
 

 

 

 

  

ASIA MEDİKAL 



Üretilen steril koruyucu maskelerde Türkiye’de ve dünyada ilk olarak TSE onaylı gümüş 

iyonlarla özel olarak dokunmuş kumaş teknolojisini kullanmaktadır. 

 

 TSE Uluslararası Akredite Laboratuvarlarında en yüksek mikrobiyoloji raporunu almıştır. 

 %100 filtreleme özelliği ile buğu yapmayan ve en rahat nefes alan maskedir.  

Geliştirilmiş filtrizasyon sistemi ile virüslere karşı tam koruma sağlar.  

Aynı zamanda özel olarak geliştirilmiş gümüş iyon dokuma teknolojisi ile virüsleri yok 

eder.  

Hipokratmask siz ve sevdiklerinizin sağlığını korumak için var gücüyle çalışmaya devam 

ederek gümüş iyonlu bir çok ürüne imzasını atmaya devam etmektedir. 

Virüs Yok Edici 

Dünyanın ilk corona ve tüm 

influenza  

virüslerini yok eden maske 

4+4 Katman Cerrahi Maske 
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Dünyada ilk 4+4 katman 

 2 kat Meltblow    2kat spunbond 

ön ve iç katmanda 

Ag Bio Polimer 

Nano Partikül Teknolojisi 

FDA Onaylı 

U.S Food and Drug 

Administrator 

Micron Bariyer 

3 Boyutlu 0,1 Micron Dokuma 

ve Bariyer Teknolojisi 

Tam Koruma 

10- 12 Saat Bakteri ve Virüse 

Karşı Tam Koruma 



Çocuk Maske Cerrahi 4+4 Katman  

ÇOCUK YÜZ EBATLARINA UYGUN  

14CMX9CM İP 16CM Yetişkinler S Beden olarak’ da 

kullanabilir 

Üretilen steril koruyucu maskelerde Türkiye’de ve dünyada 

ilk olarak TSE onaylı gümüş iyonlarla özel olarak dokunmuş 

kumaş teknolojisini kullanmaktadır. 

 

 TSE Uluslararası Akredite Laboratuvarlarında en yüksek 

mikrobiyoloji raporunu almıştır. 

 %100 filtreleme özelliği ile buğu yapmayan ve en rahat 

nefes alan maskedir.  

Geliştirilmiş filtrizasyon sistemi ile virüslere karşı tam 

koruma sağlar.  

Aynı zamanda özel olarak geliştirilmiş gümüş iyon dokuma 

teknolojisi ile virüsleri yok eder.  
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CHANGERS - KOLONYA 

1000 ml – 100 ml – 50 ml olarak her zaman ve her yerde  

kolay kullanımı sayesinde sizi ve sevdiklerinizi güvende tutar. 
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Changers Kolonya cildimizin üzerinde pozitif 

iyon yüklü gümüş iyon polimer bir tabaka 

oluşturur ve 3 saat virüs, bakteri, mikroplara 

karşı koruyan bir kalkan oluşturur, cildinizi 

yeniler.  

Cildinizde var olan yara, egzama iyileşmesinde 

etkilidir. 

 



CHANGERS - Dezenfektan 

1000 ml – 100 ml – 50 ml olarak her zaman ve her yerde  

kolay kullanımı sayesinde sizi ve sevdiklerinizi güvende tutar. 
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Changers Kolonya cildimizin üzerinde pozitif 

iyon yüklü gümüş iyon polimer bir tabaka 

oluşturur ve 3 saat virüs, bakteri, mikroplara 

karşı koruyan bir kalkan oluşturur, cildinizi 

yeniler.  

Cildinizde var olan yara, egzama iyileşmesinde 

etkilidir. 

 



Cihazın kabağını açarak, içerisine dezenfektan ekleyin ve kapatın. Açma tuşuna bastığınızda 
dezenfektan püskürtmeye başlayacaktır. Cihazı kapatana kadar dezenfektan püskürtmeye 
devam edecektir. Hiç kapatmadan 15 dakika boyunca sürekli kullanabilirsiniz. Elinizin temas 
ettiği tüm yüzeyleri mini dezenfektan cihazı ile dezenfekte edebilirsiniz. Ergonomik yapısı ile  11 
cm x 3 cm ebatında çanta hatta cebinizde bile taşımanıza olanak sağlar. 

