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Healthcare Solution-I

MCG /Artel Mühendislik ve Elektrifikasyon Ürünleri Ltd.
MCG /Artel Mühendislik ve Elektrifikasyon Ürünleri Ltd. Şti. 1994 yılında kurulmuş
olup, dahili’de kullanılan taşıma sistemleri konusunda faaliyetlerini sürdürmektedir.

1996 yılından bu yana Internal Logistic Solutions, konusunda Pnömatik
Taşıma Sistemleri- PTS, Raylı Raşıma Sistemleri- MONORAY, Çöp ve Atık
Toplama Sistemleri -AWCS, Kirli Çamaşır Toplama Sistemleri – LTS ve
Sürücüsüz Yönetilebilir Araçlar –AGV ile ilgili satış öncesi ve sonrası
servisler ve kuruluş hizmetleri vermektedir.
MCG / Artel Taşıma
Sistemleri çalışma
alanları: PTS

• Kan ve laboratuvar incelemesi için alınan örneklerin transferi, X-RAY
(Röntgen ) filmleri, Raporlar ve Yeşil reçeteli ilaçların transferi amacıyla
Hastaneler, Bakımevleri, Labaratuvar ve Eczaneler,
• Anahtar , yedek parça ve numune transferi amacıyla özellikle
Otomobil Fabrikaları ve diğer Endüstriyel Tesisler, Labaratuvar’lar.
• Para transferi amacıyla Bankalar, Süpermarketler, Çok Katlı Mağazalar,
Otopark ve Benzin İstasyonları ile Otoyol ve Köprü Gişeleri,
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PnomatAdvantages of Pneumatic Tube Systems

Pnömatik Sistemin Avantajları
• Kritik değere sahip kan, örnek ve ilaçların kısa sürede
istenilen yere güvenli bir şekilde ulaştırılmasını sağlar.
• Kan ve plazma gibi örneklerin hemoliz olmadan ve kontaminasyona
yol açmadan ulaştırılmasını sağlar.

• Tüm istasyonlarda entegre bypass ünitesine sahiptir. Sessiz ve hızlı
çalışır.
• İstasyon ve boru sisteminde hiçbir noktada açık yoktur ve kirli havayı
biryerden başka bir yere taşımaz
• Personelin gidiş gelişlerini ortadan kaldırırken, doktor, hemşire ve
sağlık görevlilerine kendi asıl işlerini yapacak zamanı kazandırır ve
hastaların memnuniyetini artırır.
• İstatistiksel sonuçlarla tüm istasyonların gönderim, alım ve kullanım
sürelerini verir, verimliliği ve güvenliği artırır, hata oranlarını azaltır.
• Hijyeniktir, kolay temizlenir, ayrıca hastanenin temiz kalmasına katkıda
bulunur.
• Ekonomiktir ve kendi yatırımını 16-20 ay içerisinde geri kazandırır.
« İnternal system logistic partner «

Sistem Bileşenleri
Özel PVC Tesisat Boruları:
(İsteğe bağlı olarak LSZH Yanmaz PVC ve Stailess-Steel- Çelik borular)
• PVC Borular uluslararası standardlarda- DIN 6660/ 6661 toleranslarında
üretilir ve çok hassas ölçülerdedir.
• Boru et kalınlığı 2,3/3,2mm
• Binşaat malzemeleri sınıflamasında zor yanan –Yangına dayanıklı sınıfındadırç
(B1 difficult to inflame)
• Aleve dayanıklılık: kendi kendine söner- self extinguishing
• Yüksek kayganlık ve darbelere dayanıklı

Endustriyel tip Yüksek performanslı Motor -Blower 4kW - 9m3 /min:
Motor Blower sisteme gerekli hava basıncını üretir ve bu sayede sistem,
Emme ve üfleme işlemlerini yapar.
• Düşük gürültülü
• Bakım gerektirmez
• Tamamıyle kuru tip-Yağsız.

