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ERKA.
KAN BASINCI ölçümünde öncü.

1889'dan beri - Made in Germany. 

1889'dan beri - aile şirketi

1889'dan beri - sağlığınız için çalışmaktadır
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1889'dan  
beri  

ALMANYA'DA  
ÜRETİLMEKTEDİR.

ERKA.'nın iddiası, doktorlara mesleki faaliyetlerini 
yerine getirmeleri için ihtiyaç duydukları en hassas 
ölçümlü ve en yüksek verimli cihazları sunmaktır. 
Ürünlerimizi geliştirirken bunların kolay kullanılabilir, 
uzun ömürlü ve işlevsel olmalarına özellikle dikkat 
ediyoruz. 
İnovasyon ölçütümüz teknolojik karmaşa yerine 
mekanik ustalığı temel alır. Bu nedenle her ERKA. 
logosuna sahip ürün MADE İN GERMANY kalite 
mührüne de sahiptir.
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1989’dan beri 
4. NESİL aile irketi.

1934 yılına ait standart teşhis modeli

ERKA.'nın amacı karşılıklı saygı ekseninde uzun 
soluklu müşteri ilişkileri geliştirmektir. Müşterilerimizi 
ailemizin vazgeçilmez birer parçası olarak görüyor 
ve iş hedeflerini kendimiziymiş gibi sahipleniyoruz. 
Bu sorumlulukla da ilgili olmasına rağmen asıl 
neden gaye için duyduğumuz coşkudur.  
SİZİN GAYENİZ İÇİN.
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Sağlığınıza adanmış.

1889'dan beri.

Gelenek geçmişten ilham alırken inovasyon geleceğe 
bakar. Dördüncü nesil tarafından yürütülen bir aile 
şirketi olarak geleneksel değerleri ve ileriye dönük 
teknolojileri zarif şekilde birleştirmeyi başardık.  
ERKA.'nın 1927 yılında piyasaya sürdüğü ilk endüst-
riyel imalat kan basıncı ölçüm cihazı Erkameter kan 
basıncı ölçümünde devrime yol açtı. Erkameter E ci-
hazı 87 yıl sonra bu geleneği tekrarladı: dijital ölçüm, 
mobil kullanım ve en hassas sonuçlar.  
MADE İN GERMANY. 125 YILDAN BERİ. 
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myERKA

Başarılı kan basıncı yönetimi, hastanın tedaviye etkin 
şeklide dahil edilmesiyle başlar. myERKA platformu, 
otomatik ölçüm desteğine ve sonuçların belgelenme-
sine ek olarak kan basıncınızla ilgili tüm verilerin ve 
bilgilerin her zaman ve dünya çapında kullanılmasını 
mümkün kılar.
 
myERKA'nın kalbinde kişiye özel ölçüm değerleri 
yönetimi yatıyor. Bu sayede kan basıncınızda eğilim 
oluşturmaya yönelik önemli göstergeleri dikkate 
alarak detaylı takip kontrolü oluşturmak mümkündür. 
Örneğin tedaviye yönelik gibi açıklayıcı tavsiyeler 
kişisel kan basıncı ölçüm değerlerinizin sonradan 
da şeffaflığı, karşılaştırılabilirliği ve takip edilebilirliği 
içindir. Çünkü değişmeyen bir gerçek vardır: güvenilir 
bir kan basıncı tarihçesi tedavinizi gerçekleştiren 
doktorlar için paha biçilmez değer taşır ve uygun 
tedavinin seçilmesi için sağlam bir temel oluşturur. 
Sadece bir tıkla kişisel kan basıncı değerlerinizi özel 
tedavi görüşmenizde temel alması için doktorunuza 
gönderebilirsiniz.



14 15

XXL Garanti. 

125 YILDIR BİZE güvendiğiniz 
için teşekkür ederiz.

Güven kazanılmalıdır. Süreklilik ve sürdürülebilirlik 
sayesinde hak edilmelidir. Dördüncü nesil aile şirketi 
ERKA. "Made in Germany" kalite taahhüdünün 
arkasında duruyor. Tercihlerini ERKA. ürünlerinden 
yana kullananlar bilinçli olarak yüksek kalite ve 
uzun ömür arar. Ürünlerimizin kalitesinin arkasında 
duruyoruz; bunu ERKA. XXL garantisi kanıtlıyor. Ürü-
nü satın aldıktan sonra www.erka.org/xxl-garantie 
adresi üzerinden kaydedin ve ücretsiz olarak beş yıla 
kadar varan ek garanti süresi elde edin. ŞARTSIZ VE 
KOŞULSUZ. 
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DOKTORLAR İÇİN KAN BASINCI ÖLÇME CİHAZLARI

ELEKTRONİK

Erkameter E 

Erkameter E flex

Erkameter 125 PRO

CIVALI

Erkameter 3000

Erkameter 3000 ECO

HAVALI

Vario

Perfect Aneroid 48

Perfect Aneroid 56

Perfect Aneroid 48 Klinik

Perfect Aneroid 56 Klinik 

Profi 48

Profi 56

Profi 48 Klinik 

Kobold

Kobold Smart

Switch 2.0 Comfort

Switch 2.0 Smart

Switch 2.0 Simplex

1
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DOKTORLAR İÇİN KAN BASINCI ÖLÇME CİHAZLARI



18 19

DOKTORLAR İÇİN KAN BASINCI ÖLÇME CİHAZLARI
ELEKTRONİK

ERKAMETER E

İNOVASYON TASARIMLA BULUŞUYOR

YEDEK PARÇALAR VE MANŞETLER

ERKAMETER E Masa Modeli 
GREEN CUFF gri Smart Rapid manşetlerle
Set İçeriği Boylar 3,4,5  420.71293

ERKAMETER E Masa Modeli 
GREEN CUFF gri Smart Rapid tek parça manşetle
Set İçeriği Boylar 3,4,5  420.81293

ERKAMETER E Masa Modeli 
bir adet GREEN CUFF beyaz Smart 
tek hasta yumuşak manşetle
10'luk kutu

Boy 3   420.91673
Boy 4  420.91073
Boy 5   420.91473

Profesyonel kullanım için sade zarafet. Erkameter E, başarılı Erkameter ürün serimizin en son üyesidir. En aza indir-
genmiş, sade tasarımlı ve kesin sonuçlar veren Erkameter E cihazı, profesyonel kan basıncı ölçüm alanında sayısız 
yeni kıstas oluşturuyor.

ADVANCED ve CLASSIC modlarında kardiyolojik hastalıkların teşhisi ve terapisi gerçekleşirken tıbbi rutindeki hızlı 
kan basıncı ölçümü RAPID modunda gerçekleşir. Tüm ölçüm değerleri, ölçüm kesinliği bakımından European Society 
of Hypertension'un yüksek bilimsel gereksinimlerini karşılamaktadır. Bunun dışında Erkameter E, kalp ritim bozukluk-
larını ve hareket artefaktlarını güvenli şekilde saptar. 

ÖLÇÜM YÖNTEMİ
European Society of Hypertension (ESH) tavsiyelerine uygun tıbben doğru kan basıncı ölçümü. Erkameter E, birleşik 
otomatik ve manüel ölçüm modlarıyla ESH standartlarını hayata geçirir ve profesyonel teşhiste her daim güvenilir 
ve tıbbi açıdan önemli ölçüm değerleri garanti eder. CLASSIC ölçüm modu, zor hasta grupların (ör. hamileler) kan 
basıncı ölçümünde bile doğru değerlerin elde edilmesini sağlar. Bu, uzmanlığınız sayesinde güvenilir sonuçlar veren 
steteskopla dinleme yöntemiyle elde edilir. 

ÖLÇÜM DOĞRULUĞU 
Bağımsız bir test laboratuarının European Society of Hypertension standartlarını dikkate alarak doğruladığı test 
sonuçları neticesinde Erkameter E, güncel olarak test edilen tüm diğer kan basıncı cihazlarına göre en yüksek ölçüm 
hassasiyetini elde etti. Düşük sapma, yüksek etki: -/+ 5 mmHg'lik sistematik bir ölçüm hatası tedavi gerekliliğini göz 
ardı edebilir veya önemli hasta gruplarında gereksiz tedavilere neden olabilir! Erkameter E'nin ölçüm hassasiyeti, 
ölçüm değerlerine ve dolaylı olarak teşhis ve terapiye güven duyulmasını sağlar. 

HİJYEN 
ERKA, kapsamlı bir geri dönüştürülebilir, tek kullanımlık manşet ürün portföyü sunar. Bu manşetlerin kullanımı, hasta 
ve doktoru enfeksiyondan korumak için en etkili yöntem olmaya devam ediyor. Eşsiz yüzeyleri ve kullandıkları malze-
meler sayesinde tüm ERKA Green Cuff kan basıncı manşetleri derinlemesine ve hızlı dezenfekte edilir. Dermatolojik 
uygunluğu birçok testle kanıtlanmıştır ve hastalar için emniyet ve kullanım konforu sağlar. Her bir ERKA Green Cuff 
manşet BİYOUYUMLUDUR. Ürünlerimizde PVC ve DEHP kullanmayarak ekolojiyle verimliliği en iyi şekilde bir araya 
getiriyoruz.

BT ENTEGRASYONU 
Mevcut muayenehane ya da klinik yazılımınızla uyumlu çalışmak için tasarlanmış olan Erkameter E, teknik özellikleri 
sayesinde cihaz ve elektronik hasta dosyası arasında kesintisiz bilgi alışverişi sağlar. Sistem entegrasyonuna yönelik 
kişisel teklifiniz için +8000-CALL ERKA (008000-2255 3752) hattından müşteri servisimizle iletişime geçebilirsiniz.

TEKNİK DETAYLAR 
Büyük Bellek: RAPID, ADVANCED ve CLASSIC modlarının her biri için 500 ölçümlük bellek kapasiteli, üç ayrı kayıt 
saklama alanı mevcuttur. 
Zengin Kontrastlı Ekran: Kullanıcı dostu 4.2 inçlik TFT renkli dokunmatik ekran.
Güç Beslemesi: Priz veya bilgisayarla güç beslemesi için USB kablosu ve evrensel priz adaptör seti dahildir.  
Aküyle çalışmaz.  
XXL Garanti: ücretsiz 3 yıllık ek XXL garantisi.

MANŞETLER  ERKA GREEN CUFF ERKA GREEN CUFF  ERKA GREEN CUFF
Tek hortumlu--   Smart Rapid Smart Rapid tek parça,  Smart tek hasta yumuşak 
Manşetler  gri gri      beyaz, 10'luk kutu
 
Boy 3 Yetişkin/Küçük 20,5-28 cm 024.26493 024.36393   024.56473 
Boy 4 Yetişkin  27-35 cm 024.20493 024.30393   024.50473 
Boy 5 Yetişkin/Büyük  34-43 cm 024.24493 024.34393   024.54473 
Boy 6 Diz Üstü  42-54 cm 024.29493

HORTUM  495.00000 
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DOKTORLAR İÇİN KAN BASINCI ÖLÇME CİHAZLARI
ELEKTRONİK

ERKAMETER E  
FLEX

İŞLEVSELLİĞİN VE TASARIMIN MÜKEMMEL BİRLEŞİMİ

ERKAMETER E flex 
GREEN CUFF gri Smart Rapid manşetle
Set İçeriği Boylar 3,4,5  421.71293

ERKAMETER E flex 
GREEN CUFF gri Smart Rapid tek parça manşetle
Set İçeriği Boylar 3,4,5  421.81293

ERKAMETER E flex 
bir adet GREEN CUFF beyaz Smart 
tek hasta yumuşak manşetle
10'luk kutu

Boy 3   421.91673
Boy 4  421.91073
Boy 5   421.91473

Minimal tasarım ve yenilikçi kullanım. ERKA.,tıbbın günlük gereksinimlerine en iyi şekilde cevap verebilmek için dijital 
ve tam otomatik kan basıncı ölçüm cihazı Erkameter E flex'i geliştirdi. Erkameter E flex, ister istasyonda mobil tripod 
ünitesi ister muayene odasında duvar veya ray modeli olarak üstün ölçüm hassasiyeti ve kolay kullanım konseptiyle 
daima yanınızdadır. Esnek temel cihaza ek olarak uygulama tercihlerinize göre tripod, duvar ya da ray sabitlemesi 
seçin.
ADVANCED ve CLASSIC modlarında kardiyolojik hastalıkların teşhis ve terapisi gerçekleştirilirken RAPID modunda 
günlük tıbbi rutin kan basıncı ölçümü gerçekleştirilir. Tüm ölçüm değerleri, ölçüm kesinliği bakımından European So-
ciety of Hypertension'un yüksek bilimsel gereksinimlerini karşılamaktadır. Bunun dışında Erkameter E flex, kalp ritim 
bozukluklarını ve hareket artefaktlarını güvenli şekilde saptar.

ÖLÇÜM YÖNTEMİ
European Society of Hypertension (ESH) tavsiyelerine uygun tıbben doğru kan basıncı ölçümü. Erkameter E flex, bir-
leşik otomatik ve manüel ölçüm modlarıyla ESH standartlarını hayata geçirir ve profesyonel teşhiste her daim güve-
nilir ve tıbbi açıdan önemli ölçüm değerleri garanti eder. CLASSIC ölçüm modu, zor hasta grupların (ör. hamileler) 
kan basıncı ölçümünde bile doğru değerlerin elde edilmesini sağlar. Bu, uzmanlığınız sayesinde güvenilir sonuçlar 
veren steteskopla dinleme yöntemiyle elde edilir. 

ÖLÇÜM DOĞRULUĞU 
Bağımsız bir test laboratuarının European Society of Hypertension standartlarını dikkate alarak doğruladığı test 
sonuçları neticesinde Erkameter E flex, güncel olarak test edilen tüm diğer kan basıncı cihazlarına göre en yüksek 
ölçüm hassasiyetini elde etti! Düşük sapma, yüksek etki: -/+ 5 mmHg'lik sistematik bir ölçüm hatası tedavi gerekli-
liğini göz ardı edebilir veya önemli hasta gruplarında gereksiz tedavilere neden olabilir! Erkameter E flex'in ölçüm 
hassasiyeti, ölçüm değerlerine ve dolaylı olarak teşhis ve terapiye güven duyulmasını sağlar. 

HİJYEN 
ERKA, kapsamlı bir geri dönüştürülebilir, tek kullanımlık manşet ürün portföyü sunar. Bu manşetlerin kullanımı, hasta 
ve doktoru enfeksiyondan korumak için en etkili yöntem olmaya devam ediyor. Eşsiz yüzeyleri ve kullandıkları malze-
meler sayesinde tüm ERKA Green Cuff kan basıncı manşetleri derinlemesine ve hızlı dezenfekte edilir. Dermatolojik 
uygunluğu birçok testle kanıtlanmıştır ve hastalar için emniyet ve kullanım konforu sağlar. Her bir ERKA Green Cuff 
manşet BİYOUYUMLUDUR. Ürünlerimizde PVC ve DEHP kullanmayarak ekolojiyle verimliliği en iyi şekilde bir araya 
getiriyoruz.

BT ENTEGRASYONU 
Mevcut muayenehane ya da klinik yazılımınızla uyumlu çalışmak için tasarlanmış olan Erkameter E flex, teknik 
özellikleri sayesinde cihaz ve elektronik hasta dosyası arasında kesintisiz bilgi alışverişi sağlar. Sistem entegrasyo-
nuna yönelik kişisel teklifiniz için +8000-CALL ERKA (008000-2255 3752) hattından müşteri servisimizle iletişime 
geçebilirsiniz.

TEKNİK DETAYLAR 
Büyük Bellek: RAPID, ADVANCED ve CLASSIC modlarının her biri için 500 ölçümlük bellek kapasiteli, üç ayrı kayıt 
saklama alanı mevcuttur. 
Zengin Kontrastlı Ekran: Kullanıcı dostu 4.2 inçlik TFT renkli dokunmatik ekran.
Akülü Besleme: Yüksek performans akü, USB kablosu ve evrensel priz adaptör seti dahil. 
XXL Garanti: ücretsiz 3 yıllık ek XXL garantisi.

MANŞETLER  ERKA GREEN CUFF ERKA GREEN CUFF  ERKA GREEN CUFF
Tek hortumlu--   Smart Rapid Smart Rapid tek parça,  Smart tek hasta yumuşak 
Manşetler  gri gri      beyaz, 10'luk kutu
 
Boy 3 Yetişkin/Küçük 20,5-28 cm 024.26493 024.36393   024.56473 
Boy 4 Yetişkin  27-35 cm 024.20493 024.30393   024.50473 
Boy 5 Yetişkin/Büyük  34-43 cm 024.24493 024.34393   024.54473 
Boy 6 Diz Üstü  42-54 cm 024.29493

HORTUM  495.00000  DUVAR MONTAJI    495.00006   
TRİPOD  495.00005   RAY MONTAJI   495.00018

YEDEK PARÇALAR VE MANŞETLER
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DOKTORLAR İÇİN KAN BASINCI ÖLÇME CİHAZLARI
ELEKTRONİK

ERKAMETER 125
PRO

BAŞTAN YARATILMIŞ KAN BASINCI ÖLÇÜMÜ.
MADE İN GERMANY İNOVASYONU 

ERKAMETER 125 PRO 
bir adet GREEN CUFF gri Smart Rapid manşetle

Boy 3   411.26493
Boy 4  411.20493
Boy 5   411.24493
Boy 6   411.29493

ERKAMETER 125 PRO 
GREEN CUFF beyaz Smart 
tek hasta yumuşak manşetle
10'luk kutu

Boy 3   411.91673
Boy 4  411.91073
Boy 5   411.91473

125 yıldan beri kan basıncı ölçümünde öncü olan ERKA. dünyadaki milyonlarca doktora günlük rutinlerinde yar-
dımcı oluyor. Kullanıcılarımızın güvenine dayanan bu deneyimi temel alarak doktorlar için yeni bir dijital kan basıncı 
ölçme cihazı geliştirdik. Mutlak hassasiyet, European Society of Hypertension'un (ESH) zorlu protokol gereksinimleri-
ni karşılayan en güncel bilimsel ölçüm yöntemleri ve üstün tasarım: işte yeni Erkameter 125 PRO. ESH'in önerileri ve 
günlük tıbbi uygulamaların gereksinimleri göz önünde bulundurularak tasarlanan RAPID, ADVANCED ve CLASSIC 
ölçüm yöntemleri birbirlerini akıllıca tamamlıyor. Erkameter 125 PRO, olası hareket artefaktlarını ve kalp ritim bozuk-
luklarını güvenli şekilde saptar. Buna ek olarak Erkameter 125 PRO, yenilikçi tasarımı ve kolay kullanımı sayesinde 
neredeyse her türlü günlük tıbbi uygulamada kullanılabilir.

ÖLÇÜM YÖNTEMİ
European Society of Hypertension (ESH) tavsiyelerine uygun tıbben doğru kan basıncı ölçümü. Erkameter 125 
PRO, birleşik otomatik ve manüel ölçüm modlarıyla ESH standartlarını hayata geçirir ve profesyonel teşhiste her 
daim güvenilir ve tıbbi açıdan önemli ölçüm değerleri garanti eder. CLASSIC ölçüm modu, zor hasta grupların (ör. 
hamileler) kan basıncı ölçümünde bile doğru değerlerin elde edilmesini sağlar. Bu, uzmanlığınız sayesinde güvenilir 
sonuçlar veren steteskopla dinleme yöntemiyle elde edilir. 

ÖLÇÜM DOĞRULUĞU 
Bağımsız bir test laboratuarının European Society of Hypertension standartlarını dikkate alarak doğruladığı test so-
nuçları neticesinde Erkameter 125 PRO, güncel olarak test edilen tüm diğer kan basıncı cihazlarına göre en yüksek 
ölçüm hassasiyetini elde etti! Düşük sapma, yüksek etki: -/+ 5 mmHg'lik sistematik bir ölçüm hatası tedavi gerekli-
liğini göz ardı edebilir veya önemli hasta gruplarında gereksiz tedavilere neden olabilir! Erkameter 125 PRO'nun 
ölçüm hassasiyeti, ölçüm değerlerine ve dolaylı olarak teşhis ve terapiye güven duyulmasını sağlar.  

HİJYEN
ERKA, kapsamlı bir geri dönüştürülebilir, tek kullanımlık manşet ürün portföyü sunar. Bu manşetlerin kullanımı, hasta 
ve doktoru enfeksiyondan korumak için en etkili yöntem olmaya devam ediyor. Eşsiz yüzeyleri ve kullandıkları malze-
meler sayesinde tüm ERKA Green Cuff kan basıncı manşetleri derinlemesine ve hızlı dezenfekte edilir. Dermatolojik 
uygunluğu birçok testle kanıtlanmıştır ve hastalar için emniyet ve kullanım konforu sağlar. Her bir ERKA Green Cuff 
manşet BİYOUYUMLUDUR. Ürünlerimizde PVC ve DEHP kullanmayarak ekolojiyle verimliliği en iyi şekilde bir araya 
getiriyoruz.

