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ــد.  ــی اقتصــادی کشــورها را تشــکیل می ده ــی شــدن و پیچیدگ ــم صنعت ــزای مه ــاوری یکــی از اج فن
اقتصادهــای پیچیــده، اقتصادهایــی هســتند کــه می تواننــد حجــم زیــادی از دانــش مرتبــط را در قالــب 
ــار هــم جمــع کــرده و مجموعــه متنوعــی از کاالهــای دانش بنیــان را تولیــد  ــزرگ افــراد کن شــبکه های ب
کننــد. در واقــع، میــزاِن پیچیــده بــودن یــک اقتصــاد، در قالــب کاال یــا محصولــی در نظــر گرفتــه می شــود 

کــه در نهایــت، روانــه بازارهــای جهانــی می شــود.

اقتصــاد دانش بنیــان اقتصــادی اســت کــه کاربــرد دانــش و اطالعــات در آن اهمیــت باالیــی داشــته و 
تولیــد و توزیــع، مبتنــی بــر آن شــل گرفته و ســرمایه گذاری در صنایــع بــا محوریــت دانــش مــورد توجــه 
خاصــی قــرار گرفتــه اســت. حرکــت اقتصادهــا بــه ســمت دانش بنیــان شــدن عــالوه بــر اینکــه موجــب 
افزایــش تــوان رقابتــی کشــورها می شــود، می توانــد در حــوزه تجــارت خارجــی نقــش مهمــی در اقتصــاد 

جهانــی ایفــا کنــد.

محصــوالت دانش بنیــان ایرانــی نیــز کــه حاصــل دانــش و تجربــه متخصصــان و فارغ التحصیــالن 
دانشــگاهی اســت، از طریــق 7000 شــرکت دانش بنیــان تولیــد می شــود. ایــن شــرکت ها کــه بعضــًا بــه 
ــروش و در  ــارد دالر ف ــش از 10 میلی ــل شــده اند در ســال گذشــته بی ــاوری تبدی ــزرگ فن ــای ب کارخانه ه

ــف داشــته اند. ــه کشــورهای مختل ــارد دالر صــادرات ب حــدود 1 میلی

شــرکت های  و  اســتارتاپ ها  حامــی  نهــاد  به عنــوان  ریاســت جمهوری  فنــاوری  و  علمــی  معاونــت 
دانش بنیــان، مســئول شناســایی و انتخــاب ایــن شرکت هاســت و به عنــوان مهم تریــن مرجــع هدایــت، 

ــران شــناخته می شــود. ــاوری در کشــور ای ــری و توســعه حــوزه فن راهب

ــه ای منتخــب از محصــوالت دارای ســابقه و  ــر، مجموع ــاب دیگ ــد کت ــه همــراه 29 جل ــاب حاضــر ب کت
یــا پتانســیل صادراتــی اســت کــه  بــا اســتفاده از اطالعــات اظهارشــده از ســوی شــرکت های منتخــب 
جهــت ارائــه بــه مشــتریان بین المللــی، بازرگانــان و مقامــات دولتــی و دانشــگاهی عالقه منــد بــه 

ــه شــده اســت. ــن محصــوالت تهی اســتفاده از ای

پیشگفتارپیشگفتار

ایــن مجموعــه از برگــزاری دو کمیتــه تخصصــی و بازرگانــی به طــور جداگانــه و بررســی مرحلــه ای 
محصــوالت بــا حضــور کارشناســان فنــی و بازرگانــی در چارچــوب بررســی ســوابق تولیــد و فــروش شــرکت، 
ــد و صــادرات و خدمــات  ــروی انســانی متخصــص، ظرفیت هــای تولی ــی و نی ــه دانــش فن دسترســی ب

پــس از فــروش منتــج شــده اســت.
 

در ایــن فرآینــد کمیته هــای تخصصــی بــا حضــور کارشناســان مرکــز شــرکت ها و مؤسســات دانش بنیــان 
معاونــت علمــی و فنــاوری بــه ریاســت دکتــر رضــا اســدی فــرد و راهبــری مهنــدس مجتبی هوشــمندزاده 
برگــزار گردیــده و کمیته هــای بازرگانــی بــه سرپرســتی مهنــدس مهــدی قلعه نــوی و راهبــری مهنــدس 
روح اهلل اســتیری و حضــور بازرگانانــی از بخــش خصوصــی برگــزار شــد کــه در اینجــا از زحمــات و 

حمایت هــای ایــن دو گــروه تشــکر ویــژه دارم.

از مدیــر پــروژه، ســرکار خانــم زهــرا افضلــی نیــز کــه بــا مســئولیت پذیری بــاال از ابتــدای پــروژه بــا 
ایده هــای خالقانــه بــه طراحــی و پیشــبرد پــروژه اهتمــام ویــژه داشــته اند تشــکر ویــژه دارم.

همچنیــن بــر خــود الزم می دانــم از زحمــات، همــت بــاال و اهتمــام ویــژه ســایر همــکاران کــه زحمــت 
ارزیابــی و گــردآوری، پیگیــری از شــرکت ها، انتخــاب و بازنویســی متــون و در نهایــت ویراســتاری و 

ــم: ــر و تشــکر نمای ــده داشــته اند تقدی ــاب را برعه ــن کت طراحــی ای

تیم نظارتی طرح: محمد ترابی و فرشته الهی
تیــم ارزیابــی، تحریریــه، ویراســتاری و طراحــی: مریــم مهرابــی، فاطمــه محمــدی ســیانی، شــهرزاد 

بحــری زاده، محمدحســین پوردبــاغ، مســعود خلیلــی

ــه در کشــور مقصــد  ــل ارائ ــف قاب ــه روش هــای مختل ــوق ب ــه محصــوالت ف ــم ک ــد می کن در اینجــا تأکی
می باشــد. روش هایــی همچــون صــادرات محصــوالت نهایــی، صــادرات محصــوالت نیمه ســاخته و 
مونتــاژ در مقصــد، تولیــد مشــترک در کشــور مقصــد و ســایر همکاری هــای اقتصــادی کــه در کلیــه مــوارد 
ــان  ــی شــرکت های دانش بنی ــی مال ــوان حام ــاوری به عن ــادل فن ــدوق توســعه صــادرات و تب ــوق، صن ف
صادراتــی، آمــاده ســرمایه گذاری مشــترک در کشــور مقصــد و ضمانــت محصــوالت خریــداری شــده 

می باشــد.

همچنیــن در انتهــای کتــاب فهرســتی از کارگــزاران تجاری ســازی و انتقــال فنــاوری، خانه هــای نــوآوری و 
فنــاوری )iHiT( مســتقر در کشــورهای مختلــف و شــرکت های مدیریــت صــادرات مــورد تأییــد معاونــت 

علمــی و فنــاوری جهــت برقــراری ارتبــاط ذکــر شــده اســت.

ــبی از  ــناخت مناس ــده و ش ــع ش ــد واق ــدگان مفی ــرای مراجعه کنن ــر ب ــاب حاض ــدوارم کت ــان امی در پای
پیشــرفت های فنــاوری در ایــران ارائــه دهــد.

با تشکر
مــهــرداد امــانی اقدم

مدیرعامل صندوق توسعه صادرات و تبادل فناوری
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مقدمه
ریشه صنعت و صادرات در نگاه ایرانیان

ســرزمین کهــن ایــران، از دیربــاز سرچشــمه دانــش و صنعــت بــوده و ایرانیــان نقــش قابل توجهــی در 
توســعه، تکامــل و ترویــج علــم و آگاهــی بشــریت داشــته اند. اکثــر مورخــان جهــان بــر ایــن باورنــد کــه 
قســمت اعظــم پیشــرفت های علــوم و تمــدن بشــری مدیــون تمــدن ایرانیــان بــوده و درخشــان ترین 
آثــار هنــری و عالی تریــن ســطوح صنعتــی از ذهــن ایرانیــان تراویــده اســت. صنایــع فلــزکاری، صنعــت 
کشــاورزی، داروســازی و کیمیاگــری بــا مضامینــی شــامل لعــاب دادن کاشــی ها، رنگــرزی فرش هــا، 
ــژه  ــه وی ــوازات توج ــه م ــوده اســت. ب ــم ب ــان قدی ــه ایرانی ــورد توج ــع م ــا و شیشــه ها از صنای پارچه ه
بــه توســعه صنعــت، ســابقه ی ارتباطــات تجــاری متقابــل ایرانیــان بــا ســایر تمدن هــا در شــرق و مرکــز 
آســیا، اروپــا و آفریقــا قدمتــی دیرینــه دارد و ایرانیــان از دیربــاز بــا قــرار گرفتــن در مســیر جــاده ابریشــم 

ــی نقــش بســزایی داشــته اند. ــی، در گســترش نوع دوســتی جهان ــن تجــارت دریای و همچنی
ــتانی مان  ــرزمین باس ــد در س ــر و تولی ــت، هن ــرای صنع ــود، ب ــاکان خ ــون نی ــروز همچ ــان ام ــا ایرانی م
ــه و تجــارت محصــوالت  جایگاهــی تحول آفریــن و ســازنده قائــل هســتیم و توســعه تعامــالت فناوران
صنعتــی دانش بنیــان بــا ســایر کشــورها را فرصتــی بــرای دوســتی و گســترش پیوندهــای مشــترک 

ــم. ــداد می نمایی قلم
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ــش واردات،  ــادرات و کاه ــش ص ــتغال زایی، افزای ــزوده، اش ــاد ارزش اف ــل ایج ــه دلی ــی ب ــعه صنعت توس
ــک  ــذار از ی ــران داراســت و گ ــوری اســالمی ای ــا و سیاســت های جمه ــی در برنامه ه ــگاه بســیار باالی جای
اقتصــاد وابســته بــه نفــت و مــواد خــام معدنــی بــه اقتصــادی صنعتــی و تولیــدی به خصــوص متکــی 
ــده اســت. در حــال حاضــر  ــن منظــور اتخــاذ گردی ــرای ای ــه ب ــی اســت ک ــن، راه کالن ــر فناوری هــای نوی ب
ــه حوزه هــای  ــه حوزه هــای خدماتــی و 50 درصــد دیگــر ب ــران ب ــی ای 50 درصــد از تولیــد ناخالــص داخل
صنعتــی و تولیــدی اختصــاص دارد کــه شــامل 10 درصــد صنعــت کشــاورزی و غذایــی، 14 درصــد صنعــت 

نفــت و گاز و 26 درصــد ســایر صنایــع تولیــدی می باشــد.

در ایــن میــان صنایــع متنوعــی نظیــر داروســازی، تجهیــزات پزشــکی، ســاختمان، ارتباطــات و مخابــرات، 
انــرژی، معــدن، مــواد شــیمیایی و ... دارای ســهم متنوعــی از تولیــد ناخالــص داخلــی ایــران می باشــند 
کــه تولیــدات آن هــا عــالوه بــر پوشــش حجــم قابل توجهــی از نیــاز داخــل، بــه مقاصــد متنوعــی صــادر 
می گــردد. براســاس داده هــای گمــرک جهانــی1، جمهــوری اســالمی ایــران در ســال 2021 صادراتــی معــادل 
75 میلیــارد دالر داشــته اســت کــه تقریبــًا نیمــی از آن بــه صنایــع غیرنفتــی و محصــوالت صنعتــی 
فــرآوری شــده اختصــاص دارد. مــواد پیشــرفته صنعتــی، محصــوالت میانــی مــواد شــیمیایی، محصــوالت 
کشــاورزی و صنایــع غذایــی همگــی از جملــه صنایعــی هســتند کــه در ایــن بیــن، حجــم صــادرات بیشــتری 

را شــامل می شــوند.

1 www.trademap.org 

سهم حوزه فعالیت های مختلف
 از تولید ناخالص داخلی ایران

صادرات غیرنفتی ایران در سال ۲۰۲۱
براساس داده های گمرک جهانی1
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تجهیزات پزشکی

توجــه بــه توســعه فناوری هــای نویــن، تجاری ســازی و رســوخ آن در صنایــع تولیــدی، ســبب گردیــده در 
دهــه گذشــته جمهــوری اســالمی ایــران، حرکــت رو بــه رشــدی را در ایــن زمینــه تجربــه نمایــد؛ موضوعــی 
کــه در ایــران در قالــب توســعه شــرکت های دانش بنیــان صــورت گرفتــه اســت. بــر ایــن اســاس منظــور از 

شــرکت دانش بنیــان بدیــن شــرح اســت؛
یــک شــرکت خصوصــی کــه تولیدکننــده محصــوالت و یــا ارائــه دهنــده خدماتــی اســت کــه شــامل ســه 

ویژگــی زیــر باشــند:
  1.   کاال و یــا خدمــت ارائــه شــده توســط شــرکت دارای ســطح فنــاوری بــاال و یــا متوســط بــه بــاال باشــد 

و دانــش فنــی آن پیچیدگــی فنــی قابل توجهــی داشــته باشــد )شــرط ســطح فنــاوری(.
  2.   طراحــی کاال و یــا خدمــت در شــرکت مبتنــی بــر تحقیــق و توســعه داخلــی و یــا انتقــال فنــاوری باشــد 

)شــرط طراحــی مبتنــی بر تحقیق و توســعه(.
  3.   شرکت قادر به تولید و ارائه کاال یا خدمت مذکور به بازار باشد )شرط تولید(.

در حــال حاضــر بیــش از 7 هــزار شــرکت دانش بنیــان در ایــران در حــال تولیــد محصــوالت و ارائــه 
خـــــدمات در حــوزه فناوری هــای مخــــــتلف می باشــند. ایــن شــرکت ها مجــــــموعًا تولیدکننــده بیــش از 
15 هــزار محصــول و یــا خدمــت هســتند و اشــتغال مســتقیم در آن هــا کــه عمومــًا شــامل افــراد بــا ســطح 

تحصیــالت بــاال اســت، در حــدود 250 هــزار نفــر اســت.

در مــورد مقاصــد عمــده صادراتــی ایــران هــم الزم بــه توضیــح اســت کشــورهای چیــن، هنــد، اندونــزی، 
روســیه، ازبکســتان، غنــا، آلمــان و آفریقــای جنوبــی و همچنیــن از میــان همســایگان منطقــه ای، عــراق، 
ترکیــه، امــارات، افغانســتان، پاکســتان، عمــان، ترکمنســتان و آذربایجــان بیشــترین ارزش دالری واردات 

از ایــران را بــه خــود اختصــاص داده انــد.
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جایگاه فناوری های نوین در صنعت ایران 
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ــران  ــوری اســالمی ای ــوزه ســالمت و اقتصــاد جمه ــژه ای در ح ــگاه وی ــزات پزشــکی، از جای ــت تجهی صنع
برخــوردار اســت و در چنــد ســال گذشــته، فعالیــت شــرکت های متعــدد کوچــک و متوســط در ایــن صنعــت 

و بهره گیــری از تولیــدات آن هــا یکــی از ابزارهــای مؤثــر در مقابلــه بــا بیمــاری کرونــا بــوده اســت.
بــا اجــرای طــرح تحــول ســالمت، صنعــت و محصــوالت تجهیــزات پزشــکی در ایــران به منظور ارائــه خدمات 
ــدا  ــری پی ــگاه بســیار ویژه ت ــی توســط بیمــاران، جای ــه پرداخت ــزان هزین ــر و کاهــش می ــی باکیفیت ت درمان
کــرده اســت. در حــال حاضــر صنعــت تجهیــزات پزشــکی، یکــی از صنایــع مــورد توجــه به منظــور ایجــاد 
ارزش افــزوده و اشــتغال در ایــران می باشــد. هرچنــد، صــادرات ســاالنه ایــن حــوزه در ســال 2021، چیــزی 
حــدود 20 میلیــون دالر بــوده اســت و ایــن صنعــت درصــد کمــی از GDP ایــران را بــه خــود اختصــاص داده 
اســت، ولــی برنامه ریزی هــا و ســرمایه گذاری های موجــود در ایــن زمینــه نویدبخــش توســعه چشــمگیر آن 

می باشــد.
بــا توجــه بــه ماهیــت میــان رشــته ای صنعــت تجهیــزات پزشــکی و بهره گیــری از فناوری هــای نویــن بســیار 
ــوان ایــن صنعــت را  ــاوری، مــواد پیشــرفته و ...، می ت ــر الکترونیــک و ســخت افزار، زیســت فن در آن، نظی
اساســاً صنعتــی درآمیختــه بــا فناوری هــای هایتــک به حســاب آورد. موضوعــی کــه بــا توجــه بــه فعالیــت 

جایگاه صنعت تجهیزات پزشکی در میان صنایع ایران و تولیدات دانش بنیان

بیــش از 450 شــرکت دانش بنیــان ایرانــی و عرضــه بیــش از 750 محصــول فناورانــه توســط آن هــا نیــز 
قابــل برداشــت اســت. در چنــد ســال اخیــر بــا وجــود اینکــه صنعــت تجهیــزات پزشــکی نســبت بــه ســایر 
صنایــع فعــال در ایــران دارای حجــم بــازار کوچکتــری بــوده اســت، ولــی بــه دلیــل ماهیت دانش بنیــان بودن 
لک آن، شــرکت های دانش بنیــان ایــن صنعــت حــدود 4 درصــد از حجــم تولیــد و اشــتغال دانش بنیــان 

ایــران را بــه خــود اختصــاص داده انــد.
در نهایــت در مــورد صــادرات محصــوالت دانش بنیــان ایــن صنعــت الزم بــه توضیــح اســت کــه در 5 ســال 
ــان فعــال در صنعــت  گذشــته مجموعــاً 130 میلیــون دالر از محصــوالت تولیــدی شــرکت های دانش بنی

تجهیــزات پزشــکی بــه خــارج از ایــران صــادر شــده اســت.

عمده ترین مقاصد صادراتی شرکت های 
دانش بنیان فعال ایرانی در تجهیزات پزشکی

5 %

۱. عراق

۶.  اندونزی

۲. آلمان

۷. بالروس

۳. ترکیه

۸. امارات

۴. مالزی

۹. لهستان

۵. سوئد

۱۰. بلژیک

درصد شرکت های فعال تجهیزات پزشکی
از لک شرکت های دانش بنیان

صــادرات شــرکت های دانش بنیــان ایــران در 5 ســال گذشــته رونــدی رو بــه رشــد داشــته و ایــن شــرکت ها 
در حــال حاضــر چیــزی حــدود 2 درصــد از صــادرات غیرنفتــی ایــران را بــه خــود اختصــاص داده انــد.

