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Szigetelési szint                                                                                      
monitorozása                     
 
Orvosi műszerek 

szigetelési szintjének 

gyors vizsgálatára                                           

 

Orvosi műszervizsgálók és 
szimulátorok  

A defibrillátor- és infúziós 

szivattyúvizsgálók, beteg 

szimulátorok stb. teszik 

lehetővé az orvos biológiai 

műszerek gyors és 

megbízható vizsgálatát.                                                                                            

                           Biztonság 

Villamos tápegység védelmi 

rendszerrel növeli a 

biztonságot 

 Villamos karbantartáshoz 
jól felszerelt 

       Jó minőségű készülékek és 

szerszámok villamos és 

mechanikai karbantartáshoz 

Biztonsági vizsgálat 

Kötelező vizsgálatok az 

IEC/EN62353 és DIN VDE 

0701-0702 szerint egyetlen 

műszerrel 

Nagyfokú ergonómiájú 
TowerLine munkapad 
 
Az integrált és ergonomikus 

pad javítja a munka 

hatékonyságát 

A TEKLAB  Biomedical Instruments karbantartó pad 

lehetővé teszi orvos biológiai készülékek vizsgálatát és 

karbantartását kórházi műhelyekben. Professzionális 

munkakörnyezetet biztosít különböző orvosi műszerek 

villamos és mechanikai karbantartásához és vizsgálatához. 
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A kórházakat gyakran szerelik fel orvos biológiai 

műszerkarbantartó műhelyekkel, a gyors 

szervizelés biztosítására. Jellemzően a 

műhelyeket villamos és mechanikai 

karbantartásra és orvos biológiai műszerek 

vizsgálatára tervezik meg. 

A méréseket és a dokumentálást az orvosi 

készülékekre vonatkozó kötelező nemzetközi 

szabványok szerint kell elvégezni.   

A TEKLAB orvos biológiai műszerkarbantartó 

pad professzionális környezetet biztosít az alábbi 

feladatok elvégzéséhez: 

• Villamos biztonsági vizsgálat (orvos 

biológiai és villamos műszerek) 

• Defibrillátor vizsgálat 

• Infúziós szivattyú vizsgálat 

• Lélegeztető technika vizsgálat 

• Nagyfrekvenciás sebészet működésvizsgálat 

• Beteg szimulátor 

• Fotometria és belső megvilágítás 

monitorozás 

• Készülékek szigetelési szintjének 

monitorozása 

• Villamos és mechanikai karbantartás 

 

A vevő kiválaszthatja, hogy mely vizsgáló 

eszközök szükségesek a saját tevékenységéhez. 

Vizsgáló kábelek és adapterek kaphatók a 

vizsgáló eszközök különböző gyártók 

készülékeihez történő csatlakoztatásához. 

Akkreditált kalibrációs szolgáltatás áll 

rendelkezésre az összes orvosi 

vizsgálóeszközhöz. 

ELŐNYÖK 
Megfelel az előírásoknak 
Az összes orvos biológiai vizsgáló műszer 

megfelel a nemzetközi előírásoknak. A 

megbízható műszerek teljes körű 

jegyzőkönyveket szolgáltatnak 

dokumentálás célokra. 
Jobb munkavégzési hatékonyság  
A TEKLAB orvos biológiai műszerkarbantartó 

pad professzionális műszereket és magas szintű 

ergonómiát kínál, ami folyamatos karbantartást 

és vizsgálatot tesz lehetővé. 

Megbízható kalibrációs szolgáltatás 
Rendszeres kalibrációs szolgáltatás áll 

rendelkezésre az összes orvos biológiai műszer 

kalibrálásához pontosságuk biztosítására. 

Alacsony fenntartási költségek 
A robusztus munkapad konstrukció és a 

beépített műszer kivitel rendkívül hosszú pad 

élettartamot tesznek lehetővé. Ez alacsony 

élettartam költséget eredményez. 

Minőség és tapasztalat 
A TEKLAB megoldásokat világszerte több mint 

100 országban használják igényes ipari 

alkalmazásokban. Ez a tapasztalat mutatkozik 

meg a TEKLAB megoldások magas minőségi 

színvonalában. 

Az összes TEKLAB konstrukciót a Kontram 

finn cég gyártja. 

PROFESSZIONÁLIS 
                 ORVOS  BIOLÓGIAI  MŰSZER  VIZSGÁLAT 


