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KATA PENGANTAR 

Pertama, kami mengucapkan terimakasih atas kesempatan dan kepercayaan yang telah 

diberikan kepada kami untuk memperkenalkan diri kepada Rumah Sakit/Instasi Bapak/Ibu 

melalui proposal ini.  

Kami menyampaikan proposal ini dengan harapan agar menjadikan bahan masukan bagi 

pihak Rumah Sakit/Instasi Bapak/Ibu dalam memilih kami untuk developmen SIMRS , Web 

Based Development, Aplikasi Mesin Antrian dan Pemasang Instalasi Gas Medis, LPG, Argon, 

Bed Head, Nurse Call dll, maupun supplier alat-alat oksigen dan peralatan medis lainnya dengan 

harga yang kompetitif.  

Besar harapan kami melalui proposal ini semoga Rumah Sakit/Perusahaan Bapak/Ibu 

menjadikan ini sebagai tahap awal untuk menjalin kerjasama yang lebih baik dengan CV. 

Indekslink Indonesia.  

Demikian kata pengantar dari kami, atas perhatian dan kesempatan yang telah Bapak/Ibu 

berikan kami sampaikan terimakasih.  

  

LATAR BELAKANG  

Melihat perkembangan dalam dunia kesehatan yang begitu pesat tentunya kebutuhan- 

kebutuhan alat kesehatan dan penunjang medis juga ikut meningkat, terutama dibidang instalasi 

gas medis, peralatan gas medis serta alat penunjang kebutuhan medis yang lainnya. Kami atas 

nama CV Indekslink Indonesia menawarkan jasa di bidang pembuatan Aplikasi, Web Based & 

SIMRS serta istalasi sentral oksigen, LPG, Argon, penjualan alat-alat oksigen dan alat-alat 

kesehatan Nurse Call, Bed Head, Bed Pasien, Furniture di Rumah Sakit/Instasi Bapak/Ibu.  

  

MAKSUD DAN TUJUAN  

Besar  harapan  kami  agar  tercipta  sebuah  jalinan  kerjasama  yang  dapat menguntungkan  

kedua  belah  pihak,  yang  mana  kami  siap  membantu  dalam  hal  instalasi sentral  oksigen,  

LPG,  Argon,  penjualan  peralatan  oksigen  dan  penjualan  peralatan  Kesehatan untuk menunjang 

kebutuhan di Rumah sakit/Instasi bapak/Ibu.  

  

Sidoarjo, 09 November 2021  

Hormat kami,  

  

  

  

  

Noto Sudarmiko  

Direktur  
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BAB I  

PROFIL PERUSAHAAN  
  

1.1 Motto CV. Indekslink Indonesia  

“Kehadiran Kami, Kepuasan Untuk Anda”  

  

1.2 Visi  

Kami  hadir  untuk  memberi  solusi  demi  keamanan  dan  kelancaran alat  penunjang  

gas medis  yang  terpercaya,  barang  dan  jasa  yang  berkualitas  dengan  

mengedepankan pelayanan berintregitas dan loyalitas. 

Misi  

 Menumbuhkan komitmen dalam perusahaan, yang mampu dipercaya,aman,jujur,dan 

berdedikasi bagi costumer,supplyer,maupun masyarakat disekitar. 

 Selalu belajar mengedepankan hasil yang berkualitas dengan meningkatkan 

kemampuan dan keahlian untuk meraih hasil kinerja yang lebih baik, berkualitas dan 

dapat dipercaya. 

 Mengembangkan segala jasa agar dapat membantu pelanggan mencapai kesuksesan 

dalam pelayanan sebagai mitra kerja 

 

1.3 Kenapa Memilih CV. Indekslink Indonesia  

CV. Indekslink Indonesia adalah sebuah usaha yang bergerak di bidang pembuatan  aplikasi 

SIMRS, web based, mesin antrian dan  instalasi gas medis, Nurse Call, Bed Head, LPG, 

argon, penjualan alat-alat oksigen serta alat-alat kesehatan yang telah bekerja sama dengan 

beberapa pihak sehingga dapat menunjang kebutuhan untuk relasi/mitra usaha kami.  

