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ÇOK FONKSİYONLU PORTATİF MEDİKAL KOLTUK

 Bu buluş, hastaların ihtiyaç hissettikleri her anda temiz oksijen alabilmelerini sağlayan oksijen kon-
santratörü , çok ince zerreler halinde alınması gerekli ilaçları rahatlıkla alabilmelerini ve bulundukları ortamın 
nemlendirilmesini sağlayan ultrasonik nebulizer , istedikleri zaman tansiyonlarını (kan basıncı) ölçüp kayd-
edebilmelerini sağlayan dijital  tansiyon ölçer , ihtiyaç hissettiklerinde uzanmaları için yatak konumunu 
alabilen ve fiziksel engelli hastaların ayağa kalkıp koltuk değnekleri ile yürümeleri gerektiğinde oturma yer-
inin belli bir açıya kadar kalkarak hastanın kolayca ayağa kalkabilmesini sağlayan lift sistemi gibi özellikleri 
üzerinde dahili olarak barındıran çok fonsiyonlu portatif medikal koltuk ile ilgilidir.            
            Yukarıda bahsedilen bütün özellikler tek merkezden elektronik kumanda sistemi ile rahatça kontrol 
edilebilmektedir.
            Günümüzdeki medikal koltuklar, masaj yapmak ve/veya hastanın hareketini sağlamaktan başka 
hastanın sürekli ihtiyacı olabilecek başka bir fonksiyon ve kolaylık sağlamamaktadır. Hasta acil oksijen solu-
maya ihtiyaç duyduğunda (özellikle kemoterapi merkezlerinde hastaların %50’sinin eşzamanlı olarak oksi-
jen ihtiyacı duyduğu yapılan araştırmalarda ortaya çıkmıştır) oksijen tüpünü, zerreler halinde bir ilaç alması 
gerektiğinde ultrasonik nebulizeri, periyodik olarak tansiyonunun ölçülmesi gerektiğinde tansiyon aletini 
ya da bu cihazların hepsini birden yanında taşımak zorunda kalmaktadır, fiziksel engelli hastalar ise ayağa 
kalkmaları gerektiğinde ikinci bir kişiye ihtiyaç duymaktadır.



SONRAKI SAYFA

3

çok fonksiyonlu portatif medikal koltuk
www.olymposdesign.com

 AMAÇ

 Günümüzde sağlık kuruluşlarında, hastanelerde (özellikle kemoterapi, hemodiyaliz ve kan alma 
merkezlerinde) ve bireysel olarak kullanılan medikal koltukların hastanın bir çok ihtiyacını karşılamakta 
yetersiz kaldığı düşüncesiyle tasarlanan bu yeni çok fonsiyonlu portatif medikal koltuk hastanın istediği 
zaman yaslanma yerini  yatırarak uzanabilmesini, ayağa kalkmak istediğinde sadece bir düğme ile oturma 
yerini kaldırarak kendi kendine ayağa kalkabilmesini, oksijen alması gerektiğinde yine bir düğme ile oksijen 
konsantratörünü çalıştırarak oksijen alabilmesini, buhar halinde ilaç alması ya da ortamın nemlendirilm-
esini istediğinde bir tuşla ultrasonik nebulizeri çalıştırarak bunu sağlayabilmesini, tansiyonunu ölçmek 
istediğinde dijital tansiyon ölçer  ile kendi tansiyonunu hassas bir şekilde ölçebilmesini sağlamaktadır.
 Çok fonksiyonlu medikal koltuk ; diyaliz , kan alma , periton diyalizi, palyatif bakım , plazmaferez te-
davi işlemleri, onkoloji, kemoterapi ve rehabilitasyon amaçlı olarak kullanılabilmektedir.

 OKSİJEN TÜPÜNE SON...