عراق، امارات، ترکیه، روسیه، سوریه

افغانستان، پاکستان، هند

هلند، ایتالیا، ترکمنستان 

بزرگترین مقاصد صادراتی شرکت های دانش بنیان ایرانی در ۵ سال گذشته
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تقسیم بندی صنعت تجهیزات پزشکی بر اساس توانمندی های صادراتی دانش بنیان
همانگونــه کــه بیــان شــد ماهیــت میــان رشــته ای صنعــت تجهیــزات پزشــکی و بهره گیــری از فناوری هــای 
ــا فناوری هــای هایتــک  ــا ایــن صنعــت اساســًا صنعتــی درآمیختــه ب نویــن بســیار در آن، ســبب شــده ت
باشــد؛ همچنیــن تعــداد بــاالی شــرکت ها و محصــوالت دانش بنیــان ایرانــی در ایــن صنعــت نیــز، گواهــی 
ــر ایــن موضــوع اســت. در کتــاب حاضــر محصوالتــی گــردآوری شــده اند کــه قابلیــت تقســیم بندی  در  ب

حوزه هــای زیــر را دارنــد:

در ادامــه به منظــور ارائــه شــناخت کلــی نســبت بــه ایــن حوزه هــا، هــر یــک از مــوارد تشــریح و زیردســته های  
آنهــا بیــان می شــود:

۱

۵

۲

۶

۳

۷

۴

تجهیزات تشخیصی پزشکی

تجهیزات بیمارستانی

تجهیزات درمانی پزشکی

تجهیزات بازتوانی و توان بخشی

تجهیزات دندانپزشکی

مواد و ملزومات مصرفی پزشکی

تجهیزات آزمایشگاهی

1

2

تجهیزات تشخیصی پزشکی

تجهیزات درمانی پزشکی

شروع فصل از صفحه ۲4

شروع فصل از صفحه ۱۰۶

ــرای  ــه ب ــتند ک ــکی هس ــزات پزش ــته، تجهی ــن دس ــه در ای ــای گرفت ــوالت ج ــور از محص منظ
تشــخیص بــه کار می رونــد. در ایــن دســتگاه ها بــر مبنــای عالئمــی کــه بیمــار بــروز می دهــد 
یــک تســت تشــخیصی انجــام می شــود تــا وضعیــت درونــی بیمــار ارزیابــی شــود. پزشــک 
یــا تکنســین مربوطــه بــه دنبــال هرگونــه ناهنجــاری در ارگان هــای تحــت تأثیــر بیمــاری یــا 
ــا آن را مشــخص  ــد ت ــم شــده اند، می گردن ــن عالئ ــروز ای ــه ســبب ب ــدن ک ــی از ب بخش های
ــت  ــم دریاف ــًا دارای مکانیزی ــاب عموم ــن کت ــه شــده در ای ــزات تشــخیصی ارائ ــد. تجهی کنن
ــا پرتودهــی  بازخــورد از بافت هــا و اعضــای بیمــار پــس از ارســال پالس هــای الکتریکــی و ی
هســتند. ایــن تجهیــزات می تواننــد عالئــم حیاتــی بیمــار و نیــز ســیگنال های قلبــی، مغــزی، 
عصبــی و عضلــه ای را ثبــت نماینــد و یــا توده هــا و تومورهــای ســرطانی را تشــخیص دهنــد. 
محصــوالت ایــن حــوزه به طورکلــی ملــزم بــه اخــذ تأییدیه هــای داخلــی نظیــر پروانــه ســاخت 

ــر CE هســتند. ــی نظی ــران و تأییدیه هــای بین الملل ــزات پزشــکی ای از اداره لک تجهی

تجهیــزات درمانــی مدنظــر در ایــن دســته بــرای درمــان برخــی از بیماری هــا در شــرایط پزشــکی 
خــاص، طراحــی شــده اند و از تکنولوژی هــای مــدرن اســتفاده می کننــد؛ بــه ایــن صــورت کــه 
برخــی ناهنجاری هــای خــاص درون ارگان هــای تحــت تأثیــر بیمــاری یــا بافت هــای درون بــدن 
را مــورد هــدف قــرار داده و عملکــرد آن هــا را بازیابــی می کننــد. انجــام ایــن کار ممکــن اســت 
بــا جراحی هایــی کــه بــرای شــرایط پزشــکی خاصــی طراحــی شــده اند، همــراه باشــد. مکانیــزم 
تجهیــزات درمانــی عمومــاً تهاجمــی )نظیــر ادوات و تجهیــزات جراحــی( و غیرتهاجمــی )نظیر 
ونتیالتورهــا، ماشــین های همودیالیــز، لیــزر و پالســما تراپــی( اســت. محصــوالت ایــن حــوزه 
به طورکلــی ملــزم بــه اخــذ تأییدیه هــای داخلــی نظیــر پروانــه ســاخت از اداره لک تجهیــزات 

پزشــکی ایــران و تأییدیه هــای بین المللــی نظیــر CE هســتند.
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3۵

۴

۶

تجهیزات بیمارستانیتجهیزات دندانپزشکی

تجهیزات آزمایشگاهی

تجهیزات بازتوانی و توان بخشی

شروع فصل از صفحه ۱۶۰

شروع فصل از صفحه ۱۹۸

شروع فصل از صفحه ۱۷۲
شروع فصل از صفحه ۲۱۲

ــرد در  ــزات دارای کارب ــن دســته پیداســت، محصــوالت و تجهی ــوان ای ــه از عن ــه ک همان گون
حــوزه دندانپزشــکی در آن گنجانــده شــده اند. ایــن محصــوالت یــا دارای ماهیــت مصرفــی 
ــا  ــد. ب ــا به صــورت تجهیــزات، توســط دندان پزشــکان مــورد اســتفاده قــرار می گیرن بــوده و ی
ــر  ــه زیردســته های زی ــاب ب ــن دســته از کت ــدرج در ای ــه من ــح محصــوالت فناوران ــن توضی ای

تقســیم شــده اند:

در ایــن دســته، محصــوالت مــورد اســتفاده در بیمارســتان ها کــه دارای کاربردهــای تخصصــی 
و یــا عمومــی هســتند، عرضــه شــده اند. ایــن تجهیــزات شــامل ادواتــی اســت کــه یــا 
به صــورت متــداول در بیمارســتان ها بــه کار گرفتــه می شــوند و یــا در اســتریل کــردن، امحــا 
و بی خطرســازی پســماندهای عفونــی مــورد اســتفاده قــرار می گیرنــد. لــذا ایــن محصــوالت 

قابــل تقســیم بــه دو دســته زیــر می باشــند:

اســتفاده از تجهیزات آزمایشــگاهی پزشــکی اغلب در کلینیک های پزشــکی یا آزمایشــگاه های 
ــرای  ــاب ب ــن کت ــده در ای ــه ش ــگاهی ارائ ــزات آزمایش ــود. تجهی ــاهده می ش ــخیصی مش تش
آنالیــز خــون، ادرار، ژن هــا و دیگــر مــواد بیولوژیکــی مــورد اســتفاده قــرار می گیرنــد و شــامل 

دو نــوع دســتگاه آنالیــز و دســتگاه آماده ســازی هســتند.

تجهیزاتــی کــه در توان بخشــی بــه افــراد معلــول یــا دارای نقــص عضــو مــورد اســتفاده قــرار 
می گیرنــد، در ایــن دســته قــرار داده شــده اند. ایــن تجهیــزات جهــت جبــران معلولیت هــای 
ــن  ــه حساســیت ای ــا توجــه ب ــد. ب ــه کار می رون ــی اعضــای آســیب دیده ب ــا بازتوان اعضــا و ی
ــر  ــی نظی ــای داخل ــه اخــذ تأییدیه ه ــزم ب ــی مل ــن حــوزه به طورکل ــزات، محصــوالت ای تجهی
 CE ــر ــی نظی ــران و تأییدیه هــای بین الملل ــزات پزشــکی ای ــه ســاخت از اداره لک تجهی پروان

ــرای افــراد دارای معلولیــت مناســب می باشــند. هســتند و ب

مــواد پیشــرفته موجــود در ایــن حــوزه از نظــر زیســت ســازگاری و تســت های مربوطــه عمومــًا 
مــورد بررســی قــرار می گیرنــد. ایــن تجهیــزات به صــورت کلــی ســاخته شــده از آلیاژهــای فلــزی 

تیتانیومــی، فوالدهــای گریــد پزشــکی و یــا کامپوزیت هــای پلیمــری و ســرامیکی هســتند.

ــوزاد و دســتگاه  ــا ن ــور، تخت هــای احی ــر انکوبات ــزات شــامل دســتگاه هایی نظی ــن تجهی ای
تصفیــه آب هــای مــورد اســتفاده بیمارســتانی ماننــد همودیالیــز و محصوالتــی نظیــر رگیاب و 

ــرد دارنــد. مونومتــر می باشــند کــه به صــورت متــداول در بیمارســتان ها کارب

یونیت هــای معرفــی شــده شــامل تجهیــزات جانبــی نظیــر توربین هــای یــک بــار مصــرف و 
دائمــی و ساکشــن ها می باشــند.

یــا  و  ادوات  و  تجهیــزات  استریل ســازی  دســتگاه  نــوع  از  شــده  معرفــی  دســتگاه های 
بی خطرســازی و امحــا پســماندهای عفونــی هســتند. مکانیــزم عملکــرد تکنولوژیــک در 
ایــن تجهیــزات عمومــاً براســاس دمــا و فشــار بــاال، اســتفاده از فنــاوری پالســما و اســتفاده 
ــف وســیعی از  ــردن طی ــرای اســتریل ک ــن دســتگاه ها ب ــای اســتریل کننده اســت. ای از گازه
تجهیــزات بیمارســتانی شــامل ابــزارآالت جراحــی و دندان پزشــکی و همچنیــن امحــا و 

بی خطرســازی پســماندهای عفونــی کاربــرد دارنــد.

بخش اول | تجهیزات تخصصی بیمارستانی:بخش اول | مواد پیشرفته مورد استفاده در حوزه دندان:

بخش دوم | تجهیزات یونیت دندانپزشکی:
بخش دوم | دستگاه های پیشرفته استریل:
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مواد و ملزومات مصرفی پزشکی۷

شروع فصل از صفحه ۲۲۸

ایــن دســته از محصــوالت، شــامل توانمندی هــای شــرکت های دانش بنیــان در زمینــه کاالهــا 
و محصــوالت بــا ماهیــت مصرفــی از میــان تجهیــزات پزشــکی می باشــند. علی رغــم اینکــه 
طیــف وســیعی از محصــوالت قابلیــت قرارگیــری در ایــن دســته را دارنــد، در ایــن کتــاب فقــط 
بــه محصوالتــی اشــاره شــده اســت کــه به طورکلــی ملــزم بــه اخــذ تأییدیه هــای داخلــی نظیــر 
 CE ــر ــی نظی ــران و تأییدیه هــای بین الملل ــزات پزشــکی ای ــه ســاخت از اداره لک تجهی پروان

هســتند و شــامل گروه هــای زیــر می شــود:

الزم بــه ذکــر اســت کیت هــای تشــخیصی و خدمــات بیوانفورماتیــک در فصــل ســوم؛ جلــد 
چهــارم مجصــوالت و تجهیــزات دانش بنیــان؛ کتــاب دارو و ســالمت ذکــر شــده اســت.

پروتزهــای معرفــی شــده، از نــوع کاشــتنی و ارتــز هســتند و به صــورت دائمــی یــا غیردائمــی 
مــورد اســتفاده قــرار می گیرنــد. ایــن محصــوالت قابلیــت جایگزینــی بــا اعضایــی نظیــر 
اســتخوان ها، مفاصــل و یــا درمــان در بیماری هــای چشــمی نظیــر قــوز قرنیــه را دارنــد. الزم 
بــه توضیــح اســت محصــوالت ایــن دســته، تســت های الزم نظیــر زیست ســازگاری، مقاومــت 

ــد. ــر گشــتاور و ... را گذرانده ان در براب

لنزهــای پزشــکی به صــورت دائمــی و غیردائمــی مــورد اســتفاده قــرار می گیرنــد. عمومــًا ایــن 
لنزهــا از جنــس پلیمرهــای آبدوســت و آبگریــز آکریلیکــی هســتند و بــرای رفــع بیماری هــای 
چشــمی نظیــر اصــالح عیــوب انکســاری، جایگزینــی عدســی طبیعــی و آب مرواریــد )جراحــی 

کاتاراکــت( اســتفاده می شــوند.

محصــوالت ایــن دســته شــامل مــواردی نظیــر انــواع ســوزن، ماســک، پانســمان، نــخ جراحــی 
و یــا ... اســت کــه از جملــه ملزومــات بــه کار گرفتــه شــده در کلیــه فعالیت هــای درمانــی و 
پزشــکی هســتند و حوزه هــای پاتوبیولــوژی و جراحــی را می تــوان به عنــوان اصلی تریــن 

ــرد. ــام ب زمینه هــای اســتفاده از آن هــا ن

بخش دوم | پروتزها:

بخش اول | لنزها:

بخش سوم | ملزومات مصرفی پزشکی:
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سال تاسیس:

معرفی محصول:
سیســتم مانیتورینــگ عالیــم حیاتــی جهــت مراقبــت ایمــن و مؤثــر از بیمــاران مــورد اســتفاده قــرار 
ــژه  ــای وی ــتری در محیط  ه ــاالن بس ــودکان و بزرگس ــوزادان، ک ــرای ن ــتفاده ب ــل اس ــرد و قاب می گی
مراقبــت از بیمــار می باشــد. ایــن سیســتم بــا حالــت کاری پیوســته، قابلیــت مانیتــور کــردن عالئــم 
حیاتــی ECG و نــرخ تنفــس، انحــراف ســگمنت ST، آنالیــز 13 نــوع آریتمــی، SpO2 ،NIBP و 
پارامتر هــای CO ،)AWRR ،RR( AA ،O2 ،N2O ،CO2 ،RAINBOW، چهــار کانــال NIBP، دو کانــال 
دمــا و عمــق بی هوشــی )BFA( را داراســت. سیســتم مانیتــور عالئــم حیاتــی دارای ماژول هایــی 
بــرای اندازه گیــری پارامتر هــای مختلــف، رکــوردر، سیســتم آالرم، امــکان اتصــال بــه شــبکه ســانترال 
و امــکان اتصــال بــه مانیتــور دوم می باشــد. انــواع مدل  هــای سیســتم مانیتورینــگ عالئــم حیاتــی 

تولیــدی شــرکت پوینــدگان راه ســعادت عبارتنــد از:
 	B9 البرز
 	TC آریا و آریا
 	S1800 و S1600 نوین
 	 )H12-H18-V18( زاگرس الوند
 	SAHAND PRO و SAHAND سانترال

1۳77

شرکت پویندگان راه سعادت 

دستگاه مانیتورینگ عالئم حیاتی
مدل های البرز، آریا، نوین، زاگرس الوند، سانترال

 این محصول، تجهیز نهایی با ماهیت B2B است.

مشخصات فنی:

مزایای رقابتی:
طراحی پیشرفته	 
زمان شروع به کار سریع	 
محافظ صفحه نمایش ضد ضربه و ضد خش	 

www.saadatco.comwww.saadatco.com

کاربـــــــــــرد:
مورد استفاده در بخش  های اورژانس، اتاق عمل جنرال، اتاق عمل 
قلب باز، ریکاوری، ICU ،CCU در بیمارستان ها و کلینیک های درمانی 

مشخصات فنینام مدل

S زاگرس ،B9 البرز

صفحه نمایش لمسی	 
پرینتر حرارتی با قابلیت ترسیم 3 شل موج بصورت همزمان	 
 	ECG قابلیت ثبت 12 لید
ارتقاء ماژول IBP از 2 کانال به 4 کانال	 
ــری 	  ــه مــاژول SPOY Masimo Rainbow جهــت اندازه گی ــاء مــاژول SPOY Massimo ب ارتق

ORI ،SpCO ،PVI ،SpHb ،SpMet ،Sp0c :پارامتر هــای خونــی

 	)BFA( سنجش عمق بیهوشی SPO2 )Dual SPO2( اتصال همزمان دو ماژول

اندازه گیــری کپنوگرافــی )میــزان CO2 در تنفــس(، گاز هــای بیهوشــی )Multi Gas(، فشــار مایــع 	 
 )Cardiac Output( داخــل جمجمــه، بــرون ده قلبــی

TC آریا و  آریا

صفحه نمایش لمسی	 
صفحه نمایش رنگی 5 اینچ با رزولوشن 4۸0 × 272 و زاویه دید 170 درجه	 
توانایی نمایش 3 تا 5 نمودار و 10 پارامتر در یک صفحه نمایش	 
ــت ذخیره ســازی 100 	  ــه مــدت ۹6 ســاعت و قابلی ــی )Trend( ب ذخیره ســازی پارامتر هــای حیات

فشــار NIBP و ۸0 آریتمــی رخ داده
 	)Sigma( به مدت 35 ثانیه ECG ذخیره سازی سیگنال
آالرم دیداری و شنیداری	 
 	ST در دقیقه و آنالیز سگمنت PVC نرم افزار تشخیص آریتمی، اعالم تعداد
سه نوع فیلتر جهت حذف نویز الکتروکوتر و محیط	 
دارای کیبورد 6 کلید میانبر	 
باتری داخلی قابل شارژ در سیستم و پایه ها	 
کارکــرد بــا بــرق AC کارکــرد بــا باتــری داخلــی بــه مــدت ۹0 دقیقــه و بــا پایه  هــای F1 یــا FIR بــه 	 

مــدت 12 ســاعت

S1600، S1800

صفحه نمایش رنگی از نوع LCD با رزولوشن ۸0 × 60 و زاویه دید 170 درجه 	 
توانایی نمایش 6 الی ۸ منحنی و 10 پارامتر در یک صفحه نمایش	 
 	NIBP حافظه نموداری ۹6 ساعته و قابلیت ذخیره سازی 500 فشار
نرم افزار ST Segment Analyzer و ARR و اعالم تعداد PVC در دقیقه	 
 	)Multi Page( قابلیت تغییر چینش پارامترها در صفحه نمایش بصورت انتخابی
 	Drug Calculation نرم افزار
تغییر رنگ پارامترها به انتخاب کاربر	 
 	AC باتری داخلی قابل شارژ و کارکرد با برق
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ظرفیت تولید ساالنه: 

مقاصد اصلی صادراتی: 

سال تاسیس:

معرفی محصول:
سیسـتم مانیتورینـگ عالیـم حیاتـی کـه بـه نام  هـای مانیتـور بیمـار، مانیتورینـگ فیزیولوژیـک و 
مانیتـور بالینـی نیـز معـروف می باشـد، اطالعـات مربـوط بـه عالئـم حیاتـی بیمـار را بـه روش  هـای 
مختلـف جمـع آوری کـرده و پـس از تقویـت و پـردازش، آنهـا را بـه صـورت یـک شـل مـوج و یـا 

مقادیـر عـددی بـر روی صفحـه نمایـش ظاهـر می سـازد.
بیمـاران بسـتری در بخش  هـای CCU ،ICU، اورژانـس، اتـاق عمـل و بیمارانـی کـه تحـت اعمـال 
جراحـی بـا ریسـک بـاال قـرار می گیرنـد از جملـه مواردی هسـتند که به این سیسـتم جهت نمایش 
عالیـم حیاتـی بـه صـورت پیوسـته نیـاز دارنـد. مانیتورینـگ بـه پرسـتاران بـه صـورت پیوسـته، 
اطالعاتـی دربـاره بیمـار جهـت ارزیابـی وضعیت وی می دهـد تا بتوانند تصمیمـات درمانی بهتری 
را اتخـاذ کننـد. ایـن دسـتگاه در سـه مـدل 14، 17 و 22 اینـچ طراحـی و سـاخته می شـود و دارای 

4 مـدل زیـر هسـتند:
سفیرا	 
وکترا	 
ویستا	 
صبا	 

 	IEC60601-1-8  2006
 	EN 12470-4  2001
 	ANSI/AAMI EC13  2007
 	IEC60601-2-30  2000
 	ISO 9919  2005
 	IEC60601-1  2005
 	IEC60601-1-4  2004
 	IEC60601-2-49  2000
 	IEC60601-2-34  2000
 	IEC 60601-1-2:2007 - Immunity

15000 دستگاه

اندونزی

1۳72

شرکت مهندسی سازگان گستر 

دستگاه مانیتورینگ عالئم حیاتی
مدل های سفیرا، وکترا، ویستا و صبا

 این محصول، تجهیز نهایی با ماهیت B2B است.

