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ACENDIS, hastaneler ve sağlık tesisleri için güvenilir 

ve yetkin bir çözüm ortağı olmak amacıyla 1995 yılında 

bir proje şirketi olarak başladı. Bugün sadece bu hedefi 

gerçekleştirmekle kalmayarak bu hedefimizi aştık. Dün-

ya çapında, hastane sahipleri ve yöneticileri ACENDIS’in 

kapsamlı hizmetlerini kullanmakta. 15‘ten fazla ülkede 

250’den fazla projelerden edindiğimiz uzman bilgi ve de-

neyimlerimizi paylaşmaktan mutluluk duyuyoruz, çünkü 

bu durum bize müşterilerimiz adına güvenilir ve hedef 

odaklı hareket etme imkanı vermekte. Projenize başlar-

ken, proje esnasında ve proje bitiminden uzun bir süre 

sonra bile her zaman yanınızdayız. „Together. All the way“. 

sloganımızda belirttiğimiz gibi tüm proje dönemi boyun-

ca kapsamlı destek sunuyoruz. İşimizi profesyonelce 

yapmamız, güven ve siz, müşterilerimiz için en iyisini yap-

ma isteği bizi ön plana çıkarmakta. Avrupa, Yakın ve Orta 

Doğu, Afrika ve Çin’deki şubelerimiz ile bölge koşulları ve 

insanlarını yakından tanıyoruz ve size doğrudan bulun-

duğunuz yerden yardım edebiliyoruz. Bizi daha yakından 

tanımak ister misiniz? Yetkili proje ekibimiz, ACENDIS ile 

çalışmanın size fayda sağlayacak çok sayıda avantajlarını 

göstermekten mutluluk duyacaktır. Alman şirketi olarak 

sizi Almanya’nın kuzeyinde yer alan Hannover’deki genel 

merkezimizi ziyaret etmeniz için davet ediyoruz. Şehrimi-

zin, ekibimizin ve yeni çözüm ortağınız olarak ACENDIS’in 

sunduğu avantajları siz de kendiniz görerek ikna olun. 

Hastane Projeleriniz İçin  
ACENDIS’ten Bütüncül, Müşteri Odaklı Çözümler

„Hannover – Avrupa’nın en yeşil şehirlerinden biri.“

Hannover
Aşağı Saksonya Eyaleti’nin Başkenti 
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Hayat demek nefes demek. Düşünmeye gerek olmaksızın nefes alıp 
verebilmek demek. Bu kadar sade ve yalın. Ama bir hastalık nedeniyle veya 
başka sebeplerle nefes almak zorlaştığında Löwenstein Medical tarafından 
üretilen Elisa ailesi kişiye özel spontan solunum modeline uygun olan 
ventilasyonu sunuyor. 

Elisa ailesi yoğun bakım ventilasyonunda en yüksek tek-

nolojik standartları en sade haliyle kullanıcılarıyla buluş-

turuyor. Bir cihazın kullanım kolaylığı sağlık personeline 

ve hastalara güvenli bir ortam sunmak açısından önemli 

bir yere sahiptir. Teknolojik açıdan öncü olan Elisa yoğun 

bakım ventilatörleri doğal ve yumuşak bir ventilasyonu 

sürdürülebilir bir bakış açısı ile sunmakta. Sürdürülebilirlik 

ilkesi Elisa ailesinin olmazsa olmazıdır. Yazılım güncelle-

meleri, ürünlerin uzun hizmet ömrünü en yüksek tekno-

lojik seviyede garanti ederken software güncellemeleri 

modeller arasında yumuşak geçişler yaratır.

 

ACENDIS olarak yoğun bakım ventilasyonunda Löwens-

tein Medical firması gibi öncü bir firma ile birlikte çalışıp 

en ideal ventilasyon koşullarını sağlayan yoğun bakım 

ventilatörlerini size sunmaktan mutluluk duymaktayız.

Elisa Ailesi Yoğun Bakım Ventilasyonunun 
Geleceğine Yön Veriyor

Elisa Ailesine Bir Bakış:

ELISA 300 | 500
En Yeni Türbin Teknolojisi İle Yoğun Bakım Ventilasyonunda Yeni Kompakt Seri

Yenilikçi, sezgisel ve sürdürülebilir kişiye özel ventilasyon terapisi için Elisa 300 ve Elisa 500’ün etkili ve modern tasarı-

mı, hastalarınız için en iyi tedavi çözümlerini sunar ve size de operatör hatalarını ve çalışma süresini minimize etmekte 

yardımcı olur.

