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EKG ELEKTROTLARI (Pediatrik / Yetişkin)

ECG ELECTRODES (Pediatric / Adult) 

Yumuşak ve esnektir, vücut kıvrımlarına uyum sağlar.
Yapışkanı hipoallergenik akriliktir, cildi tahriş etmez,yapışkanlık kapasitesi yüksektir.
Çıkarıldığında ciltte atık bırakmaz. 
Dış çıtçıtı paslanmaz çeliktir.
Gümüş klorid sensörü hızlı ve kaliteli trase verir. 
Katı jelli, sızıntı yapmaz, cildi tahriş etmez.
Elektrotlar hava temasını önleyecek özel poşetlerde ve üzerinde son kullanma tarihi ve lot. numaralıdır.
Raf ömrü en az 2 yıldır.
Ürünün yetişkin ve pediatrik boyları bulunmaktadır.
Sırt materyali köpüktür.

Soft and elastic enough to x all body parts.
Acrylic base adhesive is hypoallergenic , good stickiness and no irritation.
After removing will not leave residue on skin.
Outer snap is stainless steel.
Zinc chloride sensor gives fast and sensitive respond.
Non irritant solid gel with foam back.
Heat sealed aluminized packages keeps them fresh and have all details on it.
Shelf life is 2 years.
We have pediatric and adult sizes.
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BM 25

BM 50

BM 42

BM 37



BUHAR OTOKLAV BANTLARI

STEAM AUTOCLAVE TAPES

MEDİKAL KREP KAĞITLARI (WRAP)

CREPE WRAPPING PAPERS

Begamed sterilizasyon bantları sterilizasyon paketlerinin 
güvenli bir şekilde kapatılması için üretilmiştir.
Bant üzerindeki indikatörler paketlerin sterilizasyona girip 
girmediğini net bir şekildegörülmesini sağlar.
Buhar ve etilen oksit sterilizasyonu için uygundur 
bantlarımız mevcuttur.
Paketleme materyalleri üzerinde kalıntı bırakmadan 
çıkarılabilirler.
Bütün boylarda ve indikatörlü yada indikatörsüz olarak 
temin edilir.
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Begamed sterilization tapes are made for secure and 
safe closing of sterilization packs.
The process indicator ink shows an easy and accurate 
color change and indicates if the pack has been 
processed.
The tapes for steam and ethylene oxide sterilization 
processes available.Provide a clean peel without 
residue from the wrapping materials.
Provide a clean peel without residue from the wrapping 
materials.
All tape sizes are available with indicator ink or 
neutralas xing tapes.
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Begamed çeşitli kullanımlar için uygun boyutlarda krepe kağıt sağlayabilir. Wrap 
kağıtlarımız % 100 selüloz lierinden üretildiği için iç ve dış paketleme için kullanılabilir. 
Buhar, etilen oksit, formaldehit ve radyasyon sterilizasyonu için kullanılırlar.
Begamed tarafından sağlanan wrap kağıtları bütün uluslararası standartlara uygundur.
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Begamed of fers a wide range of wraps for dif 
ferent purposes. Begamed crepe wrapping paper 
are made of 100% cellulose bers and can be 
used as either inner or outer wrapping. 
Crepe wraps are suitable for steam, ethylene 
oxide, formaldehyde and radiation  sterilizations 
methods and are a reliable solution for preventing 
cross contamination with bacteria.
Wrapping papers of fered by Begamed are in 
compliance with all international standards.
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OB - 100

50 x 50
60 x 60
75 x 75
90 x 100
100 x 100
120 x 120
130 x 130
130 x 150
140 x 140
150 x 150

