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ESWL de Gelişimin ve Kalitenin Adı,

Argemet Medikal, Böbrek Taşı Kırma Cihazları üretiminde 15 Yılı aşkın tecrübesiyle Türkiye’nin önde 
gelen üretici firmalarındandır. Argemet, kendi markasını taşıyan cihazların tasarımını, üretimini ve de 
satış sonrası hizmetleri tamamen kendi bünyesinde ve öz kaynaklarıyla gerçekleştirmektedir. Yurt 
içinde Devlet, Üniversite ve Özel Hastanelerde başarılı bir şekilde yer alan Argemet, kuruluşunun 
2. yılından itibaren ihracat yapmayı başarmış ve 10’dan fazla ülkeye ihracat yaparak bu konuda 
dünyada da önemli bir yer edinmiştir. Kurulduğu ilk günden itibaren her alanda sürekli gelişimi 
kendisine hedef olarak belirleyen Argemet, her geçen gün ürün ve hizmet kalitesi ile müşteri 
memnuniyetini daha üst seviyelere taşımaktadır. 

Kalıcı başarının Kaliteden geçtiğini bilen Argemet, sizi de bu Kaliteye davet ediyor...

Name of Improvement and  Quality in ESWL,

Argamet Medikal is one of leading manufacturer company of Turkey in  Lithotripsy Devices 
manufacturing with its experience more than 15 years. Argemet performs both manufacturing, 
design and after sales services for devices having its own trademark within its body and with own 
equities. Argemet which presents successfully in Public and Private Hospitals managed to export 
beginning 2. year of its establishment and took an important place in the world by making export 
to more then 10 countries. Argemet has determined to continuous development in every area 
beginning from its foundation  and carries it product and service quality and customer satisfaction 
upper levels day by day. 

Argemet knowing that permanent success passes from quality invites you to this Quality...
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Argemet LithoMET Cihazı, en 
iyi performansla böbrek taşı 
kırmak için dizayn edilmiş, 
sağlam estetik, maksimum 
etkiye sahip ve ekonomik bir 
sistemdir.

Argemet LithoMET is a 
highly effective, budget 
friendly, robust and esthetic 
system designed for the best 
performance in LithoMETS 
operation.

LithoMET
ARGEMET
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LithoMET
ARGEMET

Sistem özellikleri itibariyle doğrudan hedefe yönelik olup, kendisinden bekleneni en iyi şekilde yerine getirmektedir. 
Uygulama açısından LithoMET cihazları ile kırılabilecek bütün üriner sistem taşlarına uygulanabilmekte ve %95’e 
varan başarı sağlanmaktadır. Görüntüleme sistemi olarak C-Kollu görüntüleme sistemi ile birlikte çalıştırılabileceği 
gibi, küresel ultrason kolu ilave edilerek ultrasonlu görüntüleme ilede çalıştırılabilir. Fiyatını ve size kazandırdıklarını 
değerlendirdiğinizde ise çok kısa sürede kendisini amorti ettiğini ve size fazlasını kazandırmaya başladığını görebilirsiniz.

Its performance is optimized to meet the expectations by carefully selected featuresi.  In operation, it is indicated for 
all of the urinary system tract Stones suitable for LithoMET and typical stone free rate is over 95%. The system can be 
operated with both C-arm  x-ray imaging system and spherical ultrasound attachment fort  the stone localization. 
With very short break-even term, Argemet LithoMET is the right choice for your Urology clinic to start a profitable 
business.
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TEKNİK ÖZELLİKLER
Güç Üretici Elektrohidrolik Spark Gap Sistemi

Elektrod Tipi Uzun Ömürlü Elektrod ve Standart Tip

Buji Elektrod (Opsiyonel)

Odak Basıncı 500-1200 bar

Odak Mesafesi 131 mm

Masa Yüzey Ölçüsü 250 cm X 68 cm +/- 1 cm

Masa Hareketleri 250 mm Yukarı/Aşağı,

150 mm Boylamasına

150 mm Enlemesine Hareket                                             

Masa Kaldırma Kapasitesi 200 Kg

Çalışma Alanı Minimum 4mx3m metrelik oda

Çalışma Voltajı 220v Ac 50 Hz 110v Ac 60 Hz (Opsiyonel)