کاربـــــــــــرد:

مشخصات فنی:

مزایای رقابتی:

مراقبت ایمن و مؤثر از بیماران بستری در محیط  های ویژه مراقبت از بیمار

	  ECG ،RESP ،SPO2 ،NIBP ،TEMP ،IBP ،CO2 :قابلیت مانیتورینگ پارامترهای
بخش  هــای مختلــف دســتگاه: مــاژول ECG، تنفــس، دمــا، SPO2 ،NIBP، واحــد کنتــرل و  	

مانیتور
برق دستگاه: تغذیه ورودی ۹ تا 1۸ ولت، 100 تا 240 ولت VA 140 ،AC، 50 تا 60 هرتز. 	
ابعاد دستگاه: صفحه 12 تا 22 اینچی، 150 )ارتفاع( × 630 )طول( × 3۹0 )عرض( میلی متر 	

 	EMC انطباق با الزامات
ادغام سیستم PACS با مانیتور عالیم حیاتی	 
دارای ســه برنامه نویســی جهــت دسترســی بــه اطالعــات BED SIDEهــا، ثبــت عالیــم حیاتی، 	 

مدیریــت داده، نمایــش و فراهــم کــردن امــکان آالرم هــای گوناگون
قیمت مناسب تر نسبت به محصول مشابه	 

استانداردها، مجوزها و تاییدیه  های بین المللی: 

www.sazgan.com

سابقه صادرات:
کمتر از 500 هزار دالر
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معرفی محصول:
کار ایــن دســتگاه اندازه گیــری و نمایــش میــزان دی اکســیدکربن اشــباع در بــازدم تنفســی انســان 
و ســنجش اکســیژن اشــباع خــون از روی ســطح پوســت اســت. ایــن دســتگاه بــا اضافــه شــدن 
یــک سنســور کپنــو بــه دســتگاه ABADIS 907، قابلیــت آن را بــرای اندازه گیــری CO2 اشــباع بــازدم 

افزایــش داده اســت.
مانیتــور عالئــم حیاتــی بــرای ســنجش میــزان اکســیژن اشــباع در خــون، ضربــان قلــب و نمایــش 
منحنــی عملکــرد قلبی-ریــوی، دمــای بــدن و میــزان پرفیــوژن قلبــی مــورد اســتفاده قــرار می گیــرد. 
ایــن مانیتــور بــه پزشــک و کادر درمــان کمــک می کنــد تــا بتوانــد وضعیــت عملکــرد قلبــی و ریــوی 
بیمــار را بررســی نمایــد. طراحــی ایــن محصــول بــه نحــوی می باشــد کــه مطابــق بــا به روزتریــن 
رایان هــای تحــت بســتر پروتل  هــای  بــه شــبکه  های  اســتاندارد های دنیــا قابلیــت اتصــال 
 COVID-19 بیمارســتانی را دارد. مانیتــور وضعیــت ســالمت و بهبــود رونــد بیمــاری در بیمــاران

بــا توجــه بــه درگیــری بافــت ریــه و کاهــش اشــباع اکســیژن در 
ــا دقــت  ــی در بخش  هــای عمومــی ب ــز درمان ــه در مراک خــون ک
بــا دامنــه ســیگنال کــم قابــل  بــاال بخصــوص در بیمــاران 

اســتفاده اســت.
 ABADIS ایــن محصــول از نظــر فنــی و ظاهــر شــبیه محصــول
907 اســت؛ بــا ایــن تفــاوت کــه یــک سنســور )خریــداری شــده از 
شــرکت Respironics( به آن اضافه شــده اســت. یک سنســور 
اندازه گیــری فشــار مطلــق نیــز بــرای اندازه گیــری فشــار محیطــی 
و جبران ســازی اثــر فشــار محیطــی بــر اندازه گیــری انجــام شــده، 

توســط سنســور Capno روی بــرد اصلــی اضافــه شــده اســت.

شامل ماژول پالس اکسیمتر و کپنوگرافی

شرکت پارسیان طب پژوهش  

دستگاه مانیتورینگ عالئم حیاتی

www.parsianmedical.com

سال تاسیس:

سابقه صادرات:

کره جنوبی، اندونزی و ویتنام 

1۳8۳

کمتر از 500 هزار دالر

ظرفیت تولید ساالنه: 
پنج هزار دستگاه

مقاصد اصلی صادراتی: 

تأییدیه مربوط به کپنوگراف و پالس اکسیمتر )محصول دوم و سوم(	 
تأییدیه کیفیت IGC کره جنوبی	 
ISO 13485, ISO80601-2-55 )برای کپنوگراف(	 
CE: ISO80601-2-55 )برای پالس اکسیمتر(	 

 این محصول، تجهیز نهایی با ماهیت B2B است.

کاربـــــــــــرد:

مشخصات فنی:

مزایای رقابتی:

بخش  هــای مختلــف مراکــز درمانــی، اتاق  هــای عمــل، مراکــز تصویربــرداری، اتاق هــای احیــا 
)Recovery(، بخش  هــای ویــژه )NICU ،CCU ،ICU(، مانیتورینــگ تشــخیصی و پیگیــری درمــان 

COVID-19 ــاران ــرای بیم ب

باتری داخلی قابل شارژ با ظرفیت کاری 6 ساعت	 
برق دستگاه: باتری 7.2 ولتی 2.5 آمپر ساعتی لیتیوم یون 	

صفحه نمایش رنگی 7 اینچ به همراه تاچ خازنی	 
 	USB و پورت )Ethernet( قابلیت اتصال به کامپیوتر از طریق پورت شبکه
 	)Low Perfusion( دارای قابلیت حذف نویز ناشی از دامنه پایین سیگنال در بیماران
 	)Auto Rotate( قابلیت تشخیص چرخش جهت صفحه نمایش به صورت اتوماتیک

پردازش سیگنال در 3 رده بندی سنی )بزرگسال، نوزاد و اطفال(	 
قابل حمل و کارایی بسیار آسان، منوی  های در دسترس و کاربردی	 
قیمت مناسب تر نسبت به محصول مشابه	 

استانداردها، مجوزها و تاییدیه  های بین المللی: 
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شرکت پویندگان راه سعادت 

سال تاسیس:

معرفی محصول:
دســتگاه الکتروکاردیوگــراف دنــا )دســتگاه ثبت   کننــده نــوار قلــب( یکــی از مهم تریــن، بی خطرتریــن 
ــری از ســیگنال  های  ــره و رکوردگی و ســاده ترین وســایل پزشــکی جهــت ســنجش، نمایــش، ذخی

قلــب بــرای تشــخیص بســیاری از بیماری  هــای قلبــی اســت.
ــل توجــه  ــرد. قاب ــرار می گی ــوزادان مــورد اســتفاده ق ــرای بزرگســاالن، کــودکان و ن ایــن دســتگاه ب
اســت کــه ایــن دســتگاه بــرای متخصصیــن آمــوزش دیــده کادر درمانــی در تمــام مراکــز درمانــی کــه 
الزامــات مــکان پزشــکی را رعایــت کرده انــد جهــت اهــداف تشــخیصی در نظــر گرفتــه شــده اســت.

1۳77

)ECG( دستگاه الکتروکاردیوگراف
DENA1210 و 12 کاناله DENA650 مدل 6 کاناله

www.saadatco.com

 این محصول، تجهیز نهایی با ماهیت B2B است.

کاربـــــــــــرد:

مشخصات فنی:

مزایای رقابتی:

مراکز پزشکی و بیمارستانی، کلینیک های تخصصی قلب و عروق

مشخصات فنینام مدل

دنا ۶۵۰

صفحه نمایش 5 اینچ رنگی )رزولوشون 4۸0 × 272( با صفحه لمسی مقاومتی 	 
نمایش همزمان 12 لید در صفحه نمایش	 
رکورد حرارتی با رزولوشن باال روی کاغذ 110 میلی متری	 
چاپ همزمان دو )1+1(، سه، چهار)1+3( یا شش کاناله	 
 	)CF کامال ایزوله و محافظت شده در برابر الکتروشوک )نوع
 	 )Manual/Auto/Rhythm( سه حالت رکوردگیری
 	 Rhythm صفحه نمایش اختصاصی در مود
انواع فیلتر: نویز ماهیچه ای )EMG(، برق شهر )HUM(، پایین گذر )Low Pass( و تغییرات 	 

)Drift( ناگهانی سیگنال
باتری لیتیومی قابل شارژ )با امکان ۸ ساعت کارکرد با حدود 150 رکورد(	 

دنا ۱۲۱۰

صفحه نمایش 10.1 اینچ رنگی )رزولوشون 600 ×  1024( با صفحه لمسی خازنی	 
نمایش همزمان 12 لید در صفحه نمایش	 
رکورد حرارتی با رزولوشن باال روی کاغذ 210 میلی متری	 
چاپ همزمان چهار )1+3(، پنج )2+3(، شش )3+3 یا 6(، هفت )1+6(، هشت )2+6(، نه 	 

)3+6( یا دوازده کاناله
 	)CF کامال ایزوله و محافظت شده در برابر الکتروشوک )نوع
 	)Manual/Auto/Rhythm( سه حالت رکوردگیری
 	Rhythm صفحه نمایش اختصاصی در مود
انواع فیلتر: نویز ماهیچه ای )EMG(، برق شهر )HUM(، پایین گذر )Low Pass( و تغییرات 	 

 )Drift( ناگهانی سیگنال
اندازه گیری و تفسیر سیگنال ECG )نرم افزار دانشگاه گالسگو(	 
هوشمند )اختصاص فضای مناسب به هر کانال جهت کاهش تداخل ترسیم سیگنال ها( 	 
نرم افزار پیشرفته مبتنی بر سیستم عامل لینوکس	 
 	)Save( ذخیره سیگنال  های بیمار تا 500 رکورد و امکان بازیابی و رکورد دوباره آن ها

طراحی سبک و کم حجم 
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ظرفیت تولید ساالنه: 

مقاصد اصلی صادراتی: 

سال تاسیس:

سابقه صادرات:

معرفی محصول:
ــرد  ــت، چگونگــی عملک ــی اس ــاری قلب ــا بیم ــالمت ی ــر س ــه بیانگ ــم ک ــخصه  های مه یکــی از مش
سیســتم الکتروکادیوگــراف اســت. بــرای اینکــه بتــوان نحــوه کارکــرد ایــن سیســتم را مــورد مطالعــه 
قــرار داد، راه  هــای گوناگونــی وجــود دارد. یکــی از قدیمی تریــن و پرکاربرد تریــن روش هــا، مطالعــه 
ــوان  ــراف می ت ــه وســیله الکتروکاردیوگ ــب اســت. ب چگونگــی انتشــار ســیگنال  های الکتریکــی قل
ــرداری از نحــوه انتشــار  ــا نمونه ب ســیگنال  های الکتریکــی حاصــل از عملکــرد الکتریکــی قلــب را ب

ایــن ســیگنال در نواحــی مختلــف بــدن مــورد مطالعــه و ســنجش قــرار داد. 

6000 دستگاه

آذربایجان، عراق و سوریه

1۳84

بین 5 تا 10 میلیون دالر

شرکت اوس سینا 

)ECG( دستگاه الکتروکاردیوگراف
مدل سینا 100

www.avecinna.com

 	ANSI/AAMI EC11
 	IEC60601-1
 	IEC60601-1-2
 	DQS استاندارد ایزو 9001:2008 - لک خط تولید - آلمان
 	DQS استاندارد ایزو 13485: 2012 - لک خط تولید - آلمان

 این محصول، تجهیز نهایی با ماهیت B2B است.

کاربـــــــــــرد:

مشخصات فنی:

مزایای رقابتی:

ــت  ــت فعالی ــروق جهــت ثب ــب و ع ــز پزشــکی و بیمارســتانی، کلینیک هــای تخصصــی قل در مراک
الکتریکــی قلــب

قابلیـــت نمایـــش همزمـــان 12 کانال ســـیگنال قلب بصـــورت همزمان با کیفیت بســـیار 	 
بـــاال روی صفحه

قابلیت چاپ سیگنال ECG در سه حالت 1، 3 و 6 کانال	 
دارای باتــری داخلــی بــا قابلیــت روشــن نگه داشــتن دســتگاه بــدون اتصــال بــه بــرق شــهر 	 

تــا ۸ ســاعت
قابلیت حفظ و ذخیره سیگنال ECG برای 150 بیمار	 
دارای تکنولــوژی ضــد نویــز/ پارازیــت، جهــت اطمینــان از تثبیــت خــط پایــه و کاهــش تاثیــر 	 

ــز الکتریکی نوی
بخش  هــای مختلــف دســتگاه: مادربــرد شــامل تقویت  کننــده ســیگنال و بــرد فیلترینــگ و  	

پردازشــگر ســیگنال، ترمــال پرینتــر، کابــل بیمــار، پــوآر، دســتبند و...
برق دستگاه: 110 تا 240 ولت AC، 200 میلی آمپر، 60 ولت آمپر ، فیوز 2000 میلی آمپر 	
ابعاد دستگاه: 2۹۸ × 240 × ۸0 میلی متر 	

ــه ماننــد دریافــت آنالیــز ســیگنال قلــب در زمــان دویــدن بیمــار 	  دارای ماژول  هــای فناوران
روی تردمیــل، حــذف نویز هــای لرزش  هــای ماهیچ هــای بــدون اثرگذاشــتن روی ســیگنال 
اصلــی، کنتــرل تردمیــل از طریــق نرم افــزار، دریافــت ســیگنال قلــب از بــدن بصــورت بــدون 

ســیم )Wireless( و ...
قیمت مناسب تر نسبت به دستگاه مشابه	 

استانداردها، مجوزها و تاییدیه  های بین المللی: 
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مقاصد اصلی صادراتی: 

سال تاسیس:

سابقه صادرات:

معرفی محصول:
ــه قلــب را از طریــق 12 لیــد  ایــن دســتگاه تغییــرات پتانســیل الکتریکــی ناشــی از تحریــک عضل
متصــل بــه بیمــار دریافــت و ثبــت کــرده و آنهــا را بــه شــل مــوج نشــان می دهــد. ایــن دســتگاه 
قابلیــت کارکــرد بــا بــرق شــهر و باتــری را دارد. دســتگاه بــه صــورت غیرپرتابــل ســاخته شــده اســت 
و در مطــب پزشــکان، درمانگاه هــا و کلینیک هــای پزشــکی، بیمارســتان های عمومــی و تخصصــی 

و خانه  هــای بهداشــت روســتاها قابــل اســتفاده اســت.

امارات، عراق، سوریه و افغانستان

1۳86

کمتر از 500 هزار دالر

شرکت داهیان پزشکی پیشرو 
www.dahian-co.com

 )ECG( دستگاه الکتروکاردیوگراف
شش کاناله مدل یاشام 635

 	KIWA از CE
 	 IEC 60601-2-25:2011 و IEC 60601-1:2012 سازگار با استاندار های
 	ISO 13485 میزان رعایت الزامات کنترل طراحی مطابق استاندارد

 این محصول، تجهیز نهایی با ماهیت B2B است.