WP 50
WP 60
WP 75
WP 90
WP 100
WP 120
WP 130

WP 130-15
WP 140
WP 150

ÖLÇÜ KOD



ANTİMİKROBİYEL YAPIŞKANLI GİRİŞ PASPASLARI

CONTAMINATION CONTROL MATS

Paspaslar 30 yapraklıdır.
1 Ped 1,50 mm kalınlığındadır.
Çerçevesiz kullanıma uygundur.
Paspasın altında kontaminasyon oluşmaması 
için alt tabakanın tüm yüzeyi yapışkandır.
Her yaprak numaralıdır.
Antimikrobiyel ajan içerir.
45 x 115 cm. ölçülerindedir.
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30 sheets / mat
1.5 mm thickness / sheet
Can be used with or without frame.
Full back adhasive Numbered sheets Antimicrobial agent.
45 x 115 cm size
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Begamed etiket indikatörler çift katlı yapışkanlıdır.
Etien oksit ve buhar indikatörleri veya renk kodlamalı 
olarak temin edilebilir.
Kurşun içermeyen indikatörler ISO 11140-1 
standardına uygundur. Ve başarılı sterilizasyon 
sonrası doğru renk değişimini gösterir.
Begamed etiket tabancaları ile kodlama yapılarak 
dökümantasyon dosyalarınızda saklayabilirsiniz.
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Begamed adhesive indicator labels are self-adhesive double labels.
Available with chemical indicator for steam and ethylene oxide 
sterilization methods. Also can be supplied neutral and color printed.
The lead free chemical indicators in compliance with ISO 11140-1 
provide an easy interpretation and will show an accurate indicator 
color change after successful sterilization cycle.
With Begamed Label Gun the labels can be printed for traceability 
including data: sterilization and expiry date, autoclave and cycle no...
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AP - 30  (30 YAPRAK)
AP - 40  (40 YAPRAK)

DÖKÜMANTASYON ETİKETLERİ

STEAM - E.O. LABELS

GL - 600

DÖKÜMANTASYON ETİKET TABANCALARI

LABEL GUNS

LG - 600



CLASS 6 BUHAR İNDİKATÖR STRİPLERİ

CLASS 6 STEAM INDICATOR STRIPS

BOWIE & DICK TEST PAKETİ

BOWIE DICK TEST PACK

Begamed class 6 buhar indikatör şeritleri 
121°C -15 dakika ve 134°C -3.5 dakika buhar 
steriliztörleri için tasarlanmıştır.
Çevrim doğrulama amaçlı indikatörlerimiz 
her pakette kullanılabilir. Paket içine buhar 
penetrasyonunun sağlandığı ve bütün kritik 
parametrelerin varlığını tespit eder. 
ISO-11140-1 standartlarında üretilmiş su 
bazlı, non-toksik kimyasal indikatörlerimiz 
başarılı sterilizasyon çevriminde kesin ve net 
renk değişimi gösterirler.
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Begamed Class 6 Emulating steam indicator strips are 
designed to be used in steam sterilizers operating at   
121 C̊  – 15 minutes and 134 C̊  – 3.5 minutes.
The cycle verication indicators can be used in 
everypackand will provide assurance of steam 
penetration into the packs and presence of all critical 
parameters of steam sterilization cycle.
The water based and non-toxic chemical indicator 
incompliance with ISO 11140-1 will show a clear and 
accurate color change af ter successful steam 
sterilization.
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Begamed Bowie-Dick test paketleri EN 285 
yönergesine göre 134°C / 3.5 dakika         
pre-vakum tip sterilizatörlerin hava tahliye 
per formansın ı  tes t  e tmek amacı  i le 
üretilmişlerdir.
Paket merkezinde su bazlı non-toksik 
indikatör mürekkebi basılı test yaprağı 
bulunmaktadır.
Test yaprağındaki düzenli renk değişimi 
sterilizasyon sırasında havanın mükemmel bir 
şekilde tahliye edildiğini gösterir.Indikatör test 
yaprağının arkasında ise dökümantasyon için 
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Pre-assembled, single use Begamed Bowie & Dick Test 
Packs designed to test the performance of the air 
removal system of pre-vacuum assisted sterilizers in 
compliance with EN 285 and operating at 134°C / 3.5 
minutes cycles.An indicator sheet printed with water 
based.
Non-toxic chemical indicator is placed at the center of 
each pack.The uniform color change of the indicator 
sheet after steam sterilization indicates that all air 
removed.
The backside of the indicator sheet has elds to be lled 
out and it can be kept as a permanent record for 
documentation.
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BS - 250    
ES - 250

Buhar İndikatörü
E.O. İndikatörü

BD - 200  (200 Yaprak)

BD - 400  (400 Yaprak)



KONTEYNER KİLİDİ

CONTAINER LOCK

KK - 100

KONTEYNER FİLTRESİ

FILTER FOR CONTAINER

KF - 100

KONTEYNER ETİKETİ

LABEL FOR CONTAINER

KE - 100



ALÜMİNYUM BURUN SPLİNT

ALUMINUM NASAL SPLINT

TERMOPLASTİK BURUN SPLİNT

THERMOPLASTIC NASAL SPLINT
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Made of soft aluminum.
The splints designed as velcro (Adhesive to meet each other)
The duration of use is 7 – 10 days.
Implementation takes only 60 seconds.
It holds the bones in the given position and xes the nose; 
reduces edema.
Splints provide a gentle pressure on the subcutaneous tissues.
The dorsal pad prevents the dead spot from remaining where 
the pressure is appired, the skin from oding and wrinkling, 
reducing the likelihood af a “ beak nose “.
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Yumuşak alüminyumdan yapılmıştır.
Ateller velcro (birbirini karşılayacak şekilde yapışkan) 
olarak tasarlanmıştır. 
Kullanım süresi 7-10 gündür. 
Uygulaması sadece 60 saniye sürer. 
Kemikleri verilen pozisyonda tutar ve burnu sabitler; 
ödemi azaltır. 
Ateller, subkütan dokulara yumuşak bir basınç sağlar. 
Dorsal pad basınç uygulanan yerde ölü nokta 
kalmasını, derinin katlanmasını ve buruşmasını 
engelleyerek «gaga burun» olasılığını azaltır.