Çalışma Sıcaklığı +10/+30⁰C

Güvenlik Standardı IEC 60601-1.Sınıf 2 Tip:B

TECHNICAL SPECIFICA TIONS
Energy Source Electro-Hydraulic Spark-Gap System

Electrode Long Life Electrode Standart Type

Disposable Electrode (Optional)

Focal Pressure 500 – 1200 bar

Focal Distance 131 mm

Patient Area 250 cm X 68 cm +/- 1 cm

Table Movements 250 mm Motorized Up / Down,

150 mm Longitudinal and 150 mm

Transversal Movements

Lifting Capacity 200 Kg

Area Necessary Minimum 4 m X 3 m room

Power Reguirement 220v Ac 50 Hz 110v Ac 60 Hz (Optional)

Operating Temperature +10/+30⁰C

Safety Standart IEC 60601-1 Class 2 Type: B
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Argemet Lithomet X cihazı 
Argemet’in 10 yılı aşkın süredir 
sahip olduğu tecrübeyi üroloji 
sektörünün hizmetine sunduğu 
teknolojik bir sistemdir. 

Argemet Lithamet X  is a 
reection of our 10+ years of 
experience in Urology field. 

LithoMET X
ARGEMET

ENTEGRE X-RAY
INTEGRATED X-RAY
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LithoMET X
ARGEMET

ENTEGRE X-RAY
INTEGRATED X-RAY

Sektörde bulunan muadil cihazlar ve kullanım gereklilikleri analiz edilerek en kullanışlı ve donanımlı tasarım 
gerçekleştirilmiş olup maksimum müşteri memnuniyeti sağlamaktadır.Sahip olduğu teknik özelliklerle Lithamet X 
Argemet, kullanıcı ihtiyacının tam karşılığı anlamına gelmektedir. Entegre sistem olmasından dolayı,başka hiçbir ek 
donanıma ihtiyaç duymadan kolaylıkla ESWL’nin alanına giren bütün üriner sistem taşlarını kırabilir. Size ne fazlasını 
sunarak para ve zaman kaybettirir nede yetersiz kalarak memnuniyetsizlik oluşturur.

Lithamet gives the best user satisfaction with its ergonomy and widest standard features among the competitors. 
Lithamet X means the complete fullfillment of the user expectations with its superior technical specs. As a complete 
integrated systems with X Ray localization.Lithanet X easily breaks all the Stones indicated for ESWL systems 
without a need of any other eguipment Lithamet X offers you the exact complete solution to save time and Money, 
no moren o less.
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TEKNİK ÖZELLİKLER
Güç üretici Elektro-hidrolik atış sistemi

Elektrod tipi Uzun Ömürlü Elektrod Standart tip

Tek Kullanımlık Elektrot (Opsiyonel)

Odakama Metodu X- Ray Görüntüleme Sistemi

(Ultrasonik odaklama-osiyonel-)

Odak Bsıncı 500-1200 bar

Odak Mesafesi 131 mm

X Ray Gücü 3.5 Kw@110kVp

X Ray Tüpü Çift fokus 0,6mm  - 1,8mm (YF opsiyonel)

Doz Seviyesi 0-4 ͫmA floroskopi

Görüntü Standart CCIR 625+/50 TV line / Hz

Görüntü İşleme Bilgisayar kontrollü görüntü işleme

Anot Isı Kapasitesi 40.000 H.U.