Türbin teknolojisi, 300 l / dk’ya kadar maksimum peak inspirasyon akışları ve daha yüksek havalandırma basınçları 

sağlar. Aynı zamanda gürültü emisyonları ve bakım maliyetleri önemli ölçüde azaltılmıştır. Yoğun bakım ventilasyonun-

da günlük gereksinimler karmaşık ve geniş kapsamlıdır. Kapsamlı bir işlevsel platform, en son teknoloji, esnek cihaz 

yapılandırması ve sezgisel kullanım, günlük rutin işlerinizde ve kritik ventilasyon koşullarında sizi destekler:

•	 Yoğun bakım ünitesinde, acil serviste veya hastane içi nakil sırasında

•	 ARDS, KOAH veya uzun süreli weaning high flow oksijen tedavisinde, invaziv veya non-invaziv ventilasyonda

•	 Modern ventilasyon modlarında, ağ nebülizörü, loop lar, PEEPfinder® veya weaning tool ile özofagus  

basıncı ölçümünde 

Elisa 300
Elisa 300, kompakt sınıf avantajları ile invaziv ve non invaziv ventilasyon tedavisi 

için modern bir evrensel ventilatörün performans özelliklerini birleştirir. 

Yenilikçi kullanıcı arayüzü ve kapsamlı cihaz yapılandırma seçenekleri, yoğun 

bakım, ara bakım, acil servisler veya hastane içi taşıma sırasında çok yönlü uy-

gulama seçeneklerinin temelini oluşturur. Etkileyici bir renk performansına sahip 

12,1 inç ekran, yalın bir çalışmayı garanti eden temel çalıştırma öğesidir. Çok 

sayıda işlevler günlük rutin görevler için destek sağlar.

Elisa 500
Elisa 500 yoğun bakım ventilatörü dakikada 300 litreye varan peak akış ile yüksek 

performanslı, gürültü emisyonunun minimize edildiği türbin yeterli flow kapasite-

lerini garanti eder.

Kompakt sınıf cihazı Elisa 500, en kaliteli performans özelliklerine sahipken türbinle 

çalışan cihazlarda tam kapsamlı bir tedaviye yönelik klinik ventilasyon seçenekleri 

sunar. Elisa ailesinin çevik sistem mimarisi, kapsamlı yapılandırma seçenekleri ve 

15.1 inçlik ekranın çarpıcı renk performansı ile birlikte, weaning ünitesinden mak-

simum seviye yoğun bakımına kadar çok yönlü uygulama seçeneklerinin temelini 

oluşturur. İnvaziv ve non-invaziv uygulamalar için modern bir evrensel ventilatör 

olarak, elisa 500’ün temel versiyonunda bile yeni özel sensörler, transpulmoner 

basınç ölçümü ve Cuffscout® (VAP riskini azaltmak için yalın Cuff Management 

Akciğer Koruma sistemi) bulunur. 

En etkili ventilasyon tedavisi ve bireysel ventilasyon çözümleri için Elisa ailesi her 

zaman sizin ve hastalarınızın yanında. Elisa ailesi yoğun bakım ventilatörleriyle ilgili 

daha kapsamlı bilgiye yetkililerimizden ulaşabilirsiniz.
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Yaşam ile ölüm arasındaki o ince çizgide hayatta kalma mücadelesi 

veren ve uzun vadede kalıcı tıbbi tedaviye veya bakıma ihtiyaç duya-

bilecek hastaların tedavi gördükleri yoğun bakım ünitesi hastanenin 

en önemli bölümlerinden biridir. Bu nedenle sağlık çalışanları yoğun 

bakım ünitesinde özel ekipman ve ilaçlardan destek alarak hastaların 

normal vücut fonksiyonlarını koruyabilmeleri için hastalarını sürekli 

ve yakından izlerler.

Yüksek Kaliteli Ekipman sayesinde  
Yüksek Tedavi Kalitesi

Yoğun bakım tıbbı bir hastanedeki en maliyetli alanlardan biridir. Eş-

zamanlı ekonomik fizibilite ile birlikte yüksek tedavi kalitesini sağla-

mak için teknik cihazların seçimi merkezi öneme sahiptir.

Etkin Tedaviler için Modern Medikal Cihazların Seçimi

Bu zorlu görevlerinde yoğun bakım sağlık personelini desteklemek için ACENDIS olarak geniş ürün portföyümüzle 

yoğun bakım üniteleriniz için en iyi ekipmanları sunabilmekteyiz.

