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Foras Medikal 1997 yılından bu tarafa teknolojik 
medikal ürünler üretmektedir. Ürün portföyünde 
suni solunum cihazı ve bu cihaz ile kullanılan 
diğer ürünleri ileri teknoloji ile insanlığın hizmetine 
sunmaktadır.

İstanbul ve Ankara şubeleri, Türkiye genelinde 
bayileri ve 20’den fazla ülkeye ihracatı 
bulunmaktadır.

General Electric Home Care ürünlerin Türkiye 
distribütörlüğünü yapmaktadır.

Ürün yelpazesini devamlı geliştirmek ve yeni 
ürünlerin üretilmesi için AR-GE çalışmalarına 
önem vermekte bu konuda istihdam ettiği teknik 
personel ile devamlı olarak uzun test ve denemeler 
sonunda yeni ürünler hizmete sunmaktadır.

Firma çalışmalarını ISO 9001:2008 ve 13485 
standartlarına göre yapmakta ve bütün ürünleri 
CE belgesine sahiptir.

Foras Bilg. Elek. Med. San. Tic. Ltd. Şti.
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VENTİLATÖRLER

• Çok fonksiyon solunum modları
• Kolay kullanım
• Sessiz ve Küçük tasarım
• Geniş ve Aktif LCD ekran
• Grafik ve Analog Ekran Menüsü
• Uzun Batarya Süresi
• Basınç ve volüm kontrollü ventilasyon modları

• Dokunmatik Renkli Ekran
• Infant, Pediatrik ve Adult Uygulama 

seçenekleri
• 40 ml tidal volüm
• Klinik ve Ev Seçenekleri
• Basınç ve volüm kontrollü ventilasyon modları

Ventilas SP 100

iVent 101
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• Tam ekranı, dalgalara, rakam verilerine ve akım 
göstergesine ulaşım. 

• 4 saat dayanıklı kendi iç bataryası ve opsiyonel 
eklenebilen 8 saatlik klik-on bataryası sayesinde 
çalışma özgürlüğü. 

• İhtiyaçlara uygun geliştirildiğinden uzaktan 
kumandalı açma/kapama, uzaktan kumandalı alarm 
ve hemşire çağrı sistemi eklenebilirliği.

• FiO2 ve SpO2 sensörleri, ekranda değer ve 
alarmlarını göstererek devrenin üst düzeyde 
görüntülenmesi.

• Kullanıcı dostu ön paneli sayesinde tüm menülere 
kolay ve direkt ulaşım.

• Bilgi yardım metni sayesinde alarmlar, ayarlar ve 
sorun giderme ile ilgili her türlü bilgiye heran hery-
erde erişim.

VENTİLATÖRLER

Vivo 50

• Alanında en kaliteli ve gelişmiş venti-
latör

• 11 ayrı solunum modu
• CO2 Karbondioksid ölçümü,
• O2 Oksijen ölçümü,
• Yetişkin ve pediatrik valf sistemi ile 

çocuk hastalarda mükemmel uyum,
• 4 farklı hasta devresi seçeneği,
• dual hasta devresi

Vivo 60
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• Hedef volüm sayesinde sabit tidal volüm
• Tam alarm paketi
• İnvasiv ve non-invasiv kullanım
• Dahili batarya
• eSync, uyumlu solunum
• Opsiyonel entegre ısıtıcılı nemlendirici
•  Evde ve hastanede kullanım için tasarım
• Veri/takvim hafızası
• Anlaşılır menü yapısı ve arka ışığı ile 

büyük ve kolay okunur ekran
• Geniş PC yazılım programı
• Arka ışıklı büyük ve kullanımı kolay tuşlar
• Az yer kaplama, geniş sabitlik
• Bir çok tip maskeye uygun tasarım
• Dünya çapında güç sürekliliği
• 30 dB (A)’den düşük gürültü
• Esnek DC güç seçenekleri

• Klinik Bpap ST uygulaması 
• 3 ventilasyon modu
• Esnek DC güç seçenekleri 
• 2 cihaz modu
• eSync, uyumlu solunum 
• Kapsamlı alarm paketi
• Evde ve hastanede kullanım için tasarım 
• Opsiyonel entegre ısıtıcılı nemlendirici
• Anlaşılır menü yapısı ve arka ışığı ile büyük 

ve kolay okunur ekran
• Veri/takvim hafızası
• Arka ışıklı büyük ve kullanımı kolay tuşlar
• Geniş PC yazılım programı
• Ankastre çalar saat
• Az yer kaplama, geniş sabitlik
• Dönen pimli hortum çıkışı
• Kolay taşınabilir
• Bir çok tip maskeye uygun tasarım
• Dünya çapında güç sürekliliği
• 30 dB (A)’den düşük gürültü