ALÜMİNYUM VE TERMOSPLİNT ÖZELLİKLERİ:
- Kemikleri sabitleyebilecek sağlamlıkta.
- Elle bükülebilir ancak ödeme karşı dirençli.
- Yapıştırılabilir.
- Kullanımı kolay ve hızlı.
- Leke tutmayan özellikte.
- Geçirgen, hava sirkülasyonu sağlayarak dokuyu kuru tutar.
- Dışardan gelen etkilere karşı dirençli, sert yüzeyli.
- Göze çarpmayan tasarımda.
- Su geçirmez.
- Giysilere takılmayan pürüzsüz kenarlı.

Nasal splintler travma veya rinoplasti operasyonları sonrasında 
hassas burun kemiklerini koruyan, yapılan cerrahinin iyi sonuç 
vermesine yardımcı olan ve tedavi amaçlı kullanılan bir ateldir. 
Operasyon geçirmiş burnu ikincil bir travmadan korur ve yapılan 
değişikliği doğru pozisyonda sabit tutar, ödemi engeller.

NASAL SPLİNT NEDEN GEREKLİDİR?
-Kullanılmazsa burun kemiği ve kıkırdakları segmentlerinde 
deformite ve havayolu tıkanıklığı oluşabilir.
-Hematom (deri altı kanama) oluşabilir.
-Burnun uç kısmında yara dokusu bir ik imi sonucu 
«polybeak»(gaga burun) deformitesi oluşabilir.
-Fazla protein toplanması sebebiyle enfeksiyon riski artar.
-Doku geriliminden dolayı ağrı oluşur. 

Katı, opak, haf, termoplastik 
materyalden yapılmıştır. 

Basitçe, sıcak suda (71°C) 
yumuşatıp bantlanmış burun 
üzerine kıvrılarak uygulanır.
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It is made of solid, opaque, lightweight, 
thermoplastic material.

It is simply applied by softening it in hot 
water (71°C) and curling it over the taped 
nose.
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PROPERTLES OF ALUMINUM AND THERNOSPUNT 
- It is strong enough to x bones.
- It can bent by hand, but it is resistant to edema.
- It can be sticked.
- Easy and fast to use.
- It doesn't stain.
- Permeable, it keeps the tissue dry by providing air circulation.
- Resistant to external inuences, with a hard surface
- Inconspicuous desing
- Waterproof
- Smooth edges that don't stick to clothes.

It is a splint that protects sensitive nasal bones after trauma or 
rhinoplasty operations, helps to give a good result of the surgery 
performed, and is used for therapeutic.
Purpases. It protects the operated nose from a secondary trauma and 
keeps the made change xed in the correct position, prevents edema.

WHY IS NASAL SPINT NEEDED? 
-If it is not used, deformity and airway obstruction may accur in the nasal 
bone and cartilage segments.
-Hematoma ( subcutaneaus hemorrhage ) may accur.
-Deformity ( Beak Nose ) may ocur as a result of accumulation of scar 
tissue at the tip of the nose.
-The risk of infection increases due to the accumulation of excess 
protein.
-Pain accurs due to tissue tension.
 



FOTOTERAPİ GÖZ BANDI

PHOTOTHERAPY EYE PATCH

CERRAHİ MASKE

MASK

CERRAHİ MASKE ÇOCUK

MASK KIDS

% 99,9 ışık bloklama
Mükemmel uyum için ayarlanabilir bant tasarımı
Lateks içermez.
Etilen oksit ile steril edilmiştir.

•
•
•
•

99,9 % light blocking
Adjustable band design for the perfect t.
Latex-free
Sterilized with ethylene oxide.
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Cilde dost
Paraben içermez
Lateks içermez
Naylon içermez
Klor içermez
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Skin friendly
Paraben free
Latex free
Nylon free
Chlorine free
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Cilde dost
Paraben içermez
Lateks içermez
Naylon içermez
Klor içermez

•
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Skin friendly
Paraben free
Latex free
Nylon free
Chlorine free
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YETKİLİ BAYİ