 

Keunggulan CV. Indekslink Indonesia  

a. Harga lebih kompetitif.  

b. Pengiriman dan pengerjaan tepat waktu.  

c. Ketersediaan sampel barang untuk ditunjukkan kepada mitra/relasi.  

d. Telah terdaftar NIB,SIUP, AKTE, dan PAJAK. 
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    Daftar Rumah Sakit yang telah bekerja sama dengan CV. Indekslink Indonesia  

1. RS.DAENG DIRAJA BULUKUMBA  

2. RS. BHAYANGKARA PORONG  

3. RS. ANWAR MEDIKA KRIAN  

4. RS. ZYDAN TULUNGAGUNG  

5. RSP DUMAI RIAU  

6. RS, PERTAMINA JAYA  

7. WISMA ATLET KEMAYORAN  

8. RS. PURI KEMBANGAN  

9. RS. RATUH KEDIRI  

10. RS. BHAYANGKARA TULUNGAGUNG  

11. RSUD JOMBANG  

12. RSUD PLOSO JOMBANG  

13. RS. KANJURUAN MALANG  

14. ABDOEL MOLOEK LAMPUNG  

15. RS. MOH.  AHMAD DAHLAN KEDIRI  

16. RS. BHAYANGKARA KEDIRI  

17. RS. AURA SYIFFA KEDIRI  

18. RSUD PELEM PARE KEDIRI  

19. RS. MELLINDA KEDIRI  

20. RS. SITI KODIJAH GURAH KEDIRI  

21. RS. BAPTIS KEDIRI  

22. RS HVA PARE KEDIRI  

23. RS WILUJENG PADANGAN KEDIRI  

24. RS VITA MEDIKA KEPUNG KEDIRI  

25. RSM.  BANDUNG TULUNGAGUNG  

26. RS. MADINAH NGUNUT  

   

27. RSUD.  DR.ISKAK  TULUNGAGUNG  

28. RS. TRISNA  MEDIKA TULUNGAGUNG 

29. 29. RS. ERA MEDIKA TULUNGAGUNG  

30. RS.  PRIMA  MEDIKA  TULUNGAGUNG  

31. RSI. ORPEHA TULUNGAGUNG  

32. RSUD. DR. SOEDOMO TRENGGALEK  

33. RS. PELENGKAP MEDICAL CENTER  

      JOMBANG  

34. RS.  AIRLANGGA JOMBANG  

35. RSIA. TANJUNG SARI BLITAR  

36. RS.  BUDI RAHAYU BLITAR  

37. RS.  SYUHADA HAJI BLITAR  

38. RS.  AULIA LODOYO BLITAR  

39. RSUD. NGUDI  WALOYO BLITAR  

40. RSUD. NGANJUK  

41. RSIA. CV.SEMI NGANJUK  

42. RSUD. CARUBAN  

43. RSI. AYSIAH MALANG  

44. RS. LAVALET MALANG  

45. RS PANTI  NIRMALA MALANG  

46. RS. WAVA HUSADA MALANG  

47. RSUD. KEPANJEN MALANG  

48. RSI  GONDANG LEGI MALANG  

49. RS. PRIMA HUSADA MALANG  

50. RSUD. NGIMBANG LAMONGAN  

51. RSUD. DR.SAYYIDIMAN MAGETAN 
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1.4 Main Bisnis  

Kami terbagi menjadi beberapa divisi bisnis yang meliputi Development IT & 

Development Konstruksi Kebutuhan ALKES. Adapun Main Bisnis kami untuk IT meliputi 

Development Software dan Web Based kebutuhan Rumah Sakit seperti: 

1. Aplikasi Mesin Nomor Antrian  

2. Aplikasi Portal Parkir system Integrated  

3. Aplikasi & Web Based SIMRS   

4. Website Desain Profil Rumah Sakit  
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1.5 Ruang Linkup  

Seperti yang sudah dijelaskan diatas, DigiS RS ini terdiri atas beberapa sub system 

(modul) yang saling terkait, diantaranya adalah :  

  

1. Modul Billing System  

a) Admisi  

b) Manajemen Pelayanan  

c) Billing  

d) Kasir  

2. Bridging BPJS  

3. Modul IGD  

4. Modul Laboratory Information System  

5. Modul Radiology Information System  

6. Modul Rawat Inap dan Manajemen Kamar  

7. Modul Persediaan (Farmasi) dan Apotek  

8. Modul Keuangan  

9. Modul Akuntansi  

10. Modul Aset dan Inventory  

11. Modul Kepegawaian  
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12. Modul Perencanaan Anggaran  

13. Modul Asuhan Keperawatan  

14. Modul Manajemen Gizi dan Asuhan Gizi  

15. Modul Rekam Medis  

16. Modul e-Office (Administrasi surat menyurat)  

17. Modul Executive Summary 

  

