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ısıtılması
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Jinekolojik çalışma alanı
GRACIE jinekolojik çalışma alanı, 
muayenenin verimliliğine ve 
ergonomisine odaklanarak hem 
doktor hem de hasta için cazip bir 
ortam yaratmaktadır.
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FULL HD Video kolposkop FULL HD 

LCD (1080i)

Fotoğraf ve videoların doktorun 
bilgisayarına kablosuz aktarımı

Koltuğun ultrason makinesi ile 
bağlantısı

Kablosuz ayak kumandası 

Geniş renk seçimi 

Yer ihtiyacının %40 oranında azaltılması 

Alet arabası

LINET | Gracie



4 LINET | Gracie

Polarizasyon filtresi, muayene 
sırasında istenmeyen parlamayı 
ortadan kaldırır.

FULL HD video kolposkop, kesin 
teşhis için yüksek detaylar sunar.

Yeşil filtre, çevre dokunun engelleyici 
algısını ortadan kaldırırken kılcal 
damarların kırmızı rengini artırır.

Video kolposkop
FULL HD video kolposkopun koltuğa entegrasyonu yer ihtiyacını azaltır ve aynı 
zamanda muayene verimliliğini de artırır.

Video kolposkop ısıtmalı koltuğun altına gizlenebilmekte ve 
koltuğun zemin planının dışına çıkmaz böylece çalışma 

esnasında herhangi bir engel oluşturmaz.

Kullanışlı fonksiyonlar:
— Otomatik /manüel odaklama
— 20× optik zoom
— FULL HD çözünürlük          
— Görüntü dondurma
— Fotoğraf ve video çekimi

— Fotoğrafların ve videoların 
bilgisayara kablosuz aktarımı

— Yeşil filtre
— 3 LED aydınlatma yoğunluğu 
— Polarizasyon filtresi
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LCD ekran
Geniş FULL HD ekran, önemli detayların 
görüntülenmesine olanak sağlar.

Ekranın yüksekliği ve ayarlanabilmesi, kullanım sırasında uygun 
ergonomi sağlar. Koltuğun sağ veya sol tarafına bağlama imkanı.

Kullanışlı fonksiyonlar:
— Giriş sinyalinin otomatik tespiti
— Ekranın hastaya doğru eğilmesi
— Ekranın doktora doğru eğilmesi
— Kolay kontrol

Video kolposkop – temel teknik veri
Çalışma mesafesi 240 – 330 mm
Odaklama derinliği 10 mm
Fotoğrafların ve videoların çözünürlüğü 1920×1080 px
Veri aktarımı WLAN, LAN

LCD ekran – temel teknik veri
Ekranın yatay ayarı − 55°/+55°
Ekranın eğim açısı 0°/+15°
LCD ekran boyutu 21”
Çözünürlük 1920×1080 px

LINET | Gracie
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PD Dr. Matthias Scheier
Fetal tıp, Feldkirch, Avusturya

“GRACIE jinekolojik koltuk, yüksek işlevsellik ile modern 
tasarımı birleştirir. Her şeyden önemlisi, herhangi bir 
yere ihtiyaç duymadan video kolposkopun başarılı bir 
şekilde entegrasyonunu ve WLAN aracılığıyla 
kolposkoptan görüntülerin aktarım olasılığını takdir 
ediyorum. Gerekirse, koltuk anında yatağa dönüşebilir. ”

WLAN

Kablosuz çözüm
GRACIE jinekolojik çalışma alanı, bilgisayarınıza 
kablosuz bağlantıya olanak sağlar.

Başlıca faydaları:
— Basit, konforlu ve hızlı kullanım
— Çalışma alanınızdaki mevcut ağa bağlantı imkanı
— Daha yüksek güvenlik, kablosuz

— Bilgisayarınıza kurulum ihtiyacı duymaz
— Fotoğraflar ve videolar koltuğun hafızasına kaydedilir 
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İki ön sepet

Kullanılan spekulum için pratik kaydırma.