BT ENTEGRASYONU 
Mevcut muayenehane ya da klinik yazılımınızla uyumlu çalışmak için tasarlanmış olan Erkameter 125 PRO, teknik 
özellikleri sayesinde cihaz ve elektronik hasta dosyası arasında kesintisiz bilgi alışverişi sağlar. Sistem entegrasyo-
nuna yönelik kişisel teklifiniz için +8000-CALL ERKA (008000-2255 3752) hattından müşteri servisimizle iletişime 
geçebilirsiniz.

TEKNİK DETAYLAR 
Büyük bellek: Büyük Bellek: RAPID, ADVANCED ve CLASSIC modlarının her biri için 500 ölçümlük bellek kapasiteli, 
üç ayrı kayıt saklama alanı mevcuttur. 
Zengin Kontrastlı Ekran: Kullanıcı dostu 2.8 inçlik TFT renkli dokunmatik ekran.
Akülü Besleme: Yüksek performans akü, USB kablosu ve evrensel priz adaptör seti dahil.
XXL Garanti: ücretsiz 3 yıllık ek XXL garantisi.

MANŞETLER  ERKA GREEN CUFF ERKA GREEN CUFF  ERKA GREEN CUFF
Tek hortumlu  Smart Rapid Smart Rapid tek parça Smart tek hasta yumuşak  
Manşetler  gri gri  beyaz, 10'luk kutu 

Boy 3 Yetişkin/Küçük  20,5-28 cm 024.26493 024.36393   024.56473 
Boy 4 Yetişkin  27-35 cm 024.20493 024.30393   024.50473 
Boy 5 Yetişkin/Büyük  34-43 cm 024.24493 024.34393   024.54473 
Boy 6 Diz Üstü  42-54 cm 024.29493

HORTUM 495.00000   

YEDEK PARÇALAR VE MANŞETLER
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DOKTORLAR İÇİN KAN BASINCI ÖLÇME CİHAZLARI 
CIVALI

ERKAMETER 3000

EN ÜST SEVİYEDE TİTİZLİK

Talep üzerine made@erka.org adresinden 
şu modeller de temin edilebilir:

_  örn. firmanızın adının ve logosunun basılı olduğu 
 manşetler ve göstergeler.

Boy 1   177.28481
Boy 2   177.27481
Boy 3   177.26481
Boy 4  177.20481
Boy 5   177.24481
Boy 6   177.29481

ERKAMETER 3000 bir adet yeşil GREEN CUFF Superb Rapid manşetle

Kan basıncı ölçümünde öncü bir şirketin ürünleri en yüksek talepleri karşılamalıdır. ERKA. 
ismi 125 yıldır mutlak güvenilirlik ve profesyonellikle bağdaştırılır.

Örneğin "Erkameter 3000". Sevk edilmeden önce ERKA. kalite yönetimi kontrolüne (QMC) 
tabi tutulur. Malzeme kontrolünden kapsamlı işlev kontrolüne kadar toplamda 49 ayrı kont-
rol güvendiğiniz mükemmeliyeti sağlamak içindir. 

1_  Dikdörtgen olarak tasarlanmış, kırılmalara karşı dayanıklı kılcallar ölçüm değerlerinin 
paralaks hatası olmadan en doğru şekilde okunmasını mümkün kılar ve %40 cıva tasar-
rufu sağlayarak çevreyi korur.

2_  Otomatik emniyet, cihaz kapatılırken cıvanın tamamının kılcallardan tanka akmasını 
sağlar ve bu şekilde güvenli bir sevkiyatı mümkün kılar.

3_ ABS'den üretilmiş dayanıklı ve güvenilir kasa yüzeylerde sağlam durur ve çarpmalara  
 dayanıklıdır. 

4_  Modern hava filtresi yüksek basıncı düzenler ve doğru kullanımda kullanıcıyı cıva sızıntı-
larına karşı korur.

5_  ERKA. GREEN CUFF manşet ürün gamı her türlü ihtiyacı karşılar. Manşetler cilt dostu-
dur, biyouyumludur ve optimum kullanım konforu sunar.

YEDEK PARÇALAR VE MANŞETLER

PUARLAR  PUAR yeşil PUAR, yeşil, tahliye  valflı 
   000.20200 000.20500

MANŞETLER  ERKA. GREEN CUFF  ERKA. GREEN CUFF  
İki hortum--   Superb Rapid manşet Superb kancalı manşet   
Manşetler  yeşil yeşil      

Boy 1 Bebek  10-15 cm 025.28481   
Boy 2 Çocuk 14-21,5 cm 025.27481   
Boy 3 Yetişkin/Küçük  20,5-28 cm 025.26481 025.26281  
Boy 4 Yetişkin  27-35 cm 025.20481 025.20281  
Boy 5 Yetişkin/Büyük 34-43 cm 025.24481 025.24281  
Boy 6 Diz Üstü   42-54 cm 025.29481   
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DOKTORLAR İÇİN KAN BASINCI ÖLÇME CİHAZLARI 
CIVALI

Talep üzerine made@erka.org adresinden 
şu modeller de temin edilebilir:

_ örn. firmanızın adının ve logosunun basılı 
 olduğu manşetler ve göstergeler.

Boy 1   176.28491
Boy 2   176.27491 
Boy 3   176.26491
Boy 4  176.20491
Boy 5   176.24491
Boy 6   176.29491

ERKAMETER 3000 ECO bir adet gri GREEN CUFF Superb Rapid manşetle

Erkameter ismi 1927 yılından beri kan basıncı ölçümünde STANDART ve ORİJİNAL ile 
bağdaştırılır.

Erkameter 3000 eco, modern tasarımının altında yenilikçi teknolojik detaylar barındırıyor. 
Tüm dünyada milyonlarca doktor bir Erkameter'e güveniyor, çünkü bir ERKA. cıvalı kan 
basıncı ölçüm aleti kadar hassas başka bir cihaz yoktur. 

1_  Dikdörtgen olarak tasarlanmış, kırılmalara karşı dayanıklı kılcallar ölçüm değerlerinin 
paralaks hatası olmadan en doğru şekilde okunmasını mümkün kılar ve %40 cıva tasar-
rufu sağlayarak çevreyi korur.

2_  Otomatik emniyet, cihaz kapatılırken cıvanın tamamının kılcallardan tanka akmasını 
sağlar ve bu şekilde güvenli bir sevkiyatı mümkün kılar.

3_  ABS'den üretilmiş dayanıklı ve güvenilir kasa yüzeylerde sağlam durur ve çarpmalara 
dayanıklıdır. 

4_  Modern hava filtresi yüksek basıncı düzenler ve doğru kullanımda kullanıcıyı cıva sızıntı-
larına karşı korur.

5_  ERKA. GREEN CUFF manşet ürün gamı her türlü ihtiyacı karşılar. Manşetler cilt dostu-
dur, biyouyumludur ve optimum kullanım konforu sunar.

6_  Uygun maliyetli, ABS'den üretilen duyarlı tahliye valfı mutlak hassasiyet ve hatasız 
ölçüm sağlıyor.

YEDEK PARÇALAR VE MANŞETLER

ERKAMETER 3000  
ECO

TİTİZLİĞİN VE MÜKEMMELİYETİN 
ETKİN BİRLİKTELİĞİ

PUARLAR  PUAR gri PUAR, gri, tahliye valflı 
   000.20900 000.21100

MANŞETLER  ERKA. GREEN CUFF  ERKA. GREEN CUFF  
İki hortum--   Superb Rapid manşet Superb kancalı manşet   
Manşetler  gri gri  

Boy 1 Bebek  10-15 cm 025.28491   
Boy 2 Çocuk 14-21,5 cm  025.27491   
Boy 3 Yetişkin/Küçük  20,5-28 cm 025.26491 025.26291  
Boy 4 Yetişkin  27-35 cm 025.20491 025.20291  
Boy 5 Yetişkin/Büyük 34-43 cm 025.24491 025.24291  
Boy 6 Diz Üstü   42-54 cm 025.29491   
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DOKTORLAR İÇİN KAN BASINCI ÖLÇME CİHAZLARI 
HAVALI

ERKA. VARİO

ÖZEN, KONFOR VE 
ESNEKLİK

Talep üzerine made@erka.org adresinden 
şu modeller de temin edilebilir:

_ Duvar, ray ya da tripod modelleri 
_ Özel baskılı manşetler ve/veya göstergeler

Boy 1   285.28481
Boy 2   285.27481
Boy 3   285.26481
Boy 4  285.20481
Boy 5   285.24481
Boy 6   285.29481

ERKA. VARİO MASAÜSTÜ MODELİ bir adet yeşil GREEN CUFF Superb Rapid manşetle

ERKA. Vario: Modern tıbbın tüm gereksinimlerini karşılayan sabit kan basıncı ölçüm cihazı!

Hassas manometre yüksek kalite, darbelere dayanıklı ve kolay temizlenebilir bir ABS kasa-
nın içerisindedir. Geniş manşet sepeti, konforlu spiral hortum, hassas vidalı tahliye valfına 
sahip puar ve yansıtmaz camla kaplı ekstra büyük göstergenin rahat okunaklığı en yüksek 
işlevselliği garanti ediyor. 

1_ Uzun ömür için diyaframı koruyan 2'li hortum teknolojisi.

2_  Özel olarak sertleştirilmiş bakır berilyum diyaframları yüksek hassasiyet ve uzun ömür sağlıyor.

3_ Vario, masaüstü modeline ek olarak ray, duvar ve tripod modellerinde mevcuttur

4_  ERKA. GREEN CUFF manşet ürün gamı her türlü ihtiyacı karşılar. Manşetler uzun ömürlüdür, 
 cilt dostudur, biyouyumludur ve optimum kullanım konforu sunar.

YEDEK PARÇALAR VE MANŞETLER

PUARLAR  PUAR yeşil PUAR, yeşil, tahliye  valflı 
   000.20200 000.20500

MANŞETLER  ERKA. GREEN CUFF  ERKA. GREEN CUFF
İki hortum--   Superb Rapid manşet Superb kancalı manşet   
Manşetler  yeşil yeşil 

Boy 1 Bebek  10-15 cm 025.28481   
Boy 2 Çocuk 14-21,5 cm  025.27481   
Boy 3 Yetişkin/Küçük  20,5-28 cm 025.26481 025.26281  
Boy 4 Yetişkin  27-35 cm 025.20481 025.20281  
Boy 5 Yetişkin/Büyük 34-43 cm 025.24481 025.24281  
Boy 6 Diz Üstü   42-54 cm 025.29481   
 

Temel Cihaz
288.20481.7290

Ray Montajı 
295.28700

Duvar Montajı
295.00003

Ayak
995.00003
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DOKTORLAR İÇİN KAN BASINCI ÖLÇME CİHAZLARI 
HAVALI

ERKA. PERFECT ANEROİD 
Ø48 MM

HASSAS VE UZUN ÖMÜRLÜ

Boy 1   201.28482 
Boy 2   201.27482
Boy 3   201.26482
Boy 4  201.20482
Boy 5   201.24482
Boy 6   201.29482

Talep üzerine made@erka.org adresinden 
şu modeller de temin edilebilir:

_ mat krom kaplı yüzey
_ solak modeli
_  örn. firmanızın adının ve logosunun basılı olduğu 
 manşetler ve göstergeler

ERKA. PERFECT ANERODİ 48 mm, bir adet yeşil GREEN CUFF Superb Rapid manşetle

ERKA., tüm dünyadaki muayenelerde kendini milyonlarca kez kanıtlamış Perfect Aneroid 
ile on yıllardan beri kan basıncı ölçüm alanında yeni standartlar belirliyor.

Bu eşsiz başarının koşulu ERKA. kalite kontrolüdür: Her bir Perfect Aneroid daha üretim 
aşamasında, %100 bilgisayar tarafından yönetilen son kontrol de dahil olmak üzere, en 
az 49 kalite ve işlev kontrolünden geçiyor. Bu şekilde kullanıcının mesleki uygulamaları için 
mümkün olan en iyi kan basıncı ölçüm cihazına sahip olmasını garanti ediyoruz. ve günlük 
kullanımda bu iddiamızdan ödün vermiyoruz.

1_  Günlük kullanımda uzun ömür için diyaframı koruyan 2'li hortum teknolojisi.

2_  Özel olarak sertleştirilmiş bakır berilyum diyaframın kullanımı ölçümlerde yüksek hassa-
siyet ve uzun ömür sağlıyor.

3_ Hassas vidalı tahliye valfı kullanıcıya mükemmel ölçüm alma imkanı verir.

4_ Cihazın solak modeli de mevcuttur.

5_  ERKA. GREEN CUFF manşet ürün gamı her türlü ihtiyacı karşılar. Manşetler uzun ömür-
lüdür, cilt dostudur, biyouyumludur ve optimum kullanım konforu sunar.

YEDEK PARÇALAR VE MANŞETLER

PUARLAR  PUAR yeşil 
   000.20200

MANŞETLER  ERKA. GREEN CUFF  ERKA. GREEN CUFF
Çift hortum--   Superb Rapid manşet Superb kancalı manşet   
Manşetler  yeşil yeşil  

Boy 1 Bebek  10-15 cm 025.28482   
Boy 2 Çocuk 14-21,5 cm  025.27482   
Boy 3 Yetişkin/Küçük  20,5-28 cm 025.26482 025.26282  
Boy 4 Yetişkåin  27-35 cm 025.20482 025.20282  
Boy 5 Yetişkin/Büyük 34-43 cm 025.24482 025.24282  
Boy 6 Diz Üstü   42-54 cm 025.29482   
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Tüm ERKA. kan basıncı ölçüm cihazları EN 1060 ve 93/42/MDD uluslararası standart-
larıyla ve yönergeleriyle uyumludur. Bu, DIN EN ISO sertifikalı kalite yönetimi sistemimizle 
garantilidir. Bunu dışında ERKA. Perfect Aneroid'in FDA onayı vardır.

ANSI/AAMI SP 10 gibi uluslararası standartlarla uyumlu ERKA. Perfect Aneroid 56 mm 
darbelere karşı dayanıklıdır ve bu sayede günlük muayene ortamında rahatça mobil kulla-
nılabilir.

1_ Ekstra büyük 56 mm gösterge mükemmel okunabilirlik sağlıyor.

2_  Günlük kullanımda uzun ömür için diyaframı koruyan 2'li hortum teknolojisi.

3_  Kromla kaplanmış ve elle cilalanmış pirinç gövdeleri maksimum yüzey hijyeni sağlıyor.

4_  Özel olarak sertleştirilmiş bakır berilyum diyaframın kullanımı ölçümlerde yüksek  
hassasiyet ve uzun ömür sağlıyor.

5_ Hassas vidalı tahliye valfı kullanıcıya mükemmel ölçüm alma imkanı verir.

6_  ERKA. GREEN CUFF manşet ürün gamı her türlü ihtiyacı karşılar. Manşetler uzun  
ömürlüdür, cilt dostudur, biyouyumludur ve optimum kullanım konforu sunar.

YEDEK PARÇALAR VE MANŞETLER

DOKTORLAR İÇİN KAN BASINCI ÖLÇME CİHAZLARI 
HAVALI

ERKA. PERFECT ANEROİD 
Ø56 MM

HASSAS VE UZUN ÖMÜRLÜ

Boy 1   203.28482 
Boy 2   203.27482
Boy 3   203.26482
Boy 4  203.20482 
Boy 5   203.24482
Boy 6   203.29482

Talep üzerine made@erka.org adresinden 
şu modeller de temin edilebilir:

_ mat krom kaplı yüzey
_ solak modeli
_  örn. firmanızın adının ve logosunun basılı 
 olduğu manşetler ve göstergeler

ERKA. PERFECT ANERODİ 56 mm, bir adet yeşil GREEN CUFF Superb Rapid manşetle

PUARLAR  PUAR yeşil 
   000.20200

MANŞETLER  ERKA. GREEN CUFF  ERKA. GREEN CUFF
Çift hortum--   Superb Rapid manşet Superb kancalı manşet   
Manşetler  yeşil yeşil 

Boy 1 Bebek  10-15 cm 025.28482   
Boy 2 Çocuk 14-21,5 cm  025.27482   
Boy 3 Yetişkin/Küçük  20,5-28 cm 025.26482 025.26282  
Boy 4 Yetişkin  27-35 cm 025.20482 025.20282  
Boy 5 Yetişkin/Büyük 34-43 cm 025.24482 025.24282  
Boy 6 Diz Üstü   42-54 cm 025.29482   
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Dünya çapında milyonlarca doktor 125 yıldır ERKA. ürünlerine güveniyor. Özellikle çok 
inişli-çıkışlı günler geçirebilen klinik ortamlarında en kaliteli ve işlevsel kan basıncı ölçme 
cihazları talep edilir. 

Bu gibi ortamlarda ERKA. ismi en yüksek güvenilirlik ve profesyonellikle bağdaştırılır.  
Biz her durumda güvenebileceğiniz bu mükemmelliği korumak için gayret ediyoruz.

Bu iddiamızdan yola çıkarak hareketli geçebilen klinik ortamları için özel manometre  
koruyuculu klinik modeli ürettik.

1_  Günlük kullanımda uzun ömür için diyaframı koruyan 2'li hortum teknolojisi.

2_  Kromla kaplanmış ve elle cilalanmış pirinç gövde maksimum yüzey hijyeni sağlıyor.

3_  Özel olarak sertleştirilmiş bakır berilyum diyaframın kullanımı ölçümlerde yüksek hassa-
siyet ve uzun ömür sağlıyor.

4_ Hassas vidalı tahliye valfı kullanıcıya mükemmel ölçüm alma imkanı verir.

5_  ERKA. GREEN CUFF manşet ürün gamı her türlü ihtiyacı karşılar. Manşetler uzun ömür-
lüdür, cilt dostudur, biyouyumludur ve optimum kullanım konforu sunar.

YEDEK PARÇALAR VE MANŞETLER

DOKTORLAR İÇİN KAN BASINCI ÖLÇME CİHAZLARI 
HAVALI

ERKA. PERFECT ANEROİD  
KLİNİK MODELİ Ø48 MM

DOĞRULUĞUN VE 

GÜVENİLİRLİĞİN NİHAİ BİRLEŞİMİ

Boy 1   215.28482 
Boy 2   215.27482
Boy 3   215.26482
Boy 4  215.20482 
Boy 5   215.24482
Boy 6   215.29482

Talep üzerine made@erka.org adresinden 
şu modeller de temin edilebilir:

_ mat krom kaplı yüzey
_ solak modeli
_  örn. firmanızın adının ve logosunun basılı 
 olduğu manşetler ve göstergeler

ERKA. PERFECT ANEROİD 48 mm klinik modeli, bir adet yeşil GREEN CUFF Superb Rapid manşetle

PUARLAR  PUAR yeşil 
   000.20200

MANŞETLER  ERKA. GREEN CUFF  ERKA. GREEN CUFF
Çift hortum--   Superb Rapid manşet Superb kancalı manşet   
Manşetler  yeşil yeşil 

Boy 1 Bebek  10-15 cm 025.28482   
Boy 2 Çocuk 14-21,5 cm  025.27482   
Boy 3 Yetişkin/Küçük  20,5-28 cm 025.26482 025.26282  
Boy 4 Yetişkin  27-35 cm 025.20482 025.20282  
Boy 5 Yetişkin/Büyük 34-43 cm 025.24482 025.24282  
Boy 6 Diz Üstü   42-54 cm 025.29482   
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DOKTORLAR İÇİN KAN BASINCI ÖLÇME CİHAZLARI 
HAVALI

ERKA. PERFECT ANEROİD  
KLİNİK MODELİ Ø56 MM

DOĞRULUĞUN VE 
GÜVENİLİRLİĞİN NİHAİ BİRLEŞİMI

Talep üzerine made@erka.org adresinden 
şu modeller de temin edilebilir:

_ mat krom kaplı yüzey
_ solak modeli
_  örn. firmanızın adının ve logosunun basılı 
 olduğu manşetler ve göstergeler

Boy 1   214.28482 
Boy 2   214.27482
Boy 3   214.26482
Boy 4  214.20482 
Boy 5   214.24482
Boy 6   214.29482

ERKA. PERFECT ANEROİD 56 mm klinik modeli, bir adet yeşil GREEN CUFF Superb Rapid manşetle

Klinik ortamda onaylanmış, %100 kontrol edilmiş ve tüm ölçüm aralığında %1'e varan 
kesinlik sağlayan ERKA. hassasiyeti.

Kromla kaplanmış ve elle cilalanmış pirinç gövde maksimum yüzey hijyeni sağlarken ergo-
nomik olarak optimize edilmiş tasarım ve rahat kullanım için hazırlanan düz hatlar kusursuz 
bir kan basıncı ölçüm cihazının vazgeçilmez öğeleridir!