1.6 Lini Bisnis  

Penjualan Alat-Alat Medis dan Peralatan Gas Medis  

 Pemasangan Instalasi Gas Medis dan LPG  

 Regulator Tabung  

 Wall Suction  

 Wall Outlet  

 Peralatan LPG  

 Sentral  Gas Medis  

 Peralatan Rumah Sakit  

Penjualan Peralatan, Suku Cadang Peralatan Gas Medis dan Servis  

  

 Perbaikan Kerusakan Alat-alat Gas  Medis  

 Suku Cadang Item Gas Medis  

 
 Connector Quick JIS  Connector Screw  Connector Quick Ohmeda  

 

 Alarm  Gas  Medis     Nurse Call  

  

Penjualan Keperluan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit  

  

 Bed Pasien untuk IGD  

  

  

  

  

  

  

  

  

  Pembuatan Alarm   
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 Bed 2 Crank merk ONE MED  Bed 3 Crank merk ONE MED  

 

 

 Mesin Vacuum  

  

 

     

  

    

  

  

  

  

  

Bed   1   Crank   merk   ONE   MED   

  Bed Pasien untuk Rawat Inap   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   
 Mesin Compress 

Air 
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BAB II  

SISTEM GAS MEDIS  DI RUMAH SAKIT  

2.1  Definisi Tentang Sistem Gas Medis  

Sistem gas medis merupakan instalasi guna memenuhi kebutuhan gas untuk keperluan 

medis.  Instalasi  gas  medis  telah  dikembangkan  untuk  mengurangi  kesulitan  penggunaan  

gas medis  secara  konvensional.  Dalam sistem  ini,  tabung  gas  berisi  tekanan  tinggi 

oksigen, compressor dan  pompa  vacum  disentralisasi/dipusatkan  disuatu  tempat, udara 

tersebut dialirkan ke ruangan pasien melalui jalur pipa gas medis.   

  

Dalam pengembangan Rumah Sakit, untuk mendorong peningkatan pelayanan Rumah 

Sakit, sentral gss medis berperan penting untuk menunjang  pelayanan karena dengan adanya 

sentral gas medis tidak memerlukan lagi tabung masuk kedalam ruang pasien, sehingga lebih 

memberikan  keamanan  dan  kenyamanan bagi  pasien,  pihak  rumah  sakit  juga  lebih  efisien 

dalam hal tenaga kerja, dan juga untuk perawatan bangunan dari dampak pemindahan tabung 

ke ruang-ruang pasien yang dapat menjadikan lantai mudah rusak.   

  

Gas medis yang digunakan di Rumah Sakit merupakan elemen pendukung kehidupan yang 

berpengaruh langsung dalam mempertahankan hidup bagi pasien. Oleh Karena itu, pada 

bagian  yang  terdapat  gas  medis  yang  digunakan  untuk  pasien  harus  bersih,  memiliki 

kermunian yang tinggi, dan memiliki tekanan yang stabil.  

  

Adapun  jenis-jenis  instalasi  gas  medis  yang  dapat  CV.  Indekslink Indonesia pasang untuk  

keperluan rumah sakit adalah:  

 Oxygen (O2)  

 Nitrous Oxide (N2O)  

 Vacuum (Suction)  

 Medical Compress Air (N2 Mix)  

2.2 Bagian-Bagian dari Instalasi Gas  

1. Sentral Oksigen (O2)  

Sentral Oksigen terdiri dari 2 macam yaitu  

a. Sentral oksigen otomatis  

Sentral  oksigen  otomatis  merupakan  rangkaian  elektronik,  dimana  alat  ini  mampu 

membuka  dan  menutup  bilik  sentral  secara  

otomatis  sesuai  dengan  isi  tekanan didalam  

tabung,  sehingga  apabila  bilik  kiri  pada  sentral  

tekanan  habis  akan  secara otomatis  berpindah  

sendiri  aliran  gasnya  ke  bilik  sebelah  kanan,  

sehingga  gas  medis selalu  tersuplay.  Indicator  

alarm  gas  medis  akan  selalu  menyala  yang  

menandakan salah satu bilik sedang dalam tekanan 

kosong.  
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b. Sentral oksigen manual  

Sentral oksigen manual merupakan 

rangkaian pemipaan tabung gas oksigen 

yang terdiri dari bilik  kanan  dan  kiri.  