کاربـــــــــــرد:

مشخصات فنی:

مزایای رقابتی:

کلیه مراکز درمانی، دانشگاه های علوم پزشکی، کلینیک ها و مطب متخصصین قلب و عروق، 
خانه  های بهداشت روستاها، مناطق صعب العبور و برای استفاده توسط پزشک خانواده

دارای قابلیت هــای نمایــش شــل مــوج 12 لیــد ECG، انتخــاب Rhythm Lead و نمایــش 	 
شــل مــوج آن بــه طــور مجــزا در صفحــه نمایــش، پرینــت شــل موج هــا تــا شــش کانــال، 
ذخیــره اطالعــات در حافظــه داخلــی، نمایــش اطالعــات ذخیــره شــده و پرینــت آنهــا، 

ــای آن ــر مبن ــیر ب ــای ECG و تفس ــری پارامتر ه اندازه گی
کالس حفاظتی I همراه با باتری داخلی	 
 	)Type CF( دارای حفاظت در برابر الکتروشوک
دارای نمایشگر 5 اینچ با رزولوشن 272 × 4۸0 پیکسل	 
فرکانس نمونه برداری 1000 هرتز	 
پهنای باند فرکانسی 0.05 تا 150 هرتز با CMRR بزرگ تر از ۹2 دسی بل	 
جریان نشتی کمتر از 10 میکروآمپر	 

دارای ماژول  هــای فناورانــه ماننــد فنــاوری چنــد الیــه )4 الیــه بــرای بــرد آنالــوگ و 10 الیــه 	 
بــرای مادربــرد(، طراحــی مادربــرد برمبنــای میکروکنترلــر خانــواده ATMEL، طراحــی فیلتر های 
دیجیتــال )علی الخصــوص فیلتــر EMG( و اینکــه طراحــی یــک مادربــرد در10 الیــه بــه نحــوی 

کــه قابلیــت پیاده ســازی سیســتم عامــل Linux را داشــته باشــد.
ــس 	  ــت )اعوجاجــات فرکان ــر حــذف دریف ــزاری دســتگاه شــامل فیلت دارای فیلتر هــای نرم اف

پاییــن روی خــط زمینــه(، حــذف نویــز بــرق شــهر )بــا قابلیــت فرکانــس انتخابــی 50 یــا 60 
هرتــز(، فیلتــر پایین گــذر )بــا چهــار فرکانــس قطــع انتخابــی( و فیلتــر EMG )کــه بــه صورتــی 

تطبیقــی قــادر بــه حــذف نویــز ماهیچــه ای اســت(.
قیمت پایین تر نسبت به دستگاه مشابه	 

استانداردها، مجوزها و تاییدیه  های بین المللی: 
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سال تاسیس:
1۳97

نبض هوشمند سالمت 

)ECG( دستگاه الکتروکاردیوگراف

ظرفیت تولید ساالنه: 

معرفی محصول:
دســتگاه ثبــت نــوار قلــب پرتابــل nh1 یــک دســتگاه ECG یــا نوارقلــب شــخصی بــرای چــک کــردن 
ــری از  ــب و جلوگی ــت از قل ــرای مراقب ــن وســیله ب ــن دســتگاه بهتری ــب اســت. ای ــم قل ــه ریت روزان

اتفاقــات ناگــوار آتــی اســت.
دســتگاه ثبــت نوارقلــب بســیار ســبک و کوچــک و اســتفاده از آن بســیار راحــت بــوده و تنهــا در 
طــی 30 ثانیــه می توانــد نــوار قلــب فــرد را ثبــت کــرده و بــا امــکان دسترســی بــه پزشــک بــه صــورت 
آنالیــن و امــکان ارســال داده  هــای نــوار قلــب بــرای ایشــان، یــک پکیــج کامــل از چــکاپ و بررســی 

مســتمر قلــب را در اختیــار فــرد قــرار می دهــد.
ــا اســتفاده از آن  ــا کهن ســال اســت و ب ــودک ت ــواده از ک ــراد خان ــر اف ــن دســتگاه مناســب اکث ای
می تــوان مراقبــت از ســالمت قلبــی تمامــی افــراد خانــواده را عملــی نمــود. از ایــن دســتگاه هــم 
ــردن  ــه و چــک ک ــرای اســتفاده در خان ــم ب ــار و ه ــه بیم ــش اولی ــرای اســتفاده در مطــب و پای ب
روزانــه ریتــم قلــب می تــوان بهــره بــرد. اســتفاده از ایــن دســتگاه نــوار قلــب بســیار راحــت اســت و 

ــوار قلــب گرفــت. ــدون اســتفاده از ژل، چســب و ســیم ن ــوان ب می ت

10.000 دستگاه

www.nabzgroup.com

 این محصول، تجهیز نهایی با ماهیت B2B و B2C است.

کاربـــــــــــرد:

مشخصات فنی:

مزایای رقابتی:

مانیتور عالئم حیاتی کلینیکی ساده پرتابل	 
 	)Care of Point( استفاده آسان و راحت در اورژانس
استفاده به عنوان نوار قلب	 
ثبت سریع ECG در هنگام مشکالت ناگهانی قلبی	 

لید	   6 همزمان  ثبت  و  چسب(  و  ژل  به  نیاز  )بدون  خشک  فلزی  الکترود  سه  دارای 
avf و I،II،III،avL،avR

 	)SDR( دستگاه از طریق اپلیکیشن و بصورت بی سیم Firmware دارای قابلیت به روزرسانی
ارتباط با اپلیکیشن از طریق بلوتوث برای ارسال داده	 
قابلیت ثبت 200 نمونه با یک بار شارژ کامل باتری	 
 	micro usb دارای درگاه شارژ
دمای مطلوب کارکرد بین 0 تا 45 درجه سانتی گراد	 
 	Standby دارای مصرف انرژی بسیار پایین در حالت
قابلیت تغییر الگوریتم های سخت افزار مطابق با نیاز و ...	 

قابلیت اتصال به گوشی موبایل و رسم بالدرنگ در گوشی موبایل	 
باتری قابل شارژ	 
ارائه تحلیل اولیه	 
تشخیص AF با استفاده از هوش مصنوعی	 
قابلیت ارسال در لحظه برای پزشک	 
 	PDF امکان صدور فایل
وزن کمتر نسبت به محصوالت مشابه	 
قابلیــت تشــخیص Lead off detection، Pace detection و آریتمــی AF بــا اســتفاده از 	 

هــوش مصنوعــی
قابلیــت تخمیــن و محاســبه درصــد اشــباع اکســیژن خــون SPO2، نــرخ تنفــس، فشــارخون، 	 

QRS Duration و R-R Interval،HRV پارامتر هــای

 	ISO 13485
 	IEC60601-2-25
 	IEC62304
 	IEC60601-1
 	IEC60601-1-2

استانداردها، مجوزها و تاییدیه  های بین المللی: 
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ظرفیت تولید ساالنه: 

مقاصد اصلی صادراتی: 

سال تاسیس:

معرفی محصول:
ایــن دســتگاه پزشــکی ســیگنال  های الکتریکــی قلــب را از ســطح پوســت بــدن توســط الکترودهایی 
دریافــت و پــس از تقویــت، فیلتــر و پــردازش بــرای نمایــش بــر روی LCD و یــا چاپگــر حرارتــی و یــا 
لیــزری ارســال می کنــد. درمجمــوع 12 ســیگنال اســتاندارد قلبــی )ECG( بــرای تشــخیص پزشــک 
نمایــش داده می شــود. بــه وســیله ایــن دســتگاه عملکــرد و صحــت قلــب بــه عنــوان مهم تریــن 

پارامتــر حیاتــی بــدن مــورد بررســی قــرار می گیــرد.

1000 دستگاه

ترکیه، آسیای شرقی، عراق و افغانستان 

1۳88

)ECG( دستگاه الکتروکاردیوگراف
PC216 ،A80 ،A110سه مدل

کاربـــــــــــرد:
در مراکــز مختلــف درمانــی از قبیــل ICU، CCU، اورژانــس، مراکــز طــب کار، مطب  هــای پزشــکان 

عمومــی داخلــی و قلــب و مراکــز تحقیقاتــی

سابقه صادرات:
کمتر از 500 هزار دالر

ww.amvajnegar.com
شرکت امواج نگار سپاهان 

 این محصول، تجهیز نهایی با ماهیت B2B است.

مشخصات فنی:

مزایای رقابتی:

مشخصات فنیمدل دستگاه

A110

مدار ورودی: سیستم شناور 	
امپدانس ورودی < 20 مگااهم 	
	 1Ua < مدار جریان ورودی
محدوده دینامیکی ورودی: 5± میلی ولت 	
ولتاژ کالیبراسیون: 1 میلی ولت )بیشینه خطا: 5 درصد ( 	
Skin Voltage tolerance: 300± میلی ولت 	
سیستم عامل: لینوکس 	
منبع تغذیه: 1۸0 تا 230 ولت AC، 50 یا 60 هرتز 	
مصرف برق: 40 ولت آمپر 	
باتری: باتری لیتیوم یون قابل شارژ، 4400 میلی آمپرساعت، 12.6 ولت 	
ابعاد: 330 × 2۸0 × 120 میلی متر 	
وزن: 3.5 کیلوگرم 	

A80

 	ECG دریافت هم زمان 12 لید
نمایش هم زمان سه کانال سیگنال بر روی صفحه نمایش و چاپگر حرارتی	 
صفحه نمایش تک رنگ 12۸ در 4۸0 پیکسل	 
چاپگر حرارتی با رزولوشن باال و عرض کاغذ ۸0 میلی متر	 
حفاظت در مقابل دفیبریالتور و ورودی  های ایزوله از برق شهر	 
 	)long lead( و نمایش سیگنال ریتم )auto( و خودکار )manual( دارای دو مود دستی
نمایشگر قطعی لیدها و آالرم صوتی	 
 	ST تنظیم خودکار خط زمینه بدون اعوجاج در قطعه
 	USB امکان ارتباط با رایانه از طریق
امکان ذخیره سازی سیگنال ها تا 50 بیمار همراه با درج تاریخ به صورت شمسی	 

PC216

 	ECG دریافت هم زمان 12 لید
نمایش هم زمان 12 کانال سیگنال بر روی مانیتور رایانه	 
چاپ هم زمان 12 کانال سیگنال بر روی چاپگر لیزری متصل به رایانه	 
ذخیره سازی نامحدود و مدیریت آرشیو سیگنال  های بیماران	 
 	LAN ایزوله و انتقال داده ها از طریق شبکه USB دریافت سیگنال ها از طریق
امکان مانیتورینگ بیمار	 
نمایشگر قطعی لیدها	 

1 سال خدمات پس از فروش	 
1 سال گارانتی	 
قیمت پایین تر نسبت به محصوالت مشابه	 
چند زبانه بودن و امکان ارتباط مستقیم با چاپگر های لیزری	 
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سال تاسیس:

معرفی محصول:
ثبــت ســیگنال حیاتــی قلــب انســان کــه یکــی از مهم تریــن پارامتر هــای تشــخیصی بیماری  هــای 
قلبــی و عروقــی می باشــد کــه ایــن دســتگاه تمامــی لید هــای مــورد نیــاز محققیــن و پزشــکان را 

ــد. ــت می نمای ثب

1۳94

شرکت علم گستر ماد

)ECG( دستگاه الکتروکاردیوگراف
هشت کاناله آموزشی غیردرمانی

ظرفیت تولید ساالنه: 
20 دستگاه

www.egm.co.ir

 این محصول، تجهیز نهایی با ماهیت B2B است.

کاربـــــــــــرد:

مشخصات فنی:

مزایای رقابتی:

بیمارستان ها	 
مراکز تحقیقاتی بیماری  های قلبی عروقی	 
دانشکده  های مهندسی پزشکی و پزشکی	 

 	ECG ثبت هم زمان 12 لید
رزولوشن: 24 بیتی 	
فرکانس نمونه برداری: 250 و 500 هرتز 	
پروتلک: USB مستقیم نرم افزار مانیتورینگ و ذخیره داده ها در لب ویو 	
پهنای باند: از 0.1 تا 250 هرتز  	
تغذیه: 5 ولت باتری شارژی 	

قیمت کمتر نسبت به محصوالت مشابه	 
نویز کمتر نسبت به محصوالت مشابه	 
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سال تاسیس:

معرفی محصول:
 ECG بــه همــراه کلیــه ی لــوازم جانبــی بــه منظــور ثبــت و تحلیــل ســیگنال ECG دســتگاه هولتــر
بــه صــورت ســیار کــه می توانــد توســط بیمــار در داخــل یــا خــارج مراکــز درمانــی، منــزل و بیــرون از 
آن و... پوشــیده شــود، در نظــر گرفتــه شــده اســت. ایــن دســتگاه بــه گونــه ای طراحــی شــده اســت 
کــه بــه راحتــی روی بــدن بیمــار نصــب می شــود و بــا اســتفاده از باتــری قابــل شــارژ داخلــی، قــادر 
خواهــد بــود بیــش از ۹6 ســاعت بــه طــور مــداوم ســیگنال ECG بیمــار را از طریــق شــش کانــال و 

یــا بیشــتر بــه طــور هم زمــان بــر روی کارت حافظــه ثبــت نمایــد. 

1۳88

شرکت مهندسی پزشکی کاوشگران طب خوارزمی 

ECG پکیچ سخت افزاری- نرم افزاری هولتر مانتیورینگ
 این محصول، تجهیز نهایی با ماهیت B2C است.

کاربـــــــــــرد:

مشخصات فنی:

مزایای رقابتی:

بیمارستان ها	 
مراکز تخصصی قلب و عروق	 
کلینیک های درمانی	 
مطب پزشکان متخصص قلب و عروق	 

3 تا 6تعداد کانال  های ثبت سیگنال

12 بیتدقت نمونه برداری

500 نمونه در ثانیهنرخ نمونه برداری

0.05 تا 150 هرتزمحدوده فرکانسی

1۸ × 45 × 70 میلی مترابعاد

پالستیک/پلی استرجنس بدنه

حداکثر 16 گیگابایتظرفیت کارت حافظه

3.7 ولتولتاژ کارکرد

لیتیوم پلیمر قابل شارژنوع باتری

0 تا 45 درجه سانتی گراددمای کارکرد

قیمت پایین تر نسبت به محصوالت مشابه
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سال تاسیس:

معرفی محصول:
ثبــت ســیگنال  های مغــزی )Neural Daq(، دســتگاهی جهــت دریافــت و ذخیــره  دســتگاه 
از  ســیگنال ها  ایــن  می باشــد.   Ecog نــوع از   )Extracellular( ســلولی  خــارج  ســیگنال  های 
ــر فعالیــت نرون  هــای مغــز ایجــاد می شــود. ســیگنال  های  ــر اث ــوده و ب ــدان الکتریکــی ب ــوع می ن
Ecog نشــانگر فعالیــت بخش  هــای مختلــف مغــز بــوده و می تــوان بــرای هــر یــک از فرمان  هــای 
ــگام صــدور آن فرمــان  موجــودات هوشــمند، دســته ای از نرون هــا را مشــخص نمــود کــه در هن

فعــال می شــوند.

1۳94

شرکت زیست کنکاش توس 

ECOG دستگاه ثبت سیگنال

www.toosbioresearch.com

  این محصول، تجهیز نهایی با ماهیت B2B است.

کاربـــــــــــرد:

مشخصات فنی:

مزایای رقابتی:

ثبت فعالیت های مغزی از کورتکس	 
تحلیل رفتار بخش  های مختلف مغز نسبت به محرک  های بیرونی	 

سخت افزار

ثبت 1 و یا ۸ کانال سیگنال نورونی	 
عملکرد دستگاه با باتری قابل شارژ لیتیوم یون	 
نــرخ نمونه بــرداری KS/S40 و بــا رزولوشــن 16 بیــت بــرای کانال  هــای نرونــی و کانال  هــای 	 

آنالــوگ اضافــی
دارای فیلتر سخت افزاری و نرم افزاری	 
قابلیت کنترل بهره و فیلتر سخت افزاری از طریق نرم افزار	 
مدت زمان کار دستگاه: 20 ساعت )تک کانال(، 1۸ ساعت )۸ کانال( 	

نرم افزار

نمایش سیگنال نورونی واردشده از سخت افزار	 
توانائی نمایش اسپایک  های OVERLAY شده )تا 500 عدد(	 
انجام SPIKE SORTING بر روی داده  های آنالین و یا داده  های از پیش ضبط شده	 
کالستر بندی بر روی SPIKE های نمونه برداری شده )تا 4 کالستر(	 
 	)PC1-PC2 ،PC1-PC3 ،PC2-PC3 ،VALLEY-PEAK( قابلیت شناسایی فضای ویژگی
قابلیت شناسایی و جداسازی اسپایک ها براساس فضای ویژگی انتخاب شده	 

کیفیت باالی سیگنال دریافتی



تجهیزات پزشکی

4647

فصل اول | تجهیزات تشخیصی پزشکی

سال تاسیس:

معرفی محصول:
دســتگاه الکترومایوگراف )EMG 4000S( یک دســتگاه تشــخیصی جهت ثبت فعالیت الکتریکی 
ماهیچــه یــا عصــب از طریــق قــرار دادن الکتــرود ثبــت بــه صــورت ســطحی یــا تهاجمــی می باشــد. 
ثبت  هــای مربــوط بــه ماهیچــه می توانــد بــدون تحریــک خارجــی و یــا همــراه بــا تحریــک الکتریکی 
عصــب مرتبــط بــه ماهیچــه صــورت بگیــرد. ثبت  هــای مربــوط بــه عصــب نیــز همــراه بــا تحریــک 
ــرد. براســاس مشــخصات ســیگنال  ــی انجــام می پذی ــا صوت ــوری ی عصــب بصــورت الکتریکــی، ن
ثبــت شــده از جملــه مشــخصه  های زمانــی یــا دامنــه ســیگنال می تــوان بــه تشــخیص مشــکالت 

احتمالــی افــراد همچــون آســیب دیدگی عصــب پرداخــت.

1۳77

شرکت طراحی نگار اندیشگان 

)EMG( دستگاه الکترومایوگراف
4000S مدل

www.negand.com

 	IMED تأییدیه اداره لک تجهیزات پزشکی
 	QAI  60601-1 ایمنی الکتریکی تجهیزات پزشکی
 	IEC 60601-1-2 آزمایش سازگاری الکترومغناطیسی
 	IEC 60601-2-40 استاندارد تخصصی ایمنی دستگاه الکترومایوگراف
 	IEC 62304 استاندارد صحه گذاری نرم افزار
 	ISO 9001: QS SWISS

 این محصول، تجهیز نهایی با ماهیت B2B است.