Bu iddiamızdan yola çıkarak hareketli geçebilen klinik ortamları için özel manometre koru-
yuculu klinik modeli ürettik.

1_  Günlük kullanımda uzun ömür için diyaframı koruyan 2'li hortum teknolojisi.

2_  Kromla kaplanmış ve elle cilalanmış pirinç gövde maksimum yüzey hijyeni sağlıyor.

3_  Özel olarak sertleştirilmiş bakır berilyum diyaframın kullanımı ölçümlerde yüksek hassa-
siyet ve uzun ömür sağlıyor.

4_ Hassas vidalı tahliye valfı kullanıcıya mükemmel ölçüm alma imkanı verir.

5_  ERKA. GREEN CUFF manşet ürün gamı her türlü ihtiyacı karşılar. Manşetler uzun ömür-
lüdür, cilt dostudur, biyouyumludur ve optimum kullanım konforu sunar.

YEDEK PARÇALAR VE MANŞETLER

PUARLAR  PUAR yeşil 
   000.20200

MANŞETLER  ERKA. GREEN CUFF  ERKA. GREEN CUFF
Çift hortum--   Superb Rapid manşet Superb kancalı manşet   
Manşetler  yeşil yeşil   

Boy 1 Bebek  10-15 cm 025.28482   
Boy 2 Çocuk 14-21,5 cm 025.27482   
Boy 3 Yetişkin/Küçük  20,5-28 cm 025.26482 025.26282  
Boy 4 Yetişkin  27-35 cm 025.20482 025.20282  
Boy 5 Yetişkin/Büyük 34-43 cm 025.24482 025.24282  
Boy 6 Diz Üstü   42-54 cm 025.29482   
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DOKTORLAR İÇİN KAN BASINCI ÖLÇME CİHAZLARI 
HAVALI

ERKA. Profi uzun ömürlü hassasiyet sağlamak için diyaframı koruyan 2'li hortum teknolojisi 
kullanıyor. Çok sayıda kombine edilebilir manşet gündelik hastane ortamında evrensel 
kullanım fırsatları yaratıyor. 

ERKA. Profi, ANSI/AAMI SP 10 gibi uluslararası standartlarla uyumlu olup darbelere karşı 
dayanıklıdır.

Eldeki tutuşu ergonomik ve dengeli olan, hafif malzemeden üretilmiş olup hassas vidalı tahli-
ye valfına sahip olan ERKA. Profi maksimum kullanım konforu sunar.

1_  Özel olarak sertleştirilmiş bakır berilyum diyaframın kullanımı ölçümlerde yüksek hassa-
siyet ve uzun ömür sağlıyor.

2_  ERKA. GREEN CUFF manşet ürün gamı her türlü ihtiyacı karşılar. Manşetler uzun ömür-
lüdür, cilt dostudur, biyouyumludur ve optimum kullanım konforu sunar. 

Talep üzerine made@erka.org adresinden
şu modeller de temin edilebilir:

_  örn. firmanızın adının ve logosunun basılı 
 olduğu manşetler ve göstergeler  

Boy 1   228.28492
Boy 2   228.27492
Boy 3   228.26492
Boy 4  228.20492
Boy 5   228.24492
Boy 6   228.29492

ERKA. PROFİ 48 mm bir adet gri GREEN CUFF Superb Rapid manşetle

YEDEK PARÇALAR VE MANŞETLER

PUARLAR  PUAR siyah 
   000.20400

MANŞETLER  ERKA. GREEN CUFF  ERKA. GREEN CUFF
Çift hortum--   Superb Rapid manşet Superb kancalı manşet   
Manşetler  gri gri   

Boy 1 Bebek  10-15 cm 025.28492   
Boy 2 Çocuk 14-21,5 cm  025.27492   
Boy 3 Yetişkin/Küçük  20,5-28 cm 025.26492 025.26292  
Boy 4 Yetişkin  27-35 cm 025.20492 025.20292  
Boy 5 Yetişkin/Büyük 34-43 cm 025.24492 025.24292  
Boy 6 Diz Üstü   42-54 cm 025.29492   
 

ERKA. PROFİ  
Ø48 MM

PROFESYONELLER İÇİN 
PROFESYONELDEN HASSASİYET
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DOKTORLAR İÇİN KAN BASINCI ÖLÇME CİHAZLARI 
HAVALI

ERKA. PROFİ  
Ø56 MM

PROFESYONELLER İÇİN 
PROFESYONELDEN HASSASİYET

ERKA. tarafından maliyet-etkinlik faktörü göz önünde bulundurularak tasarlanan bu birinci 
sınıf kan basıncı ölçüm cihazı yüksek kalite malzemelerin etkin kullanımını maksimum ölçüm 
hassasiyeti ve en yüksek kullanım konforuyla birleştiriyor.

Kullanımı ergonomik ve dengeli olan, hafif malzemeden üretilmiş ve diyaframı koruyan 2'li 
hortum teknolojisine sahip ERKA. Profi maksimum kullanım konforu ve uzun ömürlü hassasi-
yet garanti ediyor. 

1_  Özel olarak sertleştirilmiş bakır berilyum diyaframın kullanımı ölçümlerde yüksek hassa-
siyet ve uzun ömür sağlıyor.

2_ Ekstra büyük 56 mm gösterge mükemmel okunabilirlik sağlıyor.

3_ Hassas vidalı tahliye valfı kullanıcıya mükemmel ölçüm alma imkanı verir. 

4_  ERKA. GREEN CUFF manşet ürün gamı her türlü ihtiyacı karşılar. Manşetler uzun ömür-
lüdür, cilt dostudur, biyouyumludur ve optimum kullanım konforu sunar.

Talep üzerine made@erka.org adresinden 
şu modeller de temin edilebilir:

_  örn. firmanızın adının ve logosunun basılı 
 olduğu manşetler ve göstergeler 

Boy 1   229.28492
Boy 2   229.27492 
Boy 3   229.26492
Boy 4  229.20492
Boy 5   229.24492
Boy 6   229.29492

ERKA. PROFİ 56 mm, bir adet gri GREEN CUFF Superb Rapid manşetle

YEDEK PARÇALAR VE MANŞETLER

PUARLAR  PUAR siyah 
   000.20400

MANŞETLER  ERKA. GREEN CUFF  ERKA. GREEN CUFF
Çift hortum--   Superb Rapid manşet Superb kancalı manşet   
Manşetler  gri gri     

Boy 1 Bebek  10-15 cm 025.28492   
Boy 2 Çocuk 14-21,5 cm  025.27492   
Boy 3 Yetişkin/Küçük  20,5-28 cm 025.26492 025.26292  
Boy 4 Yetişkin  27-35 cm 025.20492 025.20292  
Boy 5 Yetişkin/Büyük 34-43 cm 025.24492 025.24292  
Boy 6 Diz Üstü   42-54 cm 025.29492   
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DOKTORLAR İÇİN KAN BASINCI ÖLÇME CİHAZLARI 
HAVALI

ERKA. PROFİ 
KLİNİK MODELİ Ø48 MM

EN YOĞUN İHTİYAÇLAR  
İÇİN EN YÜKSEK HASSASİYET

ERKA. Profi 48 mm klinik modeli, ayrı bir sınıfta bulunan bir kan basıncı ölçüm cihazıdır. Ci-
haz, maksimum ölçüm hassasiyetini ve yüksek kullanım kolaylığını üstün kalite malzemelerle 
etkin şekilde birleştiriyor. Burada da ERKA. kalite yönetimi kontrolü çok sayıdaki malzeme 
ve işlev kontrolleri sayesinde uzun yıllar boyunca hassasiyet ve doğru sonuçlar garantiliyor.

Klinik ortamların zorlu çalışma koşullarını göz önünde bulundurarak cihazı özel koruyucu 
bir kapakla donattık.

1_  Günlük kullanımda uzun ömür için diyaframı koruyan 2'li hortum teknolojisi.

2_  Özel olarak sertleştirilmiş bakır berilyum diyaframın kullanımı ölçümlerde yüksek 
 hassasiyet ve uzun ömür sağlıyor.

3_ Hassas vidalı tahliye valfı kullanıcıya mükemmel ölçüm alma imkanı verir.

4_  ERKA. GREEN CUFF manşet ürün gamı her türlü ihtiyacı karşılar. Manşetler uzun 
 ömürlüdür, cilt dostudur, biyouyumludur ve optimum kullanım konforu sunar.

YEDEK PARÇALAR VE MANŞETLER

Talep üzerine made@erka.org adresinden 
şu modeller de temin edilebilir:

_  örn. firmanızın adının ve logosunun basılı 
 olduğu manşetler ve göstergeler

Boy 1   230.28492
Boy 2   230.27492 
Boy 3   230.26492
Boy 4  230.20492
Boy 5   230.24492
Boy 6   230.29492

ERKA. PROFİ KLİNİK MODELİ 48 mm, bir adet gri GREEN CUFF Superb Rapid manşetle

PUARLAR  PUAR siyah 
   000.20400

MANŞETLER  ERKA. GREEN CUFF  ERKA. GREEN CUFF
Çift hortum--   Superb Rapid manşet Superb kancalı manşet   
Manşetler  gri gri      

Boy 1 Bebek  10-15 cm 025.28492   
Boy 2 Çocuk 14-21,5 cm  025.27492   
Boy 3 Yetişkin/Küçük  20,5-28 cm 025.26492 025.26292  
Boy 4 Yetişkin  27-35 cm 025.20492 025.20292  
Boy 5 Yetişkin/Büyük 34-43 cm 025.24492 025.24292  
Boy 6 Diz Üstü   42-54 cm 025.29492   
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ERKA. Kobold tüm sağlık çalışanın güvenilir ve dayanıklı ortağıdır.

Dengeli tasarımı, ağırlığı optimize eden yapısı ve ekstra hassas vidalı tahliye valfıyla 
doktorların günlük rutin ölçümlerinde her zaman en yüksek kullanım konforuna ulaşmalarını 
garanti ediyor.

1_  Özel olarak sertleştirilmiş bakır berilyum diyaframları yüksek hassasiyet ve uzun ömür 
sağlıyor.

2_ 48 mm çapındaki dayanıklı göstergesi yüksek okunabilirlik sunuyor.

3_  Anodize alüminyum gövdenin temizliği kolaydır ve optimum yüzey hijyeni garantiler.

4_  ERKA. GREEN CUFF manşet ürün gamı her türlü ihtiyacı karşılar. Manşetler uzun ömür-
lüdür, cilt dostudur, biyouyumludur ve optimum kullanım konforu sunar.

YEDEK PARÇALAR VE MANŞETLER

DOKTORLAR İÇİN KAN BASINCI ÖLÇME CİHAZLARI 
HAVALI

ERKA. KOBOLD  
Ø48 MM

GÜNLÜK TIBBİ RUTİNDE 
GÜVENİLİR VE KESİN SONUÇLAR

Boy 1   227.28493
Boy 2   227.27493
Boy 3   227.26493
Boy 4  227.20493
Boy 5  227.24493 
Boy 6  227.29493

Talep üzerine made@erka.org adresinden 
şu modeller de temin edilebilir:

_ 5 farklı renkte yüzey
_  örn. firmanızın adının ve logosunun basılı 
 olduğu manşetler ve göstergeler

ERKA. KOBOLD 48 mm gümüş anodize, bir adet gri GREEN CUFF Superb Rapid manşetle

PUARLAR  PUAR siyah    
   000.20400

MANŞETLER  ERKA. GREEN CUFF  ERKA. GREEN CUFF  
Tekli hortum--   Superb Rapid manşet Superb kancalı manşet   
Manşetler  gri gri       
Boy 1 Bebek  10-15 cm 024.28493     
Boy 2 Çocuk 14-21,5 cm  024.27493     
Boy 3 Yetişkin/Küçük  20,5-28 cm 024.26493 025.26293    
Boy 4 Yetişkin  27-35 cm 024.20493 025.20293    
Boy 5 Yetişkin/Büyük  34-43 cm 024.24493 025.24293    
Boy 6 Diz Üstü  42-54 cm 024.29493     
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Yenilikçi Smart konseptiyle ERKA. mutlak ölçüm hassasiyeti ve en üst düzey enfeksiyon koruması 
sağlar. ERKA. Kobold Smart'ın özellikle tek seferlik kullanım için tasarlanmış ERKA GREEN 
CUFF Smart tek hasta yumuşak manşetleriyle kullanımı çapraz kontaminasyon riskini önemli 
ölçüde azaltır. 

Bunun dışında ERKA. hijyen konsepti geçerlidir. Tekrar kullanılabilen ERKA. GREEN CUFF 
Smart manşetleri derinlemesine temizlenebilir ve ayrıca hızlı, basit ve güvenilir şekilde dezen-
fekte edilebilir.

1_  ERKA. Kobold Smart'ın anodize alüminyum gövdelerin temizliği kolaydır ve maksimum 
yüzey hijyeni garanti eder.

2_ 48 mm çapındaki dayanıklı göstergesi yüksek okunabilirlik sunuyor.

3_  Her hasta için uygun manşet boyutu mevcuttur: ERKA. manşet ürün gamı eksiksizdir ve boy 
1 (bebek) ile boy 6 (diz üstü) arasındaki tüm ürünleri kapsamaktadır.

4_  Smart prensibi basit ve etkilidir: boyut seçimi renkle kodlanmış manşet hortumlarıyla sağla-
nırken manşet değiştirme ERKA. hızlı kapatma ile saniyeler içinde sağlanır.

5_ Cihaz maksimum hijyen için tek kullanımlık manşetlerle da gönderilebilir. 

YEDEK PARÇALAR VE MANŞETLER

DOKTORLAR İÇİN KAN BASINCI ÖLÇME CİHAZLARI 
HAVALI

ERKA. KOBOLD  
SMART Ø48 MM

HASTALARINIZLA İLGİLENİRKEN  
%100 HİJYEN

PUARLAR/ KONEKTÖRLER  PUAR siyah HIZLI KONEKTÖR   
   000.20400 995.00001    

MANŞETLER  ERKA. GREEN CUFF  ERKA. GREEN CUFF
Tek hortum--   Smart hızlı manşet Smart tek hasta yumuşak 
Manşetler  gri beyaz, 10'luk kutu      
  
Boy 1 Bebek  10-15 cm 024.28493 024.58473     
Boy 2 Çocuk  14-21,5 cm 024.27493 024.57473     
Boy 3 Yetişkin/Küçük  20,5-28 cm 024.26493 024.56473     
Boy 4 Yetişkin  27-35 cm 024.20493 024.50473     
Boy 5 Yetişkin/Büyük  34-43 cm 024.24493 024.54473    
Boy 6 Diz Üstü  42-54 cm 024.29493

HORTUMLAR  HORTUM gri
   995.00053

ERKA. KOBOLD SMART 48 mm 
gümüş anodize, bir adet gri 
GREEN CUFF Rapid manşetle

Set
Boy 1-6  227.71193
Boy 3-5  227.71293
Boy 1-3  227.71393

ERKA. KOBOLD SMART 48 mm 
gümüş anodize, bir adet beyaz 
GREEN CUFF Smart tek hasta 
yumuşak manşetle

10'luk kutu
Boy 1   227.91873
Boy 2   227.91773
Boy 3   227.91673
Boy 4   227.91073
Boy 5   227.91473

Talep üzerine made@erka.org 
adresinden şu modeller temin edilebilir:

_ 5 farklı renkte yüzey
_  örn. firmanızın adının ve logosunun 
 basılı olduğu manşetler ve göstergeler
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DOKTORLAR İÇİN KAN BASINCI ÖLÇME CİHAZLARI 
HAVALI

ERKA. SWİTCH 2.0  
COMFORT Ø56 MM

İŞLEVSEL VE ETKİLEYİCİ 
GÜNLÜK KULLANIM

Talep üzerine made@erka.org adresinden 
şu modeller de temin edilebilir:

_  örn. firmanızın adının ve logosunun basılı 
 olduğu manşetler ve göstergeler

Kan basıncı ölçüm alanında öncü olan ERKA., modern bir kan basıncı ölçüm cihazından 
talep ettiği gereksinimleri dünyanın her tarafındaki doktorlardan aldığı kapsamlı geri dönü-
şümle birleştirerek ERKA. SWITCH 2.0 Comfort'u geliştirdi.

ERKA'nın modernlik standardı üstün kalite ve hassasiyet, konforlu işlev ve kullanım, verimlilik 
ve kullanışlık ve doğal kaynakların sorumlu şekilde kullanılması olarak tanımlanır.

1_ Ölçüm göstergenin kullanıcı tarafından saniyeler içinde değiştirilebilmesi zamandan  
 tasarruf sağlar ve kaynakları korur.

2_ Cihaz MR odasında kullanım için uygundur ve darbelere karşı dayanıklıdır.

3_ Özel olarak sertleştirilmiş bakır berilyum diyaframın kullanımı ölçümlerde yüksek hassa 
 siyet ve uzun ömür sağlıyor.

4_ Hassas vidalı tahliye valfı kullanıcıya mükemmel ölçüm alma imkanı verir.

5_ Yenilikçi tasarımı sayesinde cihaz tek bir hareketle solak kullanım için değiştirilebilinir.

6_ ERKA. GREEN CUFF manşet ürün gamı her türlü ihtiyacı karşılar. Manşetler uzun ömür 
 lüdür, cilt dostudur, biyouyumludur ve optimum kullanım konforu sunar. 

YEDEK PARÇALAR VE MANŞETLER

PUARLAR/ÖLÇÜM GÖSTERGELERİ PUAR gri ÖLÇÜM GÖSTERGESİ SWİTCH 2.0 COMFORT   
   000.20900 000.30200

MANŞETLER  ERKA. GREEN CUFF  ERKA. GREEN CUFF
Tek hortum--   Superb Rapid manşet Superb kancalı manşet  
Manşetler  gri gri   

Boy 1 Bebek  10-15 cm 025.28493
Boy 2 Çocuk 14-21,5 cm  025.27493 
Boy 3 Yetişkin/Küçük  20,5-28 cm 025.26493 025.26293 
Boy 4 Yetişkin  27-35 cm 025.20493 025.20293
Boy 5 Yetişkin/Büyük  34-43 cm 025.24493 025.24293
Boy 6 Diz Üstü  42-54 cm 025.29493

Boy 1   293.28493
Boy 2   293.27493
Boy 3   293.26493
Boy 4  293.20493
Boy 5   293.24493
Boy 6   293.29493

ERKA. SWİTCH 2.0 COMFORT 56 mm bir adet gri GREEN CUFF Superb Rapid manşetle
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DOKTORLAR İÇİN KAN BASINCI ÖLÇME CİHAZLARI 
HAVALI

ERKA. SWİTCH 2.0  
SMART Ø56 MM

GÜNLÜK KULLANIMDA ESNEK 
VE KULLANIŞLI

ERKA Switch 2.0 Smart, verimliliği ve esnekliğiyle etkiliyor: ERKA. Smart Set manşetleri ile 
birlikte her kullanıcıya uygun manşet ebadı sunarak konforlu işlev ve kullanım sunuyor.

1_  Ölçüm göstergenin kullanıcı tarafından saniyeler içinde değiştirilebilmesi zamandan 
tasarruf sağlar ve kaynakları korur.

2_  Hassas vidalı tahliye valfına sahip ERKA. Switch 2.0 Smart kullanıcıya mükemmel 
ölçüm imkanı sağlar.

3_  Yenilikçi tasarımı sayesinde ERKA. Switch 2.0 Smart tek bir hareketle solaklar için 
uygun bir cihaza dönüştürülebilir. 

4_  Smart prensibi basit ve etkilidir: boyut seçimi renkle kodlanmış manşet hortumlarıyla 
sağlanırken manşet değiştirme ERKA. hızlı kapatma ile saniyeler içinde sağlanır.

5_  Her hasta için uygun manşet ebatları seçeneği, ERKA. manşet ürün gamı eksiksizdir 
 ve boy 1 (bebek) ile boy 6 (diz üstü) arasındaki tüm ürünleri kapsamaktadır.

6_  Maksimum hijyen için ERKA. Switch 2.0 Smart tek kullanımlık manşetlerle da sevk 
 edilebilir.   

