Medikal Ürünler ve Tıbbi (Cihazlar, Malzemeler, Hasta Yatakları)
Firmamızın medikal ürünler portföyünde Masaj Masaları, Tansiyon Aletleri, Tens
Cihazları, Havalı Yataklar gibi her çeşit Medikal Ürünler mevcuttur. İhtiyacınız olan her
türlü tıbbi cihaz ve malzemeleri Gökar Medikal'de bulabilirsiniz. Medikal cihazlar
sektöründe öncelikli olarak tercih edilen Wollex, Microlife gibi firmaların ürünlerini en yeni
modelleriyle stoklarımızda bulunduruyor ve sürekli güncelliyoruz. Sektördeki yüksek
rekabet ortamında sizlere en kaliteli ürünleri en uygun fiyatlarla ulaştırabilmek
misyonuyla hareket ederek kurumsal vizyonumuza paralel bir şekilde faaliyetlerimizi
sürdürüyoruz. Akülü sandalye, tansiyon aleti ve tens cihazı ürün stoklarımız yurt içi
ihtiyaçları karşılayacak düzeydedir.
Firmamızda satılan havalı yataklar, tens cihazı, tansiyon aletleri, engelli ürünleri (wollex
akülü sandalye, wollex tekerlekli sandalye) ve portatif masaj masaları; vücuttaki sırt, bel,
boyun ağrılarını oldukça hafifleten yapısının yanında dinlendirici niteliğiyle de hasta
sağlığı için ideal bir seçim. Medikal ürünler şirketimizde çok çeşitli kategori ve özellikte
medikal cihaz ve tıbbi malzemelerin toptan ve perakende olarak satışı yapılmaktadır. Bu
ürünlerden bazılarını sıralayacak olursak: Hasta yatakları, elektrik motoru sistemi ile
çalışan hasta karyolaları, havalı yataklar, tens cihazı, tansiyon aleti, wollex akülü
sandalye ve wollex tekerlekli sandalye, portatif masaj masaları gibi ürünleri sayabiliriz.

Tens Cihazı
TENS (Transkutanöz Elektriksel Sinir Stimülasyonu) anlamına gelir. Ağırlıklı olarak sinir
ilişkili ağrı koşullarında (akut ve kronik durumlar) ağrıların dindirilmesi için kullanılır.
TENS cihazları deri yüzeyi ve sinir uzantıları boyunca uyarıcı darbeleri göndererek beyne
ulaşmaya çalışan ağrı sinyallerini önlemeye yardımcı olur. Bu cihazlar bünyenin Endorfin
isminde kendi doğal ağrı kesici hormonu salgılayarak bu hormonu yüksek seviyelerde
üreterek vücudunuzu canlandırmaya yardımcı olur. Tens cihazları ağrı giderici medikal
ürünlerkategorisindedir.

Tansiyon Aleti
Microlife Tansiyon Aletleri

Eşsiz bir entegrasyon, yüksek düzey estetik tasarım ve Microlife ™ teknolojisi ile üstün
güvenilirlik. En tehlikeli hastalıklardan biri olan tansiyon hastalıkları microlife tansiyon
ölçen ürünler sayesinde kontrol altında tutulabilir. Başlangıç aşamasında olan tansiyon
hastalıkları için doğru zamanda doğru ölçümler hastalığın takibi için büyük önem
taşımaktadır. Hatalı ölçen cihazlardan çıkan yanlış sonuçlar panik yaratıp hasta
psikolojisi üzerinde olumsuz etkiler bırakır. Microlife sıfır hata prensibiyle ürettiği cihazlar
ile bu olumsuz durumların oluşmasını engellemektedir. Ürünlerimiz Avrupa İngiliz
Hipertansiyon Dernekleri gibi ünlü doğrulama protokolleri ile test edilmektedir.

Hasta Yatakları

İhtiyacınız olan ayarlanabilir elektrikli hasta yatakları, felçli hasta yatakları, 2. el hasta
yatakları ve diğer sağlık ürünlerimizi incelemek için Gökar Medikal Tıbbi Ürünler
firmasının web sayfalarını ziyaret ederek, site içerisindeki ürünleri detaylı olarak
inceleyebilir, 7 gün 24 saat açık olarak hizmet veren iletişim adreslerinden ulaşım
sağlayarak ihtiyaçlarınızı temin edebilirsiniz.
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