıvı geçirmeyen, terletmeyen özel 
astarlı bebek yatağı bulunmakta

*360° dönebilen, ikisi kilitlenebilen tekerlekler

*Metal aksamlar paslanmaya ve dış etkenlere 
karşı elektro-statik toz boyalı

*Metal dolap

*Plexy glass cradle  on top

*waterproof matress for babies

*360° rotating castors, two castors has 
brake

*electrostatically powder painted body 
against rust

*Metal cabinet

AÇIKLAMA DESCRIPTION 



TEKNİK ÖZELLİKLER

*Metal aksamlar paslanmaya ve dış etkenlere 
karşı elektro-statik toz boyalı

*Oturum ve sırt kısmı kolay silinebilir deri.

*Electrostatically powder painted metal 
frame 

*easy to clean back rest and seat part made 
of artificial leather 

AÇIKLAMA DESCRIPTION 

DİĞER
ÜRÜNLER
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WAITING CHAIR (2 OR 3 PERSON) 

BEKLEME KOLTUĞU (2’li veya 3’lü)

MLT-BK-10
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TEKNİK ÖZELLİKLER

Döner tekerlekli amörtisörlü çalışma taburesi stool with gas spring  

AÇIKLAMA DESCRIPTION 

DİĞER
ÜRÜNLER
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STOOL

TABURE

MLT-TBR-10



TEKNİK ÖZELLİKLER

Plastik ayaklı tekerlekli yüksekliği ayarlanabilir 
serum askısı

Metal ayaklı tekerlekli yüksekliği ayarlanabilir 
serum askısı

height adjustable IV pole, plstic legs 

height adjustable IV pole, metal legs 

AÇIKLAMA DESCRIPTION 
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HASTANE
AKSESUARLARISERUM ASKISI

IV POLE

MLT-SA-20MLT-SA-10



TEKNİK ÖZELLİKLER

Medikal cihazları koymak için tasarlanmıştır.

Tekerlekleri sayesinde taşınması kolaydır. 

Metal aksamlar paslanmaya ve dış etkenlere 
karşı elektro-statik toz boyalı

Medikal cihaz koyulacak tablanın dışında 1 adet 
çekmece ve 1 adet rafı vardır

Suitable for medical device

Easy motion with castors

Electrostatically powder painted metal body 

Medical device table top, one drawer and 
one shelf

AÇIKLAMA DESCRIPTION 

DİĞER
ÜRÜNLER
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MEDICAL DEVICE TROLLEY

CİHAZ ARABASI

MLT-CA-10



TEKNİK ÖZELLİKLER

Medikal cihazları koymak için tasarlanmıştır.

Tekerlekleri sayesinde taşınması kolaydır. 

Korozyona karşı dayanıklı malzemeden 
üretilmiştir.

Medikal cihaz koyulacak tablanın dışında 1 adet 
çekmece ve 2 adet rafı vardır.

suitable for medical device.

Easy motion with castors

Made of anticorrosion material

medical device place, one drawer and two 
shelves

AÇIKLAMA DESCRIPTION 
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HASTANE
AKSESUARLARICİHAZ ARABASI

MEDICAL DEVICE TROLLEY

MLT-CA-20



TEKNİK ÖZELLİKLER

Medikal cihazları koymak için tasarlanmıştır.

Tekerlekleri sayesinde taşınması kolaydır. 

Metal aksamlar paslanmaya ve dış etkenlere 
karşı elektro-statik toz boyalı

Medikal cihaz koyulacak tablanın dışında  1 adet 
sepeti vardır

Suitable for medical device

Easy motion with castors

Electrostatically powder painted metal body 

Medical device table top, one basket

AÇIKLAMA DESCRIPTION 

DİĞER
ÜRÜNLER
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MEDICAL DEVICE TROLLEY

CİHAZ ARABASI

MLT-CA-30



TEKNİK ÖZELLİKLER

Tekerlekleri sayesinde seyyar olarak kullanılabilir.

Lamba spiralli olup açısı ayarlanabilir.

Metal aksamlar paslanmaya ve dış etkenlere 
karşı elektro-statik toz boyalı

*Moving operation light 

*adjustable light

*electrostatically powder painted body 

AÇIKLAMA DESCRIPTION 
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HASTANE
AKSESUARLARISEYYAR LEDLİ MUAYENE LAMBASI

MOVABLE EXAMINATION LIGHT WITH LED

MLT-MLA-10



DİĞER
ÜRÜNLER
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FOAM MATRESS

SÜNGER YATAK

MLT-YTK-10
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HASTANE
AKSESUARLARISÜNGER YATAK

FOAM MATRESS

MLT-YTK-20