کاربـــــــــــرد:

مشخصات فنی:

پـا،  و  یـا عصـب جهـت تشـخیص منشـا درد هـای دسـت  الکتریکـی ماهیچـه  ثبـت فعالیـت 
نشـان دادن محـل درگیـری عصـب، مشـخص کـردن شـدت آسـیب عصـب، تشـخیص و درمـان 
مشـکالت دیسـک گـردن و کمـر، تشـخیص اختـالالت عصبـی، تشـخیص بیماری هایـی کـه بـر 
ارتبـاط بیـن عصـب و عضلـه تاثیـر می گـذارد، تشـخیص اختالل  هـای سـلول  های عصبـی در مغز 

یـا نخـاع، تشـخیص بیماری هایـی کـه بـر ریشـه  های عصبـی تاثیـر می گذارنـد.

CMRR < 75 دسی بل 	
حساسیت: 0.5 میکروولت تا 15 میلی ولت 	
سطح نویز: > 1.5 میکروولت 	
محدوده فرکانس: 5 هرتز تا 3 کیلوهرتز 	
نرخ فرکانس نمونه: 44.1 کیلوهرتز 	
فیلتر ناتچ )به انتخاب مشتری(: 50 یا 60 هرتز 	
محدود شدت: 0 تا 100 میلی آمپر 	
طول مدت شبیه سازی: 50 تا 1000 میکروثانیه 	
مقاومت ورودی: 100 مگااهم 	
برق ورودی: 110 تا 220 ولت AC، 50 یا 60 هرتز 	

 	Isolated Medical Grade

استانداردها، مجوزها و تاییدیه  های بین المللی: 



تجهیزات پزشکی

4849

فصل اول | تجهیزات تشخیصی پزشکی

سال تاسیس:

معرفی محصول:
ایــن دســتگاه جهــت ثبــت ســیگنال  های مغــزی از روی بخــش بیرونــی غشــاء مغــز مــورد اســتفاده 
ــب  ــر ترکی ــا یکدیگ ــه ب ــز درصورتی ک ــف مغ ــاط مختل ــی از نق ــرد. ســیگنال  های دریافت ــرار می گی ق
شــوند و مــورد تحلیــل قــرار گیرنــد می تواننــد بیماری هــا، مشــکالت و اختاللــت مختلفــی را 

تشــخیص داده و شــدت و ضعــف آن هــا را تعییــن نماینــد.

1۳95

شفا دانش هونام 

)EMG( دستگاه الکترومایوگراف

www.nikavapishro.ir

 	IEC 60601-2
 	IEC 60601-1
 	IEC 60601-2-26
 	IEC60601
 	IEC62304

 این محصول، تجهیز نهایی با ماهیت B2B است.

کاربـــــــــــرد:

مشخصات فنی:

تشخیص وضعیت سالمت یاخته های عصبی در سراسر اندام های بدن، عضالت در سراسر 	 
بدن و ستون مهره ها

استانداردها، مجوزها و تاییدیه  های بین المللی: 

مزایای رقابتی:

مشخصات عملکردی

شرایط دمای کار: 0 الی 60+ درجه سانتی گراد	 
قابلیت استفاده در محیط  های اداری و بیمارستانی	 
قابل استفاده به صورت قابل حمل یا ثابت	 
قابل نصب بر روی رایانه همراه یا رایانه ثابت	 

مشخصات کارکردی

قابلیت کنترل توسط هدباکس و رایانه	 
دسترسی آسان در صورت استفاده از بازو	 
نمایشگر وضعیت دستگاه در تست  های مختلف	 
بازر افزایش و کاهش تحریک	 
امکان استفاده از پدال و موس برای اعمال تحریک	 

مشخصات ابعادی

طول: 205 میلی متر 	
عرض: 140 میلی متر 	

ارتفاع: 50 میلی متر	 
وزن دستگاه: 500 گرم 	

مشخصات ایمنی

امکان اتصال به سیم ارت جهت پایداری بیشتر	 
ایزوالسیون بیمار از رایانه و ارت	 
ایزوالسیون بیمار از تحریک اعمالی	 
کنترل بسیار ایمن بر روی تحریک دستگاه و استفاده از کنترل کننده  های ایمن	 
استفاده از باتری داخلی لپ تاپ جهت ایمنی بیشتر نویز در محیط  های پر نویز	 
هشدار تحریک حداکثر در هنگام اعمال تحریک	 

قابل حمل، کم حجم، سبک و دارای استحکام باال	 
3 سال گارانتی و 10 سال خدمات پس از فروش	 
نویز بسیار پایین و عدم نیاز به اتصال سیم ارت	 
 	USB مصرف بسیار کم و تأمین تغذیه از
ایمنی باال در اعمال تحریک و جریانکشی پایین دستگاه	 



تجهیزات پزشکی

5051

فصل اول | تجهیزات تشخیصی پزشکی

سال تاسیس:

معرفی محصول:
 EMG ثبــت ســیگنال فعالیــت عصــب و عضلــه توســط الکترودهــا و مــدارات ابــزار دقیــق دســتگاه
ــک  ــی و رباتی ــه، توان بخش ــی و عضل ــوم عصب شناس ــیگنال ها در عل ــن س ــرد. ای ــورت می پذی ص

کاربــرد فــراوان دارد.

1۳94

شرکت علم گستر ماد

)EMG( دستگاه الکترومایوگراف
هشت کاناله آموزشی غیردرمانی

ظرفیت تولید ساالنه: 
25 دستگاه

www.egm.co.ir

 این محصول، تجهیز نهایی با ماهیت B2B است.

کاربـــــــــــرد:

مشخصات فنی:

مزایای رقابتی:

بیمارستان ها	 
کلینیک های تشخیصی عصب و عضله	 
دانشکده  های مهندسی پزشکی و پزشکی	 

 	EMG ثبت هم زمان 2 تا ۸ کانال
رزولوشن: 24 بیتی 	
فرکانس نمونه برداری: 1 تا 2 کیلوهرتز 	
پروتلک: USB مستقیم 	

نرم افزار مانیتورینگ و ذخیره داده ها لب ویو	 
 	MATLAB GUI نرم افزار آفالین پردازش سیگنال
پهنای باند: از 0.1 هرتز تا 1 کیلوهرتز 	
تغذیه: 5 ولت باتری شارژی 	

قیمت کمتر نسبت به محصوالت مشابه	 
نویز کمتر نسبت به محصوالت مشابه	 



تجهیزات پزشکی

525۳

فصل اول | تجهیزات تشخیصی پزشکی

سال تاسیس:

معرفی محصول:
دســتگاه الکتروانســفالوگراف )EEG 3840( همــان دســتگاه نــوار مغــز اســت کــه متخصصیــن مغز 
و اعصــاب از نتایــج ســیگنال  های آن بــه منظــور تشــخیص بیماری هــا و ناهنجاری  هــای مغــز 
اســتفاده می  کننــد. ایــن دســتگاه دارای تعــداد کانال  هــای مختلــف )24 یــا 32 کانالــه( می باشــد. 
بــا اســتفاده از اتصــال الکترود هــای ســطحی، ســیگنال  های مغــز بــه دســتگاه منتقــل می شــود؛ 
در نتیجــه یــک روش غیرتهاجمــی محســوب می شــود. ســپس ســیگنال  های ثبــت شــده بــه 
صفحــه نمایــش منتقــل شــده و در نهایــت بخش  هــای مــورد نظــر بــه منظــور بررســی و تشــخیص 
پزشــک متخصــص، چــاپ می شــود. ایــن ثبت هــا معمــوال بیــن 30 دقیقــه تــا چندیــن ســاعت 

ــرد. زمــان می ب

1۳77

شرکت طراحی نگار اندیشگان 

)EEG( دستگاه الکتروانسفالوگرافی
NrSign 3840 مدل

www.negand.com

 	IMED تأییدیه اداره لک تجهیزات پزشکی
 	QAI  60601-1 ایمنی الکتریکی تجهیزات پزشکی
 	IEC 60601-1-2 آزمایش سازگاری الکترومغناطیسی
 	IEC 60601-2-40 استاندارد تخصصی ایمنی دستگاه الکترومایوگراف
 	IEC 62304 استاندارد صحه گذاری نرم افزار
 	ISO 9001: QS SWISS

 این محصول، تجهیز نهایی با ماهیت B2B است.

کاربـــــــــــرد:

مشخصات فنی:

گرفتـن نـوار مغـز جهـت تشـخیص آسـیب مغـزی و تعییـن محـل آن، بررسـی حمـالت صـرع و 
تشـنج، تشـخیص اختـالالت روانـی، مطالعـه خـواب و بررسـی اختـالالت آن، مشـاهده و تحلیل 
پاسـخ  های مغـز بـه محرک  هـای حسـی، پژوهش  هـای مرتبـط بـا سیسـتم  های واسـط مغـز – 
رایانـه Brain Computer Interface – BCI، بررسـی مشـکالت حافظـه، بررسـی انسـفالیت و 

تومـور مغـزی، بررسـی علـل سـردرد و تشـخیص زودهنـگام بیمـاری آلزایمـر

برق دستگاه: Power Supply 110 تا 220 ولت, 50 یا 60 هرتز 	
CMRR < 100 دسی بل 	
محدوده حساسیت: 10 میکروولت تا 2 میلی ولت 	
سطح نویز > 2 میکروولت 	
محدوده فرکانسی:  0.16 تا 500 هرتز 	
محدوده نرخ نمونه برداری: قابل تنظیم از 500 تا 2000 هرتز 	
	 MP2 :کیفیت ویدئو
	 Class II BF :نوع ایمنی الکتریکی

استانداردها، مجوزها و تاییدیه  های بین المللی: 



تجهیزات پزشکی

5455

فصل اول | تجهیزات تشخیصی پزشکی

سال تاسیس:

معرفی محصول:
ایــن دســتگاه جهــت ســنجش اعصــاب و یاخته  هــای درونــی بــدن توســط پزشــکان طــب فیزیکی و 
توان بخشــی و پزشــکان مغــز و اعصــاب مورداســتفاده قــرار می گیــرد. دســتگاه بــا اعمــال ســیگنال 
الکتریکــی بــه بــدن، پاســخ ایجادشــده در اعصــاب را دریافــت نمــوده، آن هــا را تحلیــل کــرده و بــر 
روی سیســتم نرم افــزار خــود در رایانــه نمایــش می دهــد. در ایــن دســتگاه نــوع و شــدت جراحــات 

واردشــده بــه اعصــاب و عضــالت بــدن تشــخیص داده می شــود.

1۳95

شفا دانش هونام 

)EEG( دستگاه الکتروانسفالوگرافی
Neuronique مدل

کاربـــــــــــرد:
تشخیص وضعیت سالمت مغز در نواحی مختلف	 
تشخیص صدمات وارده به نواحی مختلف مغز در اثر بیماری ها، تصادفات یا مشکالت ژنتیکی	 
تشخیص بیماری  های مختلف ازجمله صرع	 

www.nikavapishro.ir

 	IEC 60601-2
 	IEC 60601-1
 	IEC 60601-2-26
 	IEC60601
 	IEC62304

 این محصول، تجهیز نهایی با ماهیت B2B است.

مشخصات فنی:

استانداردها، مجوزها و تاییدیه  های بین المللی: 

مزایای رقابتی:
نویز بسیار پایین و عدم نیاز به اتصال سیم ارت	 
مصرف بسیار کم و تأمین تغذیه از باتری داخلی تا ۸0 ساعت مداوم	 
امکان بهره گیری از باتری پشتیبان جهت موارد ضروری	 
شارژ سریع و با عمر مفید باال	 
تطبیق پذیری با نرم افزار های استاندارد موجود	 
کم حجم بودن، قابلیت جابجایی و استحکام باال	 

مشخصات عملکردی

شرایط دمای کار: 0 تا 60+ درجه سانتی گراد	 
قابلیت استفاده در محیط  های اداری و بیمارستانی؛ قابل استفاده به صورت 	 

قابل حمل یا ثابت
قابل نصب بر روی رایانه همراه یا رایانه ثابت	 

مشخصات کارکردی

قابلیت کنترل از راه دور	 
دارای بازو جهت انعطاف پذیری بیشتر	 
امکان انتخاب تست  های مختلف	 
امکان استفاده از دوربین جهت ضبط تصاویر	 

مشخصات ابعادی

طول: 100 میلی متر 	
عرض: 140 میلی متر 	
ارتفاع: 40 میلی متر 	
وزن دستگاه: 300 گرم 	

مشخصات ایمنی
جریان کشی بسیار پایین و عدم نیاز به اتصال سیم ارت	 
مکان استفاده هم زمان از دستگاه  های نوار قلب، احیا و اتاق عمل	 
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سال تاسیس:

معرفی محصول:
ثبــت ســیگنال حیاتــی از پوســته مغــز انســان )EEG( یکــی از مهم تریــن پارامتر هــای علــوم 
عصب شــناختی و پزشــکی می باشــد. ایــن دســتگاه امــکان ثبــت هم زمــان ۸ الــی 32 کانــال 

سیگنال EEG را برای پزشکان و متخصصان علوم عصب شناختی فراهم می سازد.
 

1۳94

شرکت علم گستر ماد

)EEG( دستگاه الکتروانسفالوگرافی
هشت کاناله آموزشی غیردرمانی

ظرفیت تولید ساالنه: 
20 دستگاه

www.egm.co.ir

 این محصول، تجهیز نهایی با ماهیت B2B است.

کاربـــــــــــرد:

مشخصات فنی:

مزایای رقابتی:

بیمارستان ها	 
مراکز تحقیقاتی علوم عصب شناسی	 
دانشکده  های مهندسی پزشکی و پزشکی	 

 	EEG ثبت هم زمان ۸ الی 32 کانال
رزولوشن: 24 بیتی 	
فرکانس نمونه برداری: 250 و 500 هرتز 	
پروتلک: USB مستقیم 	
	 LABVIEW :نرم افزار مانیتورینگ و ذخیره داده ها
	 GUI MATLAB :نرم افزار پردازش سیگنال آفالین
پهنای باند: از 0.1 هرتز تا 250 هرتز 	
تغذیه: 5 ولت باتری شارژی 	

دقت بیشتر نسبت به محصوالت مشابه	 
نویز کمتر نسبت به محصوالت مشابه	 
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ظرفیت تولید ساالنه: 

سال تاسیس:

معرفی محصول:
ــد تشــخیص دهــد بیمــار  ــر فشــار خــون دســتگاهی اســت کــه توســط آن پزشــک می توان  هولت
ــا ایــن دســتگاه نظــارت بــر فشــار خــون )BP( را  دارای بیمــاری فشــار خــون می باشــد یــا خیــر. ب
ــا خــواب اســت، ثبــت می کنــد. در  ــی کــه بیمــار بیــدار ی طــی یــک دوره 24 و 4۸ ســاعته در حال
کلینیک هــای پزشــکی، از ابــزاری بــه نــام Sphygmomanometer بــرای اندازه گیــری فشــار خــون 
مــورد اســتفاده قــرار می گیــرد کــه معمــوال یــک یــا دو بــار در طــی یــک ویزیــت، فشــار خــون گرفتــه 
می شــود. در اغلــب مــوارد نظــارت بــر فشــار خــون ســرپایی، فشــارخون در طــول روز هــر 20 تــا 30 
دقیقــه یــک بــار و در طــول شــب هــر یــک ســاعت یــک بــار اندازه گیــری می شــود. ضربــان قلــب نیــز 

ــری شــود.  ــان اندازه گی ــد همزم می توان

1000 دستگاه

1۳84

شرکت اوس سینا 

دستگاه هولتر مانیتورینگ فشار خون

www.avecinna.com

مقاصد اصلی صادراتی: 

سابقه صادرات:

آذربایجان، عراق و سوریه

IEC 60601-1 2005	 بین 5 تا 10 میلیون دالر
 	DQS استاندارد ایزو 9001: 2008 - لک خط تولید - آلمان
 	DQS استاندارد ایزو 13485: 2012 - لک خط تولید - آلمان
 	ISO 10004
 	ISO 10002
 	ISO 13485
 	ISO 9001

 این محصول، تجهیز نهایی با ماهیت B2B و B2C است.

کاربـــــــــــرد:

مشخصات فنی:

مزایای رقابتی:

اندازه گیری و تشخیص فشار خون بیمار

قابلیت ثبت و ضبط اتوماتیک فشارخون: 24 و یا 4۸ ساعت  	
قابلیت تالش: تا 3 دوره مجزا بصورت اتوماتیک جهت ثبت فشار خون بیمار 	

امکان استفاده برای نوزادان زیر 10 کیلوگرم          	 
رنج فشار خون: 25 تا 2۸0 میلی متر جیوه، حداکثر تا 300 میلی متر جیوه باد می شود 	
	 bpm 200 رنج ضربان قلب: 40 تا
شرایط دما: 10 تا 50 درجه سانتی گراد )50 تا 122 درجه فارنهایت( 	
تغذیه: باتری داخلی قابل شارژ از جنس لیتیوم یون  	
مدت زمان ضبط: ضبط تا 4۸ ساعت، 300 بار فشار  	
وزن: 350 گرم با باتری ها 	
برق دستگاه: 110 تا 240 ولت AC، 200 میلی آمپر، 60 ولت آمپر، فیوز 2000میلی آمپر 	
ابعاد دستگاه: 2۹۸ × 240 × ۸0 میلی متر ، 65.3 کیلوگرم 	
دقت دستگاه: 3± میلی متر جیوه 	

دارای ماژول  هــای فناورانــه ماننــد محاســبه ضربــان قلــب بیمــار و MAP در زمــان ثبــت 	 
فشــار خــون توســط رکــوردر دســتگاه، آنالیــز روز و شــب فشــار خــون بیمــار و محاســبه 
ــاران دارای فشــار  ــرای بررســی بیم Maximum  Minimum، سیســتولیک و دیاســتولیک ب

خــون، اندازه گیــری دقیــق میــزان hart rate بیمــاران
قیمت نسبت به دستگاه خارجی نامشخص	 

استانداردها، مجوزها و تاییدیه  های بین المللی: 
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معرفی محصول:
ثبات  هــای ذخیره کننــده الکترونیکــی داده هــا شــامل الکترود هــای ســطحی قفســه ســینه و 
ــرای  ــن ثبات هــا عمومــًا در بیمــاران ســرپایی ب ــراف هســتند. ای ــده الکتروکاردیوگ یــک تقویت کنن
تشــخیص آریتمی  هــای بطنــی گــذرا پــس از ســکته عضلــه قبلــی یــا بــرای تشــخیص ســایر 

بیماری هــا بــا منشــاء قلبــی بــه کار می رونــد.