Görüntü Yoğunlaştırıcı 6’’(15cm) -[ 9 ‘’(23cm)-opsiyonel ]

Oblik Hareket Her iki Yöne 20⁰ Motorize Hareket

Masa Yüzey Ölçüsü 250 cm X 68 cm +/- 1 cm

Masa Hareketleri 250 mm yukarı aşağı,  150 mm boylamasına,

150 mm enlemesine  Hareket

Masa Kaldırma Kapasitesi 250 kg

Çalışma Alanı Minimum 4X3 metrelik oda

Çalışma Voltajı 220v Ac 50 Hz / 110v Ac 60 Hz (Opsiyonel)

Çalışma Sıcaklığı +10/+30⁰c

Çalışma Standardı IEC 60601-1 Sınıf 2 Tip:B

Çalışma Modları Auto (ECG,RESP Opsiyonel)

TECHNICAL SPECIFICA TIONS
Energy source Electro-hydraulic spark gap system

Elektrode Long Life Electrode Standart Type

Disposable Elektrode (Optional)

Focusing Method X-Ray Imaging System

(Ultrasonic focusing optional)

Focal Pressure 500-1200 bar

Focal Distance 131 mm

X- Ray Power 3.5 kW@110kVp

x-Ray Tube Dual focus 0,6 mm-1,8 mm (HF optional)

Exposure Level 0-4 Ma fluoroscopy

Imaging Standart CCIR 625+/50 TV line / Hz

Image Processing Computer controlled image processing

Anode Heat capacity 40.000 H.U.

Image ıntensifier 6’’(15cm) - [9’’(23 cm) - optional]

Obligue Movement 20⁰ Motorized movement to both direction.

Patient Area 250 cm X 68 cm +/- 1 cm

Table Movements 250 mm up and down, 150 mm longitudinal

150 mm transversal movement

Lifting Capacity 250 kg

Area Necessary Minimum 4 m X 3 m room

Power Reguirement 220vAc 50 Hz/110vAc 60 Hz (Optional)

Operating Temperature + 10/+30⁰c

Safety Standard IEC 60601-1 Class 2 Type: B

Operating Modes Auto (ECG, RESP Optional)
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Multi X
Argemet Lithomet X ESWL  sistemi, tamamen ESWL işlemi için tasarlanmış ve Şok ünitesi 
ile entegre edilmiş bir U-Kollu sisteme sahiptir. 

Görülemeyen bir Taş Kırılamaz...
Görüntüleme kısmında, tercihe göre 6” veya 9” Görüntü yoğunlaştırıcı, Yüksek Frekanslı 
X-Ray Monobloğu, Profesyonel Medikal Amaçlı Kamera ile Çift Yönlü Motorize Obliq 
hareketi bulunmaktadır.  

Yüksek Güç, Yüksek Kabiliyet...
Şok atım kısmı Argemet tarafından özel olarak tasarlanmış ve ekstra güçlendirilmiş şok 
jeneratörü ile kullanıcıya farklı boy ve hareket kabiliyeti seçeneği sunan Şok Uygulama 
Başlığı’ndan oluşmaktadır. Şok Uygulama Başlığı için Büyük ve Orta boy olmak üzere 2 
farklı seçenek sunulmaktadır.  Ayrıca Bu Uygulama Başlığı hem sabit hem de hareketli 
olma özelliği ile maksimum taş kırma etkisi sağlamaktadır. 

Argemet Lithomet X ESWL  system,  is completely designed for ESWL  process and it has 
U-Arm system which is integrated with shock unit.

Stone which is invisible can not be broken...
Optionally there are 6” or 9” Image Intensifier, High Frequency X-Ray Monoblock, 
Professional Medical Purposed Camera and Double Sided Motorized Oblique movement 
in monitoring section.

