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Finger Tip Pulse Oximeter

پروب يكبارمصرف Disposable SPO2 Sensor

پروب هاى پالس اکسى متر قابل استفاده بر روى انواع دستگاه هاي 
مانیتورینگ

متناسب با انواع دستگاه هاي پالس اکسی متر رومیزي
داراي دقت و حساسیت باال

داراي دو نوع طول بلند (3مترى) و ماژوالر (رابط + پروب طول کوتاه)
در مدل هاي گیره اي، سیلیکونی، واي سنسور و رپ سنسور

در سه سایز نوزاد، اطفال و بزرگسال

SPO2 Sensorپروب  پالس اكسي متر

پروب هاى پالس اکسى متر قابل استفاده بر روى دستگاه هاي مانیتورینگ
متناسب با انواع دستگاه پالس اکسی متر رومیزي

داراى دقت باال در هنگام اندازه  گیرى
همراه با ایمنى باال و چسبندگى مناسب بدون ایجاد حساسیت

موجود در دو نوع فومی و پارچه اي
در سه سایز نوزاد، اطفال و بزرگسال
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پالس اكسيمتر انگشتي

انگشتى اطفال واى سنسور نوزاد سیلیکونى بزرگسال

A، B، D موجود در سه مدل
 (HR) داراي اندیکاتور ضربان قلب

قابلیت خاموش شدن به صورت اتوماتیک
قابل استفاده دربیمارستان، منزل، مرکز درمانی وآمبوالنس و غیره

(Spo2) اندازه گیري درصد اکسیژن اشباع شده در خون
صفحه نمایش رنگی با قابلیت نمایش اطالعات در چهار جهت، به 

(Cو A مدل) صورت چرخشى
(Cو A مدل) قابلیت تنظیم دستگاه با استفاده از کلید منو

مقاومت در برابر نفوذ آب
داراي نشانگر باطري
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NIBP Cuff

NIBP Tube 

Monitoring Cable

(ECG) متناسب با انواع دستگاه هاي مانیتورینگ
داراى دو نوع طول (3/5 مترى) و ماژوالر (ترانک + لیدوایر)

داراى سه نوع 4،3 و 5 لید
موجود در دو نوع دکمه  اي و گیره اي

CF داراي استاندارد

داراي انواع تک لول و دو لول
موجود در دو مدل تیوب دار و بدون تیوب

موجود در 7سایز مختلف نوزاد، اطفال و بزرگسال

NIBP كاف

كابل  مانيتورينگ

داراي طول استاندارد
داراى کانکتور استاندارد جهت اتصال به کاف و دستگاه

مقاوم در برابر پوسیدگى و پارگى

NIBP شيلنگ

لوازم دستگاه مانيتورينگ عالئم حياتی و الكتروكارديوگراف
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Electroshock Cable (DC shock)

Patient Cable (ECG)

Stress Test Cable (ECG)

داراي طول استاندارد
کیفیت و مقاومت بسیار باال در مقابل پارگی و نویز

موجود در دو نوع گیره اي و دکمه اي
CF داراي استاندارد

متناسب با انواع دستگاه هاي الکتروشوك
داراي دو مدل طول بلند (4متري) و ماژوالر (ترانک+لیدوایر)

داراي دو نوع 3 لید و 4 لید
در دو مدل دکمه اي و گیره اي

CF داراي استاندارد

داراى طول استاندارد
کیفیت و مقاومت بسیار باال در مقابل پارگى و نویز

موجود در دو نوع گیره اى و دکمه اى 
CF داراي استاندارد

كابل  الكتروشوك

كابل بيمار

كابل  تست ورزش
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ECG  الكترودهاي دستگاهChest Electrodes

قابلیت چسبندگی و دوام مناسب
عدم ایجاد نویز در هنگام استفاده

مقاوم در برابر نفوذ مایعات
داراي پد ضد حساسیت

solid و  Liquid در دو مدل با ژل
داراي سایزهاي مناسب اطفال و بزرگسال

ECG Clamps

استحکام  مناسب جهت استفاده طوالنى مدت
رسانایى باال و عدم ایجاد نویز در هنگام استفاده 

داراى دو سایز اطفال و بزرگسال 

دستبند الكتروكارديوگراف

ECG Suction

سبک و با قدرت مکندگی مناسب بدون ایجاد کبودي روي پوست بیمار
عدم ایجاد نویز در هنگام استفاده

داراي روکش از جنس کلرید نقره و رسانایی باال
مقاوم در برابر زنگ زدگی و خوردگی

داراي دو سایز اطفال و بزرگسال

پوآر الكتروكارديوگراف
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Patient Cable (ECG)

شامل کاف، گیج و پوار
داراى کیفیت و دقت باال 

کاف ها در 7 سایز مختلف (نوزاد-اطفال-بزرگسال)

فشارسنج

Infrared Digital Thermometer

نمایش دما در دو واحد سانتیگراد و فارنهایت 
قابلیت اندازه گیرى دماى بدن و محیط 

داراى زنگ هشدار در صورت وجود تب
قابلیت اندازه گیرى دما در کوتاهترین زمان 

داراي منو تنظیمات ساده و کاربري آسان
داراي صفحه نمایش بزرگ 

داراى حافظه ي داخلی
قابل استفاده در مراکز درمانی، منزل و محیط کار

تب سنج ديجيتالي غير تماسي

Single use Defibrillator Pad

داراي پد ضد حساسیت با قابلیت چسبندگی و دوام متناسب
متناسب با انواع دستگاه هاى الکتروشوك

داراي کاربرد چند منظوره جهت شوك، پیس میکر و غیره
Wire Out و مدل (Radio Transparent) در انواع مختلف ساده، ضد اشعه

داراى دو سایز اطفال و بزرگسال

پد الكتروشوك يكبار مصرف
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