25 yılı aşkın süredir dünya çapında gerçekleştirdiğimiz hastane 
projelerimizden edindiğimiz tecrübelerimiz ile yoğun bakım üniteleriniz için 
size tek elden komple bir çözüm sunmaktan mutluluk duymaktayız.

Tedavide Hassasiyet Hayat Kurtarır

Travma, organ yetmezliği ve sepsis gibi hastalıkların ve yaralanmaların tedavisi, son teknolojili cihazların ve ilaçların 

yardımıyla hastaların vücut fonksiyonlarının sürekli ve hassas olarak izlenmesi ve desteklenmesini gerektirir.

Odak Noktası Yoğun Bakım Üniteleriniz için 
ACENDIS’ten Yenilikçi Çözümler

Doğru Planlama 
Hayat Kurtarır. 
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Yoğun bakım ünitesinde kritik durumda 

olan hastaların özel ihtiyaçlarını 

karşılamak ve sağlık personeline bakım 

hizmetlerinde en iyi şekilde yardımcı 

olmak üzere kapsamlı ürün portyömüzle 

her zaman yanındayız. Linet Multicare 

model yoğun bakım yatağı yenilikçi 

özellikleri ile ürün portföyümüzü  

bu alanda tamamlamaktadır.

İyileşme Sürecini Destekleyen Özellikler

•	Tam	otomatik,	lateral	tilting	yoluyla	+/-	30	°’ye	kadar	kinetik	tedavi

•	VAP	(ventilatörle	ilişkili	pnömoni)	tedavi	ve	önlemi

•	Yatak	yaralarının	önlenmesi

•	Hasta	ağırlığının	tespit	ve	takibi

•	Daha	kolay	nefes	alma

•	Mobilizasyon	ve	self	mobilizasyonu

Sağlık Personelinin İş Yükünü Hafifleten Özellikler

•	C	kolu	Skopi	ve	Mobil	X-ray	cihazları	ile	kolay	görüntüleme			

yapılabilmesine	imkan	veren	X-ray	geçirgen	özellikli	sırt	bölümü	ve	

yatma yüzeyi

•	Tüm	özelliklerin	merkezi	kontrolü	için	LCD	dokunmatik	ekran

•	Ortopne	pozisyonu	ve	cardiac	chair	pozisyonu
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Sağlık gibi hassas bir alanda çalışmanın bilinci ile, konusunda deneyimli ACENDIS 

Servis ekibi olarak, sektöre ait son teknoloji ürünlerini müşterilerimize sağlayarak, 

cihazların maksimum hizmeti verebilmesi için her zaman yanınızdayız. ACENDIS Servis 

ekibimiz, ihtiyacınıza yönelik en uygun çözümleri üreterek; çözüm ortağınız olarak 

sorumluluğunuzu paylaşıyor.

ACENDIS Servis’ten Biyomedikal Hizmetlerde 
Profesyonel Çözümler

ACENDIS Teknik Servis Ekibimiz 
Müşterilerimizin Her Zaman Yanındadır
Koronavirüs pandemisi Türkiye’de de etkili olmaya 

başladığında, ekibimiz, önceden de olduğu gibi, tüm 

enerjilerini kullanarak müşterilerimizin eski cihazları-

nın onarımında ve yeni cihazların kurulmasında onlara 

destek oldular ve şu anda da çalışmalarını canla başla 

yürütmekteler. 

Bütünsel Biyomedikal Çözümler
Cihazınızın tedarik edilmesinden güvenli olarak kurul-

ması ve sonrasında ACENDIS Servis bakım sözleşmesi 

ile cihazlarınızın düzenli olarak bakımı, kalibrasyonu ya-

pılır ve personelinize profesyonel olarak kullanıcı eğitimi 

veriyoruz.

Periyodik Bakım
Profesyonel hizmet sunan ACENDIS Servis ekibi periyodik bakım hizmeti ile maliyetli arızalar meydana gelmeden 

müdahale eder. ACENDIS Servis, isteğiniz üzerine bakım sözleşmesi çerçevesinde gerekli kalite standartlarını temin 

etmektedir. Bakım sözleşmesi sayesinde hata analizlerinin, parça değişiminin ve bakımın garanti süresi boyunca da 

düzenli olarak yapılması ile cihaz performansını arttırabilir ve maksimum verimlilik ile çalışabilirsiniz. 

Böylece;

•	 Cihazınızın kullanım ömrünün uzaması sağlanır, cihaz kullanım maliyetleriniz azalır.

