
• Steril olması gereken tüm klinik ve poliklinik ortamlarda,
• 304 kalite paslanmaz çelik,
• 3 ayrı modül,
• Cam kapaklı ilaç depolama bölümü ve ABS plastik ilaç çekmeceleri
• Alt bölümde üç adet frenli çekmece sistemi 
• Orta bölümdeki çalışma masasında steril alana uygun paslanmaz çelik gizli, 
otomatik açılır-kapanır klavye, bilgisayar monitörü, elektrik priz grubu ve USB 
girişi,
• Sağ baştaki modülde yukarı doğru açılan akordeon kapı sistemi, 
• Alt bölümde içi düşey plastik kutular ile enjektör vb için uygun kutularla gizli 
bas/aç kapılı düşey kapak,
• Alt kısımda kapaklı dolap,
• Ebatlar (ExBxY): 500x2310x1900 mm.

Ameliyathane Gömme Dolabı

Mixta; üretimini yaptığı her ürünü sağlıklı, 
huzurlu ve mutlu bir gelecek için tasarlar...
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Operating Room Built-in Cabinet

MGD 2060

• For entire sterilization required centers,
• Manufactured from 304 grade stainless steel,
• 3 different module,
• ABS plastic drug drawers for glass covered drug storage section
• Three breaking drawer system at the bottom section 
• Stainless steel, hidden and automatic folding keyboard, computer monitor that 
is suitable for sterile area on the working table at mid-section, power outlet group 
and USB inlet,
• Folding (accordion) door system that opens through upper direction on the far 
right module, 
• Hidden press/open door vertical cover having vertical plastic boxes and boxes 
that are suitable for injector etc. on the bottom section,
• Covered cabinet at the bottom section,
• Dimensions (WxLxH): 500x2310x1900 mm.
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