Temek teknik veri
Genişlik 520 mm
Uzunluk 600 mm
Yükseklik 1,125 mm
Ağırlık 47 kg
Atık sepetlerinin 
hacmi

18/13 l

Kullanılan spekulum 
için arka sepetin hacmi

18 l

Spekulum için üst 
kabın hacmi

13 l

Muayeneden önce aletlerin ısıtılabilme 
imkanı müşterinin rahatlığını arttırır. 

Kullanılan spekulum için arka sepet, 
dezenfektan çözeltisi ile doldurulabilir.

Alet Arabası
Alet arabası ofiste yer tasarrufu ve çalışma sırasında 
doktora maksimum rahatlık sağlar.

Kullanışlı fonksiyonlar:
— Vajinal spekulumun ısıtılması
— Aletlerin ergonomik yerleşimi

— Atıklar ve kullanılmış spekulum için sepetler
— Frenli ön tekerlekler

LINET | Gracie
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ERİŞİM POZİSYONU 
Alçak erişim yüksekliği, ek basamağa 
ihtiyaç duymadan hareket imkanı kısıtlı 
hastalar için de uygundur.

SABİT AYAK KUMANDASI 
Hastanın özel boyutlarına göre 
muayene pozisyonunu 
ayarlamak için kullanılır.

KABLOSUZ AYAK KUMANDASI 
Erişim, ultrason ve muayene 
pozisyonlarının ayarlanması için 
10 metre mesafede kullanılabilen 
kablosuz mobil kumanda.

EL KUMANDASI
Üç doktor için pozisyonları 
hafızaya kaydetme imkanı (erişim, 
muayene ve ultrason pozisyonu) - 
toplamda 9 hafıza pozisyonu.

Kullanım Kolaylığı
Kesin kontroller zaman kazandırır ve 
muayene sırasında doktorun kesinliğini arttırır.
Yatma yüzeyinin benzersiz tasarımı, oturma bölümünün 
ayarlanmasına gerek kalmadan iç muayene için pelvisin 
konumunun en uygun ve doğal ayarlanmasını sağlar.

Gracie, diğer jinekolojik koltuklara 

göre%30 daha hızlıdır.

MUAYENE POZİSYONU
Muayene pozisyonlarının ayarlama 
çeşitliliği, çalışma sırasında doktora 
rahatlık sağlar.

Karmaşık Çözüm
GRACIE jinekolojik koltuk, bir yatağın ve koltuğun avantajlarını tek 
bir cihazda birleştirir.
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Ayak destekleri

VIDEO KOLPOSKOP MUAYENESİ 
Entegre video kolposkop yer ihtiyacını 
azaltır ve muayenenin etkinliğini arttırır.

ULTRASON POZİSYONU
Koltuğu ultrason pozisyonuna getirebilme imkanı 
doktorun zamanından tasarruf etmesini sağlar, muayene 
süresini kısaltır ve ofisteki yer ihtiyacını azaltmaktadır.

Ayak desteklerinin 
elektrik ayarı doktorun 
çalışmasını kolaylaştırır 
ve hastanın koltukta 
kalmasını daha rahat 
hale getirir.

Hasta yatay pozisyonda yatarken 
bacaklarına destek görevi de 
görürler.

Hareket kabiliyeti kısıtlı bir hastanın 
daha kolay kullanımı için ayak 
destekleri çıkartılabilir.

Desteklerin eş zamanlı 
bağlantısı, tek elle kolayca 
yatay ayarlama sağlar.

Uyluk destekleri

LINET | Gracie



Basit Kullanım
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Hijyenden ödün vermeden
GRACIE jinekolojik koltuk, ofis çevresinde koltuğu hareket ettirmeyi 
amaçlayan teleskopik bir tekerlekle donatılmıştır.
Bu orijinal çözüm; koltuğun son derece kolay bir şekilde kullanılmasını sağlar.