•	 Arızalar sebebiyle meydana gelecek zaman kaybı minimuma indirilir.

•	 Hatalı kullanım, hatalı sarf kullanımı varsa periyodik bakım sırasında fark edilip gerekli uyarılar yapılır.

•	 Cihaz yazılımları güncel tutulur.

•	 Yetkili olmayan firmaların cihaza müdahalelerinin önüne geçilmiş olur.

•	 Arızalı olarak saptanan cihazların onarım ve kalibrasyonunun yapılması güvenilir cihazlarla personel ve doktor 

kadrosunun verimliliği artacaktır.

•	 Parça hariç veya dahil bakım anlaşması paketleri kurumumuzca isteğiniz doğrultusunda hazırlanır.

Kalibrasyon

ACENDIS Servis, orjinal kalibratörler vasıtası ile gerçek-

leştirdiği kalibrasyon hizmetlerinde, ulusal ve uluslara-

rası standartlar çerçevesinde uygulama yapar. Kalibras-

yon sertifikaları periyodik olarak hazırlanır, denetimler 

süresince hastanelerden istenen tüm kalite evraklarını 

düzenler. SKS, JCI kalite normları gereği cihazların kalib-

rasyonu ve güvence altına alınması sağlanır.

Cihaz Kullanıcı Eğitimi

ACENDIS Servis, kalite teminatı ve giderlerin azaltıl-

masına yönelik olarak çalışanlarınızın doğrudan cihaz 

başında eğitim verir. Bakım sözleşmesi çerçevesinde 

personel eğitimleri ücretsiz olarak verilmekte ve cihaz 

başında verilen bu pratik eğitimler ile yanlış kullanımın 

yol açabileceği giderlerin önüne geçilmektedir. ACEN-

DIS Servis’in yetkin mühendisleri ve teknik personeli 

kusursuz hizmet verebilmek için, üretici firmalarımız 

tarafından düzenli olarak servis ve aplikasyon eğitimleri 

almaktadır.

Garanti Hizmetleri
ACENDIS Servis, garanti süresi boyunca yapılan bakım 

sözleşmesi sayesinde; hata analizleri ve parça değişi-

mini azaltabilir, cihaz performansını arttırabilir ve mak-

simum verimlilik ile çalışabilirsiniz. Cihazlarınızın güven-

liği ve maksimum çalışma süresi için garanti hizmetleri-

mizden yararlanabilirsiniz.

CRM/CALL Center Hizmetleri
Tıbbi cihaz teknik servis hizmetlerinde profesyonel 

çalışma prensibini benimseyen ACENDIS Servis ekibi, 

cihazın hastaneye ilk girdiği tarihten itibaren yapılan ve 

yapılacak tüm servislerinin kontrolünü CRM sistemini 

kullanarak yapar. Ayrıca Call Center hizmeti ile tek nok-

tadan cihazınızın tüm bilgilerine ulaşabilir, uzman des-

teği alabilir ve arıza bildirimlerinizi yapabilirsiniz.

Hizmet Noktalarımız
ACENDIS Servis, Türkiye, Avrupa, Balkanlar, Afrika, Orta 

Doğu ve Asya ülkelerine teknik servis hizmeti sunar.
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Al-Kindi Hospital 2019 yılının Ekim ayında hizmet verme-

ye başladı. Bariatrik laparoskopik cerrahi işlemlerinde 

uzman tam teşekküllü hastane özellikle yabancı ülkeler-

den gelen hastalar için ön plana çıkmaktadır. Projenin en 

önemli özelliklerinden birisi hastanenin tamamen cam 

duvar kaplama ve entegre dijital özelliklerle donatılmış 

modular ameliyathanelere sahip olmasıdır. Modüler 

sistemin planlanmasını Medik Germany ve OHS Jordan 

firması ile birlikte gerçekleştirdik.

Yüksek teknoloji medikal cihazlarla donatılmış Al-Kin-

di Hospital 33.000 m² lik kapalı bir alan üzerine kurulu 

tam teşekküllü bir hastanedir. 125 hasta yatağına, yoğun 

bakım ünitelerine, yeni doğan yoğun bakım ünitelerine 

ve 8 ameliyathaneye sahip olan modern ve etkin bir 

sağlık kuruluşudur.