Salah  satu  dari  bilik tersebut  biasanya  

digunakan  untuk  bilik  gas yang  terpakai  

dan  satu  bilik  lainnya  sebagai bilik  

cadangan.  Apabila  bilik  yang  terpakai 

kosong  maka  alarm  akan  memberi  

peringatan bahwa tekanan gas di jalur pipa  

(line)  tersebut sedang kosong. Maka  

petugas segera menutup valve induk pada bagian bilik yang terpakai, lalu membuka 

kembali valve induk cadangan agar segera  tersuplay  gas medisnya. Setelah tersuplay, 

baru petugas mengganti tabung-tabung yang telah kosong tadi untuk dijadikan 

cadangan.  

 

Sentral Pengisian Tabung Kecil Manual  

Sentral jenis ini biasanya digunakan untuk mengisi tabung kecil secara manual. Sentarl 

jenis ini biasanya  dibutuhkan oleh agen-agen penjualan gas medis untuk efisiensi biaya pengisian. 

Beberapa jenis sentral tabung yang sering dipakai di Rumah Sakit,  jumlah  dan jenis tabung 

biasanya menyesuaikan kebutuhan maupun jumlah titik outlet gas medis  yang  digunakan.  

Adapun  macam-macam  jenis  sentral  yang  sering  kami  buat  untuk kebutuhan di Rumah Sakit 

adalah sebagai berikut;  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

VALVE   

INDUK   

    Tipe Sentral 5x2   

  

  

  

Tipe Sentral PGS   

  

  

  

Tipe Sentral 2x2 Tipe  

Sentral 2x2   

  

  

  

Tipe Sentral 3x2   
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2.  Sentral LPG  

Tidak  hanya  dalam bidang  gas  medis,  untuk  

menunjang  pelayanan  dan  juga keamanan.  Dalam  

bidang  gas  LPG  kami  juga  menyediakan  Sistem  

LPG  sentral,  dimana  satu tabung  elpiji  bisa  

mensuplay  4  sampai  8  kompor  dan peletakan  tabung  

gas  elpiji  bisa  dijauhkan  dari  titik kompor.  Dengan  

sistem  instalasi  pemipaan  yang  seperti ini  akan  lebih  

efektif  da  juga  efisien,  tidak  hanya mengurangi   

jumlah  tabung  namun  juga  dengan sistem  ini  akan  lebih  aman dikarenakan  regulator  

yang kebocoran. dari  bahaya  kebakaran terkadang sering terjadi   

Sentral  LPG  kini  semakin  dikembangkan  guna  meningkatkan  keamanan  dan 

kenyamanan  bagi  penggunanya.  dimana  sentral  ini  telah  dilengkapi  dengan  

safety/pengaman tekanan  dengan  jaringan  pemipaan  menggunakan  besi  maupun  

tembaga,sehingga  dapat dilihat  kualitas  dan  terjamin  dari  kebocoran.  Selain  itu  sentral  

LPG  akan  lebih  efisien  dalam hal  pemakaian  tabung  LPG dimana  satu  tabung  mampu  

mensuplay  gas  kesemua  kompor yang digunakan.  

Komponen  Sentral  

Adapun komponen yang ada di rak sentral terdiri dari;  

 Rak sentral  

Berfungsi  sebagai  penopang  utama  

komponen-komponen  yang  terdapat  pada 

sentral  dan  juga  sebagai  sandaran  

tabungtabung  gas  medis.  Rak  sentral  terbuat  

dari plat besi model U dengan ketebalan 3 mm 

sehingga  aman  dan  kuat  untuk 

mengantisipasi  bangunan  runtuh  akibat 

gempa  bumi  ataupun  bencana alam  yang  

lain  sehingga  rak  sentral  tetap  dalam  satu 

rangkaian.   

 Valve  

Valve  (kran)  ini berfungsi  sebagai  pintu  untuk  membuka  dan  menutup  aliran 

tekan dalam tabung, sehingga memudahkan proses penggantian tabung yang diisi dengan 

yang kosong, hal ini juga dilengkapi  safety  (pengaman), sehingga bila terjadi kelebihan 

tekanan akan membuka secara otomatis,dan membuang tekanan tersebut  

 
  Detail Gambar Valve  

Valve   

Valve   
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 Regulator  

Berbagai  macam tipe  Regulator  memiliki  fungsi  yang  sama,  yaitu  untuk 

merendahkan tekanan gas dari tabung menuju tekanan pipa (line) jaringan  outlet  sesuai  

dengan  tekanan  yang  dibutuhkan.  Di  dalam yang  mengalir  ke regulator  tersebut 

terdapat  dua  buah  manometer  yang  berfungsi  untuk  mengetahui  tekanan  gas  tabung 

dan tekanan pipa (line). Adapun beberapa merk regulator yang sering kami gunakan 

adalah:  