High Power, High Capability...
Shock shoot is specially designed by Argemet and it consists of Shock Application 
cap which offers the option of different length and movement capability for user by 
shock generator. There are 2 different options as Large Size or Medium Size for Shock 
application cap. Also This application cap offers maximum stone breaking effect because 
of its fixed and mobile property.
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Comfort X
Maksimum Konfor...
Argemet,  Lithomet X ESWL cihazı ile etkili ve 
başarılı bir taş kırma sonucu hedeflediği gibi, 
tasarım ve üretiminde maksimum düzeyde 
hasta konforunu da düşünmektedir. Bu bakış 
açısıyla tasarlanan Uygulama masası; 250cm 
X 68cm yüzey ölçüsü, 84 cm Park pozisyon 
yüksekliği 250mm yukarı/aşağı ve 150mm 
yatay eksenlerdeki sessiz ve titreşimsiz motorize 
hareketleri ve 250 KG a kadar taşıma kapasitesi 
ile tedavisini gerçekleştirdiği hastalarına 
yüksek bir konfor yaşatmaktadır.   Ayrıca iki baş 
tarafındaki ayrılabilir parçalarıyla istenildiğinde 
küçültülebilmekte ve tekerleri sayesinde ise bir 
yerden bir yere rahatça taşınabilmektedir.

Maximum Comfort...
In addition that Argemet Lithomet X ESWL 
Device aims effective and successful stone 
breaking result it also considers maximum level 
of patient comfort in design and manufacturing. 
Application desk which is designed With this 
perspective provides patients to experience high 
comfort which it treats with its 250 KG carrying 
capacity by means of silent and vibration free 
movements  with its 250 cm x 68 cm surface 
dimensions, 84 cn Park Position height, vibration 
free and silent movements at 250 mm up/down  
and 150 mm horizontal axis. Also it can be made 
smaller by its two no separable caps and it can 
be carried from some place to other easily.
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Aradığınız herşey tek bir monitörde...

Argemet Lithomet X ESWL Görüntüleme Trolleyi, 19” ve 20” monitör seçenekleriyle 
bütün görüntüleme fonksyonlarını bir arada bulabileceğiniz, şık, kolay taşınabilir ve 
kullanışlı bir sistemdir. 

Argemet Görüntü İşleme ve Hasta Kayıt yazılımı sayesinde en kaliteli görüntü elde 
edilirken, görüntü üzerinde kullanıcının işini kolaylaştıracak zoom, kenar keskinleştirme, 
parlaklık ve kontrast ayarları görüntü döndürme işlemleri gibi fonksiyonlar da 
bulunmaktadır.

Ayrıca, Hasta kayıt yazılımı, bilgileri detaylı olarak kaydedebilmekte, saklayabilmekte ve 
istenildiği anda bu bilgileri yazıcı, usb veya CD ile yazdırabilmektedir.

Bütün bu fonksiyonlar birbiri arasında uyumlu bir geçiş yaparak ikinci bir monitöre de 
gerek duyurmamaktadır.

Everything you seek is only at single monitor...

Argemet Lithomet X ESWL Monitoring Trolley is an elegant, easily movable and usable 
system where you can find all monitoring options with 19” and 20” monitor options.

While most qualified displays are obtained by Argemet Image Processing and Patient 
Recording Software, there are functions such as zoom, edge sharpening, brightness, 
contrast set up which will make the work of user easier. 

. Also patient recording software can record and store  the information with detailed 
manner and those information can be printed by USB and CD when requested.

It eliminates the need of second monitor by making transitions which are compliant  with 
each other.14
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Bu Panel Çok Akıllı..

Argemet Lithomet X ESWL Kontrol Paneli yeni tasarımı ile daha akıllı, daha şık ve daha 
teknolojik. 

7” renkli ekranıyla artık tüm bilgileri tek bir ekrandan okumak ve görsel uyarılarıyla 
cihazınıza hakim olmak daha kolay. 

Akıllı panelle sistemin hem Şok kısmının hem de X-Ray kısmının gücünü ayarlayabilir, 
Skopi süresini takip edebilir, Oblik hareketin dönüş açısını kontrol edebilir, Şok atış 
sayısını ve frekansını ayarlayabilir ve cihazınızla ilgili uyarı mesajlarını görebilirsiniz.

Ayrıca joystick sistemiyle cihazınıza hareket kazandırabilir ve kolay temizlenebilir 
dokunmatik tuşlarıyla hassas bir ayar işlemi gerçekleştirebilirsiniz.