Al-Kindi Hospital´i diğer hastanelerden ayıran en önemli 

özelliklerinden biri hastanenin cam duvar kaplaması-

na sahip olan modüler ameliyathaneleridir. Bu alanda, 

hastanelerin ihtiyaçlarına özel cam ve ışıktan yapılmış 

konseptlerin planlanması ve yapımında uzmanlaşmış, 

merkezi Almanya’nın Hamburg şehrinde bulunan MEDIK 

Hospital Design ile birlikte çalıştık.Bu ameliyathaneler 

çıplak duvar yüzeyleri yerine hem hastalar hem de sağlık 
personeli için rahat ve sıcak bir ortam yaratan modüler 
cam duvar sistemine sahiptir. Çıplak duvar yüzeyleri 
yerine modüler cam duvar sistemi, kişiselleştirilmiş ve 
çeşitli tasarım olanakları sayesinde hem hastalar hem de 
personel için rahat ve sıcak bir ortam yaratmaktadır.

Bu ameliyathanelerde yüksek kaliteli, daha az yoran ve 
dayanıklı LED teknolojisi kullanılarak ışık odaya nazikçe 
dağıtılmıştır ve her ortam için en uygun ışık rengini sunar. 
Ameliyathanelerde hijyenin önemi MEDglas HYCLEAN 
ürünü ile vurgulanmaktadır. Kalıcı bir antimikrobiyal kap-

lama, E. coli ve S. aureus bakterileri gibi tehlikeli, birçok 
ilaca dirençli mikropların çoğalmalarına karşı ömür boyu 
koruma sağlar. Üst düzey malzemeli camı, hijyen, gü-
venlik ve tasarımın rakipsiz kombinasyonunu sunar. Bu 
özelliklerinin yanında Al-Kindi Hospital’ın ameliyathane-
lerinin cam duvarları Dr. M. Khrais ve hastanesi ile bağ-
lantılı ünlü yerlerin resimleri seçilerek bireysel bir özellik 
de taşımaktadır. Al-Kindi Hospital’ın ameliyathanelerinin 
donanımını sağlarken önem verdiğimiz diğer bir husus 
da Alman çözüm ortağı firmamız Löwenstein Medical’ın 
en son teknolojiye sahip anestezi cihazlarıyla bu dona-
nımı gerçekleştirmemizdi. Bu projede ameliyatlar es-
nasında gerekli desteği sunmak için kendini kanıtlamış 
ergonomik dizaynı ve hijyenik konsepti yüksek teknoloji 
ile birleştiren anestezi iş istasyonlarını temin ettik. Buna 
ek olarak en yüksek taleplere cevap verebilen ve suni 

solunum platformu sağlayan yoğun bakım ve yenidoğan 

yoğun bakım ventilatörlerini yenidoğan ısıtıcı yatakları ve 

fototerapi sistemleri ile birlikte sunduk.

Al-Kindi Hospital ve ACENDIS’in odak noktaları başarı ve 

büyüme olup projenin başlangıcından beri devam eden 

işbirliği fikrini desteklemektedir. Dr. Mohammad Khrais 

ve hastane yönetimi ile başarılı işbirliğimiz sayesinde 

Ortadoğu’nun medikal turizm alanında bir numarası ve 

dünyada beşinci olan* ( *Dünya Bankası verilerine göre) 

Ürdün’ün sağlık sistemine katkıda bulunma şansını elde 

ettik. 

Ürdüǹ ün Başkenti Amman’da 5 yıldızlı Hastane: 
AL-KINDI HOSPITAL

Ürdün´de gerçekleştirdiğimiz hastane 
projemiz Al-Kindi Hospital ile Ürdün’ün 
sağlık sistemine katkıda bulunmaktan 
mutluluk duymaktayız. ACENDIS olarak 
Al-Kindi Hospital yönetimine Ürdün’ün 
başkenti Amman’daki yeni hastane 
projesi kapsamında çözüm ortağı 
olarak destek verdik. 

Hastane projelerinde çözüm 
ortağı olarak bu projede Al-Kindi 
Hospital’ın başarısına katkıda 
bulunmaktan büyük memnuniyet 
duymaktayız. 
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•	düşük	enerji	tüketimi	ile	elektrik	ücretlerinden	tasarruf

•	ampul,	duy,	trafo	gibi	ameliyat	lambası	sarf	giderlerinden	tasarruf

•	lamba	steril	edilebilir	handle	(lamba	sapı)	giderlerinden	tasarruf

•	soğuk	ışık	aydınlatma

•	gölgesiz	ışık	demeti

•	wireless	kamera

Patented reflector technology
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Bu alanda birlikte çalıştığımız MEDIK Hospital Design’ın 
yenilikçi çözümlerini sizlere ulaştırmaktan mutluluk duy-
maktayız. Çıplak duvar yüzeyleri yerine modüler cam 
duvar sistemi çözümlerimiz ile hastalar ve sağlık perso-
neli için rahat ve sıcak bir ortam sunabilmekteyiz. MEDg-
las HYCLEAN konsepti ile kalıcı bir antimikrobiyal kap-
lama sağlayan üst düzey malzemeli camlar sayesinde 
birçok ilaca dirençli mikropların çoğalmalarına karşı da 
ömür boyu bir koruma ve maksimum hijyen sunmaktadır. 