شرکت داهیان پزشکی پیشرو 
www.dahian-co.com

دستگاه هولتر مانیتورینگ قلبی 
3 کاناله

مقاصد اصلی صادراتی: 

سال تاسیس:

سابقه صادرات:

امارات، عراق، سوریه و افغانستان

1۳86

گواهی CE	 کمتر از 500 هزار دالر
 	ISO 13485 میزان رعایت الزامات کنترل طراحی مطابق استاندارد

 این محصول، تجهیز نهایی با ماهیت B2B است.

کاربـــــــــــرد:

مشخصات فنی:

مزایای رقابتی:

بیمارسـتان ها، مراکـز درمانـی، دانشـگاه  های علـوم پزشـکی، کلینیک هـا و مطـب متخصصیـن 
قلـب و عـروق

رزولوشن 16بیتی	 
نرخ 200 هرتز برای هر کانال	 
قابلیت کار تا ۹6 ساعت 	 
تغذیه داخلی: تغذیه باتری آلکاالین 1.5 ولت سایز AA )قلمی( 	
ابعاد دستگاه: x 7۹ x 22 6۹ میلی متر و وزن 100 گرم  	
	 IIa :کالس
محدوده دینامیکی: 5± میلی ولت 	
CMRR: باالتر از ۹۸ دسی بل 	

دارای LCD گرافیکی با رزولوشن x 64 12۸ پیکسل	 
 	IP22 دارای ضریب نفوذپذیری ذرات و مایعات
قابلیت ثبت همزمان 3 کانال با رزولوشن 16 بیت و نرخ نمونه برداری 200 هرتز	 

دارای ماژول  های فناورانه مانند طراحی و پیاده سازی Signal Conditioning و فیلتراسیون	 
قیمت مناسب نسبت به دستگاه مشابه 	 

استانداردها، مجوزها و تاییدیه  های بین المللی: 
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سال تاسیس:

معرفی محصول:
ــرای مــدت زمــان 24 و 4۸  ــان قلــب ب هولتــر مانیتــور دســتگاه قابــل حمــل ثبــت پیوســته ضرب
ســاعت و یــا بیشــتر اســت. برخــی از آریتمــی قلبــی بــه صــورت تصادفــی و بــا فواصــل زمانــی زیــاد 
روی می دهــد؛ لــذا معمــوال در زمــان مراجعــه بــه پزشــک دیــده نمی شــود. در ایــن مــوارد پزشــک 
ــت اطالعــات  ــا قرائ ــت و ب ــر ثب ــی در هولت ــد. ســیگنال های قلب ــور اســتفاده می کن ــر مانیت از هولت
ثبــت  شــده توســط نرم افــزار هوشــمندی کــه توانایــی شناســایی آریتمی  هــای قلبــی را دارد، پزشــک 

می توانــد بــه وجــود آریتمــی و نــوع آن پــی بــرد.

1۳8۳

شرکت نیک تک فناوری 

دستگاه هولتر مانیتورینگ قلبی 

www.niktek.ir

 	IMED
 	IEC60601-1:2012
 	IEC60601-1-2:2014
 	IEC60601-2-47:2012
 	IEC62304:2006

 این محصول، تجهیز نهایی با ماهیت B2B است.

کاربـــــــــــرد:

مشخصات فنی:

مزایای رقابتی:

مطب  های تخصصی قلبی، بیمارستان ها و کلینیک ها به منظور تشخیص انواع بیماری  های قلبی

ذخیره سازی ٣ لید )5 الکترود(، نرخ نمونه برداری 200 نمونه بر ثانیه	 
قابلیت ثبت رویداد با فشردن یک دکمه	 
نمایش سیگنال قلبی برای اطمینان از اتصال مناسب کابل  ها	 
ثبت اطالعات بیمار به صورت صوتی و متنی	 
باتری قابل شارژ از نوع لیتیوم یون	 
قابلیت ثبت سیگنال قلبی با یکبار شارژ تا 14 روز	 
برق دستگاه: باتری – ولتاژ  100± تا  300± میلی ولت 	
ابعاد دستگاه: 106x65x20 میلی متر و 127 گرم 	

دارای ماژول  هــای فناورانــه ماننــد الگوریتــم تشــخیص و دســته بندی آریتمی هــا، الگوریتــم 	 
فشرده ســازی داده هــا در ســخت افــزار، طراحــی کــم تــوان

 	R دقت ۹۹.۸ درصد برای الگوریتم تشخیص

استانداردها، مجوزها و تاییدیه  های بین المللی: 
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سال تاسیس:

معرفی محصول:
از آنجــا کــه آریتمی هــا ممکــن اســت عالمتــی نداشــته باشــند دقیق تریــن روش شناســایی 
ــب  ــا همیشــگی نیســت بررســی نوارقل ــا چــون وجــود آنه ــب می باشــد؛ ام ــوار قل ــا بررســی ن آنه
می بایســت در طــول مــدت زمــان زیــاد )باالتــر از 24 ســاعت( صــورت پذیــرد کــه ایــن کار توســط 

ــود. ــام می ش ــب انج ــگ قل ــر مانیتورین ــتگاه هولت دس
ــرای  ــه ب ــی می باشــد ک ــگ قلب ــر مانیتورین ــد دســتگاه  های هولت ــع نســل جدی ــن گجــت درواق ای
مــدت زمــان مشــخصی )معمــوال 24، 4۸ و یــا 72 ســاعت( فعالیت هــای الکتریکــی قلــب )نــوار 
قلــب( را ثبــت می نمایــد؛ ســپس ایــن اطالعــات بســیار ارزشــمند و حیاتــی توســط متخصصــان 
مــورد پــردازش قرارگرفتــه و نهایتــا ایــن اطالعــات بــرای تصمیم گیــری دربــاره روش درمــان و نحــوه 

مراقبــت از بیمــار در اختیــار پزشــک متخصــص قلــب قــرار می گیــرد.

1۳98

شرکت پردازشگران آهنگ سالمت خاورمیانه 

دستگاه هولتر مانیتورینگ قلبی یک بار مصرف

www.pegahsalamat.com

 	ISO 13485
قسمت  های مربوطه در استاندارد	 
استاندارد عمومی مدیکال اکویپمنت	 

استاندارد تخصصی هولتر مانیتورینگ	 
 	IEC 60601_1_1
 	IEC 60601_1_2
 	IEC 60601_2_47

 این محصول، تجهیز نهایی با ماهیت B2B است.

کاربـــــــــــرد:

مشخصات فنی:

مزایای رقابتی:

تشــخیص مشــکالت مــادرزادی قلــب، بررســی ریتــم قلــب، بررســی اختــالل در ریتــم سینوســی 	 
قلــب، تشــخیص بــزرگ شــدن قلــب، تشــخیص ضخیــم شــدن دیواره هــای قلب )ســندروم  های 
qt، ســندروم بــروگادا، ســندروم ARVC، ســندروم HCM(، پیشــنهاد درمــان مناســب، جلوگیــری 

از ایســت قلبــی ناگهانــی
کمک به ورزشکاران	 

ویژگی  های الکتریکی

پاسخ فرکانس: 0.15 به 34 هرتز 	
امپدانس ورودی < 3 میلی اهم 	
محدوده دیفرانسیل: 1.65± میلی ولت 	
وضوح: ۸ بیت 	

ویژگی  های فیزیکی
ابعاد: 140 × ۹3 × ۸ میلی متر 	
وزن: 34 گرم 	
ماندگاری: 6 ماه 	

باتری: نوع لیتیوم پلیر با عمر دو روزقدرت موردنیاز

امکان سفارشی سازی	 
بومی سازی	 
قیمت تمام شده پایین تر در مقایسه با محصوالت مشابه خارجی	 

استانداردها، مجوزها و تاییدیه  های بین المللی: 
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سال تاسیس:

معرفی محصول:
ماموگرافـی می توانـد ۸5 تـا ۹0 درصـد از سـرطان های سـینه در زنـان بـاالی 50 سـال را حداقـل 2 
سـال قبـل از احسـاس آن کشـف کنـد. ماموگرافـی تصویـری هـر دو سـال یـک بـار بـرای زنـان باالی 
40 سـال و سـالی یـک بـار بـرای زنـان بـاالی 50 سـال توصیـه می شـود. اصـوال تصویربـرداری دقیق 
از پسـتان دسـتگاه ماموگرافـی ویـژه ای می طلبـد کـه عـالوه بـر داشـتن کیفیـت خـوب، قابلیـت 
کالیبراسـیون بهینـه تصاویـر را هـم داشـته باشـد. همچنیـن بـدون اسـتفاده از ُدز اشـعه پایین به 
منظـور بـاال بـردن کنتراسـت و دقـت تصاویـر و فشرده سـازی پرتـوان و یکنواخـت پسـتان به ندرت 

امـکان مشـاهده کوچک تریـن جزئیـات درتصاویـر ممکـن خواهـد بـود.
دسـتگاه ماموگرافـی یـک دسـتگاه تصویربـرداری پزشـکی اسـت کـه بـه کمـک پرتـو x از پسـتان 
تصویربـرداری می کنـد. پـس از قـرار گرفتـن بیمـار در وضعیت مناسـب و فشـرده شـدن پسـتان به 
کمـک پد هـای دسـتگاه، پرتـو x از تیـوب پرتـو x گسـیل شـده و پـس از عبـور از بافـت پسـتان بـه 
دریافت کننـده ی تصویـر برخـورد می کنـد. سـپس داده  هـای آشکارشـده در نمایشـگر، در نرم افـزار 
مـورد تصحیـح و پـردازش قـرار می گیرنـد و پـس از رسـیدن بـه شـرایط ایـده آل بـرای تشـخیص، 

امـکان چـاپ یـا ارسـال بـرای پزشـک وجـود خواهـد داشـت.

1۳79

شرکت صنایع پایا مد الکترونیک

ماموگرافی دیجیتال سه بعدی

کاربـــــــــــرد:
مراکز تصویربرداری پزشکی و کلینیک های تشخیصی و درمانی

www.payamed.com

 این محصول، تجهیز نهایی با ماهیت B2B است.

ماموگرافی دیجیتال سه بعدی
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سال تاسیس:

معرفی محصول:
 نارســائی  های قلبــی مــادرزادی متداول تریــن نــوع از بیماری  هــای مــادرزادی در میــان نــوزادان و 
کــودکان اســت. تعــداد زیــادی از نــوزادان بــا بیماری  هــای قلبــی مــادرزادی نهفتــه متولــد می شــوند 
کــه هیچگونــه نشــانه ی ظاهــری هــم در یــک کــودک بیمــار مشــاهده نمی شــود. بیماری  هــای قلبــی 
مــادرزادی در دو گــروه CHD و CCHD طبقه بنــدی می شــوند. تشــخیص CCHD در ســاعات اولیــه 
ــر غربالگــری شــود درمــان  ــوزادان، از ضروریــات اســت. در مــورد CHD هــم، هــر چــه زودت ــد ن تول
ســریعتر و راحت تــر اســت. عــدم تشــخیص و درمــان بــه موقــع بیماری  هــای قلبــی مــادرزادی آن 
هــم حداکثــر تــا قبــل از 12 ســالگی، بعضــًا عــوارض وخیمــی نظیــر از کار افتــادن قلــب کــودک یــا 
بیماری  هــای قلبــی در بزرگســالی را دربــر دارد. حــدود 30 درصــد از اطفالــی کــه در اثــر بیماری  هــای 
مــادرزادی از بیــن می رونــد مربــوط بــه اطفالــی اســت کــه بــا بیماری  هــای قلبــی مــادرزادی متولــد 
شــده اند. از ایــن رو، اطمینــان از ســالم بــودن قلــب نــوزادان و کــودکان و اطمینــان از نداشــتن 

بیماری  هــای قلبــی مــادرزادی از اهمیــت خاصــی برخــوردار اســت.
ــک  ــا بیــش از ی ــی از آنه ــا ترکیب ــه ب ــی مــادرزادی وجــود دارد ک ــوع مــرض قلب حــدودا بیســت ن
ــوزادان صدا هــای اضافــه  میلیــون می شــود و از طرفــی در صــدای قلــب بیــش از 70 درصــد از ن
وجــود دارد کــه ناشــی از بیمــاری نیســت و مربــوط بــه نــارس بــودن ماهیچه  هــای قلــب اســت 
کــه بــه آنهــا ســوفل بی گنــاه گفتــه می شــود؛ بنابرایــن تشــخیص بیمــاری بــا گــوش یــک پزشــک 
ــق و  ــا تحقی ــارس ب ــن پ ــع نوی ــق اســت. شــرکت گســتران صنای ــال کاری غیردقی متخصــص اطف
توســعه و همــکاری بــا دانشــگاه امیرکبیــر ایــران و مونــس بلژیــک بعــد از 25 ســال سیســتمی ارائــه 
کــرده اســت کــه اولیــن سیســتم جهانــی بــرای تشــخیص بیماری  هــای قلبــی کــودکان اســت کــه در 

33 کشــور ثبــت اختــراع شــده و مــورد اســتقبال پزشــکان قــرار گرفتــه اســت.

1۳72

شرکت گستران صنایع نوین پارس 

سامانه غربالگری بیماری  های قلبی کودکان و نوزادان مبتنی بر صوت 

www.aimscontrol.com

ثبت اختراع در کشور های آمریکا، روسیه و چین

کاربـــــــــــرد:

مشخصات فنی:

غربالگری بیماری قلبی مادرزادی و اکتسابی اطفال

تفکیک 100 درصد سوفل بی گناه از سوفل پاتولوژیک 	 
دارای خطای منفی صفر درصد	 
دارای الگوریتــم انحصــاری بــر منبــای اســتخراج مــدل ریاضــی از قلــب کــودک بــا برخــورداری 	 

از روش هــای محاســباتی هــوش مصنوعــی و ثبــت اختــراع شــده بین المللــی
عدم ساطع نمودن هر گونه اشعه ای و کامال پسیو است	 
دارای نرم افزار آموزش پیشرفته 	 
غربالگری تنها با آنالیز 10 ثانیه از صدای قلب و از دو کانون	 
برخورداری از استاندار های پزشکی الزم	 
استفاده از هدفون )300 تا 500 هرتز( به منظور پخش صدای ضبط شده	 

استانداردها، مجوزها و تاییدیه  های بین المللی: 

 این محصول، تجهیز نهایی با ماهیت B2B است.
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سال تاسیس:

معرفی محصول:
ایــن دســتگاه بــرای شــنیدن صــدای حــرکات قلــب جنیــن در شــکم مــادر از هفتــه دهــم بــارداری 
بــه بعــد مــورد اســتفاده قــرار می گیــرد. ایــن دســتگاه بــر مبنــای تئــوری داپلــر از طریــق ارســال و 
ــه یــک اســیالتور وصــل  دریافــت امــواج فراصــوت Ultrasound کار می کننــد. مبــدل فرســتنده ب
می شــود و به طــور پیوســته امــواج مــاوراء صــوت را بــه طــرف جنیــن می فرســتند. امــواج پــس از 
برخــورد بــا قلــب جنیــن و برگشــتن از طریــق مبــدل گیرنــده در پــروپ گرفتــه شــده و بــه ســیگنال 
ــاالی  ــوب، حساســیت ب ــن محصــول صــدای مطل ــل می شــوند. از ویژگی  هــای ای الکتریکــی تبدی

گیرندگــی و پایــداری اســیالتور دســتگاه می باشــد.

1۳77

شرکت مهندسی بازرگانی فنون طب نقش جهان 

 

دستگاه جنین یاب

www.fonoonteb.com

 این محصول، تجهیز نهایی با ماهیت B2B است.

کاربـــــــــــرد:

مشخصات فنی:

مزایای رقابتی:

شنیدن صدای حرکات قلب جنین در شکم مادر از هفته دهم بارداری به بعد

240 -200 ولت متناوب 60 -50 هرتزبرق ورودی

حداکثر 4 واتتوان ورودی 

100 میلی آمپر / 250 ولت / معمولی شیش های کوچکفیوز اصلی

2 آمپر / 12 ولت / معمولی شیش های کوچکفیوز باتری

۹ ولت 1100 میلی آمپر ساعتی قابل شارژ عمر باتری 4 ساعت کار مداومنوع باتری

20 × 24 × 10 سانتی مترابعاد )بدون دسته(

کیفیت باالتر نسبت به برخی محصوالت	 
قیمت پایین تر نسبت به محصوالت مشابه	 
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سال تاسیس:

معرفی محصول:
ایــن دســتگاه بــرای شــنیدن صــدای ضربــان قلــب جنیــن در شــکم مــادر و همچنیــن شــمارش 
و ضبــط تعــداد ضربــان قلــب جنیــن در اواخــر دوره بــارداری مــورد اســتفاده قــرار می گیــرد. ایــن 
دســتگاه بــه لحــاظ کلــی بــه عنــوان یــک ابــزار کمکــی بــرای تشــخیص زمــان زایمــان می توانــد بــکار 
گرفتــه شــود. تفــاوت ایــن دســتگاه بــا جنیــن یــاب P600 ایــن اســت کــه فتــال مانیتورینــگ دارای 

ــر می باشــد.  ــر و تکمیلی ت ــت اضافه ت یکســری قابلی

1۳77

فتال مانیتورینگ

www.fonoonteb.com
شرکت مهندسی بازرگانی فنون طب نقش جهان 

 

 این محصول، تجهیز نهایی با ماهیت B2B است.

کاربـــــــــــرد:

مشخصات فنی:

مزایای رقابتی:

ایــن دســتگاه در تمــام زایشــگاه ها، مطــب متخصصیــن زنــان زایمــان، درمانگاه  هــای مخصــوص 
مراقبت  هــای بــارداری و در برخــی از مطــب پزشــکان عمومــی جهــت تشــخیص ســالمت جنیــن در 

اواخــر دوران بــارداری و تعییــن زمــان زایمــان مــورد اســتفاده قــرار می گیــرد.