  

 

 Pipa fleksibel  

Pipa  fleksibel  merupakan  pipa  tembaga  dengan  ketebalan  2 mm  dengan  

high pressure  (tekanan tinggi)  yang berfungsi menghubungkan  aliran  gas  dari  

tabung menuju manifold  sentral  dalam  keadaan  lentur,  sehingga  bisa  mengikuti  

bentuk  sesuai keadaan, dilengkapi  neple  di  kedua  ujungnya,dengan  panjang  

menyesuaikan bentuk dari pipa fleksibel adalah sebagai berikut:  

 

1.   Tipe Regulator Harris 825 - 601 , 25GX,  02   

2.   Tipe Regulator Induk CIG (Australia)     

  

  

  

  

  

  

    

  

  

  

  

  

  

Pipa   Fleksibel   
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 Safety valve  

Safety  valve  berfungsi  sebagai  pengaman  tekanan  bila  terjadi  kerusakan  pada 

regulator  induk  yang  menyebabkan  tekanan  berlebih,  dengan  otomatis  alat  ini  akan 

membuka  sesuai   dengan  pengaturan   yang  telah ditetaokan, sehingga   alat    yang 

berhubungan  langsung  masih  aman  dalam  batas  aman  tekanan.  Adapun   

 

  

 Shut off valve  

Shut  off  valve  berfungsi  untuk  membuka  dan  menutup  aliran  gas  dari  sentral  

gas menuju  jaringan  pipa  (line)  saat  gas  

medis  tidak digunakan agar menghemat 

pemakaian gas. Saat terjadi  kebocoran  pipa  

berfungsi  untuk memudahkan  perbaikan. 

untuk  jangka  Panjang Selain  itu  juga  

berfungsi rumah  sakit  apabila  ada 

perencanaan  jaringan  pipa  yang  baru.  

Adapun bentuk dari shut off valve adalah 

sebagai berikut:   

 Alarm  indikator  

Alarm  indikator merupakan  rangkaian  elektronik  yang  berfungsi  sebagai  alat 

peringatan ketika gas medis pada jaringan akan habis, lampu merah pada  indikator akan 

menyala  berkedip  di  ikuti  suara  buzzer  yang  

dengan  jarak  jangkau  jauh  dari  pendengarnya. 

Ukuran box alarm bisa disesuaikan dengan kebutuhan 

rumah sakit  dengan  tidak meninggalkan  kesan  

estetika.  Selain  itu,  box  alarm  juga  bisa  digunakan 

untuk  memuat  alarm  3  gas  yang  berfungsi  untuk  

menghemat  tata  ruang  rumah  sakit. Adapun  salah  satu  

bentuk  dari  alarm  indicator  yang  telah  kami  buat  

adalah  sebagai berikut:   

  

 

 

bentuk  dari safety  valve adalah sebagai beriku:   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

            Safety Valve   

Safety   Valve   

Shut   Off   Valve   
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 Pressure switch  

Pressure  awitch berhubungan  langsung  dengan  komponen  alarm.  Alat  ini 

berfungsi  sebagai  otomatis.  Apabila  tekanan  sentral  berada  dibawah  tekanan  yang  

telah di  atur  (dalam  regulator induk),  maka  pressure  switch  akan  memberi  perintah  

kepada alarm. Sehingga  alarm akan  berbunyi.  Adapun  gambar  dari pressure  switch 

adalah sebagai berikut:  

 
   

    Pressure  Switch Suction    Pressure Switch Oksigen  

 Pipa tembaga  

  Pipa tembaga merupakan elemen penting dari sistem pemipaan. Dalam instalasi 

gas  medis  ada  standart  pipa  yang  

boleh  di  gunakan  untuk  instalasinya.   

Kami  menggunakan pipa jenis  ASTM 

B 819  yang merupakan pipa gas medis 

standar Australia  yang  terbuat dari  

tembaga  dengan  berbagai  ketebalan  

dan  diameter  untuk  menyesuaikan 

kebutuhan instalasi.  Adapun  gambar  

dari  pipa  tembaga  yang  kami  pakai  

adalah  sebagai berikut:   

  

 Cooper tube/Fitting  

   Merupakan  partisi penghubung  untuk  pemipaan.   