Diğer yandan MEDglas Wall konsepti ile yüksek kaliteli 
LED teknolojisini kullanarak ışık odaya nazikçe dağıtıl-
makta ve her ortam için en uygun ışık rengini sunmak-
tayız.

Modüler Ameliyathane konseptimizi başarıyla uyguladı-

ğımız diğer bir hastane de Ürdün’ün başkenti Amman’da 

geçtiğimiz sene gerçekleştirdiğimiz Al Kindi Hospital’dır. 

Bariatrik laparoskopik cerrahi işlemlerinde uzman tam 

teşekküllü hastane özellikle yabancı ülkelerden gelen 

hastalar için ön plana çıkmaktadır. Projenin en önemli 

özelliklerinden birisi hastanenin tamamen cam duvar 

kaplama ve entegre dijital özelliklerle donatılmış mo-

düler ameliyathanelere sahip olmasıdır. Bu özelliklerinin 

yanısıra hastane ameliyathanelerinin cam duvarları la-

paroskopi ve bariatrik cerrahide öncü bir cerrah olan Dr. 

M. Khrais’ın seçtiği ünlü yerlerin resimleri ile kaplı olarak 

kişiselleştirilmiş bir görünüme sahiptir.

Yenilikçi Modüler Ameliyathane Çözümlerimiz ile 
Maksimum Hijyen ve Konfor

ACENDIS olarak hastanelerinizin 
ihtiyaçlarına özel modüler 
ameliyathane çözümlerimizle 
ameliyathaneler için modüler cam 
duvar sistemleri ile kişiselleştirilmiş 
tasarımları sunmaktayız.

ACENDIS ile bu heyecan verici projede 
stratejik ortağımız olarak işbirliği yapan 
Dr. M. Khrais ı́n güvenini kazanmış 
olmaktan dolayı çok gurur duymaktayız. 
Modüler ameliyathane konseptine ilişkin 
olarak edindiğimiz tecrübeleri sizlerle 
paylaşmaktan ve hastane projelerinizde 
yanınızda olmaktan büyük mutluluk duyarız.
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Antalya’daki yeni hastane projemiz Özel Akdeniz Hasta-
nesi yenilikçi alt yapısı, son teknoloji cihazları ve modern 
mimarisi ile Akdeniz Bölgesi’nin sağlık sektörüne önemli 
katkılarda bulunan öncü hastanelerinden biridir. Antalya 
Manavgat’ta bulunan ve 1993 yılında hizmete açılan Özel 
Akdeniz Hastanesi ve 1999 yılında hizmete giren Özel 
Bilgi Hastanesi birleşerek yine aynı bölgede Özel Akde-
niz Hastanesi adıyla yeni modern binasında daha güçlü 
olarak hizmet vermeye devam edecektir. Hastaneler 
ACENDIS ile yirmi sene önceden başlayan çalışmalarını 
bugüne taşımış ve yeni projelerinde de ACENDIS’i tercih 
etmişlerdir.

Hastanede son teknoloji alt yapı ve cihazlar kullanılmıştır. 

Hastanenin doğa dostu olma yolunda çalışmaları olup 

bunun ile ilgili olarak çatıya kurulan güneş enerji panelle-

ri ile elektrik ihtiyacının bir bölümünü kendisi üretmekte-

dir. Hasta odalarının tümü tek kişilik olup süit ve king süit 

özel hasta odaları da mevcuttur. Hastanenin tüm aydın-

latma, elektrik ve havalandırma sistemleri bir otomasyon 

ile kontrol edilmektedir.

ACENDIS olarak bu projenin hem medikal danışmanlığı 

hem de anahtar teslim projesi tarafımızdan yapılmıştır. 

Hastane projesindeki medikal alanların oluşturulması, 

tıbbi cihaz alt yapısının oluşturulması, medikal gaz pro-

jesi, tıbbi cihaz ihtiyaçlarının bölümlere göre belirlenmesi 

ve alınacak cihazların teknik özelliklerinin oluşturulup 

satınalımların yapılması, alımlar sonrasında cihazların 

lojistik, montaj ve servis hizmetlerinin yürütülmesi tümü 

ile bu danışmanlık hizmetleri kapsamında tarafımızdan 

yapılmıştır. 

