
 

 

 

 

 

Carrydose Ki 

Hasta Tedavi Arabası 
 
 

Carrydose Ki, hasta tedavilerinin güvenli ve pratik bir şekilde uygulanmasını sağlayan, 

opsiyonel öğelerle kurumun ihtiyaçlarına göre esnek bir şekilde tasarlanan hasta 

tedavi arabasıdır. 

Özellikler 

⎯ Carrydose Ki’ye, servise taşınan ilaç kasetleri yüklenir. Her 

iki yönünün kullanılması sayesinde 2 adet ilaç kaseti 

yüklenebilir. 

⎯ Carrydose Ki’ye yüklenen ilaç kasetleri için, opsiyonel 

olarak kilit seçeneği sunulabilir. 

⎯ Carrydose Ki’nin iskeleti, korozyona dayanıklı alüminyum 

materyalden imal edilmiştir. Köşeleri, yaralanmaları 

önlemek amacıyla yuvarlatılmıştır. 

⎯ Carrydose Ki üzerine konumlandırılan laptopta HBYS 

çalıştırılabilir. Hemşireler bu sayede, hasta bilgilerini anlık 

olarak ekrandan görüp, ilaç tedavilerini güvenle ve 

kolayca uygulayabilirler. 

Teknik Bilgiler 

Genişlik: 56cm  

Derinlik: 55cm 

Yükseklik: 103 - 113cm 

Hasta kapasitesi: 

24 

İlaç kasetlerinde kilit 

opsiyonu 

Toplam ilaç yükleme 

kapasitesi: 72 L 

Hasta başına ilaç yükleme 

kapasitesi: 3 - 4,5 L 

Atık kutusu kapasitesi:  

15 L 
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Tecnocar T-12  

Hasta Tedavi Arabası 
 
 

Tecnocar T-12, hasta tedavilerinin güvenli ve pratik bir şekilde uygulanmasını sağlayan, 

opsiyonel öğelerle kurumun ihtiyaçlarına göre esnek bir şekilde tasarlanan “pilli” hasta 

tedavi arabasıdır. 

Özellikler 

⎯ Tecnocar T-12, servise taşınan ilaç kasetlerinin yükleneceği 

pilli hasta tedavi arabasıdır. Tecnocar T-12’ye yaklaşık 12 

hastanın ilaçlarını içeren 1 kaset yüklenebilir. 

⎯ Tecnocar T-12’ye yüklenen ilaç kasetleri için opsiyonel 

olarak kilit ve elektronik kilit seçeneği sunulabilir. Elektronik 

kilit opsiyonunda, kaset kilidi sadece hastanın ekrandan 

seçilmesi durumunda otomatik olarak açılır. 

⎯ Tecnocar T-12’nin pili, üzerindeki tüm elektronik 

ekipmanları besleyebilir ve üzerinde HBYS çalıştırılabilir. 

Hemşireler bu sayede, hasta bilgilerini anlık olarak 

ekrandan görüp, ilaç tedavilerini güvenle ve kolayca 

uygulayabilirler. 

Teknik Bilgiler 

Genişlik: 63cm  

Derinlik: 55cm 

Yükseklik: 115cm 

Hasta kapasitesi: 12 

Atık kutusu kapasitesi: 15 L 

İlaç kasetlerinde kilit ve 

elektronik kilit opsiyonu 

Pil çalışma süresi: ort. 8 saat 

Pil şarj süresi: ort. 3 saat 

Pil bitiyor uyarısı: ort. 30 dk 

Gece kullanımı ve 

çekmece açıldı uyarısı için 

led ışıklandırma 

Korozyona dayanıklı 

aluminyom iskelet 
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