ولتاژ
100 تا 240 ولت	 
فرکانس 50 هرتز	 

حداکثر 45 واتتوان ورودی

4.۸ ولت لیتیومینوع باتری

30 × 2۹ × 10 سانتی مترابعاد )طول × عرض × ارتفاع(

3 تا 4 کیلوگرموزن

قیمت پایین تر نسبت به محصوالت مشابه	 
ارائه خدمات پس از فروش	 
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سال تاسیس:

معرفی محصول:
نینیکــس یــک گجــت پوشــیدنی بــرای مراقبــت از ســالمت کــودک اســت کــه بــا اســتفاده از 
جدیدتریــن تکنولــوژی دنیــا عالئــم  حیاتــی کــودکان را اندازه گیــری کــرده و آن هــا را بــر روی گوشــی 
موبایــل هوشــمند بــه نمایــش درمــی آورد. بــا ایــن وســیله، والدیــن می تواننــد در هرکجــا و هــر 

زمــان از وضعیــت ســالمتی فرزندشــان باخبــر شــوند.

1۳96

شرکت بهینه داده پردازان رایمون 

سامانه گزارش دهنده عالئم حیاتی نوزاد

www.ninixco.com

 این محصول، تجهیز نهایی با ماهیت B2B و B2C است.

کاربـــــــــــرد:

مشخصات فنی:

مزایای رقابتی:

مراقبــت از کــودکان زیــر دو ســال در منــازل، مهد هــای کــودک و ســایر محل  هــای مراقبــت از نــوزاد 
ــرو شــدن، هشــدار  ــت از دم ــی، مراقب ــرگ ناگهان ــری از ســندروم م ــب، جلوگی ــش ت ــوارد پای در م

تندتپشــی و کندتپشــی و پایــش ســالمت

کارکرد دستگاه به صورت Standalone و بدون  نیاز به اپلیکشین موبایل	 
استفاده از بلوتوث BLE( 4.2( به دلیل مضر نبودن برای بدن انسان	 
بــه دســت آوردن عالئــم حیاتــی نــرخ تنفــس و ضربــان قلــب بــه روش Non-Invasive بــا 	 

اســتفاده از داده  هــای شتاب ســنج
مصرف باتری بسیار پایین )مصرف متوسط 500 میلی آمپر(	 
پورت شارژ میکرو USB مطابق با اکثر شارژر های مرسوم در بازار	 
 	Over the Air به روزرسانی دستگاه از طریق
سایز دستگاه: قطر 42.5 میلی متر در ضخامت 17.5 میلی متر 	
وزن دستگاه: 15 گرم 	

مقاوم در برابر ضربه، گرد و خاک و آب	 

برنامه نویسی میکروکنترلرها برای مصارف بسیار کم توان	 
تحلیل داده  های سنسورها و نتیجه گیری	 
طراحی خاص نحوه اتصال و استفاده محصول	 
استفاده از الگوریتم های خاص جهت همزمان سازی داده ها	 
اســتفاده از Cloud Computing جهــت آنالیــز و بررســی رفتــار ســالمتی کــودکان بــرای 	 

داده  هــای کالن
استفاده از هوش مصنوعی برای رفتارسنجی سالمت کودک	 
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سال تاسیس:

معرفی محصول:
دســتگاه گامــا کمــرای دســتی )Surgeosight(، یــک دوربیــن کوچــک قابــل حمــل اســت کــه 
بــرای اســکن تیروئیــد لنفوســکتین گرافی پیــش از جراحــی و همچنیــن گره  هــای لنفــاوی منتقــل 
شــده در داخــل عمــل مــورد اســتفاده قــرار می گیــرد. از لنفوســکتیگرافی و بافت بــرداری گره  هــای 
ــار و آســیب دیده  ــای بیم ــزاری در نشــان دادن گســتره ی بافت ه ــوان اب ــده به عن ــاوی نگه دارن لنف
اســتفاده می کننــد. حضــور یــا عــدم حضــور گره  هــای لنفــاوی منطق هــای اغلــب در تشــخیص و 
درمــان بســیاری از تومور هــای بدخیــم بــه پزشــکان کمــک می کنــد. بــه عبــارت بهتــر ایــن دســتگاه 

می توانــد نقــش )چشــم جراحــان( در اتــاق عمــل را بــازی کنــد.
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شرکت توسعه صنایع تصویربرداری پرتو نگار پرشیا 
www.pnpmed.com

سیستم گاماکمرای دستی 

الزامات عمومی برای ایمنی پایه و عملکرد ضروری بر اساس استانداردهای:
 	IEC 60601-1: 2005
 	ISO 2009:2015
 	ISO 13485:2016

 این محصول، تجهیز نهایی با ماهیت B2B است.

کاربـــــــــــرد:

مشخصات فنی:

مزایای رقابتی:

اســتفاده در روش بیوپســی گــره لنفــاوی نگهبــان در جراحی  هــای مربــوط بــه ســرطان ســینه، 	 
مالنومــا، ســر و گــردن، ارولــوژی، زنــان و معــده )گــوارش(

ســینتی گرافی قبــل از عمــل، جراحــی بــا هدایــت رادیــو دارو و شناســایی غده  هــای تیروئیــد و 	 
پاراتیروئید

36 × 36تعداد پیکسل

1.2 × 1.2 میلی متراندازه پیکسل

PSPMT۸500H

Field of view42 × 42 میلی متر

Spatial Resolution
@ mm FWHM 2.5<
Collimator surface

Sensitivity @ Collimator surface320cpm/uCi for TC-99m

60 تا 300 کیلوالکترون ولتمحدوده انرژی

1.2 کیلوگرموزن

طراحی شیلدینگ مناسب برای کاهش نویز در انرژی  های مورد استفاده	 
طراحی سیستم آنالیز داده سرعت باال برای آشکارسازی در نرخ  های باال	 
طراحی سیستم تفکیک انرژی با حساسیت و دقت باال با قابلیت انتخاب انرژی	 
طراحی و ساخت دو کولیماتور مختلف برای رسیدن به کیفیت تصویر بهتر	 
طراحی بازویی و مکانیک مناسب برای داشتن درجه  های آزادی بیشتر	 

استانداردها، مجوزها و تاییدیه  های بین المللی: 
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معرفی محصول:
دستگاه پت حیوانی Xtrim: این دستگاه جهت تصویربرداری از حیوانات کوچک )PET( نظیر 
موش و موش صحرایی طراحی شده است. این سیستم با تخمین توزیع رادیو دارو در بدن 
تصاویر  این  بنابراین  ارزیابی می کند.  را  بدن حیوان  فیزیولوژیک  و  متابولیک  عملکرد  حیوان 
می تواند در تشخیص، ارزیابی، تخمین میزان پیشرفت تومورها، ضایعه ها و عملکرد ارگان ها 
مورد استفاده قرار گیرند. هم چنین با توجه به اینکه این سیستم یک سیستم پیش کلینیکی 
است می تواند جهت تأمین اهداف تحقیقاتی نظیر تولید و ارزیابی رادیو داروها، تخمین میزان 
موفقیت تکنیک  های مختلف بازسازی تصاویر نیز به کار گرفته شود. این سیستم در طراحی درمان 

)پرتودرمانی( نیز می تواند به عنوان ابزاری قدرتمند مورد بهره برداری قرار گیرد.
تصویربرداری HiReSPECT: این مدل یک تصویربرداری عملکردی است که از طریق تزریق رادیو 
دارو به بیمار و سپس جمع آوری فوتون  های خروجی از بدن بیمار، میزان تجمع رادیو دارو و در 
نتیجه اطالعاتی از میزان فعالیت بافت ها را در اختیار قرار می دهد. سیستم اسپکت قلبی نیز 
یک سیستم اسپکت جهت تصویربرداری اختصاصی از قلب می باشد؛ استفاده از این سیستم 
امکان تصویربرداری عملکردی غیرتهاجمی از قلب را فراهم می کند و از آنجایی که بیماری  های 
قلبی اولین عامل مرگ و میر در جهان به حساب می آیند، ضرورت وجود چنین سیستمی به 

شدت احساس می شود. 
تصویربرداری ProSPECT: این سیستم، یک سیستم تصویربرداری پزشکی هسته ایست که برای 

تصویربرداری توموگرافیک از قلب بیمار، مورد استفاده قرار می گیرد. هدف از 
استفاده از این سیستم، آشکارسازی و تعیین موقعیت رادیودارویی است که 

پیش تر به بدن تزریق شده و در بافت قلب و دیگر ارگان ها نفوذ کرده است.

شرکت توسعه صنایع تصویربرداری پرتو نگار پرشیا 
www.pnpmed.com

سیستم تصویربرداری در مدل های مختلف

سال تاسیس:
1۳89

ProSPECT مدل | HiReSPECT مدل | XTrimPET مدل گاما حیوانی

 	ISO 9001:2015
 	ISO 13485:2016

 این محصول، تجهیز نهایی با ماهیت B2B است.

کاربـــــــــــرد:

مشخصات فنی:

مزایای رقابتی:

بررسی اثر داروها و بیومارکرها مربوط به مطالعات حیوانی و مطالعات قلب بیمار

استفاده از فناوری  های پزشکی هسته ای، نرم افزار، مکانیک و الکترونیک در ساخت سیستم

مشخصات فنیمدل دستگاه

Xtrim

Single bed axial FOV: 5cm
Number of detector rings: 24

Transaxial FOV: 100mm
Bore opening: 110mm

LYSO crystal size: 2 × 2 × 10 mm
Crystal pixel pitch: 2.1 mm

Total number of crystals: 5760
Spatial Resolution: 1.7mm @ center

Energy Resolution: 17%

HiReSPECT

Number of Detector Heads: 2
Crystal Material: CSI)Na(

Crystal Size: 100 × 50mm2
Crystal Element Size: 1 × 1 × 5mm3

Crystal Element Pitch: 1.2mm
Active Area Per Detector Head: 96 × 45.6mm2
Number of Crystal Elements Per Head: 3040

استانداردها، مجوزها و تاییدیه  های بین المللی: 

تفاوت انواع محصول ها:
ابعاد و رزولوشن کاری محصوالت	 
سیستم حرکتی و گانتری محصوالت	 
تعداد دتکتور های مورد استفاده در هر محصول )در نوع HiReSpect چون سیستم حرکت 	 

دورانی دارد، تعداد دتکتورها نسبت به Xtrim کمتر است(
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ظرفیت تولید ساالنه: 

سال تاسیس:

معرفی محصول:
دســتگاه LOTUS-inVivo، یــک دســتگاه تصویربــرداری سی تی اســکن بــا پرتــوی ایکــس بــا قــدرت 
تفکیــک مکانــی در حــد 30 میکــرون اســت. ایــن دســتگاه، به گون هــای طراحــی شــده اســت کــه 
قــادر اســت از حیوانــات کوچــک زنــده هماننــد Mice یــا Rat تصویربــرداری نمایــد، همچنیــن ایــن 
ــا  ــد. در مقایســه ب ــرداری نمای ــا از نمونه  هــای In vivo و ex vivo تصویرب ــادر اســت ت دســتگاه ق
سی تی اســکن کلینیکــی، ایــن دســتگاه قــادر بــه تهیــه تصاویــر بــا رزولوشــن 30 میکــرون اســت. 

10 دستگاه

1۳96

فناوری تصویربرداری متین بهین نگاره 

LOTUS -inVivo دستگاه تصویربرداری میکروسی تی مدل

www.behinnegareh.com

 این محصول، تجهیز نهایی با ماهیت B2B است

کاربـــــــــــرد:

مشخصات فنی:

مزایای رقابتی:

تصویربرداری از حیوانات زنده کوچک آزمایشگاهی برای تحقیقات پیش بالینی	 
تصویربرداری از نمونه  های بافتی برای آزمایشات Ex-Vivo برای تحقیقات پزشکی	 

X-ray منبع

قدرت: ۸ ولت 	
دامنه کیلوولت: 20 تا ۹0 	
دامنه میلی آمپر: باالی 0.1۸ 	
نقطه کانونی ≥ 4 میکرون برای 20 تا ۹0 کیلوولت 	

X-ray 3دوربینMP :ماتریس

مواد
 CMOS sensor with direct-contact Gd2O2S scintillator sensitive to x-ray

energies as low as 15 keV

سرعت خواندن باالبازخوانی

> 5 میکرونوضوح 

۹0 × 120 میلی متراندازه نمونه 

قیمت پایین تر نسبت به محصوالت مشابه



تجهیزات پزشکی

828۳

فصل اول | تجهیزات تشخیصی پزشکی

ظرفیت تولید ساالنه: 

سال تاسیس:

معرفی محصول:
دســتگاه LOTUS-NDT، یــک سیســتم تصویربــرداری توموگرافــی از ســاختار و مــواد داخل اجســام 
بــه صــورت غیــر مخــرب بــا رزولوشــن از مرتبــه ی کمتــر از 10 میکرومتــر بــا اســتفاده از پرتــوی ایکس 

بــرای کاربرد هــای متنــوع صنعتــی اســت.

10 دستگاه

1۳96

فناوری تصویربرداری متین بهین نگاره 

 LOTUS-NDT دستگاه تصویربرداری میکروسی تی مدل

www.behinnegareh.com

 این محصول، تجهیز نهایی با ماهیت B2B است.

کاربـــــــــــرد:

مشخصات فنی:

تهیــه تصاویــر از ســنگ  های مخــازن نفــت به منظــور مدل ســازی و ارزیابــی مخــزن جهــت 	 
فرآیند هــای ازدیــاد برداشــت

تهیــه تصاویــر به منظــور انجــام تســت  های غیــر مخــرب قطعــات، بافت  هــای مهندســی شــده، 	 
داربســت ها و غیــره

تهیــه تصاویــر میکــرو رادیوگرافــی از انــواع خــاص حشــرات به منظــور بررســی و تهیــه اســتراتژی 	 
دفــع آفــات ناشــناخته یــا بیوتروریســم

تهیــه تصاویــر میکــرو توموگرافــی از انــواع داربســت  های ســلولی در قســمت  های مختلــف 	 
آناتومــی حیوانــات به منظــور بررســی میــزان اســتخوان زایی و غیــره

تهیــه تصاویــر میکــرو توموگرافــی از قطعــات ســاخته شــده بــا فرآیند هــای مختلــف به منظــور 	 
بررســی نقایــص و کنتــرل کیفــی روش ســاخت

ــای 	  ــی ویژگی  ه ــور بررس ــا به منظ ــتخوان و ایمپلنت ه ــی از اس ــرو توموگراف ــر میک ــه تصاوی تهی
مکانیکــی و ســاختاری آن هــا

مشخصات فنی:

مزایای رقابتی:

X-ray منبع

قدرت: 40 ولت 	
دامنه کیلوولت: 45 تا 130 	
دامنه میلی آمپر: باالی 0.500 	
نقطه کانونی ≥ 5 میکرون 	

X-ray دوربینMP3 :ماتریس

CMOS sensor with to GOS direct-contact scintillatorمواد

سرعت خواندن باالبازخوانی

> 2 میکرونوضوح

۹0 × 120 میلی متراندازه نمونه

قیمت پایین تر نسبت به محصوالت مشابه
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سال تاسیس:

معرفی محصول:
دســتگاه تســت تنفســی اوره طراحــی شــده بــا نــام تجــاری HeliGuide یــک سیســتم آشکارســازی 
بتــا می باشــد کــه میــزان اکتیویتــه کارت  هــای تســت تنفســی اوره را اندازه گیــری می کنــد. کاربــرد 
ایــن دســتگاه بــرای تشــخیص هلیکوباکتــر پیلــوری داخــل معــده اســت. هلیکوباکتــر پیلــوری یــک 
ارگانیســم گــرم منفــی مارپیچــی شــل اســت کــه منحصــرا در مخــاط معــده زیســت می کنــد. ایــن 
باکتــری می توانــد باعــث ورم معــده، زخــم معــده و نهایتــا منجــر بــه ســرطان معــده گــردد. عفونت 
هلیکوباکتــر پیلــوری از طریــق روش  هــای متفاوتــی از جملــه گاستروســکوپی، تســت تنفســی 
ــل تشــخیص می باشــد. روش UBT توســط  ــی و آندوســکوپی قاب ــی ژن مدفوع اوره )UBT(، آنت
متخصصیــن هلیکوباکتــر پیلــوری اروپــا بــه عنــوان اولیــن و مطمئن تریــن روش غیرتهاجمــی بــرای 
تشــخیص اولیــه و پیگیــری درمــان عفونــت فعــال حاصــل از ایــن باکتــری معرفــی گردیــده اســت.

1۳89

شرکت توسعه صنایع تصویربرداری پرتو نگار پرشیا 

دستگاه تست تنفسی اوره 

www.pnpmed.com

 	ISO 9001:2015
 	ISO 13485:2016
 	CE خوداظهاری گواهینامه
 	IEC 61010-1:2013 بر اساس استاندارد safety انجام تست  های
 	IEC 61326-1:2013 بر اساس استاندارد EMC انجام تست  های

 این محصول، تجهیز نهایی با ماهیت B2B است.

کاربـــــــــــرد:

مشخصات فنی:

مزایای رقابتی:

تشخیص هلیکوباکتر پیلوری داخل معده

%100قابلیت شخصی سازی

%95حساسیت

α , β , γحساسیت ذرات

Acceptance detection angle )Rad(4π with two detector

نمایشگر
16 × 2 Character LCD

Indicator LEDs

)depth × height × width( 21 × 15.5 × 15ابعاد

4kgوزن

قیمت پایین تر نسبت به محصوالت مشابه خارجی

استانداردها، مجوزها و تاییدیه  های بین المللی: 
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سال تاسیس:
1۳97

نبض هوشمند سالمت

دستگاه استتوسکوپ )SPO2( پرتابل

ظرفیت تولید ساالنه: 

معرفی محصول:
ــه  ــال( وســیله ای اســت ک ــال )گوشــی پزشــکی هوشــمند دیجیت استتوســکوپ هوشــمند دیجیت
پزشــکان از آن بــرای شــنیدن صــدای قلــب و ســایر ارگان  هــای داخلــی مثــل شــش ها، روده، 
صــدای رگ  هــای بــدن در هنــگام فشــار گرفتــن، صــدای قلــب جنیــن و حرکت  هــای آن بــرای 
ــه ای را  ــن اصــوات، تشــخیص های اولی ــه کمــک ای ــد و ب ــاردار و ... اســتفاده می کنن خانم  هــای ب
انجــام می دهنــد. ایــن دســتگاه نیــز بــا داشــتن تکنولــوژی حــذف صــدای مزاحــم، کمــک می کنــد 

ــه عمکــرد دســتگاه در محیط هــای شــلوغ، افــت نداشــته باشــد. ک

10000 دستگاه

www.nabzgroup.com

 این محصول، تجهیز نهایی با ماهیت B2B و B2C است.