This Panel is very smart..

Argemet Lithomet X ESWL Control Panel is smarter, more elegant and more technologic 
with its new design.

Reading all information from single display and controlling your device with visual 
warnings are easier with 7” color screen.

You can set up power of both Shock part and X-ray part, Scopy duration can be 
monitored, and rotation angle of oblique movement can be controlled, number of shock 
shoot and frequency can be setup and you can see relevant warning devices regarding 
with your device with your smart panel.

Also system device can be moved by joystick system, can be cleaned easily and precise 
adjustment can be made with touch--operated buttons. 15
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Yenilenmiş tasarımı ve 
ergonomisiyle daha da 
kullanışlı hale getirilen 
Argemet PneuMET, 
pnömatik lithotripter 
dünyasının en şık, en akıllı 
ve en etkili üyesidir.

With Renovated and 
ergomonics more effective 
and more useful Argemet 
PneuMET is probably 
the smartest, the most 
effective and the finest 
eguipment in the market.

Tamamen dijital ve sensörlü teknolojisiyle akıllı olmasından, kompakt ve estetik yapısıyla 
şık olmasına, en zor taşları dahi en kısa sürede kıran performansından, kullanıcının işini 
en basite indirgemesine kadar tüm özelliği ile rakiplerini kıskandırmakta ve ürolojideki 
gücünüze güç katmaktadır.

Sahip olduğu extra güçlendirilmiş darbe sistemiyle ameliyathanede kalma sürenizi 
azaltmakta ve sorun çıkarmayan dayanıklılığıyla teknik servisin yolunu unutturmaktadır.

Sessiz çalışan kompresör sistemi ile çalışmanızı ve taşımanızı kolaylaştıran troley sistemi 
ise size avantaj saplayacak ek donanımlarıdır.

Argemet PneuMET strengthens your power in Urology by its wonderfull features among 
competitors such as being smart with fully digital sensör, being cute with its compact 
and esthetic structure and being very effective and practical for even the hard Stone 
cases.

Argemet PneuMET’s unigue powered pulse system decrease the operation time in 
operating room while vitually service-free design of the eguipment warrants the worry-
free operation for extremely long time.

Additional accessories such as silent compressor and eguipment trolley will ease the 
use of the eguipment.

16

w
w

w
.a

rg
em

et
.c

om



PneuMET
ARGEMET

LITHOTRIPTER

TEKNİK ÖZELLİKLER
Güç Gereksinimi 220VAC – 50/60Hz

(110Vac 50-60 Hz Opsiyonel)

Enerji Prensibi Mekanik Darbeli Titreşim

Operasyon Modları Tekli, Sürekli ve Otomatik Mod

Basınç Kaynağı 4-10 Bar Kuru Hava Kaynağı

Sterilizasyon Yöntemi Kimyasal, Gaz veya Otoklav

Ayak Pedalı Sıvı Korumalı hava

Aktivasyonlu Pedal

Vuruş Frekansı 1-12 Hz (60-720) Ayarlı

PROP ÖLÇÜLERİ
Proplar kullanıcının isteğine göre daha uzun veya

daha kısa olarak üretilebilir.

0,8 mm (2,4 Fr) Esnek

1,0 mm (3,0 Fr) Esnek

1,2 mm (3,6 Fr) Yarı Esnek

1,5 mm (4,5 Fr) Esnemez

1,6 mm (4,8 Fr Esnemez

2,0 mm (6,0 Fr) Esnemez

TEKNİK ÖZELLİKLER
Power Reguirement 220VAC – 50/60Hz

(110Vac 50-60 Hz Optional)