Hastane binası 17.000 m2 kapalı alana sahiptir. Toplam 100 
yatak kapasiteli hastane 30 adet yoğun bakım yatağı, 4 
adet ameliyathane, anjio laboratuvarı, acil servis, radyoloji, 
fizik tedavi ünitesi, kalp damar cerrahi merkezi, laboratuvar 
ve 38 adet poliklinik ile hizmet vermektedir. Radyoloji üni-
tesinde 1,5T MR cihazı, 128 kesitli tomografi cihazı ile dijital 
röntgen ve mamografi cihazları bulunmaktadır.

Büyük bir Özenle ve Heyecanla Gerçekleştirdiğimiz  
Yeni Projemiz Özel Akdeniz Hastanesi

ACENDIS Ekibi olarak, yenilikçi teknolojiyi, hasta odaklı hizmet anlayışı ve 
uzman hekim kadrosu ile bünyesinde buluşturan böyle bir projenin hayata 
geçmesine katkıda bulunmuş olmaktan gurur duymaktayız.
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Rini Göz Ameliyat Masaları

www.acendis.eu  
www.acendis.com.tr
www.mikrooptik.com.tr

ACENDIS ve Mikro Optik firması oftalmoloji 

alanında yenilikçi ürünleri sunmaya devam 

ediyor. Farklı tedavi alanlarına yönelik 

ergonomik ürün ve çözümler sunan ve 

merkezi İsveç’te bulunan Rini firması için 

kullanıcılarının rahatlığı ve ürünlerinin 

kullanışlılığı birinci plandadır.  

Göz cerrahisi ve mikro cerrahi  

alanlarındaki ergonomik ürünleri ile 

cerrahların daha rahat çalışmalarına  

olanak sağlamaktadır. 
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Beykent Üniversitesi yönetimi eğitim ve öğretim ala-
nındaki başarısını, tüm bilgi ve tecrübelerini Üniversitesi 
Hastanesi´ne aktararak sağlık hizmetinde de öncü olmayı 
hedeflemektedir.  

İstanbul’un yükselen değeri Büyükçekmece’de 20 bin 
metre kare kapalı alan üzerine kurulu hastane, güçlü 
altyapısı, uzman kadrosu ve modern teknolojiye sahip 
cihazları ile sağlık sektörüne güçlü bir adım atarak böl-
genin yükselen değeri durumundadır.

Beykent Üniversitesi Hastanesi, full donanımlı cerrahi ve 

yenidoğan yoğun bakım üniteleri ile de ön plana çıkmak-

ta. Bu bölümlerde de maksimum hijyen, kullanım rahatlığı 

dikkate alınarak geliştirilen yenilikçi ürünler kullanılmak-

tadır. 

Tüm bu özellikleri ile hastane hem bölgenin hem de yurt-

dışından gelen hastaların ilgi odağı olup sağlık turizminde 

gösterdiği başarıları ile ülkemize büyük katkılar sağla-

maktadır.

Beykent Üniversitesi Hastanesi çok sayıda branşı tek çatı 

altında toplayan geniş yelpazesi, hasta odaklı hizmet 

anlayışı, ulaşım kolaylığı sağlayan lokasyonu ve modern 

cihaz yatırımlarıyla sağlık hizmetine yeni bir boyut kazan-

dırmakta.

Ayrıca heliport alanı sayesinde her türlü hava ambulansı 

ve helikopterine iniş kalkış imkanı ile sağlık alanında böl-

geye yeni bir boyut getirmektedir.

Beykent Üniversitesi Hastanesi kurulumunda emeği 

geçen hastanenin yönetim kurulu, alanında uzman idari 

kadrosu ve yardımcı personeli, profesyonel hizmet anla-

yışı ile uzman satınalma departmanı, hastane bünyesin-

de yer alan biyomedikal ve mekanik ekip kadrosu ile çok 

hızlı şekilde tüm bölümlerin kurularak faaliyete geçmesi 

sağlanmıştır.

Beykent Üniversitesi Hastanesi Sağlık Hizmetlerine 
Yeni Bir Boyut Kazandırıyor

ACENDIS proje ekibi olarak projenin medikal planlamasından, cihaz tedari-
ğine, lojistikten, teknik servis desteğine kadar hastane yönetiminin ve sağlık 
uzmanlarının yanında olmaktan büyük bir mutluluk ve onur duyuyoruz.