YEDEK PARÇALAR VE MANŞETLER

PUARLAR/ÖLÇÜM GÖSTERGELERİ/ PUAR gri ÖLÇÜM GÖSTERGESİ SWİTCH 2.0 SMART HIZLI KONEKTÖR 
KONEKTÖRLER  000.20900 000.30200     995.00001

MANŞETLER  ERKA. GREEN CUFF  ERKA. GREEN CUFF
Tek hortum--   Smart hızlı manşet Smart tek hasta yumuşak 
Manşetler  gri beyaz, 10'luk kutu   

Boy 1 Bebek  10-15 cm 024.28493 024.58473
Boy 2 Çocuk  14-21,5 cm 024.27493 024.57473 
Boy 3 Yetişkin/Küçük  20,5-28 cm 024.26493 024.56473 
Boy 4 Yetişkin  27-35 cm 024.20493 024.50473
Boy 5 Yetişkin/Büyük  34-43 cm 024.24493 024.54473
Boy Diz Üstü  42-54 cm 024.29493

HORTUMLAR  HORTUM gri
   995.00053

Talep üzerine made@erka.org adresinden 
şu modeller temin edilebilir:

_  örn. firmanızın adının ve logosunun basılı 
 olduğu manşetler ve göstergeler

ERKA. SWİTCH 2.0 SMART 
56 mm bir adet gri GREEN CUFF 
Smart Rapid manşetle

Set
Boy 1-6  293.71193
Boy 3-5  293.71293
Boy 1-3  293.71393

ERKA. SWİTCH 2.0 SMART 
56 mmbeyaz GREEN CUFF Smart 
tek hasta yumuşak manşetle

10'luk kutu
Boy 1   293.91873
Boy 2  293.91773
Boy 3  293.91673
Boy 4  293.91073
Boy 5  293.91473
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PUARLAR/ÖLÇÜM GÖSTERGELERİ PUAR gri PUAR gri  ÖLÇÜM GÖSTERGESİ SWİTCH 2.0 SİMPLEX 
    gri tahliye valflı  klipsli/ kancalı   
   000.20900 000.21100  000.30202

MANŞETLER  ERKA. GREEN CUFF
İki hortumlu--   Superb D-Ring manşet   
Manşetler  gri  

Boy 1 Bebek  10-15 cm 
Boy 2 Çocuk 14-21,5 cm   
Boy 3 Yetişkin/Küçük  20,5-28 cm 025.46894 
Boy 4 Yetişkin  27-35 cm 025.40894
Boy 5 Yetişkin/Büyük  34-43 cm 025.44894
Boy 6 Diz Üstü  42-54 cm  

DOKTORLAR İÇİN KAN BASINCI ÖLÇME CİHAZLARI 
HAVALI

ERKA. SWİTCH 2.0  
SİMPLEX Ø56 MM

125 YILIK TECRÜBEDEN 
EDİNİLEN İNOVASYON

İddiamız: ekonomik verimlilik ve ekolojik duyarlılık.

Pratikte uygulamamız: yeni ERKA. SWITCH 2.0.Simplex ürününde ölçüm göstergelerin kullanıcı 
tarafından kendi başına saniyeler içinde sezgisel olarak değiştirilebilmesi.

Sonuç: ERKA. SWITCH 2.0 Simplex. Çünkü

  Tıp teknisyenleri ölçüm tekniği kontrollerinde (MTK) eski ölçüm göstergesini yeni ve önceden 
kalibre edilmiş göstergeyle değiştirirken zamandan tasarruf sağlıyor.

  Cihaz çok kısa sürede tekrar hasta üzerinde kullanıma hazır olduğundan kullanıcıya zaman 
kazandırıyor.

  Satın alma, lojistik ve depolama için karışık işlemleri önemli ölçüde kolaylaştırdığından yöneti-
me zaman kazandırıyor.

  MTK ya da yenileme sırasında sadece ölçüm göstergesi değiştirilmesi gerekli olduğundan 
doğal kaynakları koruyor.

1_  Özel olarak sertleştirilmiş bakır berilyum diyaframın kullanımı ölçümlerde yüksek hassasiyet ve 
uzun ömür sağlıyor.

2_ Cihaz uluslararası ANSI/AAMI SP 10 standartları kapsamında darbelere karşı dayanıklıdır.

3_  SWITCH 2.0 dengeli bir ergonomiye sahiptir ve yapı malzemeleri basitçe ve derinlemesine 
temizlenebilir.

4_  ERKA. GREEN CUFF manşet ürün gamı her türlü ihtiyacı karşılar. Manşetler uzun ömürlüdür, 
cilt dostudur, biyouyumludur ve optimum kullanım konforu sunar.

Talep üzerine made@erka.org adresinden 
şu modeller de temin edilebilir:

_  örn. firmanızın adının ve logosunun basılı 
 olduğu manşetler ve göstergeler

Boy 3   294.46894
Boy 4  294.40894
Boy 5   294.44894

ERKA. SWİTCH 2.0 SİMPLEX 56 mm bir adet gri GREEN CUFF Superb Rapid manşetle

YEDEK PARÇALAR VE MANŞETLER
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CARDİOLOGY

Sensitive Porsche Design   

Sensitive

Precise

Classic

AKUSTİK

Finesse

Finesse²

Finesse light

Erkaphon duo

Erkaphon duo black

Erkaphon duo alu

PULSE

Erkaphon

Erkaphon alu

Erkaphon black 

CHİLD

Finesse child

Finesse² child

Finesse light child

Erkaphon duo child

Erkaphon child

2

DOKTORLAR İÇİN STETESKOPLAR
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ERKA. SENSİTİVE PORSCHE DESİGN
YIL DÖNÜMÜ İÇİN 

PORSCHE TASARIMI MODEL

DOKTORLAR İÇİN STETESKOPLAR
CARDİOLOGY

125 yıllık şirket tarihimizde özel bir yere sahip bir başyapıt: ERKA.'nın yıldönümü için Porsche 
tarafından tasarlanan Sensitive Porsche Design modeli eşsiz ve ikonik Porsche hatlarıyla 
göze çarpıyor ve bu markayla özdeşleşen işlevselliği, zamana meydan okumayı ve sadeliği 
yansıtıyor.  Geleneksel el işçiliğin akıcı bir tasarımla buluşması bu steteskopu benzersiz bir baş 
yapıta dönüştürüyor.

Patentli ERKA. çift diyafram ve ideal akustik oda geometrisi kombinasyonu, hem pes hem 
de tiz sesleri zor ulaşılabilir dinleme noktalarından bile en iyi şekilde dinleme imkanı tanıyor. 
ERKA. Sensitive Porsche Design yıldönümü modeli, tıbbı teşhis alanında benzersiz kullanım 
olanakları sunuyor.

KULLANICI GRUPLARI: 
Anestezistler, kardiyologlar, acil servis doktorları, acil yardım personeli, aile hekimleri, dahi-
liye uzmanları, stajyer doktorlar, tıp öğrencileri, anestezi hemşireleri/bakıcıları, üst solunum 
yolları uzman doktorları

1_  Porsche tasarımına patentli ERKA. çift diyaframın yerleştirilmesi sayesinde sesi optimize 
eden ek bir titreşim odası elde ediliyor.

2_ Soğuktan koruma halkası yüksek hasta konforu sağlıyor ve diyaframı koruyor.

3_  Parlatılmış siyah kromla kaplı gözeneksiz pirinç göğüs parçası hem göze hitap ediyor 
hem de mükemmel yüzey hijyeni sunuyor.

4_  Steteskop hortumunun içinde birbirleriyle bitişik iki paralel kanal mevcuttur. Bu sayede 
iki ayrı hortumun yarattığı sürtünme sesi önleniyor.

5_  Hortuma entegre edilmiş yay sistemi, sesi en az ses kaybıyla göğüs parçasından kulağa 
iletir.

6_  Ergonomik biçimli süper yumuşak kulaklık uçları ortamdaki  gürültüye karşı üstün akustik 
yalıtım sağlıyor, kulaklıkların kulağa tam oturmasına imkan veriyor  ve kullanım konforu-
nu artırıyor.

7_  Standart olarak 15° eğik gelen kulak askıları kullanıcının kulak yapısına göre uyarlana-
bilir.

Talep üzerine made@erka.org adresinden 
şu modeller de temin edilebilir:

_ kişisel lazer gravürü 

siyah   525.10000.7590
Özel Porsche tasarımı 
deri kılıfında

ERKA. PORSCHE TASARIMI SENSITIVE YIL DÖNÜMÜ MODELİ KULAKLIK UÇLARI YUMUŞAK KULAKLIK UÇLARI  SÜPER YUMUŞAK KULAKLIK UÇLARI
  000.45004   000.44905

KORUYUCU HALKA SOĞUKTAN KORUMA HALKASI 
  YETİŞKİN 
  000.53104 

YEDEK PARÇALAR
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ERKA. SENSİTİVE
OSKÜLTASYONDA STANDART

DOKTORLAR İÇİN STETESKOPLAR
CARDİOLOGY

Patentli ERKA. çift diyafram ve ideal akustik oda geometrisi kombinasyonu, hem 
pes hem de tiz sesleri zor ulaşılabilir dinleme noktalarından bile en iyi şekilde 
dinleme imkanı tanıyor. ERKA. Sensitive, kalp, akciğer ve bağırsak seslerinin 
kapsamlı tıbbi kontrolünde en uç noktayı temsil ediyor.

KULLANICI GRUPLARI: 
Anestezistler, kardiyologlar, acil servis doktorları, acil yardım personeli, aile he-
kimleri, dahiliye uzmanları, stajyer doktorlar, tıp öğrencileri, anestezi hemşireleri/
bakıcıları, üst solunum yolları uzman doktorları

1_  Patentli ERKA. çift diyafram sayesinde sesi optimize eden ek bir titreşim 
odası elde ediliyor.

2_  Soğuktan koruma halkası yüksek hasta konforu sağlıyor ve diyaframı koru-
yor.

3_  Parlatılmış kromla kaplı gözeneksiz pirinç göğüs parçası mükemmel yüzey 
hijyeni sunuyor.

4_  Steteskop hortumunun içinde birbirleriyle bitişik iki paralel kanal mevcuttur. 
Bu sayede iki ayrı hortumun yarattığı sürtünme sesi önleniyor.

5_  Hortuma entegre edilmiş yay sistemi, sesi en az ses kaybıyla göğüs parça-
sından kulağa iletir.

6_  Ergonomik biçimli süper yumuşak kulaklık uçları ortamdaki  gürültüye karşı 
üstün akustik yalıtım sağlıyor, kulaklıkların kulağa tam oturmasına imkan 
veriyor ve kullanım konforunu artırıyor.

7_  Standart olarak 15° eğik gelen kulak askıları kullanıcının kulak yapısına 
göre uyarlanabilir.

Talep üzerine made@erka.org adresinden 
şu modeller de temin edilebilir:

_ Kişiye özel baskılı diyaframlar 
_ kişisel lazer gravürü 

siyah     525.00000
açık gri    525.00045 
koyu gri    525.00005
lacivert   525.00020
koyu yeşil   525.00055
bordo   525.00060
açık mavi   525.00025
pembe    525.00035

ERKA. SENSİTİVE KULAKLIK UÇLARI YUMUŞAK KULAKLIK UÇLARI  SÜPER YUMUŞAK KULAKLIK UÇLARI
  000.45004   000.44905

KORUYUCU HALKA SOĞUKTAN KORUMA HALKASI 
  YETİŞKİN 
  000.53104 

YEDEK PARÇALAR
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DOKTORLAR İÇİN STETESKOPLAR
CARDİOLOGY

ERKA. PRECİSE
HER ŞEYİ DUYMAK

ERKA., ERKA. Precise modeliyle yüksek performans steteskop anlayışını baştan 
yarattı.

Açık koni taraf sayesinde doktor düşük frekansları rahatça duyabilir. Diyafram tarafı 
benzersiz, patentli ERKA. çift diyafram sayesinde hem çok derin hem de yüksek 
frekanslı seslerin hassas oskülasyonuna imkan veriyor.

KULLANICI GRUPLARI: 
Anestezistler, acil servis doktorları, acil yardım personeli, aile hekimleri, dahiliye 
uzmanları, stajyer doktorlar, tıp öğrencileri, hasta bakımı öğrencileri, üst solunum 
yolları uzman doktorları

1_  Patentli ERKA. çift diyafram sayesinde sesi optimize eden ek bir titreşim odası 
elde ediliyor.

2_  Soğuktan koruma halkası yüksek hasta konforu sağlıyor ve diyaframı koruyor.

3_  Parlatılmış kromla kaplı gözeneksiz pirinç göğüs parçası mükemmel yüzey 
hijyeni sunuyor.

4_  Steteskop hortumunun içinde birbirleriyle bitişik iki paralel kanal mevcuttur. Bu 
sayede iki ayrı hortumun yarattığı sürtünme sesi önleniyor.

5_  Hortuma entegre edilmiş yay sistemi, sesi en az ses kaybıyla göğüs parçasın-
dan kulağa iletir.

6_  Ergonomik biçimli süper yumuşak kulaklık uçları ortamdaki gürültüye karşı üs-
tün akustik yalıtım sağlıyor, kulaklıkların kulağa tam oturmasına imkan veriyor 
ve kullanım konforunu artırıyor.

7_  Standart olarak 15° eğik gelen kulak askıları kullanıcının kulak yapısına göre 
uyarlanabilir.

Talep üzerine made@erka.org adresinden 
şu modeller de temin edilebilir:

_ Kişiye özel baskılı diyaframlar
_ Mat krom kaplı yüzey 
_ kişisel lazer gravürü 

KULAKLIK UÇLARI YUMUŞAK KULAKLIK UÇLARI  SÜPER YUMUŞAK KULAKLIK UÇLARI
  000.45004   000.44905

KORUYUCU HALKA  SOĞUKTAN KORUYUCU HALKA  KONİ KORUYUCU HALKA 
  YETİŞKİN 
  000.53104   000.53304 

YEDEK PARÇALAR

siyah     531.00000
açık gri    531.00045 
koyu gri    531.00005
lacivert   531.00020
koyu yeşil   531.00055
bordo   531.00060
açık mavi   531.00025
pembe    531.00035

ERKA. PRECİSE
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DOKTORLAR İÇİN STETESKOPLAR
CARDİOLOGY

ERKA. CLASSİC 
ESAS UNSURU ALGILAYABİLMEK 

ERKA. geleneğinin en iyi özelliklerin esas unsurlara indirgenmesi.

Modern ERKA. çift diyaframı yıllar ilerledikçe mükemmelleşen akustik oda geo-
metrisiyle beraber tüm frekans aralıklarında en iyi oskültasyonun elde edilmesini 
sağlar. Oskültasyon, ortam gürültüsü etkin şekilde önleyen pirinç gövdenin 
kendine özgü yüksek ağırlığıyla optimize edilir.

KULLANICI GRUPLARI:  
Kardiyologlar, acil servis doktorları, acil yardım personeli, aile hekimleri, stajyer 
doktorlar, tıp öğrencileri, üst solunum yolları uzman doktorları 

1_  Patentli ERKA. çift diyafram sayesinde sesi optimize eden ek bir titreşim 
odası elde ediliyor.

2_  Soğuktan koruma halkası yüksek hasta konforu sağlıyor ve diyaframı koru-
yor.

3_  Parlatılmış kromla kaplı gözeneksiz pirinç göğüs parçası mükemmel yüzey 
hijyeni sunuyor.

4_  Hortuma entegre edilmiş yay sistemi, sesi en az ses kaybıyla göğüs parça-
sından kulağa iletir.

5_  Ergonomik biçimli süper yumuşak kulaklık uçları ortamdaki gürültüye karşı 
üstün akustik yalıtım sağlıyor, kulaklıkların kulağa tam oturmasına imkan 
veriyor ve kullanım konforunu artırıyor.

6_  Standart olarak 15° eğik gelen kulak askıları kullanıcının kulak yapısına 
göre uyarlanabilir.

Talep üzerine made@erka.org adresinden 
şu modeller de temin edilebilir:

_ Kişiye özel baskılı diyaframlar
_ Mat krom kaplı yüzey 
_ kişisel lazer gravürü 

siyah     570.00000
açık gri    570.00045 
lacivert   570.00020
bordo   570.00060
koyu yeşil   570.00055

ERKA. CLASSİC KULAKLIK UÇLARI YUMUŞAK KULAKLIK UÇLARI  SÜPER YUMUŞAK KULAKLIK UÇLARI
  000.45004   000.44905

KORUYUCU HALKA SOĞUKTAN KORUMA HALKASI 
  YETİŞKİN 
  000.53104 

YEDEK PARÇALAR
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DOKTORLAR İÇİN STETESKOPLAR
ACOUSTİC

ERKA. FİNESSE 
PROFESYONELLERİN STANDARDI

Her doktorun steteskopu.

İki taraflı göğüs parçası sayesinde günlük rutinde ortaya çıkabilecek her türlü 
tıbbi duruma karşı hazırlıklı olunur. Diyafram tarafı tüm frekans aralığı için 
optimum oskültasyon garanti ederken açık koni tarafı özellikle derin frekansları 
duymak için uygundur.  

KULLANICI GRUPLARI: 
Anestezistler, kardiyologlar, acil servis doktorları, acil yardım personeli, aile 
hekimleri, dahiliye uzmanları, stajyer doktorlar, tıp öğrencileri, anestezi hemşire-
leri/bakıcıları, üst solunum yolları uzman doktorları 

1_  Ön gerilmeli ERKA. Konvex diyaframı, etkileyici rezonans ve ses transferi 
sağlıyor.

2_ Soğuktan koruma halkası yüksek hasta konforu sağlıyor.

3_  Parlatılmış kromla kaplı gözeneksiz pirinç göğüs parçası mükemmel yüzey 
hijyeni sunuyor.

4_  Steteskop hortumunun içinde birbirleriyle bitişik iki paralel kanal mevcuttur. 
Bu sayede iki ayrı hortumun yarattığı sürtünme sesi önleniyor.

5_  Hortuma entegre edilmiş yay sistemi, sesi en az ses kaybıyla göğüs parça-
sından kulağa iletir.

6_  Ergonomik biçimli süper yumuşak kulaklık uçları ortamdaki gürültüye karşı 
üstün akustik yalıtım sağlıyor, kulaklıkların kulağa tam oturmasına imkan 
veriyor ve kullanım konforunu artırıyor.

7_  Standart olarak 15° eğik gelen kulak askıları kullanıcının kulak yapısına 
göre uyarlanabilir.

Talep üzerine made@erka.org adresinden 
şu modeller de temin edilebilir:

_ Kişiye özel baskılı diyaframlar
_ Mat krom kaplı yüzey 
_ kişisel lazer gravürü 

siyah     550.00000
açık gri    550.00045 
koyu gri    550.00005
lacivert   550.00020
koyu yeşil   550.00055
bordo   550.00060
açık mavi   550.00025
pembe    550.00035

ERKA. FİNESSE KULAKLIK UÇLARI YUMUŞAK KULAKLIK UÇLARI  SÜPER YUMUŞAK KULAKLIK UÇLARI
  000.45004   000.44905

KORUYUCU HALKA SOĞUKTAN KORUYUCU HALKA KONİ KORUYUCU HALKA 
  YETİŞKİN 
  000.53141   000.53304 

YEDEK PARÇALAR
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DOKTORLAR İÇİN STETESKOPLAR
ACOUSTİC

ERKA. FİNESSE 2
EVRENSEL DEHA

Her hasta birbirinden farklı olduğundan ERKA., doktorların neredeyse tüm 
hasta durumları için bir steteskop üretti.

Değiştirilebilen, iki taraflı göğüs parçasının her bir diyaframı ilgili frekans aralığı-
nı mükemmel bir şekilde duyulur kılıyor. Büyük diyafram yetişkinlerin oskültasyo-
nuna uygundur, küçük taraf ise çocuklar veya ince hastalar için uygundur. 

KULLANICI GRUPLARI: 
Anestezistler, kardiyologlar, acil servis doktorları, acil yardım personeli, aile 
hekimleri, dahiliye uzmanları, stajyer doktorlar, tıp öğrencileri, anestezi hemşire-
leri/bakıcıları, üst solunum yolları uzman doktorları

1_  Ön gerilmeli ERKA. Konvex diyaframı, etkileyici rezonans ve ses transferi 
sağlıyor.

2_ Her bir taraftaki soğuktan koruma halkası yüksek hasta konforu sağlıyor.

3_  Parlatılmış kromla kaplı gözeneksiz pirinç göğüs parçası mükemmel yüzey 
hijyeni sunuyor.

4_  Steteskop hortumunun içinde birbirleriyle bitişik iki paralel kanal mevcuttur. 
Bu sayede iki ayrı hortumun yarattığı sürtünme sesi önleniyor.

5_  Hortuma entegre edilmiş yay sistemi, sesi en az ses kaybıyla göğüs parça-
sından kulağa iletir.

6_  Ergonomik biçimli süper yumuşak kulaklık uçları ortamdaki gürültüye karşı 
üstün akustik yalıtım sağlıyor, kulaklıkların kulağa tam oturmasına imkan 
veriyor ve kullanım konforunu artırıyor.

7_  Standart olarak 15° eğik gelen kulak askıları kullanıcının kulak yapısına 
göre uyarlanabilir.