Energy Principle Mechanical hitting pulses

Operating Modes Single,Continious Automatic Modes

Pressure Supply 4-10 Bar dry air supply

Sterilization Methode Chemical, Gas or Autoclave

Foot Pedal Water Proof Air Activated

Foot Pedal

Pulse Rate 1-12 Hz (60-720) Adjustable

PROBE DIMENTIONS
Probe length can be longer or shorter

as operator’s choice

0,8 mm (2,4 Fr) Flexible

1,0 mm (3,0 Fr) Flexible

1,2 mm (3,6 Fr) Semi Flexible

1,5 mm (4,5 Fr) Rigid

1,6 mm (4,8 Fr) Rigid

2,0 mm (6,0 Fr) Rigid

17
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OrthoMET
ARGEMET

ESWT

Argemet OrthoMET ESWT, Elektro-pnömatik ve Elektro –kinetik ESWT cihazıdır. 
Pnömatik yöntemle üretilen mekanik darbenin, şok dalgasına dönüştürülmesi 
ile çalışan son derece etkili bir cihazdır. Argemet OrthoMET ESWT yüzeysel 
belirtilerin tedavisinde etkilidir. Yumuşak doku ve Kemik Doku olmak üzere iki 
alanda da çalışmak mümkündür.

Omuz Kalsifiye Tendinitleri, Radial ve Ulnar Humeral Epikondilitler, Patellar 
Tendinitler, Achillodynia, Plantar fasciitis, Myofasial triger noktaları, Diğer 
insersio tendinitler, Kas ve Bağ doku aktivitasyonu, İğnesiz Şok Dalga 
Akupunktur tedavilerinde sorunsuz kullanım sağlar. Herhangi bir sarf malzeme 
ihtiyacı olmayıp son derece ekonomiktir. Sistem dahilinde bulunan sessiz hava 
kompresörü ve cihazın taşımasını ve muhafazasını sağlayan troleyi ile eksiksiz bir 
çalışma ortamı oluşturur. Size sadece düğmeye basıp çalıştırmak kalır…

Argemet OrthoMET ESWT is an Electro pneumatic and Electro-kinetic device. 
It is a very effective device which Works by turning mechanic beat produced 
with Pneumatic method into shockwave. Argemet OrthoMET ESWL is effective 
on treating surface symptoms. It is possible to work n two field as soft and bone 
tissue.

It provides troublefree usage for Shoulder Calcific Tendinitis, Radial and Ulnar 
Humeral Epicondylitis, Patellar Tendinitis, Achillodynia, Plantar fasciitis, 
Myofasial Trigger Points, Other Insenio Tendinitis, Muscle and Connetive 
Tissue Activation, Needle-free Shockwave Acupuncture treatments. It is guite 
economical without any need of consumables. It creates a complete work 
environment with a silent air compressor and the trolley which enables the 
device to be carried and cared. You just need to push the button and and run it.

18
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TEKNİK ÖZELLİKLER
Şok Frekansı 60-900 Darbe/Dakika  (1-15 Hz)

Uygulama Basıncı Ayarlanabilir 2-6 Bar

Darbe Modu Tekli, Sürekli ve Otomatik Darbe Modu

Çalışma Voltajı 220 VAC / 5 Hz

(110 VAC 50-60 Hz Opsiyonel)

Lcd Ekran

Dokunmatik Tuş ile Kontrol

Dahili sessiz kompresör

Taşıma ve Uygulama Troleyi

UYGULAMA ALANLARI
Omuz Kalsifiye Tendinitleri 

Radial ve Ulnar Humeral Epikondilitler

Patellar Tendinitler, Achillodynia

Plantar fasciitis

Myofasial triger noktaları 

Diğer İnsersio tendinitler

Kas ve Bağ doku aktivasyonu

İğnesiz Şok Dalga Akupunktur

FIELD OF APLICATION
Shoulder Calcific Tendinitis

Radial and Ulnar Humeral Epicondylitis

Patellar Tentinis, Achillodynia

Plantar fasciitis

Myofasial Trigger Points

Other Insesio Tendinis

Muscle Connective Tissue Activation

Needle –free Shockwave Acupuncture treatments

TECHNICAL SPECIFICA TIONS
Shock Freguency 60-90 pulse/minute (1-15 Hz)