Vivo 30

Vivo 40

VENTİLATÖRLER



6

SLEEPAS UYKU CİHAZLARI

• Entegre nemlendricili,
• su dökülmelere karşı 

korumalı,
• Renkli ve dokunmatik 

ekran,
• Mikro SD kart ile veri 

depolayabilme,

Cpap

• Entegre nemlendiricili,
• devrilmelerde su dökülmeyen tasarım,
• renkli dokunmatik ekran,
• Mikro SD kart ile 5 yıldan fazla veri 

depolama,

AutoCpap

• 3 - 25 CmH2o basınç aralığı,
• Entegre ve devrilmelerde su 

dökülmelere karşı korumalı
• Renkli ve dokunmatik ekran,
• Mikro SD kart ile 5 yıldan fazla veri 

depolayabilme,

Bipap

• 3 - 30 cmH2o basınç aralığında,
• Entegre  ve devrilmede su dökülmeyen 

NEMLENDİRİCİ,
• inspiryum time, nefes sayısı ve inspiryum ekspiry-

um triger ayarlı
• Renkli ve dokunmatik ekran
• kompakt Sleepas BİPAP ST  
• Mikro SD kart ile 5 yıldan fazla veri depolayabilme

Bipap ST

•  Cpap, Apap, Bipap ve Bipap ST özellikleri
• Secilebilen özgün tasarım

Sleepas Elit



• Sıradışı İnsanların Cpap 
Cihazı

• Z1 dünyanın en küçük  
cpap sistemi

• 8 saat ekstra batarya
• 284 gr ağırlığında
• 26 desibelde gürültü 

oranı

Z1

• eSync uyumlu solunum
• Entegre nemlendirici ile birlikte dahi az yer kaplama
• Ayarlanabilir nefes alma tetikleyicisi ve otomatik 

nefes verme tetikleyicisi
• Cihaza özgü şekerleme fonksiyonu
• Uzaktan kumanddası sayesinde kapsamlı ve kolay 

PC yazılımı
• Akış, basınç, sızıntı ve volüm verileri ile detaylı hasta 

günlük raporu
• Hafıza kartı özelliği
• Entegre kaçak hesaplanması
• Ev için tasarım 

İsleep 25 Bilevel ST

• AHI 
• Ev için tasarım
• ‘Truly’ entegre ısıtıcılı nemlendirici
• Az yer kaplama,geniş sabitlik
• Arkaplan ışığı ve kolay menü yapısı ile büyük ve okunaklı 

ekran
• Ankastre çalar saat
• Elektrik hatasında yeniden başlatma fonksiyonu
• 30db(A) ‘den az gürültü
• Ayarlanabilir ramp fonksiyonu 
• Cihaza özgü şekerleme fonksiyonu
• Uzaktan kumandası sayesinde PC yazılımının kolay ve 

kapsamlı kullanımı
• Klinik ve Ev modları

• eSync,uyumlu solunum
• Dakikada 6 nefes sabit yedek 

oranı,
• Entegre nemlendirici ile birlikte 

dahi az yer kaplama
• Ayarlanabilir nefes alma 

tetikleyicisi ve otomatik nefes 
verme tetikleyicisi

• Cihaza özgü şekerleme 
fonksiyonu

• Uzaktan kumandası sayesinde 
kapsamlı ve kolay PC yazılımı

• Detaylı hasta günlük raporu
• Hafıza kartı özelliği
• Entegre AHI ve kaçak 

hesaplaması
• Ev için tasarım 

İ Sleep 22

İ Sleep 20

• Patentli iTeknoloji sayesinde kendi ayarlanabilir basınç
• Uzaktan kumandası sayesinde kapsamlı ve kolay PC yazılımı
• Anormal solunumu gösteren detaylı günlük veriler
• Hafıza kartı özelliği 
• Entegre AHI ve sızıntı özelliği 
• Elektrik hatasında yeniden başlatma fonksiyonu
• Son derece düşük gürültü
• Cihaza özgü şekerleme fonksiyonu
• Entegre nemlendirici ile birlikteyken bile az yer kaplama 
• Ev için tasarım

 İ Sleep 20i

BREAS UYKU CİHAZLARI
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HUMIDIFIER ÇEŞİTLERİ

• İki Noktadan Isı Kontrollü,
• Isıtıcı Tel veya Telsiz çalışabilme Özelliği,
• Nem Oranı Ayarlama,
• Sıcaklık Ayarlama,
• Görsel ve İşitsel Ayarlı Nemlendirici

• Tek noktadan ısı kontrolü,
• Isıtıcı tel ile çalışma,
• Ayarlanmış nem oranı,
• İnvaziv ve non-invaziv seçenekleri.