Talep üzerine made@erka.org adresinden 
şu modeller de temin edilebilir:

_ Kişiye özel baskılı diyaframlar
_ Mat krom kaplı yüzey 
_ kişisel lazer gravürü 

siyah     535.00000
açık gri    535.00045 
koyu gri    535.00005
lacivert   535.00020
koyu yeşil   535.00055
bordo   535.00060
açık mavi   535.00025
pembe    535.00035

ERKA. FİNESSE² KULAKLIK UÇLARI YUMUŞAK KULAKLIK UÇLARI  SÜPER YUMUŞAK KULAKLIK UÇLARI
  000.45104   000.44905

KORUYUCU HALKALAR SOĞUKTAN KORUMA HALKASI SOĞUKTAN KORUMA HALKASI 
  YETİŞKİN   ÇOCUK
  000.53141   000.53142 

YEDEK PARÇALAR
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DOKTORLAR İÇİN STETESKOPLAR
ACOUSTİC

Malzeme seçiminde etkili ve kalite standardında tavizsizdir. Finesse light 
modeli, günlük tıbbi rutinde kullanmak için en iyi şekilde donatılmıştır. Çift taraflı 
dinleme konisi her durum için uygun donanıma sahiptir: diyafram tarafı tüm 
frekans aralığı için optimum oskültasyon garanti ederken açık koni tarafı özel 
olarak derin frekanslar için tasarlanmıştır. 

KULLANICI GRUPLARI: 
Anestezistler, kardiyologlar, acil servis doktorları, acil yardım personeli, aile 
hekimleri, dahiliye uzmanları, stajyer doktorlar, tıp öğrencileri, anestezi hemşire-
leri/bakıcıları, üst solunum yolları uzman doktorları

1_  Çift taraflı göğüs parçanın bir tarafı derin frekanslar için uygun açık koniyi, 
diğer taraf da tüm frekans aralığı için uygun diyaframı barındırıyor.

2_  Ön gerilmeli ERKA. Konvex diyaframı, etkileyici rezonans ve ses transferi 
sağlıyor.

3_  Parlatılmış kromla kaplı gözeneksiz pirinç göğüs parçası mükemmel yüzey 
hijyeni sunuyor.

4_  Ergonomik biçimli süper yumuşak kulaklık uçları ortamdaki gürültüye karşı 
üstün akustik yalıtım sağlıyor, kulaklıkların kulağa tam oturmasına imkan 
veriyor ve kullanım konforunu artırıyor.

5_  Standart olarak 15° eğik gelen kulak askıları kullanıcının kulak yapısına 
göre uyarlanabilir.

ERKA. FINESSE LİGHT
KALİTE VE MALİYETTE UYUM

KULAKLIK UÇLARI YUMUŞAK KULAKLIK UÇLARI  SÜPER YUMUŞAK KULAKLIK UÇLARI
  000.45104   000.44905

KORUYUCU HALKA SOĞUKTAN KORUYUCU HALKA KONİ KORUYUCU HALKA 
  YETİŞKİN
  000.53141   000.53304 

Talep üzerine made@erka.org adresinden 
şu modeller de temin edilebilir:

_ Kişiye özel baskılı diyaframlar
_ Mat krom kaplı yüzey 
_ kişisel lazer gravürü 

siyah     520.00010
açık gri    520.00045
lacivert   520.00020
bordo   520.00060
koyu yeşil   520.00055
kırmızı    520.00030
mor      520.00080
açık mavi   520.00025
açık yeşil    520.00051

YEDEK PARÇALAR

ERKA. FİNESSE LIGHT
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DOKTORLAR İÇİN STETESKOPLAR
AKUSTİK

Erkaphon duo'nun çift taraflı göğüs parçası vardır. Açık koni tarafı özel olarak 
derin frekanslar, diyafram ise tüm frekans aralıkları için tasarlanmıştır. Evrensel 
kullanım alanı ve uzun ömürlü, kompakt tasarımı Erkaphon'u günlük tıbbi kulla-
nım için güvenilir bir yardımcı yapıyor.

KULLANICI GRUPLARI: 
İlk yardım ekipleri, stajyer doktorlar, anestezi hemşireleri/hasta bakıcıları, hem-
şireler/hasta bakıcıları 

1_  Ön gerilmeli ERKA. Konvex diyaframı, etkileyici rezonans ve ses transferi 
sağlıyor.

2_  Parlatılmış kromla kaplı gözeneksiz pirinç göğüs parçası maksimum yüzey 
hijyeni için hızlı ve derinlemesine temizlenebilir.

3_  Ergonomik şekilli ve kişiye özel ayarlanabilir kulaklık askısı optimum uyum 
garanti eder.

4_  Yumuşak kulaklık uçları kulak kanalına ideal bir şekilde oturur ve bu sayede 
dışarıdan gelen gürültüyü azaltır.

5_  Standart olarak 15° eğik gelen kulak askıları kullanıcının kulak yapısına 
göre uyarlanabilir.

ERKA. ERKAPHON  
DUO

BASİT. EVRENSEL

Talep üzerine made@erka.org adresinden
şu modeller de temin edilebilir:

_ Hortum ve göğüs parçası farklı renklerde mevcuttur
_ Kişiye özel baskılı diyaframlar    
_ Mat krom kaplı yüzey 
_ kişisel lazer gravürü

siyah     541.00010
açık gri    541.00000
koyu gri    541.00005
lacivert   541.00020
koyu yeşil   541.00055
bordo   541.00060
açık yeşil   541.00051
açık mavi   541.00025
mor      541.00080
pembe    541.00035
kırmızı   541.00030

ERKA. ERKAPHON DUO   

KULAKLIK UÇLARI YUMUŞAK KULAKLIK UÇLARI    
  000.45004 

KORUYUCU HALKA SOĞUKTAN KORUYUCU HALKA Y KONİ KORUYUCU HALKA 
  ETİŞKİN  
  000.53141  000.53304 

YEDEK PARÇALAR
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DOKTORLAR İÇİN STETESKOPLAR
AKUSTİK

ERKA. ERKAPHON  
DUO / ALU

ETKİLİ VE UZUN ÖMÜRLÜ

Erkaphon duo/alu ekonomik bakış açısıyla tasarlanmıştır. Uygun maliyetli mal-
zemelerden yapılan bu uzun ömürlü, kompakt tasarımlı steteskop gerçek anlam-
da ekonomik bir alternatif sunuyor. Elbette ki Erkaphon serisinin yüksek kalite 
yapı parçaları bu steteskopun da en iyi akustiği elde etmesinde pay sahibidir.

KULLANICI GRUPLARI: 
İlk yardım ekipleri, stajyer doktorlar, anestezi hemşireleri/hasta bakıcıları, hem-
şireler/hasta bakıcıları 

1_  Çift taraflı göğüs parçanın bir tarafı derin frekanslar için uygun açık koniyi, 
diğer taraf da tüm frekans aralığı için uygun diyaframı barındırıyor.

2_  Ön gerilmeli ERKA. Konvex diyaframı, etkileyici rezonans ve ses transferi 
sağlıyor.

3_ Alüminyum göğüs parçasının temizliği kolay ve hızlıdır. 

4_  Ergonomik şekilli ve kişiye özel ayarlanabilir kulaklık askısı optimum uyum 
garanti eder.

5_  Yumuşak kulaklık uçları kulak kanalına ideal bir şekilde oturur ve bu sayede 
dışarıdan gelen gürültüyü azaltır.

6_  Standart olarak 15° eğik gelen kulak askıları kullanıcının kulak yapısına 
göre uyarlanabilir.

Talep üzerine made@erka.org adresinden 
şu modeller de temin edilebilir:

_ Kişiye özel baskılı diyaframlar
_ Mat krom kaplı yüzey 
_ kişisel lazer gravürü 
_ MR uyumlu

siyah     542.00010
açık gri    542.00000
koyu gri    542.00005
lacivert   542.00020
koyu yeşil   542.00055
bordo   542.00060
açık yeşil   542.00051
açık mavi   542.00025
mor      542.00080
pembe    542.00035
kırmızı   542.00030

ERKA. ERKAPHON DUO / ALU  

KULAKLIK UÇLARI YUMUŞAK KULAKLIK UÇLARI    
  000.45004 

KORUYUCU HALKA SOĞUKTAN KORUYUCU HALKA  KONİ KORUYUCU HALKA 
  YETİŞKİN 
  000.53141  000.53304

YEDEK PARÇALAR
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Talep üzerine made@erka.org adresinden 
şu modeller de temin edilebilir:

_ Kişiye özel baskılı diyaframlar 
_ kişisel lazer gravürü
_ MR uyumlu

siyah    542.70010

ERKA. ERKAPHON DUO BLACK LİNE

DOKTORLAR İÇİN STETESKOPLAR
AKUSTİK

ERKA. ERKAPHON  
DUO / BLACK LİNE 

BİREYSEL DİNLEME

Erkaphon duo black line zarafeti ve tasarımıyla etkiliyor. Steteskopunuzu 
kendi adınızı gösteren gravürle kişiselleştirin. 

KULLANICI GRUPLARI: 
İlk yardım ekipleri, stajyer doktorlar, anestezi hemşireleri/hasta bakıcıları, 
hemşireler/hasta bakıcıları, hasta bakımı öğrencileri 

1_  Çift taraflı göğüs parçanın bir tarafı derin frekanslar için uygun açık koniyi, 
diğer taraf da tüm frekans aralığı için uygun diyaframı barındırıyor.

2_  Ön gerilmeli ERKA. Konvex diyaframı, etkileyici rezonans ve ses transferi 
sağlıyor.

3_ Alüminyum göğüs parçasının temizliği kolay ve hızlıdır.

4_  Ergonomik şekilli ve kişiye özel ayarlanabilir kulaklık askısı optimum uyum 
garanti eder.

5_  Yumuşak kulaklık uçları kulak kanalına ideal bir şekilde oturur ve bu sayede 
dışarıdan gelen gürültüyü azaltır.

6_  Standart olarak 15° eğik gelen kulak askıları kullanıcının kulak yapısına göre 
uyarlanabilir.

KULAKLIK UÇLARI YUMUŞAK KULAKLIK UÇLARI    
  000.45004 

KORUYUCU HALKA SOĞUKTAN KORUYUCU HALKA  KONİ KORUYUCU HALKA 
  YETİŞKİN 
  000.53141  000.53304

YEDEK PARÇALAR
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DOKTORLAR İÇİN STETESKOPLAR
PULSE

Erkaphon, hemşirelerin ve hasta bakıcıların gereksinimleri için özel tasarlamıştır. 
Steteskop, rutin tetkikler ve kan basıncı ölçümü için idealdir. Özel olarak biçim-
lendirilmiş göğüs parçası zor erişilir noktalardaki oskültasyonu da mümkün kılar.

KULLANICI GRUPLARI: 
İlk yardım ekipleri, stajyer doktorlar, anestezi hemşireleri/hasta bakıcıları, 
hemşireler/hasta bakıcıları, hasta bakımı öğrencileri 

1_  Ön gerilmeli ERKA. Konvex diyaframı, etkileyici rezonans ve ses transferi 
sağlıyor.

2_  Parlatılmış kromla kaplı gözeneksiz pirinç göğüs parçası maksimum yüzey 
hijyeni için hızlı ve derinlemesine temizlenebilir.

3_  Ergonomik şekilli ve kişiye özel ayarlanabilir kulaklık askısı optimum uyum 
garanti eder.

4_  Yumuşak kulaklık uçları kulak kanalına ideal bir şekilde oturur ve bu sayede 
dışarıdan gelen gürültüyü azaltır.

5_  Standart olarak 15° eğik gelen kulak askıları kullanıcının kulak yapısına 
göre uyarlanabilir.

ERKA. ERKAPHON  
KAN BASINCINA KULAK VERİN

Talep üzerine made@erka.org adresinden 
şu modeller de temin edilebilir:

_ Kişiye özel baskılı diyaframlar    
_ Mat krom kaplı yüzey 
_ kişisel lazer gravürü

siyah     543.00010
açık gri    543.00000
koyu gri    543.00005
lacivert   543.00020
koyu yeşil   543.00055
bordo   543.00060
açık yeşil   543.00051
açık mavi   543.00025
mor      543.00080
pembe    543.00035
kırmızı   543.00030

ERKA. ERKAPHON  

KULAKLIK UÇLARI YUMUŞAK KULAKLIK UÇLARI    
  000.45004 

KORUYUCU HALKA YETİŞKİN SOĞUKTAN KORUMA
  HALKASI  
  000.53141

YEDEK PARÇALAR
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DOKTORLAR İÇİN STETESKOPLAR
PULSE

ERKA. ERKAPHON  
ALU  

KAN BASINCINA KULAK VERİN

Erkaphon alu'nun düz göğüs parçası manşetlerin altına kolayca sokulabildiğin-
den rutin tetkikler ve kan basıncı ölçümü için ideal bir steteskoptur. Steteskop, 
temel gereksinimleri uygun bir fiyata karşılarken Erkaphon serisinin yüksek kalite 
bileşenleri mükemmel bir oskültasyon garanti eder.

KULLANICI GRUPLARI: 
İlk yardım ekipleri, stajyer doktorlar, anestezi hemşireleri/hasta bakıcıları, hem-
şireler/hasta bakıcıları, hasta bakımı öğrencileri 

1_  Ön gerilmeli ERKA. Konvex diyaframı, etkileyici rezonans ve ses transferi 
sağlıyor.

2_ Alüminyum göğüs parçasının temizliği kolay ve hızlıdır.

3_  Ergonomik şekilli ve kişiye özel ayarlanabilir kulaklık askısı optimum uyum 
garanti eder.

4_  Yumuşak kulaklık uçları kulak kanalına ideal bir şekilde oturur ve bu sayede 
dışarıdan gelen gürültüyü azaltır.

5_  Standart olarak 15° eğik gelen kulak askıları kullanıcının kulak yapısına 
göre uyarlanabilir.

KULAKLIK UÇLARI YUMUŞAK KULAKLIK UÇLARI    
  000.45004

KORUYUCU HALKA YETİŞKİN SOĞUKTAN KORUMA 
  HALKASI
  000.53141

Talep üzerine made@erka.org adresinden 
şu modeller de temin edilebilir:

_ Kişiye özel baskılı diyaframlar    
_ kişisel lazer gravürü 
_ farklı renklerde anodize edilmiş göğüs parçaları 
_ MR uyumlu

siyah     544.00010
açık gri    544.00000
koyu gri    544.00005
lacivert   544.00020
koyu yeşil   544.00055
bordo   544.00060
açık yeşil   544.00051
açık mavi   544.00025
mor      544.00080
pembe    544.00035
kırmızı   544.00030

ERKA. ERKAPHON / ALU   

YEDEK PARÇALAR
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Talep üzerine made@erka.org adresinden 
şu modeller de temin edilebilir:

_ Kişiye özel baskılı diyaframlar 
_ kişisel lazer gravürü 
_ MR uyumlu

siyah    544.70010

ERKA. ERKAPHON BLACK LİNE

DOKTORLAR İÇİN STETESKOPLAR
PULSE

ERKA. ERKAPHON 
BLACK LİNE 

MAKSİMUM ESNEKLİK

Çok yönlülüğüyle etkileyen Europhon black line günlük rutin tetkikler ve kan basın-
cı ölçümü için idealdir. Stetoskobunuzu kişiselleştirin: şirket logonuzun basılı olduğu 
diyafram ya da isminizin gravürü stetoskobunuzu eşsiz kılar. 

KULLANICI GRUPLARI: 
İlk yardım ekipleri, stajyer doktorlar, anestezi hemşireleri/hasta bakıcıları, hemşire-
ler/hasta bakıcıları, hasta bakımı öğrencileri 

1_  Ön gerilmeli ERKA. Konvex diyaframı, etkileyici rezonans ve ses transferi 
sağlıyor.

2_ Alüminyum göğüs parçasının temizliği kolay ve hızlıdır.

3_  Ergonomik şekilli ve kişiye özel ayarlanabilir kulaklık askısı optimum uyum 
garanti eder.

4_  Yumuşak kulaklık uçları kulak kanalına ideal bir şekilde oturur ve bu sayede 
dışarıdan gelen gürültüyü azaltır.

5_  Standart olarak 15° eğik gelen kulak askıları kullanıcının kulak yapısına 
göre uyarlanabilir.

KULAKLIK UÇLARI YUMUŞAK KULAKLIK UÇLARI    
  000.45004 

KORUYUCU HALKA YETİŞKİN SOĞUKTAN KORUMA 
  HALKASI
  000.53141

YEDEK PARÇALAR
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DOKTORLAR İÇİN STETESKOPLAR
CHİLD

ERKA. FİNESSE  
CHİLD

PROFESYONELLERİN STANDARDI

Küçük kalplerin dinlenmesi için mükemmel akustik!

ERKA. çocuk steteskoplarındaki küçük diyafram ve çift taraflı göğüs parçası 
bunları pediatristler için ideal kılıyor. Açık koni tarafı özellikle derin frekanslar 
için uygundur. Diyafram tarafı tüm frekans aralıkları içindir.

KULLANICI GRUPLARI: 
Bebek tıbbı uzman doktorları, pediatristler 

1_ Ön gerilmeli ERKA. Konvex diyaframı, etkileyici rezonans ve ses transferi  
 sağlıyor.

2_ Soğuktan koruma halkası yüksek hasta konforu sağlıyor.

3_ Parlatılmış kromla kaplı gözeneksiz pirinç göğüs parçası mükemmel yüzey  
 hijyeni sunuyor.

4_ Steteskop hortumunun içinde birbirleriyle bitişik iki paralel kanal mevcuttur.  
 Bu sayede iki ayrı hortumun yarattığı sürtünme sesi önleniyor.

5_ Hortuma entegre edilmiş yay sistemi, sesi en az ses kaybıyla göğüs parça 
 sından kulağa iletir.

6_ Ergonomik biçimli süper yumuşak kulaklık uçları ortam gürültüsüne karşı   
 üstün akustik yalıtım sağlıyor, kulaklıkların kulağa tam oturmasına imkan   
 veriyor ve kullanım konforunu artırıyor.

7_ Standart olarak 15° eğik gelen kulak askıları kullanıcının kulak yapısına  
 göre uyarlanabilir.

Talep üzerine made@erka.org adresinden 
şu modeller de temin edilebilir:

_ Kişiye özel baskılı diyaframlar
_ Mat krom kaplı yüzey 
_ kişisel lazer gravürü 

siyah     549.00000
açık gri    549.00045 
koyu gri    549.00005
lacivert   549.00020
koyu yeşil   549.00055
bordo   549.00060
açık mavi   549.00025
pembe    549.00035

ERKA. FİNESSE CHİLD
KULAKLIK UÇLARI YUMUŞAK KULAKLIK UÇLARI  SÜPER YUMUŞAK KULAKLIK UÇLARI
  000.45104   000.44905

KORUYUCU HALKA SOĞUKTAN KORUYUCU HALKA KONİ KORUYUCU HALKA 
  ÇOCUK 
  000.53142  000.53304 

YEDEK PARÇALAR
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DOKTORLAR İÇİN STETESKOPLAR
CHİLD

ERKA. FİNESSE 2 
CHİLD

EVRENSEL DEHA

Evrensel çapta kullanılabilen çocuk steteskopu çok yönlü olması ve mükemmel 
ses iletimiyle hayran bırakıyor.

Çift taraflı göğüs parçaların her bir tarafında tüm frekans aralığını mükemmel 
bir şekilde duyulur kılan iki diyafram vardır. Büyük diyafram çocukların ya da 
ince hastaların oskültasyonu için uygundur, küçük diyafram ise küçük çocuklar 
ve bebekler için uygundur. 

KULLANICI GRUPLARI: 
Bebek tıbbı uzman doktorları, pediatristler

1_  Ön gerilmeli ERKA. Konvex diyaframı, etkileyici rezonans ve ses transferi 
sağlıyor.

2_ Her bir taraftaki soğuktan koruma halkası yüksek hasta konforu sağlıyor.

3_  Parlatılmış kromla kaplı gözeneksiz pirinç göğüs parçası mükemmel yüzey 
hijyeni sunuyor.

4_  Steteskop hortumunun içinde birbirleriyle bitişik iki paralel kanal mevcuttur. 
Bu sayede iki ayrı hortumun yarattığı sürtünme sesi önleniyor.

5_  Hortuma entegre edilmiş yay sistemi, sesi en az ses kaybıyla göğüs parça-
sından kulağa iletir.

6_  Ergonomik biçimli süper yumuşak kulaklık uçları ortamdaki gürültüye karşı 
üstün akustik yalıtım sağlıyor, kulaklıkların kulağa tam oturmasına imkan 
veriyor ve kullanım konforunu artırıyor.

7_  Standart olarak 15° eğik gelen kulak askıları kullanıcının kulak yapısına 
göre uyarlanabilir.

