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Teknolojinin medikal 
sektörle buluştuğu 

adres!
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SPARK ESWL ODAK SİSTEMİ
(C-KOLLU VE ULTRASONLU)
ELEKTROHİDROLİK LİTOTRİPSİ

ESWL Tedavisinin başarılı olmasındaki en önemli 
etken odaklama işleminin doğru yapılmasıdır. 
Sistemin kompakt ve kolay kumanda edilebilir 
yapıda olması odaklama işlemi için önem arz 

etmektedir. 
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İnceler 
Medikal
SPARK 
ESWL

Veritabanı 
Sistemi
Uygulamaları

İstatiksel bilgiler yazılım programlarına 
aktarılabilir.

Kaydedilen hasta görüntüleri ve tedavi 
CD/DVD’de de yazılabilir. Ayrıca kayıtlı 
bilgiler, görüntülerin düzenli bir PC’de 
incelenebilmesi için biçimlendirilebilir.

Yazılım yalnızca hasta ve tedavi verile-
rini arşivlemekle kalmaz aynı zamanda 
hastanın görüntülerini DICOM formatın-
da saklar.

Hasta bilgisi
Tıbbi geçmiş
Taş detayları
Taş parçalanma parametreleri
Laboratuvar bilgisi
X-ışını dozaj bilgisi
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İnceler Medikal üretimi olan sistemler ergonomik ve estetik yapısı 
ile fark yaratmaktadır.

SKOPİ 
OLMADAN

İnceler Medikal ESWL Sistemleri Taş Kırma Ünitesi, 
Hasta Tedavi Masası ve C kollu Skopi Sistemi ile kompakt 
ve istenildiğinde ayrılabilir yapıdadır. Bağımsız bir C 
kollu Skopi ile kullanmak isteyenler için kolsuz modeli 
üretilmektedir.
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HAREKET 
ÖZELLİĞİ

Sağ, sol ve 90 derece eğik hareketler odaklamada 
büyük kolaylık sağlar. ESWL Sistemlerinde taş kırma 
işleminin başarılı bir şekilde yapılması için öncelikle taşı 
tam görüntülemek gerekir.

C Kolu:
30 derece sağ - 30 derece sol 

yönlerine hareket etme kabiliyeti.

Hastada gaz 
olması vb. durumlarda 
tek yönlü kol hareketi 
ile görüntülenemeyen 

taşlar için iki yönlü 
oblik hareketler 

taşın yerinin tespit 
edilmesinde büyük 

avantaj sağlamaktadır.
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ULTRASON ODAKLAMA VE GÖRÜNTÜLEME 
SİSTEMİ Yeni nesil lokalizasyon sistemi çok yönlü hareket 

yeteneğine  sahiptir  ve taş  parçalanmasının yerleştirilmesi 
ve gerçek zamanlı olarak izlenmesi için mükemmeldir. 
Ultrason lokalizasyon sistemi X-Ray görüntüleme sistemleri 
ile de uyumludur.

Ultrason lokalizasyonu sistemi 
ultrason probunun lineer 
lokalizasyon sistemlerine göre 
daha uzun ömre sahip olmasını 
sağlar. İsteğe bağlı olarak bir 
ultrason odaklama sistemi 
taşların en küçük parçalarını 

algılar ve taş görüntüsünü net 
bir şekilde görüntüleyebilir.

Tıpkı C kolu gibi, ultrason 
kullanımı bir imalatçının ürünü 
ile sınırlı değildir. İstenilen 
marka cihaz kullanılabilir.

Ultrason Aparatı:

İzomerkezli  özelliklidir.
Farklı ultrason cihazları ile 
uyumludur.
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ULTRASON ODAKLAMA VE GÖRÜNTÜLEME 
SİSTEMİ ERGONOMİK VE 

ESTETİK

Spark ESWL Sisteminde Hasta Masası tüm yönlere 
hareket ettirilebilmektedir. Hastanın Elipsoid çanağa 
yanaşmasını kolaylaştıracak şekilde dizayn edilmiştir. 
ESWL  alanına giren bütün Üriner Sistem taşları rahatlıkla 
kırılabilir. Spark ESWL Sistemi kullanıcının tedavi için 
gerekli ideal açıyı seçmesine ve tedavinin en etkili şekilde 
yapılmasına imkan verir. Spark ile taş kırma tedavisi 
sırasında hastaya anestezi uygulanmasına gerek duyulmaz. 
Kompakt yapısı ile son derece kolay bir kurulumu vardır.

