
All of its components designed as modular to give the customer a 
big range of configuration. So electirical and gas components can 
be added or removed easily according to hospital requirement. 
No need to stop full system because of technical service.
Grounding in all detachable metal parts.

Tüm kompenentler modüler özelliktedir. Daha sonra oluşacak 
hastane gereksinimine göre elektrik prizleri ve gaz prizlerini 
arttırma ve azaltmaya olanak sağlayacak şekilde dizayn 
edilmiştir.
Teknik servis hizmeti için sistemin durmasına gerek yoktur.
Sökülebilir tüm metal parçalarda topraklama mevcuttur.

Vertical Intensive Care Unit 
Dikey Yoğun Bakım Ünitesi

Vertical intensive care unit is developed for narrow spaces.
Dar alanlar için geliştirilmiş dikey yoğun bakım ünitesi
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Can be equipped with such additionally helping accessories as 
stainless steel pipes for serum suspensions, syringe pumps, 
monitor stand or inspection lamps.
Paslanmaz çelik aksesuar boruları, serum askısı, şırınga 
pompaları, monitör sehpası veya muayene lambaları gibi 
ekipmanların kullanılmasında yardımcı olur.

sİNAN
SPECIFICATIONS / ÖZELLİKLER

 •  EN ISO 9001 and EN ISO 13485 : Quality management Systems 
 •  93/42/EEC Medical devices directive 
 •  EN ISO 11197 : Medical supply units
 •  EN ISO 7396-1 : Medical gas pipeline Systems – Part 1
 •  Electromagnetic Compatibility (EMC) Testing & Certification
 •  Epoxy paint finish White RAL 9016

 •  EN ISO 9001 ve EN ISO 13485: Kalite Yönetim Sistemleri
 •  93/42/EEC Tıbbi Cihazlar Yönetmeliği
 •  EN ISO 11197: Tıbbi ortamlar için besleme üniteleri
 •  EN ISO 7396-1: Tıbbi gaz boru sistemleri - Bölüm 1
 •  Elektromanyetik Uyumluluk (EMC) Test ve Belgelendirme
 •  Epoksi boya Beyaz RAL 9016

Can be designed as single, double, triple or quad channel 
according to the requirements.
İhtiyaçlara göre tek, çift, üç veya dört kanallı olarak 
tasarlanabilir.

Electrical,Low voltage compartment
Elektrik, Düşük voltaj bölmesi

Medical Gas compartment
Tıbbi Gaz bölmesi
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