Talep üzerine made@erka.org adresinden 
şu modeller de temin edilebilir:

_ Kişiye özel baskılı diyaframlar
_ Mat krom kaplı yüzey 
_ kişisel lazer gravürü 

siyah     536.00000
açık gri    536.00045 
koyu gri    536.00005
lacivert   536.00020
koyu yeşil   536.00055
bordo   536.00060
açık mavi   536.00025
pembe    536.00035

ERKA. FİNESSE² CHİLD KULAKLIK UÇLARI YUMUŞAK KULAKLIK UÇLARI  SÜPER YUMUŞAK KULAKLIK UÇLARI
  000.45104   000.44905

KORUYUCU HALKALAR SOĞUKTAN KORUMA HALKASI SOĞUKTAN KORUMA HALKASI 
  ÇOCUK   ÇOCUK
  000.53142    000.53103 

YEDEK PARÇALAR
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DOKTORLAR İÇİN STETESKOPLAR
CHİLD

Finesse Light Child çocuk steteskopuyla oskültasyon en üst düzeyde gerçekle-
şir! Özellikle küçük, elle parlatılmış krom kaplı pirinç çocuk göğüs parçasının 
bir tarafı derin frekanslar için açık bir koniye, tüm frekans aralıkları için de bir 
diyaframa sahiptir. Kulak askıları kullanıcı konforunu maksimuma çıkartmak için 
kullanıcının kulak yapısına göre uyarlanabilir.  

KULLANICI GRUPLARI: 
Bebek tıbbı uzman doktorları, pediatristler

1_  Ön gerilmeli ERKA. Konvex diyaframı, etkileyici rezonans ve ses transferi 
sağlıyor.

2_  Parlatılmış kromla kaplı gözeneksiz pirinç göğüs parçası mükemmel yüzey 
hijyeni sunuyor.

3_  Ergonomik biçimli süper yumuşak kulaklık uçları ortamdaki gürültüye karşı 
üstün akustik yalıtım sağlıyor, kulaklıkların kulağa tam oturmasına imkan 
veriyor ve kullanım konforunu artırıyor.

4_  Standart olarak 15° eğik gelen kulak askıları kullanıcının kulak yapısına 
göre uyarlanabilir.

Talep üzerine made@erka.org adresinden 
şu modeller de temin edilebilir:

_ Kişiye özel baskılı diyaframlar
_ Mat krom kaplı yüzey 
_ kişisel lazer gravürü 

siyah     521.00010
açık gri    521.00045
lacivert   521.00020
bordo   521.00060
koyu yeşil   521.00055
kırmızı   521.00030
mor      521.00080
açık mavi   521.00025
açık yeşil    521.00051

ERKA. FİNESSE LIGHT CHİLD

ERKA. FINESSE LİGHT  
CHİLD

KALİTE VE MALİYETTE UYUM

KULAKLIK UÇLARI YUMUŞAK KULAKLIK UÇLARI  SÜPER YUMUŞAK KULAKLIK UÇLARI
  000.45104   000.44905

KORUYUCU HALKA SOĞUKTAN KORUYUCU HALKA  KONİ KORUYUCU HALKA 
  ÇOCUK 
  000.53142    000.53304 

YEDEK PARÇALAR
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DOKTORLAR İÇİN STETESKOPLAR
CHİLD

Çocuklar çok fazla ilgiye layıktır. ERKA. çocuk steteskopları çok yüksek kaliteli 
steteskoplardır ve çocukların küçük vücut yapılarına göre tasarlanır. Çift taraflı 
küçük göğüs parçası çocuk oskültasyonu için optimize edilmiştir. Açık koni tarafı 
özellikle derin frekanslar için uygundur. Diyafram tarafı tüm frekans aralıkları 
içindir.

KULLANICI GRUPLARI: 
Bebek tıbbı uzman doktorları, pediatristler 

1_  Ön gerilmeli ERKA. Konvex diyaframı, etkileyici rezonans ve ses transferi 
sağlıyor.

2_  Parlatılmış kromla kaplı gözeneksiz pirinç göğüs parçası maksimum yüzey 
hijyeni için hızlı ve derinlemesine temizlenebilir.

3_  Ergonomik şekilli ve kişiye özel ayarlanabilir kulaklık askısı optimum uyum 
garanti eder.

4_  Yumuşak kulaklık uçları kulak kanalına ideal bir şekilde oturur ve bu sayede 
dışarıdan gelen gürültüyü azaltır.

5_  Standart olarak 15° eğik gelen kulak askıları kullanıcının kulak yapısına 
göre uyarlanabilir.

ERKA. ERKAPHON 
DUO / CHİLD
BASİT. EVRENSEL

Talep üzerine made@erka.org adresinden
şu modeller de temin edilebilir:

_ Kişiye özel baskılı diyaframlar    
_ Mat krom kaplı yüzey 
_ kişisel lazer gravürü

siyah     545.00010
açık gri    545.00000
koyu gri    545.00005
lacivert   545.00020
koyu yeşil   545.00055
bordo   545.00060
açık yeşil   545.00051
açık mavi   545.00025
mor      545.00080
pembe    545.00035
kırmızı   545.00030

ERKA. ERKAPHON DUO CHİLD   

KULAKLIK UÇLARI YUMUŞAK KULAKLIK UÇLARI    
  000.45004 

KORUYUCU HALKA SOĞUKTAN KORUYUCU HALKA KONİ KORUYUCU HALKA
  ÇOCUK 
  000.53142  000.53304

YEDEK PARÇALAR
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DOKTORLAR İÇİN STETESKOPLAR
CHİLD

Erkaphon Child, hemşirelerin ve hasta bakıcıların çocukların oskültasyonu sırasın-
daki gereksinimleri için özel olarak tasarlanmıştır. Ergonomik göğüs parçası zor 
erişilebilir ya da çok küçük alanların optimum oskültasyonu için mükemmeldir. 

KULLANICI GRUPLARI: 
Bebek tıbbı için uzman doktorlar, pediatristler, hemşireler ve bakıcılar 

1_  Ön gerilmeli ERKA. Konvex diyaframı, etkileyici rezonans ve ses transferi 
sağlıyor.

2_  Parlatılmış kromla kaplı gözeneksiz pirinç göğüs parçası maksimum yüzey 
hijyeni için hızlı ve derinlemesine temizlenebilir.

3_  Ergonomik şekilli ve kişiye özel ayarlanabilir kulaklık askısı optimum uyum 
garanti eder.

4_  Yumuşak kulaklık uçları kulak kanalına ideal bir şekilde oturur ve bu sayede 
dışarıdan gelen gürültüyü azaltır.

5_  Standart olarak 15° eğik gelen kulak askıları kullanıcının kulak yapısına 
göre uyarlanabilir.

ERKA. ERKAPHON  
CHİLD

KAN BASINCINA KULAK VERİN

Talep üzerine made@erka.org adresinden 
şu modeller de temin edilebilir:

_ Kişiye özel baskılı diyaframlar    
_ Mat krom kaplı yüzey 
_ kişisel lazer gravürü

siyah     547.00010
açık gri    547.00000
koyu gri    547.00005
lacivert   547.00020
koyu yeşil   547.00055
bordo   547.00060
açık yeşil   547.00051
açık mavi   547.00025
mor      547.00080
pembe    547.00035
kırmızı    547.00030

ERKA. ERKAPHON CHİLD   

KULAKLIK UÇLARI YUMUŞAK KULAKLIK UÇLARI    
  000.45004 

KORUYUCU HALKA SOĞUKTAN KORUYUCU HALKA 
  ÇOCUK 
  000.53142

YEDEK PARÇALAR
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DOKTORLAR İÇİN MANŞETLER

GREEN CUFF SUPERB

Rapid

Kanca

D halka

Home

GREEN CUFF SMART

Rapid

 Rapid tek parça

tek hasta yumuşak

CLASSİC CUFF

Rapid

3
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KAN BASINCI MANŞETLERİ

GREEN CUFF – SUPERB 
RAPİD MANŞET

GÜNLÜK UYGULAMALAR İÇİN FAVORİNİZ

Modern klinik ortamında hijyen, hem hasta hem tıbbi personel açısından her 
alanda büyük önem taşır. İşte bu nedenle tüm ERKA. GREEN CUFF Superb 
manşetleri biyouyumludur, dezenfekte edilmeleri kolaydır ve su geçirmez, derin-
lemesine temizlenebilen yüzeylere sahiptir.

green  –  Kesinlikle PVC, DEHP ve lateks barındırmaz
 
superb  –  ciltte maksimum konfor için özellikle yumuşak malzemeler  

rapid  –  süper yumuşak yapışkan bant ve keçe manşetleri cırt cırt gibi basit 
bir şekilde kapatır  

ERKA. GREEN CUFF Superb manşetleri bir kılıf ve çıkartılabilir bir keseden 
oluşur. Bu kurulum kan basıncı ölçümü sırasında eşit basınç dağılımı sağlar ve 
böylece en hassas ölçüm sonuçlarını verir.

Doğal olarak ERKA. GREEN CUFF Superb manşetleri, kan basıncı ölçme 
manşetlerin boyutlarını belirleyen en güncel AAMI ve AHA yönergelerin tüm 
gereksinimlerini karşılıyor. Ayrıca kolay okunabilen boyut ve konumlandırma 
uyarıları manşetlerin doğru seçilmesini ve hatasız yerleştirilmesini sağlar.

  TEK HORTUM İKİ HORTUM   ÇİFT HORTUM

Şu  Kobold, Vario  Perfect Aneroid  
ERKA. ürünleri Switch 2.0 Comfort Erkameter 3000  Profi
için uygundur  
  gri gri yeşil gri yeşil

Boy 1, 10-15 cm 025.28493 025.28491 025.28481 025.28492 025.28482

Boy 2, 14-21,5 cm  025.27493 025.27491 025.27481 025.27492 025.27482

Boy 3, 20,5-28 cm 025.26493 025.26491 025.26481 025.26492 025.26482

Boy 4, 27-35 cm  025.20493 025.20491 025.20481 025.20492 025.20482

Boy 5, 34-43 cm 025.24493 025.24491 025.24481 025.24492 025.24482

Boy 6, 42-54 cm  025.29493 025.29491 025.29481 025.29492 025.29482
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KAN BASINCI MANŞETLERİ

GREEN CUFF – SUPERB 
KANCA MANŞET 

MİLYONLARCA KEZ KENDİNİ 
KANITLAMIŞ GELENEKSEL TASARIM

Bu klasik ve zamansız manşetler yıllardır dünyanın her bir tarafındaki doktorlar 
tarafından kullanılmaktadır. Çıkartılabilir bir kese ve dayanıklı bir kılıftan oluşan 
sağlam tasarımı sayesinde kancalı manşetler çok uzun ömürlüdür. 

green  –  Kesinlikle PVC, DEHP ve lateks barındırmaz
 
superb  –  ciltte maksimum konfor için özellikle yumuşak malzemeler  

Kanca   –  kancalı manşet, dikilmiş metal çubukların kancaya geçirilmesiyle 
kapanır

Belirgin şekilde işaretlenmiş brakiyal arteri konumu manşetin hatasız şekilde 
yerleştirilmesine olanak sağlar; ölçüm sırasında eşit basınç dağılımı sağlayan 
malzeme kullanımı, hassas ölçüm değerlerinin alınmasında kilit rol oynar. 
 
Tüm ERKA. GREEN CUFF Superb ürün ailesinde olduğu gibi bu kancalı manşet 
de biyouyumludur, özellikle cilt dostudur ve dezenfekte edilmesi kolaydır. 

  TEK HORTUM İKİ HORTUM   ÇİFT HORTUM

Şu  Kobold, Vario  Perfect Aneroid  
ERKA. ürünleri Switch 2.0 Comfort Erkameter 3000  Profi
için uygundur 
  gri gri yeşil gri yeşil

Boy 3, 20,5-28 cm 025.26293 025.26291 025.26281 025.26292 025.26282

Boy 4, 27-35 cm  025.20293 025.20291 025.20281 025.20292 025.20282

Boy 5, 34-43 cm 025.24293 025.24291 025.24281 025.24292 025.24282
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KAN BASINCI MANŞETLERİ

GREEN CUFF – SUPERB 
D HALKA

AKILLI BİR ÇÖZÜM

  

Kalite ve işlevsellik. ERKA.'da daima mükemmelliği hedef alıyoruz ve bunu yine 
tüm ürünlerimizin sergilemesini bekliyoruz. Doğal olarak kalite kontrolümüz de 
çok sıkıdır: her bir ERKA. GREEN CUFF manşeti düzgün çalıştığına dair test 
edilir. Bu bizim 100% Quality Check adlı kalite kontrolümüzdür. Ayrıca tüm 
manşetlerimiz uluslararası AAIMI ve AHA yönergelerini yerine getirir. 

green  –  Kesinlikle PVC, DEHP ve lateks barındırmaz
 
superb  –  ciltte maksimum konfor için özellikle yumuşak malzemeler  

D - Ring   –  özellikle konik şekilli üst kollar içindir

Cilt dostudur, biyouyumludur ve su sızdırmaz:  
Poliüretan laminasyonla zenginleştirilmiş pamuk karışımı manşet kılıflarımız de-
rinlemesine temizlenebilir ve dezenfekte edilmeleri çok kolaydır. Bu hem hasta 
hem de personel için maksimum hijyen sağlar.

  TEK HORTUM İKİ HORTUM   ÇİFT HORTUM  İKİ HORTUM

Şu  Kobold Vario  Perfect Aneroid  Switch 2.0 Simplex 
ERKA. ürünleri Switch 2.0 Comfort Erkameter 3000 Profi
için uygundur Switch 2.0 Homecare   ERKA.Test
  
  gri gri yeşil gri yeşil gri

Boy 3, 20,5-28 cm 025.46893 025.46891 025.46881 025.46892 025.46882 025.46894

Boy 4, 27-35 cm  025.40893 025.40891 025.40881 025.40892 025.40882 025.40894

Boy 5, 34-43 cm 025.44893 025.44891 025.44881 025.44892 025.44882 025.44894
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KAN BASINCI MANŞETLERİ

GREEN CUFF – SUPERB 
HOME - MANŞET 

PRATİK VE HASSAS

  

Yüksek tansiyon hastaların kan basınçlarını kendi kendilerine ölçmeleri tedavileri 
için önemli katkıda bulunuyor. Ancak burada da sadece doğru manşet boyutu-
nun seçilmesi ve manşetin düzgün takılması hassas ölçüm değerleri verir. ERKA. 
GREEN CUFF Superb Home manşetleri, hatasız kan basıncı ölçümü almanızı 
kolaylaştırır: her bir manşette açıkça belirgin konumlandırma talimatları ve kolay 
okunabilir boyut işaretleri vardır.

green  –  Kesinlikle PVC, DEHP ve lateks barındırmaz
 
superb  –  ciltte maksimum konfor için özellikle yumuşak malzemeler  

home    –  özel yapısı sayesinde manşetler başka kişilerin yardımı olmadan 
takılabilir

ERKA. GREEN CUFF Superb manşetleri bir kılıf ve çıkartılabilir bir keseden 
oluşur. Bu kurulum kan basıncı ölçümü sırasında eşit basınç dağılımı sağlar ve 
böylece en hassas ölçüm sonuçlarını verir.

  TEK HORTUM

Şu 
ERKA. ürünleri Erkameter 125 
için uygundur 
  gri

Boy 3, 20,5-28 cm 025.46993

Boy 4, 27-35 cm  025.40993

Boy 5, 34-43 cm 025.44993
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KAN BASINCI MANŞETLERİ

GREEN CUFF – SMART 
RAPİD MANŞET   
HER ZAMAN DOĞRU 

  

Doğru kan basıncı ölçümü yüksek kan basıncının teşhisi, idaresi ve tedavisi için 
kilit rol oynuyor. Bu kapsamda doğru manşet boyutunun seçilmesi çok önemli-
dir. "Undercuffing" ya da "Overcuffing" olarak adlandırılan, yani üst kol çevresi 
için gereğinden küçük ya da büyük seçilen manşetler ölçüm değerlerinde 30 
mmHg'ye kadar varan sapmalara neden olabilir. Buna karşın ERKA. her kulla-
nıcı için uygun, farklı boyutlarda bir manşet yelpazesi sunar: "bebek" boyundan 
"diz üstü" boyuna kadar. Ve daha fazlası: ERKA. hızlı kapama sayesinde basit 
bir el hareketiyle manşet değiştirilebilir. Bu SMART prensibimizdir. 

green  –  Kesinlikle PVC, DEHP ve lateks barındırmaz 
 
smart   –  ERKA hızlı kapamayla her hasta için doğru manşetler saniyeler 

içinde değiştirilebilir

rapid  –  süper yumuşak yapışkan bant ve keçe manşetleri cırt cırt gibi basit 
bir şekilde kapatır  

Cilt dostudur, biyouyumludur ve su sızdırmaz:  
GREEN CUFF Smart manşetlerimiz derinlemesine temizlenebilir ve dezenfekte 
edilmeleri çok kolaydır. Bu hasta ve personel için maksimum hijyen sağlar.

  TEK HORTUM

Şu  Erkameter 125 PRO,  
ERKA. ürünleri Erkameter E, Erkameter E flex
için uygundur Switch 2.0 Smart, Kobold Smart 
  
  gri

Boy 1, 10-15 cm 024.28493 

Boy 2, 14-21,5 cm 024.27493 

Boy 3, 20,5-28 cm 024.26493

Boy 4, 27-35 cm  024.20493

Boy 5, 34-43 cm 024.24493

Boy 6, 42-54 cm  024.29493
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KAN BASINCI MANŞETLERİ

GREEN CUFF – SMART 
RAPİD MANŞET TEK PARÇA  

ETKİLİ VE DAYANIKLI

  

GREEN CUFF Smart rapid tek parça manşetlerimizi etkili olma iddiamızla 
ürettik. Dayanıklı, biyouyumlu malzemeden üretilen manşetimiz oldukça uzun 
ömürlülüğüyle dikkat çekiyor. Kılıf ve entegre edilmiş bir keseden oluşan manşet 
kolayca dezenfekte edilebilir ve en iyi derecede hijyen garantiler. Günlük tıbbi 
rutinde ideal yardımcınız. 

green  –  Kesinlikle PVC, DEHP ve lateks içermez 
 
smart   –  ERKA. hızlı kapamayla her hasta için doğru manşetler saniyeler 

içinde değiştirilebilir

rapid  –  süper yumuşak yapışkan bant ve keçe manşetleri cırt cırt gibi basit 
bir şekilde kapatır  

Kolaylaştırılmış boyut seçimi: tüm ERKA. GREEN CUFF Smart manşetleri 
boylarını gösteren renkli bir hortumla donatılmıştır. Manşet boylarının hortumun 
rengine göre belirlenmesi uluslararası standartlarla belirlenmiştir, bu nedenle bir 
karışıklık olması söz konusu değildir. 

Belirgin şekilde işaretlenmiş brakiyal arteri konumu manşetin hatasız şekilde 
yerleştirilmesine olanak sağlar; ölçüm sırasında eşit basınç dağılımı sağlayan 
malzeme kullanımı, hassas ölçüm değerlerinin alınmasında kilit rol oynar.

  TEK HORTUM

Şu  Erkameter 125 PRO,  
ERKA. ürünleri Erkameter E, Erkameter E flex
için uygundur Switch 2.0 Smart, Kobold Smart 
  
  gri

Boy 1, 10-15 cm 024.38393 

Boy 2, 14-21,5 cm 024.37393 

Boy 3, 20,5-28 cm 024.36393

Boy 4, 27-35 cm  024.30393

Boy 5, 34-43 cm 024.34393
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KAN BASINCI MANŞETLERİ

GREEN CUFF - SMART 
TEK KULLANIMLIK YUMUŞAK 

RAPİD MANŞET 
MUTLAK HİJYEN

  

Hijyenden sorumlu otoritelerle işbirliği içinde üretilmiş ve tek kullanım için özel 
olarak tasarlanmış GREEN CUFF Smart tek hasta yumuşak manşeti bütünleşik 
hijyen konsepti için idealdir. Manşetlerin tek seferlik kullanılması günlük tıbbi 
rutinde çapraz bulaşma riskini en aza indirir.

green  –  Kesinlikle PVC, DEHP ve lateks içermez 
 
smart   –  ERKA hızlı kapamayla her hasta için doğru manşetler saniyeler 

içinde değiştirilebilir

rapid  –  süper yumuşak yapışkan bant ve keçe manşetleri cırt cırt gibi basit 
bir şekilde kapatır  

Kullanılan malzemeler özellikle cilt dostudur, dermatolojik olarak uyumludur 
ve hastalar için yüksek konfor sağlar. Belirgin konumlandırma işaretleri, kılıf ve 
entegre keseden oluşan manşetin en iyi ölçüm sonuçları için hatasız bir şekilde 
takılmasını mümkün kılar. 

Kalite ve işlevsellik. ERKA.'da daima mükemmelliği hedef alıyoruz ve bunu yine 
tüm ürünlerimizin sergilemesini bekliyoruz. Doğal olarak kalite kontrolümüz de 
çok sıkıdır: her bir ERKA. GREEN CUFF manşeti düzgün çalıştığına dair test 
edilir. Bu bizim 100% Quality Check adlı kalite kontrolümüzdür. Ayrıca manşet-
lerimiz, kan basıncı ölçme manşetlerin boyutlarını belirleyen en güncel AAMI ve 
AHA yönergelerin tüm gereksinimlerini karşılıyor.