1997 yılında İstanbul Beylikdüzü Yerleşkesinde öğretime başlayan Beykent 
Üniversitesi şu an 17.000 öğrencisi ve uzman akademik kadrosu ile yüksek 
standartlarda ve toplam dört yerleşkede hizmet veren Türkiye’nin ileri gelen 
üniversitelerimizden biridir.
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Medicana Sağlık Grubu’nun 13. üncü hastanesi olan Medicana Bursa Hastanesi 2017 yılından beri Bursa’da, çevre il-
lerinden ve yurtdışında gelen hastalara hizmet vermektedir. Medicana Bursa Hastanesi, modern binası, son teknoloji 
cihazları, güçlü hekim kadrosu ve uzman sağlık personelleri ile dünya standartlarında sağlık hizmeti sunmaktadır. Üç 
sene içinde Güney Marmara Bölgesi’nde sağlık üssü durumuna gelmiş olan Medicana Bursa Hastanesi ile çalışmaktan 
büyük mutluluk duyuyoruz.

Hasta ve Hasta Yakını Odaklı  

Hastane Konsepti

Gelişmiş tıp teknolojilerini kullanan Medicana Bursa Has-

tanesi hasta ve hasta yakını odaklı hastane konsepti ile 

multidisipliner, güncel ve yüksek nitelikli tedavi imkanları-

nı sunabilmektedir.  Medicana Bursa Hastanesi, Bursa ve 

çevre illerinden gelen hastalarının tedavilerinin yanı sıra 

farklı ülkelerden tanı ve tedavi hizmeti almaya gelen ulus-

lararası hastalar için de hizmet vermektedir. Yurtdışından 

gelen hastalara Arapça ve İngilizce olarak hizmet veren 

bu birim sayesinde hastalar kendilerini rahatça ifade ede-

bilmekte ve tedavi süreçlerinde destek görmektedirler.

Modüler Ameliyathane Konseptine sahip 
Modern Ameliyathaneler

Çıplak duvar yüzeyleri yerine modüler cam duvar siste-

mine sahip ameliyathaneleri ile Medicana Bursa Hasta-

nesi hastaları ve sağlık personeline maksimum hijyen ile 

birlikte daha rahat ve sıcak bir ameliyathane ortamı suna-

bilmektedir.

Modern Yoğun Bakım Üniteleri

Medicana Bursa Hastanesi yoğun bakım üniteleri 58 

yatak kapasitesiyle hizmet vermektedir. 

Yenidoğan ünitesinde 12 yatak, Koroner yoğun bakım 

ünitesinde 8 yatak, KVC yoğun bakım ünitesinde 7 yatak 

ve Genel Yoğun Bakım ünitesinde 31 yoğun bakım yata-

ğına sahiptir. Bu yoğun bakım üniteleri üstün teknolojik 

altyapı ile donatılmışlardır.

40.000 m2 Kapalı Alan ve  

Diğer Yenilikçi Özellikleri

Medicana Bursa Hastanesi, 40 bin metrekare kapalı alan 

üzerine kuruludur. Hastane 300 yatak kapasitesi ile do-

natılmıştır. Hastane Onkoloji ’den Beyin Cerrahisi ’ne, Kalp 

ve Damar Cerrahisi’nden Girişimsel Radyoloji ’ye kadar 

birçok özellikli birimi bünyesinde bulundurmaktadır. 

Alanlarında uzman sağlık profesyonelleri ve donanımlı 

teknik alt yapısı ile hasta odaklı hizmet anlayışıyla teda-

viler sunmaktadır.

Medicana Sağlık Grubu’nın Güney Marmara´daki 
Sağlık Üssü: Medicana Bursa Hastanesi

Medicana Sağlık Grubu ile uzun yıllara dayanan işbirliğimizi Medicana Bursa 
Hastane projesi ile perçinlemekten gurur ve mutluluk duyuyoruz. Marmara bölgesi, 
çevresi ve sağlık turizmine katkıları ile öncü hastanelerden biri olan Medicana 
Bursa hastane yönetimine ve tüm sağlık ekibine ACENDIS’i tercih etmelerinden 
dolayı teşekkürlerimizi sunarız. 
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        ACENDIS
Wohlenbergstr. 5
30179 Hannover
GERMANY

Tel.		+49	511	-	1	83	83
Fax	 +49	511	-	71	77	29
contact@acendis.eu
www.acendis.eu