Application pressure Settable 2-6 bar

Pulse mode Single, Continious. Auto

Working Voltage 220 VAC / 50 Hz

(110Vac 50/60 Hz Optionel)

Lcd Monitor

Touchpad membrane control

Interior silent compressor

Carrying and application trolley
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JinoMET
ARGEMET

URO-GYNAECOLOGICAL
OPERATION TABLE

21

w
w

w
.a

rg
em

et
.c

om

Argemet JinoMET jinekoloji muyene ve müdahale masası, muayene, üroloji ve ufak cerrahi operasyonlar olmak 
üzere çok amaçlı kullanım için tasarlanmıştır. Sırt, trandelenburg ve aşağı yukarı yükseklik ayarı 3 adet DC 
motor ve elektronik el kumandası/ayak pedalı ile yapılmakta, istenen pozisyon sağlanmakta ve böylece çok 
amaçlı kullanılabilmektedir.

Çelik konstrüksiyon kısımlar özel kaplamalarla korozyona karşı korunmaya alınmış ve plastik alaşımlı 
malzemelerle kapatılmıştır. Böylece çok şık bir görünüme ve sağlamlığa sahiptir. Geniş renk seçeneğine sahip 
ergonomik döşemesi ile hastanın konforunu en üst seviyede sağlamaktadır.

Standart Aksesuarlar: Diz destekleri, kol destekleri, el tutamağı, havlu tutucu ve paslanmaz atık koyma kabı.

Argemet Gynaecelogical Examination and Operation and Operation Table is multi function eguipment fort 
he Gynaecological Examination, operation, Urologic Examination and simple surgical operations. It operates 
with 3 dc motors for dierent positions of the patient to adjust the back, trendelenburg and up/down.

It is made of steel for durability and enhanced with plastic based materials against corrosion. Its nice look and 
robustness comes from its design and structure. Many dierent colors are available for leather upholstery by 
providing patient comfort and esthetic simultaneously.

Standard Accessories: Leg base, Arm supports, Handle, Paper Towel Holder, Reusable Stainless Steel Drainage 
Container

TEKNİK ÖZELLİKLER
Power Necessary 220 VAC 50/60 Hz

(110Vac 50-60 Opiyonel)

Movements Motorized Up/Down

Trandelenburg and Back Movements

OTHER FUNCTIONS
Stainless Steel Waste Collecting Tank

Leg Holding Eguipment

Serum Holder

Paper Towel Holder

Synthetic Furnishings

Different Colour Alternatives

TEKNİK ÖZELLİKLER
Güç Gereksinimi 220 VAC 50/60 Hz

(110Vac 50-60 Opsiyonel)

Hareketler Motorlu Yukarı/Aşağı

Trandelenburg ve sırt Hareketi

DİĞER ÖZELLİKLER
Paslanmaz Atık Toplama Haznesi

İki Yana Takılabilir Bacak Aparatı

İki Yana Takılabilir Serum Askılığı

Kağıt Havlu Takma Aparatı

Suni Deri Döşeme

Farklı Renk Seçenekleri



Sarf Malzeme
ARGEMET

CONSUMABLES
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Argamet, hem kendi üretiminigerçekleştirdipi hemde Türk Malı diğer ESWL ve Pnömatik Lithotripter cihazları 
için gerekli bütün sarf malzemeleri üretmekte ve müşterilerine sunmaktadır.

Argemet sarf malzemeleri de yine Argemet cihazları gibi yüksek kalite, yüksek performans ve ekonomik olma 
özellikleri ile ihtiyaca tam cevap verebilmektedir.

Argemet produces and presents all essential consumable materials for both its own products and other Tukish 
made ESWL and Pneumatic Lithotripter devices to its clients.

Argemet consumable products satisfies the needs with its features like high guality, high performance and 
being economical as Argemet devices are too.

STANDART TİP ELEKTROD 
(TEK KULLANIMLIK)

Teknolojisi tek kullanımlık 
buji tip elektroda uygun 
cihazlar için idealdir. 
Bütün yerli üretim ESWL 
cihazlarında kullanılabilir.