Alt üreter taşları hastaya istenilen 
pozisyonun rahatlıkla verilebilmesi 

sayesinde kolaylıkla kırılabilir.
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EN İYİ 
SONUÇ

ESWL Sistemi, taş kırma işlemini en kolay şekilde gerçekleştirmek 
için, büyük taşları küçük taş parçalarına bölerek, daha sonra hasta-
nın bol su içmesi ve zıplama hareketi yapması sonucu idrar yolundan 
atılmasını sağlamaktadır.

Spark ESWL, şok dalgası teknolojisindeki uzun yıllar  deneyim ve uz-
manlığın sonucudur. Cihaz tasarımında  yan etkilerin en aza indirilmesi, 
tasarımın ana hedeflerinden biridir . İnceler Medikal’in daha önce yaptı-
ğı kaliteli ürünler, dünya çapında kullanılmakta olup müşterilerin güve-
nini kazanmıştır. Spark ESWL Sisteminin artı özelliklerinden biri; yüksek  
penetrasyon derinliğidir. Bu da şişman ve kilolu hastaların tedavisinde 
büyük katkı sağlamaktadır. Ayrıca sistemde net odak noktası belirlen-
mesi taş kırmada büyük rol almaktadır.
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KULLANIM 
KOLAYLIĞI 
VE TEKNİK
KOLAYLIK

Sistem üretimi yapılırken kullanıcının ra-
hatlıkla cihazı kullanması ve teknik müdaha-
le yapabilmesi göz önünde bulundurulmuştur. 
Satış sonrasına çok büyük önem verilerek sis-
tem maliyetleri düşürülmüş ve teknik servisler 
için en basit şekilde üretilmiştir.

65 cm65 cm

Hasta Masası:

Çok fonksiyonlu Hasta 
Masası, ameliyat 
masası olarak 
kullanılabilir.
Hastanın kolayca 
çıkabileceği 
düşük yükseklik 
özelliğindedir.
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Marka
İnceler Medikal
Model
Spark 
Menşei 
Türkiye
Üretici Firma 
İnceler Medikal Sağ.Hiz.San.Tic.Ltd.Şti.

TEKNİK BİLGİLER
Elektromanyetik Uyumluluk
Siste EN 60601-1-2 / IEC 601-1-2 standartlara göre 
test edilmiş ve sertifikalandırılmıştır.
Tıbbi Cihaz Direktifi 
Kategori II b (kural 9)
Elektrik Şoka Karşı Koruma
EN 60601-1 Standardı Tip B
Elektriksel Güvenlik (EN 60601-1)
I
Sıvı Girişine Karşı Koruma
IP20 IEC 529 standardına uygun
Güç Kaynağı
Elektrohidrolik

AĞIRLIK
Ana Gövde
285 kg 
Monitör Troley (Monitör Dahil)
34 kg
El Kumandası Paneli
0.5 kg

ÖLÇÜLER
Boş Yüzey
90 cm x 190 cm
Yükseklik (maks.)
191 cm

HASTA MASASI
Masa Tipi
Motorlu
Yükseklik (min-max)
650 mm - 900 mm
BoyxEn
2000 mm x 640 mm
Maksimum Hasta Ağırlığı
200Kg

Şarj Voltajı
7.5 to 24 KV
Triger
ECG, Solunum, 40-120 şok / dakika
Şok Dalgası Oluşturma Yöntemi
Elektrostatik deşarj
Odaklama Yöntemi
Elipsoid çanak

ŞOK DALGASI ÜRETİMİ
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Şok Sayısı (jeneratör / çift elektrot için)
5.000.000 / 80.000
Elektrot Türü
Uzun Ömürlü (40 seans = 80.000 şok)
Tek Kullanımlık (1 adet 3 seans = 6.000 şok)
1 Jeneratör = 5 milyon şok = 500 hasta = 1500 seans
*1 seansı yaklaşık 2000 şok olarak hesaplanmıştır.