Cihaz içerisine dezenfektan, kolonya veya su koyarak da kullanabilirsiniz. 

Dezenfektan makinesi USB ile şarj edilir. Telefon şarj cihazınız ile isterseniz bilgisayardan veya 
arabanız bile şarj edebilirsiniz. 1 saat içerisinde full şarja ulaşır. 

 

Hipokrat Mini 

Şarjlı Dezenfektan 

Makinesi 
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Mini Dezenfektan Makinesi ile Anahtarlık,  

Cüzdan, Cep Telefonu, Alış veriş poşeti, 

Elleriniz, Araçlarınız, Ofisiniz vb.  

Bulunduğunuz her ortamda  

Kolaylıkla Dezenfekte Edebilirsiniz. 

Ürün içerisine  

Dezenfektan, Kolonya Veya Su Koyabilirsiniz. 

TEKNİK ÖZELLİKLER : 

• Kapasite              : 30 ML 

• Şarz Süresi          : 1 Saat 

• Kullanım Süresi  : 15 Dk.   

• Ürün Boyutu       : 11 x 3 x 3 Cm 

USB ile şarj edilmektedir. 



Hipokrat DS350 

TEKNİK ÖZELLİKLER : 

• Renk                : Beyaz - Gold 

• Depo               : 500ML 

• Boyut              : 29x27x7.5 CM   

• Pil Kapasitesi : 2000 Mah 

• Şarj Süresi      : 2 Saat 

• Kullanım         : 1 Saat 

USB ile şarj edilmektedir. 
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El Tipi Şarj Edilebilir Akülü Atomizer 

Sprayer ile kolay dezenfeksiyon 

yapabilir. Kendinizi ve sevdiklerinizi 

güvende tutabilirsiniz. Ayrıca ortam 

nemlendirmek için saf su ile 

kullanılabilir. 

Dezenfekte amacı taşıdığı için ev, araç, 

ofis, kreş, restoran, Büfe, Asansör Büro 

gibi tüm ortamlarda rahatlıkla kullanılabilir. 



Phoenix – VT0100  
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%100 e yakın doğruluk oranı ile 

temassız ateş ölçümü ve maske 

kontrolü yapabilen, yüz tanıyabilen 

ve bu özellikleri sayesinde %100 

güvenli alan için tasarlanmış 

PHOENIX VT0100 'ün diğer üstün 

özelliklerini keşfedin. 

Özellikleri: 

Doğru ve rahat yüz tanıma Binoküler canlı algılama 

desteği Benzersiz yüz tanıma algoritması yüzü doğru 

bir şekilde tanır ve yüz tanıma süresi 1 saniyeden azdır 

Güçlü arka ışık ortamında insan hareketi izleme 

pozlamasını destekler. 22400+ yüz karşılaştırma 

kütüphanesini ve 100.000 yüz tanıma kaydını 

destekler. Hassas gerçek zamanlı kızılötesi sıcaklık 

ölçümü / maske aşınma tespiti Temassız kızılötesi 

sıcaklık ölçümü ± 0.3 ° C'ye kadar hassasiyet Gerçek 

zamanlı sıcaklık göstergesi, anormal vücut sıcaklığı 

kontrolü Maske olmadan alarmın otomatik algılanması 

Profesyonel mühendis ve yazılım 

ekibimizle her türlü sorunlarınıza 

çözüm üretmek için buradayız. 



Phoenix – VT1500  

Kalabalık alanlarda aynı anda çoklu 

ateş ölçme ve maske kontrolü 

özelliğine sahip PHOENIX VT1500 

Termal Kamerayı keşfedin. 
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Özellikleri: 

Çoklu rahat yüz tanıma Binoküler canlı 

algılama desteği Benzersiz yüz tanıma 

algoritması yüzü doğru bir şekilde tanır 

ve yüz tanıma süresi 1 saniyeden azdır 

Güçlü arka ışık ortamında insan hareketi 

izleme pozlamasını destekler. 22400+ 

yüz karşılaştırma kütüphanesini ve 

100.000 yüz tanıma kaydını destekler. 