  TEK HORTUM, 10'LUK KUTU

Şu  Erkameter 125 PRO,  
ERKA. ürünleri Erkameter E, Erkameter E flex
için uygundur Switch 2.0 Smart, Kobold Smart 
  
  beyaz

Boy 1, 10-15 cm 024.58473

Boy 2, 14-21,5 cm 024.57473 

Boy 3, 20,5-28 cm 024.56473

Boy 4, 27-35 cm  024.50473

Boy 5, 34-43 cm 024.54473
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KAN BASINCI MANŞETLERİ

CLASSİC 
RAPİD MANŞET

KLASİK

  

ERKA. Classic rapid manşetleri, kullanım açısından eşi görülmemiş standartlar 
oluşturmaya devam ediyor. Pamuktan üretilmiş kılıfı önemli artılara sahiptir: 

Çift dikişli olduğundan uzun ömürlüdür; makinede 90° dereceye kadar yıka-
nabildiği için hijyeniktir; ve aşınmaya dayanıklı malzemelerden yapıldığı için 
sağlamdır. Çıkartılabilir kese, hassas ölçüm değerleri için gerekli eşit basınç 
oluşumunu mümkün kılan oldukça yumuşak ve esnek kauçuk karışımından 
üretilmiştir. 

classic  –  dermatolojik olarak kendinin milyonlarca kez kanıtlanmış malzeme-
ler hastalarda rahat bir hissiyat bırakıyor.

 
rapid  –  süper yumuşak yapışkan bant ve keçe manşetleri cırt cırt gibi basit 

bir şekilde kapatır 

Manşetlerin günlük tıbbi rutinde maksimum hijyen sağlayan ERKA. hijyen koru-
ma şeritleri 000.04100 ile kullanılması tavsiye edilir.

    TEK HORTUM  İKİ HORTUM   ÇİFT HORTUM

Şu    Kobold, Vario  Perfect Aneroid  
ERKA. ürünleri Switch 2.0 Comfort  Erkameter 3000 Profi
için uygundur  
    yeşil    yeşil   yeşil

Boy 1  025.08303  025.08301  025.08301

Boy 2   025.07303  025.07301  025.07301

Boy 3   025.06303  025.06301  025.06302

Boy 4  025.00303  025.00301  025.00302

Boy 5   025.09303  025.09301  025.09302

Boy 6   025.04303 025.04301 025.04302
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BASINÇLI İNFÜZYON 
SWITCH 2.0 HPC 

TEMEL ÖLÇÜT

  

Ameliyathanelerde, yoğun bakım birimlerinde ve ambulanslarda günlük kul-
lanım için tasarlanan ve tekrar kullanılabilen ERKA basınç infüzyon manşetleri 
ince detayları ve etkili kullanımıyla göze çarpıyor.  
Polyester örgü ve naylon malzeme, etkili basınç artışı ve takiben infüzyon 
torbasının düzenli boşaltımı için idealdir. İnfüzyon manşeti hızlı pompalama için 
ergonomik olarak biçimlendirilmiş puara ek olarak üstün kaliteli bir manometre-
ye sahiptir. İnfüzyon çözeltisinin, acil durumlarda bile, sürekli akması
bu şekilde her zaman garantilenir.  

Uzun ömürlü:   manşetin hasır örgülü yapısı güçlü ve dayanıklıdır. Şeffaf 
 ağ malzemesi torbanın ve içeriğinin net görülmesini sağlar
 
Hijyenik:   Manşetin çıkartılabilen dış kılıfı yıkanabilir ve dezenfekte 
 edilmesi kolay olduğundan hijyeniktir
 
Cilt dostu:   Kullanılan tüm malzemeler dermatolojik olarak uygundur 
 ve lateks barındırmaz 

ERKA basınçlı infüzyon manşeti SWITCH 2.0 HPC iki boyda mevcuttur ve 
500 ml ya da 1.000 ml hacimli tüm güncel infüzyon torbalarıyla uyumludur. 
 
ERKA SWITCH 2.0 basınçlı infüzyon manşeti yenilikçi SWITCH 2.0 ürün 
ailesine ait olduğundan genel olarak MR ortamında kullanılabilir.

Ayrıca teslimat kapsamına üstün kalite bir manometre ve bir askı tertibatı 
dahildir.

PUAR     000.20900
PUAR + VALF  000.21100
KUTU + KANCA 000.30201
TORBA  500 ML 822.30000
TORBA 1.000 ML 832.30000
KESE   500  ML 821.30000
KESE  1.000 ML 831.30000

YEDEK PARÇALAR

BASINÇLI İNFÜZYON SWİTCH 2.0 HPC yeşil

 500 ml   822.00000
1.000 ml   832.00000
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ERKA. EV İÇİN

ERKAMETER 125

125 YILDIR DOKTORUNUZ ERKA.'YA GÜVENİYOR. 
 SİZ DE GÜVENEBİLİRSİNİZ.

ERKAMETER 125 bir adet gri GREEN CUFF Superb Home manşetle 

Boy 3   410.46993
Boy 4  410.40993
Boy 5   410.44993

125 yıldır dünya çapındaki milyonlarca doktor itinalı ve kaliteli kan basıncı ölçüm cihazlarımıza güvenmekte-
dir. Bu güveni, evde kan basıncı ölçümünü doktor hassasiyetiyle gerçekleştiren cihazımıza aktardık. European 
Society of Hypertension'un (ESH) 2010 yılına ait zorlu protokol gereksinimlerini karşılayan, en güncel bilimsel 
ölçüm yöntemlerini barındıran ve mutlak hassasiyetle ölçüm yapan Erkameter 125.

Önleyici, terapi eşliğinde ve uzun süreli izleme – Erkameter 125 ölçüm yöntemleri bu bütünsel yaklaşımı temel 
alır. Ölçüm yöntemleri PROACTIVE, ADVANCED ve MONITORING birbirini mantıklı olarak tamamlar ve kan 
basıncı konusunun bireysel işlenmesi için özel olarak tasarlanmışlardır. İster farklı gündelik yaşam koşulların-
daki proaktif kan basıncı ölçümünüzde, ister tedavinizi üstlenen doktorla diyaloğunuzda olsun, Erkameter 
125 sizi her zaman güvenebileceğiniz, hassas ve doğru ölçüm değerleriyle destekler. Bunun dışında myERKA 
ile size bireysel, web tabanlı ölçüm değeri yönetimi sunulmaktadır – sezgisel ve zahmetsiz kullanım ve her 
zaman dünya çapında kullanıma hazır. Başarılı kan basıncı yönetimi, hastanın tedaviye etkin dahil edilmesine 
dayanmaktadır. 

PROACTIVE
Tedbir korur! Yüksek kan basıncı kolayca ve acısız tespit edilebilir. Bu gerçekten faydalanın ve önleyici adım 
olarak evde kan basıncınızı düzenli ve sistematik şekilde ölçün. Önceden teşhis, hayati öneme sahip organla-
rın geri dönülmez şekilde hasar görmesini ve buna takiben başka hayati tehlike taşıyan hastalıkların oluşu-
munu önleyebilir. Erkameter 125 cihazının kullanışlı tasarımı, kan basıncı ölçümlerini hemen hemen her türlü 
günlük ortamda ve yerde mümkün kılar ve bu sayede önemli analizlerin ve ölçüm değerlerinizin kıyaslanması-
na imkan verir. Elde edilen bilgiler ideal biçimde tıbbi önleyici tedaviniz kapsamında kullanılabilmektedir.

ADVANCED
ADVANCED ölçümünde kan basıncı iki tek seriden oluşan ölçümlerin ortalamasından hesaplanır. Bu izlenen 
yol doktorun izlediği yola uygundur ve ESH tavsiyelerini izlemektedir, bu sebeple de "doktor itinasıyla kan 
basıncı ölçümünden" söz etmekteyiz. Elde edilen ölçüm sonuçları tedavi eden doktorunuz için önemlidir, çünkü 
bunlar doğrudan muayenehanede veya klinikte ölçülen değerler ile kıyaslanabilir. 

İZLEME
Evde kan basıncı ölçümünün (Home Blood Pressure Monitoring, HBPM) anlamını ve tıbbi önemini maksimize 
etmek için, European Society of Hypertension, bu tür ölçüm uygulaması için tavsiyeler yayınlamıştır. HBPM 
ölçümü günde iki kez, 7 gün üst üste ve çeyrek yıl başlarından itibaren gerçekleştirilecektir. Erkameter 125'in 
MONITORING ölçüm modu bu şartları gerçekleştirmektedir. Bu şekilde tespit edilmiş ölçüm değerleri serisi 
bireysel risklerinizin güvenilir şekilde tespit edilmesi için önemli bir temeldir ve bunun dışında klinik ölçüm de-
ğerleri için optimum bir tamamlayıcıdır. HBPM ölçümü yüksek kan basıncının teşhisi ve terapisinde güvenilirlik 
kazandırır.

BELLEK
Ölçüm değerleri anlaşılır ve açıklayıcı bir şekilde kişisel ölçüm yöneticinizde belgelenir. PROACTIVE, ADVAN-
CED ölçüm modlarında her zaman 500 ölçümlük bellek kapasitesi sunulur, MONITORING ölçüm modu da 
gerçekleştirilen son beş ölçüm serisini kaydetmektedir. Sezgisel menü yönetimi, üstün okunabilirlik ve ölçüm 
değerlerinin anlaşılır sunumu Erkameter 125'in kullanıcı dostu tasarımını ortaya koyar.

VERİ AKTARIMI 
Bilgisayar arayüzlü Erkameter 125 ve arkasındaki ölçüm değerleri yöneticisi myERKA anlaşılır, son derece 
modern ve kapsamlı bir kan basıncı yönetimi sağlar. Kan basıncı ölçüm değerlerinizin aktarılması, detaylı bir 
süreç kontrolüne ek olarak faydalı ve grafiklerle sunulan bir veri değerlendirmesi sunar. Bunun dışında kişisel 
kan basıncı değerlerinizi, özel tedavi görüşmenizde temel alması için doktorunuza önceden gönderebilirsiniz. 

YEDEK PARÇALAR VE MANŞETLER

MANŞETLER   ERKA. GREEN CUFF  
Tek hortum-   Superb Home manşet 
Manşetler   gri 
      
Boy 3 Yetişkin/Küçük 20,5-28 cm 025.46993   
Boy 4 Yetişkin  27-35 cm 025.40993  
Boy 5 Yetişkin/Büyük  34-43 cm 025.44993  
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ERKA. EV İÇİN

ERKA.TEST 
Ø48 MM

MÜKEMMEL KİŞİSEL KONTROL 
VE GÜVENİLİRLİK

Yıllardır kan basıncı ölçümü konularında standart olan ERKA Perfect Aneroid'e 
dayanan Erkatest, evde kendi başına ölçüm için premium bir cihaz olarak 
tasarlanmıştır. 

Üstün nitelikli malzemelerin kullanılması, modern çift tüp teknolojisi ve günlük 
kullanım için uygun, darbelere dayanıklı yapısı Erkatest'i ayrı klasmandaki bir 
kan basıncı ölçüm cihazı yapıyor. Azami kullanım konforu ve maksimum ölçüm 
hassasiyetiyle evde de doktor titizliğinde ölçüm sonuçları garanti ediyor.  

1_  Cihazın darbelere karşı dayanıklı olması önemlidir çünkü normalde darbe 
kökenli ölçüm hataları göze çarpmaz.

2_  Özel olarak sertleştirilmiş bakır berilyum diyaframın kullanımı ölçümlerde 
yüksek hassasiyet ve uzun ömür sağlıyor.

3_  Hassas vidalı tahliye valfı kullanıcıya mükemmel ölçüm alma imkanı verir.

4_ Cihazın solak modeli de mevcuttur.

5_  Erkaphon ailesinin üstün nitelikli steteskopu mükemmel akustik ve hassas 
ölçüm değerleri sağlar.

YEDEK PARÇALAR

PUARLAR   PUAR yeşil 
    000.20200

MANŞETLER   ERKA. GREEN CUFF  
Çift hortum-    Superb D-Ring manşet  
Manşetler   yeşil 
      
Boy 3 Yetişkin/Küçük 20,5-28 cm 025.46882  
Boy 4 Yetişkin  27-35 cm 025.40882  
Boy 5 Yetişkin/Büyük  34-43 cm 025.44882    
  

Boy 3   025.46882
Boy 4  025.40882
Boy 5   025.44882

ERKA. TEST bir adet yeşil GREEN CUFF Superb D-Ring manşetle  

Talep üzerine made@erka.org adresinden 
şu modeller de temin edilebilir:
_ solak modeli
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ERKA. EV İÇİN

ERKA. SWİTCH 2.0 
HOMECARE 

ETKİLİ VE HASSAS 

Dünyanın her tarafındaki doktorlarla sıkı işbirliği içinde tasarlanan ürünle 
profesyonel kan basıncı ölçümü artık bireysel olarak da yapılabilir. Kan basıncı 
ölçümünde öncü olarak ERKA. Switch 2.0 Homecare'i 125 yıllık deneyimimizle 
ürettik. Bu tecrübeden artık evinizde de faydalanabilirsiniz. 

Kullanımı konforludur ve uygulaması işlevseldir: ERKA. Switch 2.0 Homecare 
düşük masraflı malzeme seçeneğini hayranlık uyandıran ölçüm kesinliği ile 
birleştirir ve böylece modern kan basıncı ölçüm cihazına yönelik tüm talepleri 
sağlar. 

1_  Cihaz çarpmalara karşı dayanıklıdır. Bu özellik önemlidir çünkü normalde 
darbe kökenli ölçüm hataları gözden kaçabilir.

2_  Özel olarak sertleştirilmiş bakır berilyum diyaframın kullanımı ölçümlerde 
yüksek hassasiyet ve uzun ömür sağlıyor.

3_  Hassas vidalı tahliye valfı kullanıcıya mükemmel ölçüm alma imkanı verir.

4_  Yenilikçi tasarımı sayesinde cihaz tek bir hareketle solak kullanım için değiş-
tirilebilinir.

5_  Erkaphon ailesinin üstün nitelikli steteskopu mükemmel akustik ve hassas 
ölçüm değerleri sağlar.

Boy 3   292.46893
Boy 4  292.40893
Boy 5   292.44893

ERKA. Switch 2.0 Homecare 56 mm GREEN CUFF Suberb D-Ring ile gri manşet

YEDEK PARÇALAR

PUARLAR/ ÖLÇÜM GÖSTERGELERİ PUAR gri SWİTCH 2.0 HOMECARE ÖLÇÜM GÖSTERGESİ   
   000.20900 000.30200

MANŞETLER  ERKA. GREEN CUFF
Tek hortum-   Superb D-Ring manşet   
Manşetler  gri   

Boy 3 Yetişkin/Küçük  20,5-28 cm 025.46893 
Boy 4 Yetişkin  27-35 cm 025.40893
Boy 5 Yetişkin/Büyük  34-43 cm 025.44893
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ERKA. 360° DERECE SERVİS

360° SERVİS
Tek elden 

uluslararası yetkinlik

Ürünlerimiz, kullanımları ya da kurulumlarıyla  
ilgili sorularınız mı var? 

Yetkili ERKA. servis ekibimiz ücretsiz  
+8000-CALL-ERKA (008000-2255-3752)  
numaramızdan sipariş veya DIN EN ISO 13485 
sertifikamız gibi A'dan Z'ye kadar her alanda size 
memnuniyetle yardımcı olur. 

Bize ulaşın! Uluslararası ücretsiz numara 
+8000-CALL-ERKA (008000-2255-3752)* veya  
e-postayla service@erka.org adresi üzerinden

*Ücretsiz telefon danışma hattımız hafta içi 
07:00 ile19:00 saatleri arasında hizmet vermektedir
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Destek

KALİBRASYON  

Almanya'da MPBetreibV (Tıbbi Ürünler İşletme Yönetmeliği) uyarınca, kan 
basıncı ölçüm cihazları en geç her 2 yılda bir ölçüm teknolojisi denetiminden 
(MTK) geçmelidir. MPBetreibV 4. md. uyarınca sadece bu görevi usulüne 
uygun gerçekleştirebilecek ve ilgili donanıma ve bilgi birikimine sahip kişiler, 
işletmeler ya da kuruluşlar tıbbi ürünlere bakım yapmakla görevlendirilebilir. 
Bad Tölz'deki ERKA müşteri servisimizde size bu hizmeti hem proaktif hem de 
istenirse ücretsiz yedek cihazıyla sunuyoruz.

YEDEK PARÇA VE TADİLAT SERVİSİ

ERKA. cihazınızdan uzun süre faydalanabilmeniz için bakım ve onarım uyarıla-
rını dikkate almanız tavsiye edilir. Buna rağmen ERKA. cihazınız bakıma ihtiyaç 
duyarsa, garanti süresi dahilinde olduğu sürece tüm parçaları ücretsiz olarak 
yenisiyle değiştiririz. Bu kapsamda lütfen tüm ürünler için sunduğumuz uzatılmış 
garanti fırsatlarını göz önünde bulundurun. Tadilat için cihazınızı lütfen aşağıda-
ki adrese gönderin:

  ERKA. Kallmeyer Medizintechnik GmbH & Co.KG
  - Ersatzteil- und Reparaturservice -
  Im Farchet 15
  D - 83646 Bad Tölz

Yedek parça ve tadilat servisimiz derhal sizinle iletişime geçecektir. 
Ödünç cihaz hizmetimizden haberdar mısınız?  
Tadilat süresi boyunca size memnuniyetle bir cihaz ödünç veriyoruz.

Kalibrasyon ya da yedek parça ve tadilat servisimizle ilişkin sorularınız mı var? 
ERKA. servis ekibimize hafta içi 07:00 ile 19:00 saatleri arasında ücretsiz 
+8000-CALL-ERKA (008000-2255-3752)*hattımızdan ya da service@erka.
org e-posta adresinden ulaşabilirsiniz

ERKA. 360° DERECE SERVİS
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ERKA. 360° DERECE SERVİS

Servis ortakları

ERKA. ortaklıkları. Nesillerden beri. 1889 yılından bu yana ERKA. ürünleri 
100'den fazla ülkedeki doktorların güvenini kazandı. Bu sadece bizi genellikle 
birçok nesil boyunca destekleyen güçlü bir ortak ağıyla mümkündür.

ERKA. ürünlerini dünyanın neresinde kullanırsanız kullanın, dünya çapında 
sürekli eğitim gören ortak ağımızla size aynı derecede yüksek servis hizmeti 
garanti ediyoruz.

Servis ortaklarımızla ilişkin sorularınız mı var? ERKA. servis ekibimize 
hafta içi 07:00 ile 19:00 saatleri arasında ücretsiz +8000-CALL-ERKA 
(008000-2255-3752)*hattımızdan ya da service@erka.org e-posta  
adresinden ulaşabilirsiniz
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ERKA. Kallmeyer Medizintechnik GmbH & Co.KG

GENEL İŞ ŞARTLARI (GİŞ)
Güncellik Haziran 2015
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1. GEÇERLİLİK ALANI

Bu genel iş şartları (bundan sonra GİŞ 
olarak anılacaktır) kapsamında son 
müşteriler son alıcılardır (örn. bireysel 
müşteriler, muayenehaneler vb.). ERKA Kal-
lmeyer Medizintechnik GmbH&Co.KG'e 
(bundan sonra ERKA olarak anılacaktır) 
ait siparişler, sevkiyatlar ve hizmetler bu 
GİŞ'e göre yürütülecektir. Bu GİŞ'teki 
hükümlere uymayan müşteri düzenlemeleri, 
ERKA tarafından açıkça ve yazılı olarak 
onaylanmadığı sürece, ERKA tarafından 
tanınmaz. ERKA gerekirse bu GİŞ'i ve tüm 
olası eklerini değiştirme ya da tamamlama 
hakkına sahiptir. Sipariş alındığı vakitteki 
yürürlükte olan GİŞ geçerlidir. 

2. SÖZLEŞME AKDİ

Madde 2.1 ERKA bilgileri, Erka'dan 
sipariş almanızı isteyen bağlayıcı olmayan 
bir talep içerir. Satın alma sözleşmesinin 
imzalayıp siparişinizi uzaktan iletişim 
araçları (örn. mektup, telefonla arama, 
faks, e-posta, online alışveriş) kullanarak 
gönderdikten sonra bağlayıcı bir teklif sun-
muş oluyorsunuz. Online alışverişte ürün 
gösterimleri satın alma teklifinin verilmesine 
yöneliktir. Burada "Satın al" butonuna tık-
layarak ürün sepetindeki ürünün siparişinin 
bağlayıcı olmasını sağlarsınız.
 