 Çok fonksiyonlu medikal koltuk oksijen tüpüne olan mec-
buriyeti ortadan kaldırıyor. Oksijen tüpleri pahalı, taşınması zor ve 
çabuk tükenmeleri sebebiyle kullanılmaları zor olan ürünlerdir. Çok 
fonksiyonlu medikal koltuk ise üzerinde dahili olarak bulunan oksi-
jen konsantratörü sayesinde 24 saat aralıksız oksijen üretebilir. Bu 
durum oksijen tüpü kullanılmasındaki bütün zorlukları ve ayrıca 
maddi külfeti ortadan kaldırır.

 ARTIK HASTALAR İLAÇLARINI RAHATLIKLA İNCE ZERRELER HALİNDE SOLUYARAK      
 KULLANABİLİR 

 Çok fonksiyonlu medikal koltuk dahili olarak üzerinde bulu-
nan ultrasonik nebulizer sayesinde hastalara büyük kolaylık sağlar, 
ortamın nem seviyesi düştüğünde ortamı nemlendirebilir veya 
hastanın nefes yoluyla bir ilaç alması gerekiyorsa ortama kullanacağı 
ilacı ince zerreler halinde buharlaştırarak yayabilir ya da  maske 
bölmesinde bulunan özel maskesiyle hastanın ilacını kullanabilm-
esini sağlar.



ÖNCEKI SAYFA

4

OlymposDesign
ARTIK HASTALAR TANSIYONLARINI ISTEDIKLERI ZAMAN DIJITAL OLARAK ÖLÇÜP 
KAYDEDEBILIR

 Çok fonksiyonlu medikal koltuk dahili olarak üzerinde bulunan 
dijital tansiyon ölçer sayesinde herkesin rahatlıkla tansiyonunu ölçüp 
kaydedebilmesini sağlar. Böylece kaydedilen değerler daha sonra kontrol 
edilerek tansiyondaki değişimler değerlendirilebilir.

ARTIK ENGELLI HASTALAR IKINCI BIR KIŞIYE IHTIYAÇ DUYMADAN RAHATLIKLA 
AYAĞA KALKABILIR

 Çok fonksiyonlu medikal koltuk sayesinde hareket zorluğu çeken 
hastalar ayağa kalkabilmek için ikinci bir kişiye ihtiyaç duymadan sadece 
kumanda panelindeki bir tuşa basarak özel elektrolift mekanizması 
sayesinde ayağa kalkabilir ve koltuk değnekleri ya da walker  yardımı ile 
yürüyerek zorunlu ihtiyaçlarını karşılayabilirler.

ÇOK FONKSIYONLU MEDIKAL KOLTUK GEREKTIĞINDE BIR YATAK ŞEKLINI ALABILIR

 Çok fonksiyonlu medikal koltuk gerektiğinde yaslanma yeri ku-
manda panelinde bulunan bir tuş ile 180 ° yatırılarak bir yatak haline 
getirilebilir. Bu özellik medikal koltuğun kemoterapi ve hemodiyaliz 
koltuğu olarakta rahatlıkla kullanılabilmesini sağlar.
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ÇOK FONKSIYONLU MEDIKAL KOLTUK OPSIYONEL OLARAK EKLENEBILECEK 
ELEKTRIK  MOTORU ILE HAREKET EDEBILIR.

 Çok fonksiyonlu medikal koltuk opsiyonel olarak eklenebilecek 
elektrik motoru sayesinde kumanda panelinden kumanda edilerek ileri 
geri hareket edebilir ve dönüşler yapabilir.

ÜZERINDE BULUNAN SERUM DIREĞI SAYESINDE HASTALARA SERUM VERILEBILIR

 Çok fonksiyonlu medikal koltuk dahili olarak üzerinde bulunan 
uzayıp kısalabilen, sağ yada sol yana taşınabilir özellikte serum direği 
bulundurur. Serum direği gerektiğinde çıkarılabilir ve taşınabilir özel-
liktedir.

AKSESUARLAR IÇIN ÖZEL BÖLME

 Çok fonksiyonlu medikal koltuğun sol yanı üzerinde özel bir ak-
sesuar bölmesi bulunur. Bu bölmede gerektiğinde kullanılmak üzere 
oksijen maskesi, nebulizer buhar maskesi ve tansiyon ölçer bağlama 
aparatı yer alır.
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