Berbagai  partisi  meliputi  knee (elbow), tee, reducer, tee 

reducer, shock.  Fitting juga bisa memperindah dari sisi 

estetika pengerjaan,  arah  pemipaan  tanpa  harus  

membengkokkan  pipa. Adapun  gambar  dari  fitting 

sendiri adalah sebagai berikut:  

  

 

 

 

 

 

3. Komponen aksesoris Komponen 

assesoris meliputi;  
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 Bed head  

 Outlet oksigen (O2) , Nitrous Oxyde (N2O), Suction (vacum), Air  Flowmeter  

Adapun penjelasan dari masing-masing komponen adalah sebagai berikut;  

 Bed head  

Bead  head  adalah  komponen  aksesoris  yang  berfungsi  untuk  memperindah  tampilan.  

  

Berikut adalah beberapa macam Bed head yang kami gunakan;  

a. Bed head tipe BM 001       

Keterangan:  

  

- panjang: 120 cm  

- tinggi: 15 cm  

- tebal: 4,5 cm  

  

Dilengkapi lampu tidur dan 2  

stop kontak  

 b. Bed head tipe BM 002   

Keterangan:  

- panjang:  menyesuaikan 

ruangan  

- tinggi: 15cm  

- tebal: 4.5cm  

  

Biasa  dipasang  untuk  kelas  3  atau  

umum, selain  itu  juga  untuk  UGD,  

ICU,  Ruang Bayi.  

    

 c. Bed head tipe 001-00    

Keterangan:  

Ini dibuat dengan tujuan untuk menekan 

biaya,  untuk menambahkan  kepantasan 

sudut pandang dalam pemasangan 

outlet,dengan nilai harga yang terjangkau.  
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d. Bed head impor  

          
Tidak  hanya bed head  sebagai penopang outlet gas medis,  kami  juga  menyediakan 

plat  stainless  sebagai  tempat  dudukan  outlet/penompang,  demi  mengefisiensi  biaya.  

Seperti pada gambar dibawah ini;  

Jenis plat stainlis kiri bisa dipasang disegala ruangan, akan tetapi sebelah kanan lebih 

efektif dipasang pada ruang ICU dan R.OK.  

  

 Jenis Outlet Gas Medis a. Outlet oksigen, Compress air, vacuum(suction) merk 

CIG (Australia)\  

   

 b. Outlet oksigen local       c. Outlet medimax (Korea)  

     

Plant   Stainless   
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 Flowmeter  

a. Flowmeter C n U        b.   Flowmeter Pascho  

                           

c. Flowmeter Komatsu Jepang             

 

d. Flowmeter GEA        

       

   

  

     

e. Wall Suction Medimax Korea   
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b. Nurse Call (Panggilan Perawat)  

Lampu  indikator  pada  pintu  

merupakan  suatu rangkaian  elektronik  

yang  dirancang  sedemikian  rupa. Lampu  

ini  berguna  sebagai  alat  bantu  pasien  yang 

berfungsi  untuk  memanggil  perawat  

(suster)  dengan  cara  memencet  tombol  

stick  skakel  yang  sudah  tersedia  di sebelah  

bed  masing-masing  pasien,  dengan  tujuan 

mempermudah  pasien  saat membutuhkan   

bantuan.  Alat ini  dilengkapi  dengan  lampu  dan  suara  

indikator  untuk  menunjukan  titik  dimana  pasien yang  

membutuhkan  pertolongan.  Selain  itu  juga  

dilengkapi  dengan  lampu  indikator  pada setiap  pintu  

kamar  pasien,  dengan  tujuan  apabila  perawat  tidak  

berada  diruang  jaga,  bisa terlihat lampu didepan pintu 

yang menyala.   

  

  

  

c. Mesin Vakum  (Suction)  

Mesin  vakum  merupakan  salah  mesin  pompa  hisap  yang  sering  digunakan 

untuk keperluan gas medis atau yang sering disebut mesin vakum (suction) gas hisap. 