Madde 2.2 Online alışveriş sipariş onayı-
nızın kabulü (sipariş onayı), siparişiniz alın-
dıktan sonra yollanan otomatik e-posta ile 
teyitlenir. Bu e-posta onayı (sipariş onayı) 
ile satın alma sözleşmesi gerçekleşmiş olur. 
E-posta onayı mümkün değilse iletiniz kağıt 
formatında ya da ürünün gönderilmesinde 
gerçekleştirilir. 

Madde 2.3 Sipariş onayımızda imla ya da 
baskı hatası ya da ücret belirlememizde 
teknik bir aktarım hatası varsa kusurumuzu 
kanıtlama suretiyle buna itiraz edebilirsiniz. 
Bu durumda yapılan ödemeler derhal geri 
iade edilecektir. 

3. DENEME KOŞULUYLA SATIŞ

Cihazı BGB (Alman medeni kanunu) 454. 
maddesi uyarınca deneme olanağınız 
vardır. Deneme yapmak istiyorsanız lütfen 
bu talebinizi siparişinizle birlikte önceden 

telefonla, faksla ya da e-posta ile bildiriniz. 
Gönderinin teslim alınmasından sonra bu 
ürünü alıp almamaya karar vermek için 14 
gün süreniz vardır. Satın alma sözleşmesi 
ürün alındıktan sonra onayınızla, yada en 
geç 14 günlük onaylama süresi dolduk-
tan sonra etkili olur. Hoşunuza gitmeyen 
ürünleri bu süre dahilinde ücretsiz olarak 
ve kısıtlama olmaksızın değiştirebilir veya 
geri gönderebilirsiniz. Geri gönderme du-
rumunda lütfen orijinal sevkiyat ambalajını 
kullanın. Usulüne aykırı kullanımlardan 
kaynaklanan hasarlardan alıcı, maksimum 
brüt satış ücreti kadar sorumlu olur. Geri 
gönderme durumunda satıcı gönderi mas-
raflarını üstlenir. Zaman aşımına uğrama-
mak için ürünün zamanında 83646 Bad 
Tölz adresindeki ERKA Kallmeyer Medi-
zintechnik şirketine gönderilmesi gereklidir. 
Ayrıca tüketici olarak onay tarihinden önce 
süresi başlamayan yasal cayma hakkınız 
vardır. Sözleşmenin imzalanması Almanca 
olarak gerçekleştirir.

4. FİYATLAR

Madde 4.1 Tüm fiyatlara yasal KDV da-
hildir (artı olası sevkiyat masrafları) ve tüm 
fiyatlar Euro (EUR) cinsindedir. İstisna:
Bayi fiyat listesindeki ücretlerde net ücret 
söz konusudur; bunlara yasal KDV dahil 
değildir. Bu daha sonra ekstra olarak 
faturaya yansıtılır. AB bünyesindeki (birlik 
dahilinde gönderim) müşteriye gönderme 
ücretlerinde geçerli KDV kimlik numarası 
(USt-IdNR./UID) sipariş sırasında belirtil-
mişse bunların işletme amaçları için Alman 
KDV sistemi kullanılır.  

Madde 4.2 Müşteri talebi doğrultusunda 
baştan verilen siparişlerin (örn. USt-IdNr./
UID'nin geç gönderilmesi halinde) masraf-
ları müşteri tarafından karşılanır.

5. TESLİMAT VE KİŞİYE YOLLAMA 
KOŞULU

Madde 5.1 Asgari sipariş miktarı yoktur. 
ERKA tüm teslimatları sabit teslimat olarak 
gerçekleştirir. Gönderi dünya çapında 
yapılmaktadır. İade, GİŞ Madde 6 altında 
anılan düzenlemeler dışında, mümkün de-
ğildir. Gerçek ya da olası hatalı teslimatlar-
da derhal ERKA ile iletişime geçilmelidir.  
E-posta: info@erka.org.

Madde 5.2 ERKA gönderi masraflarını 
fatura eder. Almanya, AB ülkeleri ve 
AB üyesi olmayan ülkelere yapılan tüm 
teslimatların gönderi bedellerini buradan 
öğrenebilrisniz (link).

Madde 5.3 ERKA nakliye masraflarını 
üstlenmiş olsa bile ürünün nakliyeye veril-
diği andan itibaren ve depodan çıktıktan 
sonraki riskler müşteriye aittir. Ama müşteri 
BGB 13. maddesi uyarınca tüketiciyse, risk 
ancak ürünün kendisine teslim edilmesiyle 
müşteriye geçer. Müşteri, BGB 13. madde-
si uyarınca tüketiciyse, ERKA'ya gönderim-
lerde ürün ERKA'ya ulaşana kadar ilgili 

nakliye riskleri ERKA sorumluluğundadır; 
aksi halde nakliye riskleri müşteriye aittir.  

Madde 5.4 Sipariş edilen tüm ürünlerin 
mevcut olmaması halinde ERKA, bu sizin 
için kabul edilebilir olduğu sürece, tüm 
masraflar ERKA tarafından karşılanacak 
şekilde kısmi sevkiyatı yapabilir. 
 
Madde 5.5 ERKA, tedarikçisi tarafından 
kendi kabahati dışında mal alamadığı 
için sipariş edilen ürünü bulunduramazsa, 
sözleşmeyi fesih edebilir. Bu durumda 
derhal bilgilendirilirsiniz ve gerekirse size 
eşdeğer bir ürün önerilir. Eşdeğer bir ürün 
mevcut değilse ya da eşdeğer bir ürünün 
gönderilmesini istememeniz halinde ERKA 
oluşmuş masrafları iade edecektir. 

Madde 5.6 Gönderilen ürün, müşteriyle ti-
cari ilişkiden doğan mevcut borcun tamamı 
ödenene kadar mülkiyet korumasındadır . 
ERKA.'nın mülkiyet korumasında bulunan 
ürünler ne ipotek ettirilebilir ne de teminat 
olarak gösterilebilir. 

6. ÖDEME KOŞULLARI

Madde 6.1 Ödemeler faturada belirtilen 
hesaba belirtilen süre içinde belirtilen 
ödeme koşullarına göre yapılır. Online 
alışverişlerde birçok ödeme olanakları 
sunulur. Ödeme tarafınızca seçilen müşteri 
grubu ve teslimat adresine göre havale, 
banka makbuzu, PayPal, EFT ya da profor-
ma fatura ile gerçekleşir. Ödeme olanak-
larına yönelik tüm veriler ilgili müşterinin 
ödeme bilgilerinde yer almaktadır.

Madde 6.2 Hesap farkları ve düzenlen-
memiş alacak dekontları vadesi gelmiş 
ödemeleri geciktirme hakkı vermez . 

Madde 6.3 İlgili fatura bedeli ya da 
bakiyeler ihtara rağmen ödenmemişse 
ERKA başka siparişleri yollamayabilir ya 
da bakiye kapatma veya proforma fatura 
(peşin ödeme) koşullunu bağlayabilir. 

Madde 6.4 Ödemenin müşteri tarafın-
dan geciktirilmesi halinde tüm alacaklar 
derhal talep edilir. ERKA ihtar masraflarını, 
banka vergisi ibraz ve gecikme faizlerini 
ödeme gününden itibaren Avrupa Merkez 
bankasının asgari faiz hesabının en az 
%5’in üstünde olacak şekilde kadar fatura 
edebilir. Banka havalesi ya da makbuzu 
ödeme tarihi olarak ödeme dekontunun 
tarihi temel alınır. Çek ve tahvil ödeme 
olarak kabul edilmez. 

7. CAYMA

Madde 7.1 Tüketicilerin yasal olarak cay-
ma hakkı vardır. Hukuksal olarak tüketici, 
herhangi hukuksal olarak bağlayıcı bir 
anlaşmayı ne ticari ne de mesleki fayda 
için hayata geçiren gerçek kişidir (BGB 
13. madde). 
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7.1 CAYMA BİLDİRİMİ 

CAYMA HAKKI Sözleşmeyi 14 gün 
içerisinde neden bildirmeden yazılı şekilde 
(örn. mektup, faks, e-posta) ya da (ürün 
size son tarihten önce teslim edilirse) malı 
iade ederek cayabilirsiniz. EGBGB (Alman 
medeni kanununun uygulanmasını düzenle-
yen kanun) 246. md. 2. fıkrası ve 1. md. 1 
ve 2. fıkrası uyarınca ayrıca EGBGB 246. 
md. 3. fıkrası ile birlikte BGB 312g md. 
1. fıkra 1. bent yükümlülükleri uyarınca 
süre, ürün alıcıya ulaşmadan (aynı ürüne 
ait çoklu siparişlerde ilk parti ulaşmadan), 
bilgilendirme yükümlülüğümüz yerine 
getirilmeden ve bu bilgilendirme metni 
size ulaşmadan önce başlamaz. Cayma 
süresinin korunması için zamanında cayma 
bildiriminin gönderilmesi veya ürünün iade 
edilmesi yeterlidir. Cayma bildirimi aşağı-
daki adrese yapılır:
 
ERKA Kallmeyer Medizintechnik GmbH&-
Co.KG
Im Farchet 15
83646 Bad Tölz
Almanya

CAYMANIN SONUÇLARI Gerçekleştiril-
mesi olağan olan bir cayma durumundan 
sonra karşılıklı alınan hizmetler iade edil-
melidir ve gerekirse edinilen faydalar (örn. 
faizler) geri iade edilmelidir. Alınan hizmet-
leri ve de edinilen faydaları (örn. kullanma 
avantajları) tamamen veya kısmen iade 
edemez veya kötüleşmiş bir durumda iade 
ederseniz, tarafımıza karşı telafi etme 
yükümlülüğünüz bulunur. Teslim edilen 
ürünün zarar görmesi veya edinilen fayda-
larda zarar tüketicinin teslim edilen ürünün 
özelliklerinin ve işleyişinin kontrolünden 
öteye giden bir kullanımı nedeniyle oluş-
muş ise, tüketici değer tazminatı ödemekle 
yükümlü olur. "Özelliklerinin ve işleyişinin 
kontrolünden", ilgili malın mağazada müm-
kün ve olağan olduğu şekilde test edilmesi 
ve denenmesi anlaşılır. Koli halinde sevk 
edilebilir olan ürünler, riskleri tarafımıza ait 
olmak üzere, geri gönderilebilir. İadeden 
kaynaklana olağan sevkiyat masrafları 
size ait olur. Koli halinde sevk edilemeyen 
ürünler sizden alınır. Ödeme yükümlülükleri 
30 gün içinde yerine getirilmelidir. Sizin 
için bu süre, cayma bildiriminin veya ürü-
nün gönderilmesiyle, bizim için ise bunların 
teslim alınmasıyla başlar. 

YASAL CAYMA BİLDİRİMİNİN SONU 

Madde 7.2 Müşterinin özel taleplerine 
göre üretilmiş ya da açıkça kişiye özgü 
gereksinimlere uyarlanmış olan ürünlerde 
cayma hakkı yoktur. 

Madde 7.3 Lütfen ürünlerin hasar almasını 
ve kirlenmesini önleyin. Mümkünse ürünü 
lütfen orijinal ambalajında tüm aksesuar-
ları ve tüm ambalaj bileşenleriyle birlikte 
gönderin. Gerekirse koruyucu bir ambalaj 
kullanın. Orijinal ambalaja sahip değilse-

niz, lütfen yetersiz ambalaj nedeniyle olu-
şan hasar taleplerinden kaçınmak için ve 
nakliye zararlarından korumak için yeterli 
olacak uygun bir ambalaj kullanın. 

Madde 7.4 Lütfen ürünü pullu bir paketle 
tarafımıza gönderin ve irsaliyenizi sakla-
yın. Bu kapsamda ortaya çıkan nakliye 
masraflarını da memnuniyetle biz üstleniriz.
 
Madde 7.5 Lütfen iade gönderinizi e-pos-
ta ile şu adrese bildiriniz: return@erka.org.  
Bu şekilde ürünün tarafımızca en hızlı şekil-
de düzenlenmesini kolaylaştırırsınız. 

Madde 7.6 Başarılı bir cayma hakkı için 
lütfen paragraf 6.3'ten 6.5'e kadar olan 
kısımda belirtilen usullerin koşul olup olma-
masına dikkat edin. 

Madde 7.7 Cayma hakkının kullanıl-
masından kaynaklanan iade masrafları. 
Yasal cayma hakkının kullanılmasıyla (bkz. 
cayma bildirimi) olağan iade masraflarının 
üstlenilmesini kabul etmiş olursunuz.

Madde 7.8 İade durumunda (haklı şika-
yetler dışında kalan durumlarda) müşteriye 
şu tutardaki tekrar depolama masrafları 
ya da yasal olarak belirlenmiş mekanik 
kontrol (MTK) masrafları oluşur:

 •  kan basıncı ölçme cihazları: 10,30 
Euro (ya da iadeye yönelik geçerli 
tutar)

 • Steteskoplar: 5 Euro
 • Manşetler: 2, 50 Euro

8. SEVKİYAT HASARLARI

Madde 8.1 Ürünler açıkça belli nakliye 
hasarları ile gönderilirse bu gibi hataları 
lütfen derhal tebligatı gerçekleştirene 
şikayet edin ve reklamation@erka.org 
adresinden ya da 08041-8009-0 telefon 
numarasını arayarak mümkün olan en kısa 
süre içinde bizimle iletişime geçin

Madde 8.2 Şikayet veya iletişime geçme 
süresinin kaçırılmasının yasal garanti 
kapsamına hiçbir etkisi yoktur. Fakat bu 
şekilde nakliye yöneticisine karşı ya da 
nakliye güvencesine yönelik taleplerimizi 
gerçekleştirmemize yardımcı olursunuz.

9. GARANTİ

Garanti yasal yönetmeliklere göre uygu-
lanır. 

10. XXL GARANTİSİ

10.1 İTİRAZ HAKKI

Müşterinin ülkeden ülkeye değişiklik 
gösterebilecek ilgili Tüketiciyi Koruma 
Yasası uyarınca itiraz etme hakkı vardır. 
ERKA genel olarak geçerli ilgili haklardan 
başka hak sunmaz; yine de aşağıdaki " 
XXL garanti" verilir. Geçerli ilgili Tüketiciyi 

Koruma Yasasının yanı sıra müşteri hakları 
kapsamında "XXL garantisinin" hakları da 
geçerlidir ve bundan etkilenmez.

10.2 “XXL GARANTİSİ“

ERKA Kallmeyer Medizintechnik  
GmbH&Co.KG
Im Farchet 15
83646 Bad Tölz
Almanya
ürününü www.erka.org adresine satın alma 
tarihinden (faturaya göre) itibaren dört 
hafta içinde kayıt yaptıran müşteriler için 
geliştirilmiş ürün garantisi sunar. Başarılı bir 
kayıttan sonra müşteriye garanti belgesi 
e-posta olarak gönderilir. Kayıtla birlikte 
garanti veri bankasında "XXL garantisi" 
uyarınca aşağıda sayılan haklar sunulur:

 • Üründe üretici hatalarından kaynakla-
nan hatalar için artı 5 yıl garanti, bu süre 
yasal garanti süresi dolduktan sonraki 5 
yılı kapsayan garanti süresidir

"XXL garantisi" ürün hediye ise ya da ikinci 
el olarak alınmış olsa da geçerlidir. Bu 
nedenle "XXL garantisi" garanti belgesine 
sahip olması koşuluyla, garanti süresi dahi-
linde ürüne sahip olan her kez tarafından 
talep edilebilir.

10.3 ERKA'NIN "XXL GARANTİSİ" İÇİN 
AŞAĞIDAKİ KOŞULLAR GEÇERLİDİR

 • Ürünün olağan bir şekilde kullanılması.

 •  Ürün sadece belirlenmiş amaçlar 
dahilinde kullanılması.

 •  Ürünün bakımının normal ölçütlere 
göre ya da kullanım kılavuzuna göre 
yapılması halinde.

 •  "XXL garantisinin" kullanıma sunul-
masında garanti belgesi satın alma 
belgesinin aslı (tarihli) ile birlikte göste-
rilebilmelidir. Bu ürünü ikinci el olarak 
almış olan ya da ikinci kullanıcısı olan 
kullanıcılar için de geçerlidir.

 •  Bu ürünün durumu orijinal ise geçer-
lidir, yani kullanılan malzemeler ER-
KA'dan alınmışsa ya da bu parçaların 
kullanımı ürün için uygun görülmüşse 
veya buna göre tasarlanmışsa. Tüm 
sapmalar

   ERKA tarafından önceden onay gerek-
tirir 

 •  Ürünün seri numarası mevcutsa ve 
silinmemişse.

ERKA 10.4 "XXL GARANTİSİ"
AŞAĞIDAKİLERİ KAPSAMAZ

 •  Ürünün parçalarında normal olarak 
ortaya çıkan durumlar (örn. renk 
değişiklikleri, aşınma).

 •  Malzemelerde yetersiz önlemden 
kaynaklanan durumlar (örn. parçalar 
arasındaki renk farklılıkları).

 •  Güneeş/ışık, sıcaklık, nem, çevre 
kirliliği vs. gibi nedenlerden kaynakla-
nan dış etkenlerin büyük oranda etki 
etmesinden oluşan durumlar.

 •  Örneğin başka nesnelerle ürünün 
çarpması gibi kazalardan/hasarlar-
dan kaynaklanan durumlar.

 •  Örneğin ürünün gönderilmesi gibi dış 
etkenlerin üründe yol açtığı etkilerden 
kaynaklanan durumlar.

 •  Örneğin kişilerin ve/veya diğer 
cisimlerin neden olduğu hasarlardan 
kaynaklanan dolaylı zararlar.

 •  Ürünün ERKA'dan tedarik edilmemiş 
aksesuarlarla donatılması halinde "XXL 
garanti" geçersiz olur.

 •  "XXL garantisi" ürünle birlikte ya da 
daha sonra talep edilen veya hizmete 
sunulan aksesuarlar için geçerli değil-
dir.

10.5 ERKA, "XXL GARANTİSİ" KAPSA-
MINDA

 •  hatalı parçaları değiştirir veya 
ERKA'nın tetkiklerinden sonra bunları 
tamir eder ya da ürünün tamamını 
yenisiyle değiştirir, 

 •  yedek parçalar/ürünün nakliyesinden 
kaynaklana masrafı üstlenir. Bu garanti 
kapsamında satın alan kişinin seyahat 
masrafları karşılanmaz.

 •  garantinin talep edildiği zamanda 
kusurlu parçaları benzer bir tasarıma 
sahip parçalarla değiştirme hakkı saklı-
dır.

 •  Garantinin talep edildiği zamanda il-
gili ürünün üretilmemesi halinde yedek 
bir ürün gönderme hakkı saklıdır. Bu 
ürün ilgili ürünün kalitesinde ve ilgili 
değerde olacaktır.

10.6 "XXL GARANTİSİNİN" KULLANIMA 
SUNULMASI 

 "XXL garantisinin" kullanılma girdikten 
sonra keşfedilen hata mümkün olan en 
kısa sürede bildirilmelidir. Cihaz garanti 
belgesiyle ve satın alma belgesinin aslıyla 
birlikte gönderilmelidir. Hata bir ERKA 
çalışanının hatanın üretici hatasından kay-
naklandığını belirlemesinden sonra ERKA 
tarafından giderilir. 

11. GİZLİLİK POLİTİKASI

Veri koruması yasal kararlara göre uygu-
lanır. Veri koruması hakkındaki tüm veriler 
veri koruma açıklamasında mevcuttur. 

12. TAMAMLAYICI HÜKÜMLER

Madde 12.1 Müşteri farklı bir ülkeden 
sipariş vermişse ya da sipariş yabancı ülke-
ye gönderilmişse bile BM satın-alma hakkı 
kapsamında Alman hukuku geçerlidir.
 
Madde 12.2 Müşteri tüccarsa, kamu hu-
kuku ya da kamu hukuku nezdinde yatırım 
fonu tüzel kişisiyse ya da ülke sınırlarında 
hukuki bir sınıflandırmaya tabi değilse 
yetkili merciler ve mahkeme Münih'tedir. 
Müşteri yukarıda belirtilen kişilerden de-
ğilse hukuki ihtar Münih'te gerçekleştirilir. 
Dava durumunda iletişim adresi aşağıdaki 
gibidir:
 
ERKA Kallmeyer Medizintechnik 
GmbH & Co.KG,
Im Farchet 15, 
83646 Bad Tölz
Almanya

Madde 12.3 Bu genel ticari koşullardan 
bir maddenin geçersiz olması halinde 
sözleşmenin diğer maddeleri geçerliliğini 
korur. Geçersiz sayılan kararların yerine 
yasal yönetmelikler geçerli olur.
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ERKA. 
Kallmeyer Medizintechnik 
GmbH & Co.KG
Im Farchet 15
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Telefon: +8000-CALL-ERKA (008000-2255-3752)
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E-posta: sales@erka.org
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