İsteğe bağlı olarak Air-reversing valve- RAGZ:
Rotor dönme yönünü değiştirmeden Blower içinde oluşan havanın
emme yada üfleme yönünü değiştiren ünite.
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Sistem bileşenleri…
İstasyonlar
Pnömatik Taşıma Sistemi istasyonları kullanım yerine ve
sistem dizaynına göre değişik tiplerde seçilir. Artel size en
uygun sistemi önerirken, hastane yerleşim planına ve genel
mimariye uygun bir projelendirme yapar ve değişik tipte
istasyonlar ile sistemlerin ergonomik biçimde kullanılmasını
sağlar.
İstasyonlar en son teknoloji ile üretilmiş, en az hata üretecek
Ve 7/24 çalışacak biçimde dizayn edilmiş olup, WHO
(Dünya Sağlık Teşkilatı) direktiflerine uygun yapıdadır. İstasyonlar
seçilirken kullanım yeri ve çevre uyumuna da dikkat edilir.

Diverter -Yönlendirirci:
Diverter’lar boru tesisatında yönlendirme
ve değişik kollara ayrılmayı sağlar.
3- ve 4 yollu diverterlar ile sistem dizayn edilir.
Tümüyle aşınmaz teflon dişli, özel alüminyum
çerçeve ile sağlam ve uzun ömürlüdür.
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Sistem bileşenleri…Carriers
Taşıyıcılar:
Pnömatik taşıma sistemleri için geliştirilmiş olan Carrier-Taşıyıcılar
değişik tip, boy ve renklerde yüksek darbe ve kırılma dayanımlı
olarak üretilmiştir.
Kullanım yeri ve amacına uygun olarak kapak mekanizması, kilitli,
kayar(slide ) veya yukarı açılır tipte olabilir.

Sağlam yapı ve kullanışlı dizayn yanısıra uzun ömürlü
Ve dayanımlı O-Ring- keçelere sahiptir.
Artel’in sunmuş olduğu 110MM ve 160mm çaplı
Carrier’ler ile ilaç, serum, kan, plazma gibi örnekler
yanısıra, para, evrak ve teknik yedek parçalar da
taşınabilir.
Taşıyıcı içinde örnek ve kanların rahat ve bozulmadan transferi için
değişik tiplerde insert’ler geliştirilmiştir. Ayrıca sızdırmaz örnek kapları
da mevcuttur.
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Carrier -Taşıyıcılar ve kullanım
•Taşıyıcılar kullanım yerine göre kısa uzun değişik renkte,
Akrylic veya metal gövdeli olabilir.
• İsteğe bağlı olarak Sızdırmaz tip ve Onkoloji Hastaneleri için özel
korumalı Radyoaktif malzeme taşıyıcıları mevcuttur.
• Kapakları yukarı açılır, yana kayar (slide) veya kilitli tipte olabilir.
• Uygulamaya bağlı olarak taşıyıcılar a RFID Tag takılarak,
taşıyıcılar takip edilip, otomatik geri gönderim sağlanır. Tüm
gönderilere ait raporlama yapılabilir.
• Kolay temizlenir ve bulaşık makinasında yıkanabilir.
• Taşıyıcılar için geliştirilmiş değişik tipte kan ve örnek taşıma
insertleri mevcuttur
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Sistem ve Sistem Yazılımı
Sistem Tanımı
• Tümüyle bilgisayar kontrollü olan çok zone’lu Pnömatik Taşıma Sistemleri otomatik
olarak tüm gönderme ve alma işlemlerini yaparken, sistem üzerinde yapılacak her
türlü alma gönderme operasyonu, hata kayıtları, değişiklikleri özel yazılımı ile
belleğinde saklar ve istendiğinde istatiksel veriler olarak sunar.