Mesin ini dilengkapi dengan tabung penyimpanan dan juga filter saringan udara untuk 

menjamin udara yang dihasilkan tetap bersih.  

a.   Berbagai macam regulator tabung   

  

Lampu   Panel   

Tombol   Reset   
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d. Mesin Compress Air (N2 Mix)  

Mesin  compress  air  merupakan  suatu  sistem  mesin  penghasil  udara.  Dimana 

hasil  udaranya  tidak  100%  oksigen.  Mesin  ini  juga  dilengkapi  dengan filter  udara 

sebagai  alat  penyaring  kebersihan  udara  yang  di  hasilkan  dari  alat  tersebut,  biasanya 

digunakan  untuk  campuran  udara  pada  bayi.  Mesin  ini  berfungsi  sebagai  gas 

penggerak  suatu  alat  medis  yang  menggunakan  sistem  gas.  Seperti  gas  buang  sisa 

pada mesin anastesi di ruang operasi.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Filter   Udara   

Tangki   Udara   

Mesin   Vakum   



 



 

Fitur: 

 

Penerima nirkabel dot matrix yang dapat menunjukkan 

informasi yang sedang berjalan saat itu stand-by. Konten 

dapat diedit melalui perangkat lunak. Tutup paduan  

aluminium dengan kekuatan tinggi.Dapat dihubungkan ke 

PC untuk mengelola semua informasi panggilan Bekerja 

dengan pengendali jarak jauh dan pager. 

 

Master display 
Nurse Call Wireless 

 

 

Type Master Display : 

• Master Display (Y-900) 

• Master Display (Y-128E) 

• Master Display (Y-G10) 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Sistem panggilan nirkabel dapat digunakan di restoran, 

hotel, rumah sakit, rumah teh, kedai kopi, klub kesehatan, 

salon kecantikan, pusat spa, bar, kolam renang, pantai, dll. 

Komponen Sistem: Tombol Panggil + Penerima LED Display / 

Penerima Jenis Menonton + Papan Menu / Base (Untuk Opsi) 

+ Pengulang Sinyal (Untuk Opsi). 

 

ketika seorang pelanggan membutuhkan dan tambahan tagihan, tagihan, atau hanya memiliki 

pertanyaan, mereka dapat menggunakan sistem paging server kami, setiap tombol panggilan 

memiliki satu kunci / dua kunci / tiga kunci (panggilan, tagihan dan membatalkan) yang 

memungkinkan tamu untuk menelepon Server mereka. 

 

Ketika Pelanggan Memanggil Pelayan dengan Tombol Panggilan, Sinyal akan ditransfer ke 

Display dan Display akan menampilkan nomor meja, jenis layanan dan membuat Suara untuk 

tetap menjadi pelayan 

 

Jika Ruang Restorant, Rumah Sakit atau Lainnya dan Besar, .jadi Sinyal Tombol Panggilan 

Tidak Dapat Diterima oleh Tampilan, Repeater Dapat Meningkatkan Sinyal 

 

Y-128E 

Y-G10 

Y-900 

3. Tombol Panggilan 

2. Layar LED Receiver / Penerima Jenis Jam 

 

1. Signal Repeater (Untuk Opsi) 

 

Memiliki 12 jenis pengingat suara dan volume disesuaikan Bekerja dengan 

tombol satu-tombol dan tombol multi-kunci pada saat yang bersamaan. Ketika 

bekerja dengan tombol multi-kunci, itu akan menunjukkan jenis layanan yang 

berbeda dengan symbol khusus. 

 

Penerima Nirkabel Dot Matrix 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Push Bed Button 

Nurse Call Wireless 

Nurse Call adalah alat yang berfungsi untuk memanggil Suster , alat ini 

sebagai komunikasi khusus antar pasien dan perawat dalam area rumah 

sakit , fungsi dan tujuan dari alat ini adalah untuk mendukung dan 

mengoptimugas para perawat dalam melayani pasien yang sedang dirawat 

dalam ruang rawat inap. 

 

Sistem Nurse call ini di design berdasarkan tujuan komunikasi atau 

skala prioritas yang dapat diketahui melalui warna lampu yang menyala 

serta jenis nada panggilnya. Dengan Begitu Perawat dapat mengabil 

keputusan mana yang harus di dahului berdasarakan prioritas pasien yang 

memanggil yang masuk ke meja nurse station atau meja counter perawat. 

Y-SW-G33 

Spesifikasi : 

 

Working Voltage : DC12V 

Working Current : <35mA 

Output Power : <30mW 

Distance : 300m in Open Area 

Dimension : 64*64*26mm 

Two Keys : Call, Cancel 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Push Toilet Button 

Nurse Call Wireless 

Y-SC adalah yang paling ekonomis tombol call untuk nirkabel sistem Nurse 

call. Memiliki kedua dari panggilan dan membatalkan fungsi dalam satu unit. 