STANDARD TYPE 
(DISPOSABLE) 
Optimal for Turkish made 
devices whose technology 
are suitable for disposable 
plug type elektrod.

SU YASTIĞI (MEMRAN)
İdeal kalınlığıyla var ile yok 
arasında bir etki oluşturarak 
taş kırma işleminde sıfır direnç 
gösterir. Bu hassas kalınlığa 
rağmen uzun kullanım 
süresi ve dayanıklılığıyla sizi 
şaşırtacaktır.

WATER CUSHION 
Shows zero resistance in stone 
breaking by very slight impact 
with its optimum thickness. 
Despide this sensitive thickness 
it will suprise you with its long 
servize life durability.
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PNÖMATİK LITOTRIPTER EL 
ÜNİTESİ
Bütün yerli üretim pnömatik 
cihazlara uygun olup hififiği, 
sağlamlığı ve elastik bağlantı 
hortumuyla üstün performans, 
kaolay kullanım ve uzun ömre 
sahiptir.

PNEUMATIC LITHOTRIPTER 
HAND UNIT 
As it’s suitable for all Turkish 
made pneumatic devices, it is 
practical and durable with its 
ightness, stability and flexible 
connection hose.

PNOMATİK LITOTRIPTER PROB
Bütün yerli üretim pnomatik 
cihazlara uygun olup 
kalitesiyle uzun ömürlü ve 
etkilidir. Standart olarak 0.8 
mm, 1.0 mm, 1.2 mm, 1.6 mm 
ve 2 mm olmak üzere 5 ayrı 
kalınlıktadır.

PNEUMATIC LITHOTRIPTER 
PROB 
Suitable for all Turkish made 
pneumatic devices  as it is 
durable and effective with 
its guality. It’s in 5 different 
standard thickness as 0.8 mm, 
1.0 mm, 1.2 mm, 1.6 mm and 
2mm.

ESWL UZUN ÖMÜRLÜ 
ELEKTROD
Ortalama 2500 atış X 50 
seansa kadar uygulama 
değeriyle üstün performans ve 
ekonomik avantaj sağlar. Bütün 
yerli üretim ESWL cihazlarında 
kullanıma uygundur.

ESWL LONG LIFE ELEKTROD 
Provides supreme performance 
and economical advantage 
with average 2500 shocks and 
up to 50 session rate.



Ürün Tasarımı
ARGEMET

Product Design

İster bir fikirle,ister bir prototiple isterse ürüne dönüşmüş bir çalışmayla gelin, size ait bir markanın ve ürünün 
gerçekleşmesine şahit olun. Bu aşamada Argemet, kendi markası için uyguladığı tasarım, prototip ve ürün 
gerçekleştirme işlemlerini aynı titizlikte sizin için de uygulayacaktır.

Argemet, kendi markasının tasarım ve üretimini gerçekleştirdiği gibi sizin de markanızı oluşturabilmeniz için 
sizin adınıza proje tasarımı ve üretimi gerçekleştirir. Üretime dönüştürülemeyen hiçbir tasarımın amacına 
ulaşmadığı bilincinde olan Argemet, bu amacın gerçekleşmesinde en büyük yardımcınız olacaktır.

It does matter that you come with an idea or a prototype or a work that turned into a product, you will witness 
to a brand and a product that beleongs to you.  At this period, Argemet will applicate the design, prototype 
and product realisation processes that it applies for its own label.

While realising its own label’s design and production, Argemet actualises Project design and production for 
your name so that you constitute your own label. Argemet, who knows that any design reaces its purpose 
unless its producing process is begun, will be your biggest supporter to fulfill the purpose.
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ARGEMET MEDICAL CO. LTD.
 
Öz Anadolu Sanayi Sitesi
1458. Sokak No: 2 İvogsan
Yenimahalle - Ankara / TÜRKİYE
 
Tel : +90 312 394 43 67
Fax: +90 312 394 43 37
 
www.argemet.com
info@argemet.com