Hassas gerçek zamanlı kızılötesi sıcaklık 

ölçümü / maske aşınma tespiti Temassız 

kızılötesi sıcaklık ölçümü ± 0.3 ° C'ye 

kadar hassasiyet Gerçek zamanlı sıcaklık 

göstergesi, anormal vücut sıcaklığı 

kontrolü Maske olmadan alarmın 

otomatik algılanması. 

Profesyonel mühendis ve yazılım 

ekibimizle her türlü sorunlarınıza 

çözüm üretmek için buradayız. 
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EN 1073-2 Radyoaktif bulaşmasına karşı koruyucu giysi Kısım 2: 

Radyoaktif bulaşmasının ayrılmasına karşı havalanmayan koruyucu 

giysi  

EN 1149-1 Koruyucu giyecekler-Elektrostatik özellikler Bölüm 1: 

Yüzey öz direnci  

EN 1149-5 Koruyucu eldivenler - Elektrostatik özellikler - Bölüm 5 : 

Malzeme performans ve tasarım özellikleri  

EN 13034 Sıvı kimyasal maddelere karşı sınırlı koruma sağlayan 

koruyucu giyecekler için performans kuralları TYPE 6  

EN 14126 Koruyucu giyecekler - Patojen organizmalara karşı - 

Performans özellikleri ve deney metotları  

EN ISO 13982-1 Katı parçacılara karşı kullanılan koruyucu giyecekler 

TYPE 5 

YLD - TULUM 

TEMASSIZ TERMOMETRE 

TEKNİK ÖZELLİKLER : 

• Boyut         : 157x96x44mm 

• Ağırlık        :105gr 

• Güç: 2x1.5V AAA piller 
 

 

 

  



Hipokrat – Ozon Makinası 

mMakikinasıMaskinası 
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Ozonlama miktarı % olarak İfade eden digitlerde oransal olarak gözükmektedir. Cihazın üzerinde yer 

alan çalışma modları istenilen dozajlama için tasarlanmıştır. 

Kötü Koku Giderme (0-20) 

Sigara, et, tavuk ve balık gibi yemek kokularını, yağ kokularını, boya, alkol, lağım, çöp, hayvan, 

amonyak vb. birçok kokuyu yok eden 

Bakteri ve Virüs Öldürme (20-40) 

Farklı nem değerlerine göre; ortamda bulunan bütün bakterileri, Virüsleri, mantar, küf gibi istenmeyen 

organikleri yok eder. 

Taze Hava Etkisi (40-50) 

Sağlıklı bir ortam yaratır, ferahlık ve zindelik hissi verir. 

Sterilizatör (50-75) 

Farklı nem değerlerine göre çalıştığı ortamı dezenfekte eder.  

 

Medikal Temizlik (75-100) 

Ortamdaki Tüm Virüslerin dış zarını deler, üremesini engeller ve kısa sürede öldürür. Bulunduğu ortamı 

hijyen durumuna getirir. 
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TEKNİK ÖZELLİKLER : 

• Giriş Voltajı    : 12V D.C. 

• Akım                : 150 Miliamper 

• Güç                  : >10W.   

• Yüksek Voltaj : 2,5 kW 

• Ozon Üretimi : 200mg/H 

• Ağırlık              : 750gr (+/- %10) 

Tipik olarak virüsler, sadece konakçı hücre 

içinde çoğalan kristallerden ve 

makromoleküllerden oluşan küçük, bağımsız 

parçacıklardır. Yeni korona virüs “zarflı virüs” 

olarak kabul edilir. Zarflanmış virüsler 

genellikle fiziko-kimyasal zorluklara karşı 

daha duyarlıdır. Geçmiş çalışmalarda, 

virüslerin % 99'u 30 saniyelik ozona maruz 

kaldıktan sonra hasar görmüş veya yok 

edilmiştir. Ozon, virüsleri protein 

kaplamasından nükleik asit çekirdeğine 

kadar dağıtarak virüsleri yok ederek viral 

RNA'ya zarar verir. Daha yüksek 

konsantrasyonlarda ozon, dış protein 

kabuğunu oksidasyonla yok eder. 
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