• Kolay Kullanım,
• Manuel sıcaklık kontrollü nemlendirici

• Işık Göstergeli Sıcaklık Ayarı,
• Kolay kullanım ve Ayar Özelliği
• Isıtıcı tel ile çalışma (Opsiyonel)

DH 300

DH 310

SN 100

DH 100
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• CPAP, BİPAP ve Ventilatör Kullanımında,
• 3 Farklı Boy,
• Boylarına göre Farklı Renk
• Alın Yastıklı

Sleepas 
Ağız Burun 

Maskesi

ORA NAZAL MASKELER

Gece Ora-Nazal Maske

Silikon ve PC malzemeden üretilmiş çok kullanımlık, 
Yeşil renk Large, Şeffaf renk medium, Mavi renk 
Small, Sarı renk XSmall, Lila renk XXSmall  olmak 
üzere ebatlarına göre renk kodlu, çene desteği ile 
konforlu bir kullanım sağlayabilen, her boy maske 

ile kullanılabilen silikon ve neopren kafa bantı 
seçenekli, uyku cihazları için anti-asfiksi valfli ve 
ekselasyon portlu, Ventilatörler için ekselasyon 
portsuz kullanılabilme özelliği, direk 22mm F ve M 
çıkış özelliklerine sahip, yeni tasarım bir üründür.
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Gece Nazal Maske

Silikon, hafif, oksijen girişli, esnek, 360 °C dönebilen hava girişli,  silikon alın destekli, küçük ve orta boy Cpap, 
Bipap Maskesi

Cpap ve Bipap ile kullanılabilen 360°C döner başlıklı, değiştirilebilen 2 yönlü ayarlanabilen silikon hava yastıklı 
non-invaziv burun maskesi

SleepAs A1 Nazal Maske

NAZAL MASKELER
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NEMLENDİRİCİ SU HAZNELERİ

• Disposable,
• Yenidoğan / Çocuk Otomatik Doldurmalı 

Nemlendirme Su Haznesi

• Tek kullanımlık,
• Yetişkin Nemlendirme Su Haznesi

• Tek Kullanımlık,
• Yenidoğan / Çocuk Nemlendrici Su 

Haznesi

• Otoklav edilebilir Çok 
Kullanımlık yenidoğan/
çocuk,  nemlendirici su 
haznesi.

• Yetişkin Çok Kullanımlık Otoklav 
yapılabilen Nemlendirici Su Haznesi

SN-300 A/F

SN-560

SN-260

SN-170 R

SN-270 R
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OKSİJEN KONSANTRATÖRÜ

• Sessiz,
• Hafif 17 kg,
• 5 litre/Dakika
• Kolay Kullanım

FORAS Oksijen 
Konsantratörü
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Isıtıcı Tel 
Adaptörü 2’li

Dual Isıtıcı Tel 
Adaptörü 3’lü

Tek Noktadan
 Kontrollü 
Isı Probları

İki Noktadan
 Kontrollü 
Isı Probları

Reusable Isıtıcı 
Tel Adaptörü

Isıtıcı Tel 
Adaptörü 3’lü

Dual Isıtıcı Tel 
Adaptörü 2’li

• Her türlü humidifier ve hasta devrelerine uygun ısıtıcı tel adaptörleri

• Her türlü nemlendirme cihazına uygun ısı probları

ISITICI TEL ADAPTÖRLERİ

NEMLENDİRİCİ ISI PROBLARI
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SOLUNUM DEVRELERİ

SOLUNUM HORTUMLARI

Ev Tipi Ventilatör Devreleri

Cpap Hortumları
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ANAL KATETER

Anal
Kateter Torbası

Anal Kateter Toplama Sistemi

Anal Kateter
Gaita Toplama 

Sistemi
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www.kosgeb.gov.tr
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www.foras.com.trwww.foras.com.tr

Azerbaycan Caddesi 31/E 
(3. Cad. SGK Karşısı) Bahçelievler
Tel:0312 223 14 22
Mail: bahceli@foras.com.tr

Hocapaşa Mah. Ebu Suud Cad. 38/A
(SGK Karşısı) Sirkeci-Eminönü/ İSTANBUL
Tel: 0212 514 86 71
Mail: foras@foras.com.tr

Ostim Mahallesi 1466. Sk. (Eski 677) No: 28
Yenimahalle - Ankara
Tel: 0312 395 77 66
Faks: 0312 395 77 67
Mail: info@foras.com.tr

Ankara

İstanbul

Merkez

Foras Bilg. Elek. Med. San. Tic. Ltd. Şti.