Anda dapat menarik kabel untuk panggilan, tekan tombol untuk 

membatalkan.IniSangat kuat dan tahan lamaDanBisa dipasang di dinding 

dengan sekrup dan didukung oleh DC 12 V/23A baterai. Cakupan kira-kira. 200 

m di udara terbuka. Anda dapat booster sinyal kami sinyal repeater. 

 
Bagaimana nirkabel sistem Nurse call bekerja? 

Nirkabel sistem Nurse call termasuk tombol 

panggilan, Wrist pager, panel display, koridor, 

penguat sinyal. Ketika pasien membutuhkan 

bantuan, hanya tekan tombol call. Kemudian 

Wrist pager, panel display, koridor cahaya akan 

menerima "call sinyal" pada waktu yang sama. 

Panel Display dan pergelangan tangan pager 

akan menunjukkan tempat tidur Nomor saat 

koridor lampu akan berkedip. Perawat yang 

bertanggung jawab untuk pasien akan 

menawarkan layanan. Dan tombol Batal dapat 

membatalkan panggilan saat perawat 

menawarkan layanan. 

 

Y-SC 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Corridor Light 

Nurse Call Wireless 

 

Produk ini adalah bagian dari Wireless Nurse Call Meeyi 

Alat ini adalah Lampu dan Alarm yang berfungsi untuk menampilkan Suara Alarm 

dan lampu alarm dari hasil pengeklikan tombol button ( Y-SW-G33 / Y-SC ) 

My-78 

Spesifikasi : 

- Mampu mengeluarkan suara dengan kencang 

- Ada 3 warna lampu Alarm - HIJAU - KUNING -MERAH 

- Sistem Wireless 



 

 

 

 

 

 

 

Alat penguat sinyal untuk perangkat "sistem panggilan nirkabel" di rumah sakit 

atau di restoran 

 

Sinyal repeater nirkabel Y-Q4 

Ini digunakan di semua model penerima nirkabel  (layar led, penerima panel, 

lampu sinyal) dan pemancar (tombol panggil, tombol panik), ketika ada jarak yang 

jauh antara penerima dan pemancar, yang berarti jarak antara penerima dan tombol 

lebih dari 200 meter, kita bisa menggunakan Y-Q4 untuk meningkatkan sinyal 

 

 

FEATs: 

 

1. Signal repeater digunakan untuk meningkatkan sinyal lebih lanjut untuk model 

penerima dan pemancar, ketika 

jaraknya lebih dari 200 meter antara penerima dan pager atau hambatan dinding 

antara 

mereka 

2. Tempat yang lebih baik untuk menginstalnya adalah di area terbuka, atau jarak 

linear antara 

penerima dan pager (tombol panggil) 

 

Spesifikasi: 

 

- Tegangan Kerja: DC12V ~ 15V 

- Transmitted Current: 150mA 

- Gunakan Frekuensi: 433MHz75k 

- Daya Pancar: 30mW 

- Menerima Sensitivitas: 106DB 

- Jarak yang ditransmisikan: 1500 M di area terbuka 

- Dimensi (WHD): 220 x 135 x 48 mm 

Reperter Signal 

Nurse Call Wireless 

Reperter Signal 

Nurse Call Wireless 



 

 

 

 

 

 

 

              

           

           

                      

   

Our Customer 

Nurse Call Wireless 
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BAB III PENUTUP 

Tanpa  mengurangi  rasa  hormat,  Kami  siap  apabila  sewaktu-waktu  diundang  untuk 

memberikan penjelasan lebih lanjut maupun konsultasi mengenai alat kesehatan dan instalasi 

gas medis untuk memajuan pelayanan Rumah sakit.   

Demikian proposal ini dibuat, atas waktu dan perhatian Bapak/Ibu kami ucapkan  terima 

kasih.  

 

 

 Hormat Kami 

(Tim Marketing) 
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1. Surat Ijin Usaha Perdagangan Kecil (SIUP)  
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2. Surat Tanda Daftar Perusahaan  
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3.Nomor Induk Berusaha (NIB)  
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4.Surat Pengumuman Pengusaha Kena Pajak (SPPKP)  
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5. Surat Pernyataan Nomor Rekening  
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6 Surat Pernyataan NPWP  

  
  

  

7. Kartu NPWP  

  