Hastaya Temas Eden Kısım
Su Yastığı - Membran
Odaklama Mesafesi
130 mm
Yüzey Açısı
40°
Yüzey çapı
219.5 mm

X-Işını Floroskopisi
Evet
Tüp Gücü 
5kW @ 110 kVp DC
Anode
Sabit (veya Dönen)
Odak Boyutu
0.6 mm
X-ışını Jeneratörü Tipi
Semi-wave
Güç Değerleri
5kW @ 110 kVp-100 mA
kV Aralığı
40 – 110 kV
mA Aralığı
0 – 3 mA
Görüntü Kuvvetlendirici
6” (17 cm), 7” (18 cm) 9” (23 cm)
Süzme
3 mm Al

GÖRÜNTÜLEME SİSTEMİ

Tip
Monochrome, CCIR standart
Boyutlar
17” / 21” Medikal Monitör
Parlaklık Kontrolü
Manual
Kontrast Kontrolü
Manual

MONİTÖR

Gerilim / Frekans
110-220 V /50-60 Hz, single phase
Güç 
3 KVA

GÜÇ GEREKSİNİMİ
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Taşınabilir –hafif kontrol 
ünitesi: 0.4 KG
Ergonomik ve özgün tasarım
Renkli TFT Ekran
Uzak noktalardan kontrol 
edebilme.

EL KUMANDASI
ÖZELLİKLERİ

Spark ESWL Sisteminde 
el kumandası ile tüm işlemler 
yapılabilmektedir. Taş kırma işlemi 
yapılırken istenilen noktadan odak 
noktası kontrol edilebilir.

Spark odak noktasında sapma 
oranını sıfıra indirgemek üzere 
tasarlanmıştır. Floroskopi Sistemi 
ESWL ünitesi ile kombine kullanılabilen 
ve yüksek çözünürlükte görüntüleme 
standartlarında üretilmektedir.
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Kolayca odadan odaya 
taşınabilir özellikli.

Spark  ESWL Sistemi , Hasta Masası , ESWL/Floroskopi ve Monitör Troley parça-
larından oluşmaktadır.

Her üç parça da çok sağlam tekerleklerle güçlendirilmiştir. Cihazın hasta-
ne içerisinde istendiği lokasyonda kullanılabilirliği sağlanmaktadır. Lift veya 
benzeri taşıyıcı araçlara gerek kalmadan hareket ettirip odadan odaya taşına-
bilmektedir.
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SATIŞ SONRASI 
HİZMET

TOPLAM MÜŞTERİ

1.300
Gerek Yurt içinde gerekse yurtdışında, sağ-
ladığımız kaliteli servis hizmetleri ve üstün 
teknolojiye sahip cihazlarımızla  müşterile-
rimizin güvenini ve memnuniyetini  kazan-
mış olup kendilerine  hala  hizmet vermek-
teyiz.

Bu güzel referanslar  sayesinde yeni müşte-
riler bize ulaşmaktadır.

PROFESYONEL

GÜVENİLİR

TECRÜBE

Yüksek tahsilli ve deneyimli ekibe sahip firmamız, 
yeni teknolojileri araştırıp öğrenerek, firmanın kalite-
sini gün geçtikçe yukarıya taşımaktadır.

Firmamızın sunduğu şeffaf hizmetler, sağladığımız 
kaliteli yedek parçalar, bize  eskiden beri çalıştığımız 
müşterilerin güvenini  kazandırmıştır.

On seneden fazla tecrübeye sahip olan firmamız, sun-
duğu uzun süreli hizmetlerde çok sayıda cihazların 
farklı sorunlarını çözmektedir.

İnceler Medikal Ltd. tarafından geliştirilen sistemlerden ya-
rarlanan birçok klinik ve hastane ekonomik fiyatlarla kaliteli 
hizmetler almaktadırlar.

Türkiye merkezli şirketimiz distribütörleri aracılığı ile dün-
yanın dört bir yanında faaliyet göstermektedir. Uzman servis 
personellerimize 7/24 ulaşabilirsiniz. Multidisipliner çalışma 
sistemine sahip olan İnceler Medikal Ltd. olarak Hollanda kö-
kenli Kiwa akreditasyonu ile belgelendirilmiş ürünler sunuyo-
ruz. (ISO 13485, CE 1984)

Ürün ve hizmet çıtasını sürekli daha yukarıya taşıyoruz. 
Satış sonrası hizmetlerimizde mümkün olan en kısa sürede 
probleminizi çözüyoruz. Ürünlerimizin maksimum verimlik-

te kullanılabilmesi için gerekli teknik ve klinik dokümanlarla 
kullanıcıları sürekli destekliyoruz. Tüm dünyada tıbbi etik il-
kelerden ödün vermeden, gelişmiş teknolojimizle sağlık stan-
dartlarını yükseltmek konusunda emin adımlarla ilerliyoruz.