• Sistem yazılımı Windows tabanlı olup,Hastane Yönetim Sistemi-HYS ve
Yangın Alarm Sistemlerine bağlanarak olası bir yangın durumunda otomatik
olarak sistem kendini kapatır, zon’lar arası geçişlere izin vermez
• Genel yerleşime göre sistem yazılımı ara yüzü her hastane için yeniden
adreslendirilir ve yeni bir topoloji yazılır. Kullanıcılar için özel kısa kod
menüler yazılarak hızlı operasyon için gönderici adresleri belirlenir.

• Graphical display üzerinden yapılan gönderinin, adresine varıp varmadığı veya gönderim
esnasında bir hata oluşması halinde hata durumu izlenir. 16 ayrı sinyal ile sistemin tüm
fonksiyonları kontrol edilip, raporlanır.
• Sistemi oluşturan tüm parçalar Servis Mod’unda iken kontrol edilir, arızalı olanlar değiştirilir.
Arızalı olan parçaların değişimi esnasında tüm sistem kapatılmaz, arızalı olan istasyon
«disable» konumundayken işlem yapılır. Sistem kendi diagnostik testlerini yapar ve raporlar.
• Kontrol PC’si üzerindeki modem vasıtası ile uzaktan erişilerek arızalara müdahale edilebilir.
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Sistem özellikleri….
Sistemin kullanımına ilişkin, hızlı gönderme, Öncelikli Gönderme,
• Yönlendirme (Follow me), vb. akıllı sistem uygulamaları yazılım üzerinden
ve/veya İstasyonlar üzerinden yapılabilir.

• Sistemde bir tıkanma veya taşıyıcı kalması halinde, sistem kendini
Otomatik veya manuel olarak temizler
• Her istasyon üzerinde öncelikli gönderme ve alma özelliklerine göre
düzenleme yapılır.
• Sistem güvenliği için istenirse, şifreli, Kart okumalı veya parmak izi tanımalı
kullanıcı authorisation imkanı ile belli kesimlere belli kişilerin erişimi
veya yasaklama fonksiyonu.
• Boş taşıyıcıyı otomatik olarak geri gönderme fonksiyonuna sahiptir.
istasyonlara takılacak RF okuyucular ve taşıyıcılara takılacak RFID Tag’lar ile sistem
İçindeki tüm dolaşımlar takip edilip raporlanabilir. Bölümlere ait taşıyıcılar önceden
belirlenerek, alıcıların yeniden adres girmeden taşıyıcıyı ilgili bölüme göndermesi
sağlanır.
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Sistem özellikleri….
• Sistem mimarisi içerisinde, büyüklüğe bağlı olmadan tek bir kontrol
odasından yönetilebilen ve bilgisayar vasıtasıyla monitor edilen
Pnömatik Taşıma Sistemi, zon’lar arası transfer için klasik tip transfer
odası veya çoklu Lineer Coupler ile hızlı bir geçiş sağlar.
Özellikle büyük organizasyonlarda, şehir hastaneleri ve kampüs
uygulamalarında çok sayıdaki istasyonlar için MultiCarrier özelliği
ile değişik zonlarda bulunan bölümler arasında gönderme ve alma
işlemleri, 4,8,10 ve 12 line Lineer Coupler ile hızlı bir şekilde çözülür.
• MCG/Artel kurmuş olduğu Pnömatik Taşıma Sistemleri için tüm
gönderileri standart bir hıza sabitlemekte, ancak özel gönderim,
hızlı veya öncelikli gönderimler için istasyon bazında şifreleme yaparak
sistemlerin efektif kullanımını sağlamaktadır.

• MCG/Artel 21 yıldan bu yana, ülkemizde ve komşu ülkelerde marka
bağımsız olarak 400 den fazla PTS sistemi kurmuş, servis ve
bakım hizmetlerini vermiş, dahili lojistik problemlerinde kurumlara
özel çözümler getirmiştir.
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Mühendislik ve Elektrifikasyon
Ürünleri Ltd. Şti.
Gayret Sokak, MCG Binası No.8
Gayrettepe-İSTANBUL
T: 0212 -356 8233 F:0212 356 37
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