Ana faydalar
— Anti-bakteriyel suni deri
— Dikişsiz döşeme
— Koltuğun seçilen parçalarının 

 PVC kaplamaları

Çıkarılabilir döşeme. Dikişsiz döşeme. PVC kaplama. Her koltuk, entegre bir 
kağıt rulosu ile 
donatılmıştır.

— Kompakt ve kapalı yüzeyler
— Çıkarılabilir döşeme



11

Hygiene without compromises Güvenlik
Kesici bölgelerin kaldırılması, çalışma esnasında doktorun ve 
muayene esnasında hastanın güvenliğini arttırır.
Koltuğun kablosuz kontrolü ve fotoğrafların ve videoların bir bilgisayara kablosuz aktarımı, 
ofis zeminindeki rahatsız edici kablolar sorununu çözmektedir.

Güvenlik sensörü, koltuk 
yön değiştirdiğinde 
koltuğun hareketini 
durdurur.

Güvenlik sensörü, koltuk 
video kolposkopla 
çarpışırsa koltuğun 
hareketini durdurur.

Batarya şarj göstergesi. Trendelenburg.

Herhangi bir butonla 
koltuğun sezgisel 
olarak durdurulması, 
kritik anlarda 
hareketleri hızlandırır.

Ana faydalar
— Sağlam tasarım
— Trendelenburg
— Güvenli çarpışma sensörü
— Batarya şarj göstergesi
— Kablosuz ayak kumandası 
— Acil durdurma butonu
— Şarj göstergeli yedek batarya

250 mm

LINET | Gracie
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* ek bir ücret karşılığında

Renk seçenekleri

M – Mısır sarısı

A – Menekşe Rengi 
B – Parlak Mavi 
C – Parlak Kırmızı 
E – Bakır Yeşili  
F – Okyanus Yeşili 
G – Bulutlu Gri 
H – İnci Beyazı

J – Gece Mavisi
K – Mermer Beyazı  
L – Lavanta Rengi 
P – Turuncu 
O – Siyah*
T – Pembe*
D3 – Pastel Turuncu

GKB-AX Standart 
versiyon

GKB-CX – Video 
kolposkop versiyonu

GKB_GX — FULL HD 
Video kolposkop versiyonu

Ayak destekleri (standart/Goepel) • • •

Sabit ayak kumandası • • •

Mobil kablosuz kumanda • • •

El kumandası • • •

Tekerlek • • •

PVC oturma bölüm kaplaması • • •

PVC ayak destek kaplaması • • •

3 doktor için 3 hafıza fonksiyonu • • •

Kağıt rulo tutucu • • •

Döner plastik kase • • •

Anti-bakteriyel suni deri • • •

Dikişsiz döşeme • • •

Renk seçimi • • •

Eş potansiyel bağlantı • • •

Tek buton Trendelenburg • • •

Seçiminize göre ağ kablosu • • •

Şarj göstergeli yedek batarya • • •

Koltuğa yanlış oturulduğunu belirten gösterge • • •

Nakliye paketlemesi • • •

17" LCD ekran •

21" FULL HD LCD ekran •

Entegre video kolposkop •

Entegre FULL HD video kolposkop •

Video kolposkop LED aydınlatması • •

Video kolposkopun üç ışık yoğunluğu •

Entegre polarizasyon filtresi • •

Koltuğun bir bilgisayara WLAN / LAN bağlantısı • •

HDMI GİRİŞİ / ÇIKIŞI •

VGA GİRİŞİ • •

VGA kablosu •

Ethernet kablosu • •

Standart ekipman
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630 mm

1,780 mm

Teknik parametreler
Yükseklik ayarı
Erişim yüksekliği (oturma bölümü) 520 mm
Maks. yükseklik (oturma bölümü) 1,150 mm