Ayrıca, yeni yöntemlerinin geliştirilmesinde yardım ve des-
teğimize de güvenebilirsiniz. En önemlisi de, Sizlerin lider tek-
nolojinin daha da geliştirilmesi için yol gösteren fikirleriniz.

Firmamız, Kalite Yönetim Sistemi Belgesi (ISO: Internatio-
nal Organization for Standardization 9001:2008) ile yönetim, 
sevk ve idare sisteminin uluslararası kabul gören standartlara 
uygun olduğunu ve kaliteli hizmet sunduğunu kanıtlayarak gü-
vence altına almıştır.

www.incelermedikal.com

İŞ ORTAKLARI
İnceler Medikal, beraber çalıştığı partnerlerini dik-
katlice seçmektedir. Farklı alanlarda çalıştığı iş or-
takları kendi sektörlerinde uzman firmalardır.
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ESWL Sistemleri ve Pnömatik Taş Kırma Sistemleri üzerine uzman kadrosuyla satış son-
rası desteği vererek çalışmalarına başlamıştır.

İnceler Medikal 2010 yılında Ankara’ da kurulmuştur. Türkiye’deki tüm sağlık kuruluşlarına ESWL Sis-
temleri, Pnömatik Taş Kırma Sistemleri üzerine uzman kadrosuyla satış sonrası desteği vererek çalışmaları-
na başlamıştır. Zaman içerisinde dünyaca ünlü birçok markaya uygun yedek parça üretebilecek kapasiteye 
ve uzmanlık seviyesine ulaşarak deneyimli kadrosu ve kaliteli hizmet anlayışı ile müşterilerinin güvenini 
kazanmıştır.

Değerli sağlık çalışanlarının beklentilerini aşarak memnuniyetlerini en üst düzeye taşımayı misyon 
edinmiş İnceler Medikal, 2012 yılında kendi ürünlerini projelendirmeye başlamıştır. Pnömatik Litotripsi Sis-
temi olan ilk ürünü Lithobox’ı sonrasında vücut dışından şok dalgaları ile terapi sistemi olan Modus’ u ve 
vücut dışından şok dalgaları ile böbrek taşı kırma sistemi Spark’ı pazara çıkartmıştır. Üretimini yapmış 
olduğumuz cihazlar yüksek güvenlik, ileri teknoloji, ekonomik ve estetik parametrelerini bir arada bulun-
duracak şekilde dizayn edilmekte ve üretilmektedir. İnceler medikal sektördeki varlığını AR-GE şirketi olarak 
devam ettirmeyi hedeflemektedir.

15
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İNCELER MEDİKAL
İHRACAT 2020
2020 Yatırım - 
Hedefleri

İnceler Medikal firmasının, firma ve 
ürünlerini tanıtmak için dünyaca ünlü fuarla-
ra katılmaktadır ve yeni fuarlara katılmak için  
başvurmaktadır.

Ürünlerinin pazarını daha da genişlet-
mek amacı ile birçok online satış sitesine üye 
olmaktadır. Elliden fazla  ülkeye ihracat ya-
pan firmamız, tüm dünya ülkelerine ürünlerini 
ulaştırmayı hedeflemektedir.

75%

Avustralya

Avustralya

www.incelermedikal.com

Afrika

Fas
Kongo
Libya
Mısır
Sudan

Avrupa

Arnavutluk
Avusturya
Bulgaristan
Çek Cumhuriyeti
İngiltere
İtalya
İspanya
Karadağ
Litvanya
Lüksemburg
Polonya
Romanya

Asya

Bangladeş
Bahreyn
Endonezya
Ermenistan
Filistin
Gürcistan
Hindistan
İran
Irak
Japonya
Malezya
Rusya
Suriye
Tacikistan
Yemen

İnceler Medikal toplam üretimi-
nin yüzde 75’ini dünyanın birçok 
ülkesine ihracat yapmaktadır.
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Alanında lider firmalardan biri olan İnceler Medikal, dün-
yanın her kıtasında onlarca farklı ülkeye ihracat yapıyor. Japon-
ya’dan Ekvador’a; Rusya’dan Madagaskar’a; Avustralya’dan Lit-
vanya ve Sudan’a kadar tüm dünya ürünlerimizi kullanıyor.

İnceler Medikal, Türkiye’deki top-
lam üretimin yüzde 25’ine hizmet 
veriyor...

Güney Amerika

Bolivya
Ekvador

Kuzey Amerika

Amerika
Kanada
Meksika

www.incelermedikal.com

25%