Maksimum yük
Hasta yükü 180 kg
Koltuğun maksimum yük 
taşıma kapasitesi

210 kg

Elektriksel parametreler
Voltaj 100 - 230 V
Frekans 50/60 Hz
Uygulanan parça türü CF
Koruma sınıfı I
Koruma derecesi IP X4

Güç ayarı
Sırt bölümü konumlandırma açısı −7°/+50°
Ayak destekleri 
yükseklik ayar açısı

−18°/+19°

Oturma bölümü pozisyonlandırma açısı +5°/+10°

Boyutlar
Koltuk genişliği - oturma bölümü 630 mm
Koltuk genişliği - toplam 760 mm
Koltuk uzunluğu - maksimum 1,780 mm

LINET | Gracie
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Aksesuarlar

GKB-021 | Doktorun 
ayak desteği

GKB-060.19 | Yedek mobil 
kablosuz ayak kumandası 
(maksimum 4 parça)

ZP-25.X | Sabitleme kayışı (çift)   

GKB-117 | Eurolath, 
paslanmaz çelik, sırt bölümü, 
sol*

GKB-205.X | Lambasız 
ayak dayama yeri - L/R 
bölünebilir versiyon

GKB-201.X | Standart 
ayak dayama yeri

GKB-207.X | Goepel 
ayak destekleri

GKB-141 | Harici ekran 
cihazı için S-video çıkışı, 
sol*

GKB-230 | Soket terminali Optik kolposkop tutucu* GKB-055 | Alet kabı, büyük, 
paslanmaz*

GKB-097 | Ekli büyük 
kase, paslanmaz

GKB-054 | Alet kabı, plastik GKB-168.X | Koltuk 
kısmının ısıtılması

GKB-115.X | Ayak plakası

GKB-041 | Eurolath, 
paslanmaz çelik, sol* 
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GKB-116 | Harici kağıt rulo 
tutucu

GKB-077 | PVC oturma bölüm 
altı kaplaması

GKB-076 | Doktor koltuğu – 
ergonomik, bir bacak ile 
ayarlanabilir

GKB-092.X | Yastık, düz

GKB-163 | PVC oturma 
bölüm kaplaması

ZK-05.X | Doktor koltuğu, 
yüksekliği ayarlanabilir, 
manüel kilitlemeli

Koltuk Jiří Španihel 
tarafından tasarlanmıştır

“ Koltuğun ismi, üç kız kardeşin 
özelliklerini bir araya getirerek, 
Yunan mitolojisinden esinlenildi.  
GRACIE jinekolojik çalışma alanı 
size; karmaşıklığı, dinamiği ve 
tasarımı bir bütün halinde getiriyor. ”

GKB-093.X | Yastık, 
yarı silindirik

GKB-111 | PVC baş bölümü 
kaplaması

GKB-075 | Doktor koltuğu – 
ergonomik, yüksekliği 
ayarlanabilir, manüel kilitlemeli

GKB-098 | PVC ayak 
desteği kaplaması (çift)

GKB-112 | PVC yarı 
silindirik yastık kaplaması

LINET | Gracie
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— Bir koltukta jinekolojik ve  
   ultrason muayenesi
— Muayene sırasında standart    
   konforun üstünde
— Mobilitesi düşük hastalar için   
     bile rahat
— Hoş tasarım ve renk şeması

Yö
ne

tim

— Son teknoloji

— Çekici tasarım ekipman    
     prestijini arttırır.

— Ameliyat için kapsamlı bir 
 çözüm

— Daha fazla doktor için      
     kurulum seçeneği     

Members of LINET Group
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Gracie

LINET spol. s r.o.
Želevčice 5 | 274 01 Slaný | Czech Republic
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LINET | Art. nº 9601-1059 | Yayın 10 / 2017 | Farklı renk tonları mümkündür. Teknik parametrelerin değişimi ayrıdır.      

— Muayene sırasında çalışma 
 ergonomisi

— Entegre fonksiyonlar ve hızlı
  kurulum

— Doğru tanı

— Yer tasarrufu

LINET Group Üyeleri 