کاربـــــــــــرد:

مشخصات فنی:

مزایای رقابتی:

ســمع صــدای قلــب، تشــخیص بیماری  هــای قلبــی و ســوفل  های قلبــی کــه در ســایر روش هــا 	 
قابل تشــخیص نیســتند.

سمع صدای انواع دام  های سبک و سنگین، صدا های دقه و ... در دامپزشکی	 

دارای امکانـات دریافـت و پخـش صـدا بـا نـرخ نمونه بـرداری 44 کیلوهرتـز، ارسـال داده 	 
از طریـق بلوتـوث بـا نـرخ 2 کیلوهرتـز، تقویـت صـدا تـا 7 سـطح تـا حداکثـر 24 دسـی بل، 
چراغ  هـای )LED( بـرای اعـالم درصـد باتـری، نـوع فیلتـر، وضعیـت بلوتـوث و میـزان صـدا

دارای قابلیت هـای تضعیـف نویز هـای محیطـی بـا اسـتفاده از تکنولـوژی ANR، آموزشـی 	 
شبیه سـاز بالینـی صـدای قلـب و ریـه، پخـش صـدا به  وسـیله هندزفـری از طریـق جک 3.5 
میلی متـری )هندزفـری سـیمی( و از طریـق بلوتـوث )هندزفـری بی سـیم(، خامـوش کـردن 
خـودکار بلوتـوث در صـورت متصـل نشـدن بـه تلفـن همراه پـس از ۹0 ثانیه بـه منظور حفظ 

انـرژی، محدود کننـده خـودکار میـزان بلنـدی صـدا بـرای محافظـت از گـوش کاربـر
دارای سه حالت فیلتر )قلب، ریه، بازه فرکانسی گسترده( و 10 ساعت کارکرد مداوم	 
امکان به روز رسانی Firmware سخت افزار به صورت بی سیم توسط اپلیکیشن 	 
دمای مطلوب کارکرد بین 0 تا 45 درجه سانتی گراد	 
وجود چهار کلید برای تنظیم کردن ویژگی ها	 
دارای باتری لیتیومی قابل شارژ با ظرفیت 1000 میلی آمپرساعت	 

قیمت پایین	 
به روز رسانی سخت افزار از طریق اپلیکیشن	 
کنترل تنظیم سخت افزار از طریق اپلیکیشن موبایل	 
تکنولوژی آرایه فازی چند میکروفونه به منظور حذف نویز  های محیطی	 
دستگاه NS1 بلوتوث نسل چهارم	 
قابلیت اتصال به هندزفری بلوتوثی و سیمی	 

 	ISO 13485
 	IEC 60601-2-25-2011
 	IEC60601-1
 	IEC60601-1-2
 	IEC62304

استانداردها، مجوزها و تاییدیه  های بین المللی: 
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فصل اول | تجهیزات تشخیصی پزشکی

سال تاسیس:

معرفی محصول:
ایــن محصــول آزمایش  هــای مختلفــی را روی گــوش و سیســتم شــنوایی بیمــار جهــت ســنجش 
آســتانه شــنوایی انجــام می دهــد. آزمایش هــا بایســتی در اتــاق آکوســتیک انجــام شــود. همچنین 
الزم اســت تــا گــوش غیــر آزمایــش بــه وســیله نویزهایــی کــه در هدفــون ایجــاد می شــود ماســک 

شــود تــا تأثیــر مخــرب روی آزمایــش نداشــته باشــد.
آزمون هــای متــداول شــامل آزمــون ادیومتــری راه هوایــی، ادیومتــری راه اســتخوانی و بازشناســی 
گفتــار کــه بــرای تشــخیص میــزان و نــوع کم شــنوایی کاربــرد دارنــد و همچنیــن آزمون  هــای 
تکمیلــی شــامل SISI ،ABLB ،PI-PB و TDT هســتند کــه جهــت افتــراق ضایعــات حســی از 
عصبــی بــه کار می رونــد. ادیومتر هــای کلینیکیــال تولیــد شــده توســط شــرکت پــژواک آوای ســحر 

ــد از: ــد کــه عبارتن مدل  هــای مختلفــی دان
 	CA مدل  های
 	)PC Based( مدل
 	)Hand held( مدل

1۳76

شرکت تحقیقاتی و فناوری پژواک آوای سحر

ادیومتر های کلینیکیال 

www.pejvakava.com

 	ISO389-1
 	ISO389-2
 	ISO389-3
 	ISO389-4
 	EN 60645-1 1394
 	EN 60601-1 1393
ISO 9001 - 1395 از شرکت کیوا سرمت ایتالیا 	 
ISO 13485 - 1395 از شرکت کیوا سرمت ایتالیا 	 

 این محصول، تجهیز نهایی با ماهیت B2B است.

کاربـــــــــــرد:

مشخصات فنی:

مزایای رقابتی:

شــنوایی،  کلینیک هــای  اســتثنایی،  مــدارس  بهزیســتی،  توانبخشــی  مراکــز  بیمارســتان ها، 
بخش هــای آموزشــی دانشــگاه ها و مراکــز طــب کار و معاینــات کارگــری جهــت ســنجش شــنوایی

:CA مشخصات فنی ادیومتر سری
استفاده از ATMega128 جهت کنترل بخش  های دیجیتال و آنالوگ	 
بیــن 	  هماهنگــی  و  جهــت کنتــرل   ALTERA FPGA )EP2C8Q208C7( از  اســتفاده 

ادیومتــر  مختلــف  بخش  هــای 
استفاده از 2 فلش مموری 4 مگابایت جهت ذخیره دیتای بیمار و کالیبراسیون	 
استفاده از LCD های گرافیکی رنگی 240 × 320 با تاچ 	 
 	USB و RS232 برقراری ارتباط با کامپیوتر از طریق پورت سریال
 	NBN - SpN -Pink با فیلتراسیون White دارای نویز ژنراتور

تولید امواج سینوسی با دقت 1 درصد و فیلتر شده در برابر هارمونیک های فرکانسی

استانداردها، مجوزها و تاییدیه  های بین المللی: 
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ظرفیت تولید ساالنه: 

مقاصد اصلی صادراتی: 

سال تاسیس:

معرفی محصول:
ایــن دســتگاه شبیه ســاز ســیگنال  های قلبــی و ســیگنال  های تنفســی و پیــس میکــر اســت. 
ــا  ــی ی ــم حیات ــور عالئ ــد مانیت ــتگاه هایی مانن ــه دس ــار ب ــای بیم ــت به ج ــتگاه در حقیق ــن دس ای
الکتروکاردیوگــراف وصــل شــده و بــرای تســت صحــت و کارایــی ایــن دســتگاه ها کاربــرد دارد.

200 دستگاه

ترکیه، آسیای شرقی، عراق و افغانستان 

1۳88

شرکت امواج نگار سپاهان 

شبیه ساز سیگنال  های قلبی

ww.amvajnegar.com

سابقه صادرات:
کمتر از 500 هزار دالر

EC11 قابلیت پوشش تست  های استاندارد های

 این محصول، تجهیز نهایی با ماهیت B2B است.

کاربـــــــــــرد:

مشخصات فنی:

مزایای رقابتی:

ــزات پزشــکی بیمارســتان ها، آزمایشــگاه  های تســت دســتگاه  های پزشــکی،  ــای تجهی در بخش  ه
شــرکت  های کالیبراســیون پزشــکی، مراکــز تحقیقاتــی و طراحــی

شبیه ســاز هم زمــان 12 لیــد ECG بــا خروجــی مســتقل از هــم باقابلیــت انتخــاب دامنــه و 	 
نــرخ تکــرار

شبیه ساز سیگنال تنفس بر روی لید های I و II باقابلیت انتخاب دامنه و نرخ تکرار	 
شبیه ساز انواع حالت  های سیگنال  های پیس با قابلیت تنظبم دامنه و عرض پالس	 
شبیه ســاز آرتیفکت  هــای قلبــی و ســیگنال  های تســت سینوســی و مربعــی و مثلثــی و ضربــه 	 

بــا قابلیــت تغییــر دامنه
قابلیت کارکرد بلندمدت با باتری با امکان شارژ داخلی	 
ابعاد مناسب برای جابجایی و قابل استفاده برای کالیبراسیون دستگاه ها	 

10 سال خدمات پس از فروش	 
1 سال گارانتی	 
قیمت پایین تر نسبت به محصوالت مشابه	 

استانداردها، مجوزها و تاییدیه  های بین المللی: 
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ظرفیت تولید ساالنه: 

سال تاسیس:

معرفی محصول:
دســتگاه CDP، دســتگاهی اســت کــه در اتــاق عمــل بــه جــراح کمــک می کنــد تــا نواحــی درگیــر 
ســرطان بیمــار را تقریبــاً بــدون نیــاز بــه فــروزن سکشــن پاتولــوژی جراحــی نمــوده و با دقت بســیار 
بــاال نواحــی درگیــر را شناســایی کــرده و بــا تشــخیص دادن نــوع بیمــاری بــه جــراح قــدرت انتخــاب 
جهــت برداشــتن بافــت یــا نگه داشــتن آن را می دهــد. از دیگــر مزایــای ایــن دســتگاه انجــام عمــل 
جراحــی تمیــز بــا برداشــتن مارجین  هــای آلــوده بــه ســرطان اســت کــه منجــر بــه کاهــش میــزان 

عــود مجــدد بیمــاری می گــردد.

150 دستگاه

1۳96

شرکت نانوحسگرسازان سالمت آریا 

دستگاه کمک تشخیصی سرطان

www.nanoelechealth.com

 	IEC 60601-1 دستگاه پروب تشخیص سرطان: استاندارد
 	ISO 11607-1 و ISO 10993-5 سر پروب دستگاه تشخیص مارجین سرطانی: استاندارد

 این محصول، تجهیز نهایی با ماهیت B2B است.

کاربـــــــــــرد:

مشخصات فنی:

مزایای رقابتی:

ــن  ــن Frozen Section Pathology حی ــاق عمــل توســط جراحــان عمومــی ســرطان )جایگزی ات
ــرای تشــخیص بافت هــای مشــکوک ســرطانی( عمــل جراحــی ب

220 ولت AC، 50 هرتزمنبع تغذیه

25 واتمصرف برق

150 میلی آمپرحداکثر جریان )هنگام شارژ(

1 نانوآمپر 5± درصدحداقل جریان قابل  اندازه گیری - وضوح )با اتصال پروب(

کالس IIکالس ایزوالسیون

0 تا 300 میکروآمپرنشانگر انتخاب خوانایی

60 دقیقه روشنعملکرد

نوع باتری
Godox VB18 II - IV 2200 ~ AH بــا عمــر 12000 

ــل ــارژ کام شارژ/دش

60 دقیقهزمان شارژ باتری

Godox vc18 12 - 8v 2500نوع شارژر

3 پینمدل پین شارژر

دستگاه اتصال
بــدون ســیم بــا اســتفاده از بلوتــوث بــا حداکثــر فاصلــه 

اتصــال 12 متــر

تعیین ولتاژ و نرخ تغییر آن و استخراج تغییرات الکتروشیمیایی بافت سرطانی	 
تشخیص دقیق محدوده بافت سرطانی	 
اولیــن و تنهــا دســتگاه تســت مارجین هــای ســرطانی در جهــان بــا آخریــن طبقه بنــدی 	 

پاتولوژیکــی )neoplasia Intraepithelial Ductal( تأییدشــده در ســرطان پســتان

استانداردها، مجوزها و تاییدیه  های بین المللی: 
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سال تاسیس:

معرفی محصول:
تومور هــای گلیومــا انتشــاری، تغییــرات مکانــی و زمانــی زیــادی از خــود بــروز می دهنــد کــه 
موجــب پاییــن بــودن امیــد بــه زندگــی بیمــاران مبتــال بــه تومور هــای گلیومــا می شــود. شناســایی 
و تفکیــک نواحــی مختلــف گلیومــا بــرای ارزیابــی پروگنــوز بیمــار و میــزان پاســخ دهی بــه درمــان 
طراحــی شــده بســیار مؤثــر اســت. اخیــرا ثابــت شــده اســت کــه بخشــی از تومــور بــر روی تصاویــر 
متــداول مشــخص نمی شــود و همچنیــن تشــخیص میــزان تهاجــم ســلول  های تومــور بــه بافــت 
ظاهــرا ســالم اطــراف بــا ایــن تصاویــر ممکــن نیســت. درنتیجــه، روش  هــای بخش بنــدی بر اســاس 
ــد  ــی مانن ــرداری فیزیولوژیک ــت از تصویرب ــد و می بایس ــی ندارن ــداول کارای ــای مت تصویربرداری  ه
پرفیــوژن بــرای ارزیابــی دقیــق تومور هــای گلیومــا اســتفاده شــود کــه شــرکت نــوآوران سیســتم های 

تصویربــرداری پزشــکی تشــخیصی پارســه ایــن امــکان را فراهــم آورده اســت.

1۳95

شرکت نوآوران سیستم های تصویربرداری پزشکی تشخیصی پارسه 

نرم افزار انتخاب اتوماتیک و بهینه تابع شریان ورودی در تومور مغزی 

www.kiomedical.com

 این محصول، خدمت نهایی با ماهیت B2B است.

کاربـــــــــــرد:

مشخصات فنی:

مزایای رقابتی:

مراکز درمانی و مراکز تصویربرداری پزشکی

 	DSC-MRI خواندن تصاویر
تعریف ماسک برای حذف پس زمینه	 
مرتب کردن تصاویر برحسب زمان ثبت	 
بدست آوردن منحنی شدت سیگنال برحسب زمان	 
حذف ناحیه توموری	 
بدست آوردن منحنی غلظت برحسب زمان	 
فیلتر ترمیم  کننده منحنی  های کوتاه شده	 
حذف منحنی  های نامنظم با استفاده از شرط ارائه شده	 

قابلیت نصب و اجرا بر روی workstation های رادیولوژی	 
به عنوان یکی از ماژول  های اصلی تشخیصی و به عنوان ابزار کمکی در سیستم های 	 

Computer Aided Diagnosis )CAD(
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سال تاسیس:

معرفی محصول:
بــا افزایــش جمعیــت ســالمندان، احتمــال ابتــال بــه آلزایمــر )AD( کــه مرتبــط بــا ســن می باشــد، 
افزایــش یافتــه اســت. MCI بــه عنــوان پیــش آگهــی AD مطــرح شــده اســت کــه بــا افــت شــناختی 
ــس،  ــای دمان ــایر بیماری  ه ــا س ــم AD و MCI، ب ــد. عالئ ــاوت می باش ــالمندی متف ــی در س طبیع
همپوشــانی دارد. از ایــن رو تشــخیص افتراقــی بیــن ایــن مراحــل، پیچیــده، زمان بــر و نیازمنــد 
پزشــکان بســیار مجــرب می باشــد. به کارگیــری روش  هــای غیرتهاجمــی مبتنــی بــر MRI از جملــه 
DTI کــه بــه بررســی تغییــرات عصبــی مغــز می پــردازد، حائــز اهمیــت می باشــد. اســتفاده از هــوش 
مصنوعــی جهــت ایجــاد بیومارکر هــای جامــع کمــک تشــخیصی می توانــد حائــز اهمیــت باشــد 
کــه شــرکت نــوآوران سیســتم های تصویربــرداری پزشــکی تشــخیصی پارســه ایــن امــکان را فراهــم 

آورده اســت.

1۳95

نرم افزار کمک تشخیصی بیماری 

شرکت نوآوران سیستم های تصویربرداری پزشکی تشخیصی پارسه 
www.kiomedical.com

 این محصول، خدمت نهایی با ماهیت B2B است.

کاربـــــــــــرد:

مشخصات فنی:

مزایای رقابتی:

کمــک گرفتــن از تشــخیص نرم افــزار جهــت رســیدن بــه قطعیــت و دریافــت تشــخیص کمکــی در 
کوتاه تریــن زمــان در مراکــز درمانــی و مراکــز تصویربــرداری

آماده سازی داده )با استفاده از دو اطلس مغزی 
ماده خاکستری و ماده سفید مغزی(

 	FA
 	MD
 	A × D
 	RD
 	RA

مدل سازی )در سه حالت(
 	MCI و NC افتراق
 	AD و MCI افتراق
 	AD و NC،MCI افتراق

حذف آزمون  های طوالنی و هزینه بر نوروسایکولوژیک جهت تسریع در امر تشخیص	 
استفاده از دیتا های بیماران با نظارت و تائید متخصصان حاذق این رشته	 
ایجـاد مارکر  هـای تشـخیصی جامـع بـر اسـاس مـاده خاکسـتری و مـاده سـفید مغـزی و 	 

همچنیـن ترکیبـی از ایـن نواحـی
کاهـش هزینه هـای جا به جایـی بیمـاران بـه دلیـل عـدم نیـاز بـه مراجعـه به پزشـکان مجرب 	 

بسـتر پزشـکی از راه دور
امـکان تشـخیص بیمـاری در افـراد بی سـواد و یـا افـرادی کـه بـه دلیـل افت بیشـتر وضعیت 	 

شـناختی کـه امـکان پاسـخگویی به آزمون  هـای شـناختی را ندارند.

دریافت گواهی پتنت برتر در نمایشگاه بین المللی اختراعات ترکیه در دو سال متوالی 2020 و 2021
استانداردها، مجوزها و تاییدیه  های بین المللی: 
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 این محصول، خدمت نهایی با ماهیت B2B است.

سال تاسیس:

معرفی محصول:
ــر  ــک ســری تصاوی ــی از شــرایط تومــور اســت و ی ــی کّم ــه ارزیاب ــادر ب ــرداری DCE-MRI ق تصویرب
 MRI قبــل و بعــد از تزریــق عامــل کنتراســت فراهــم مــی آورد. بنابرایــن تغییــرات شــدت ســیگنال
در طــی زمــان بــرای هــر وکســل تصویــر ثبــت می گــردد. بــا اســتفاده از ایــن تکنیــک تصویربــرداری 
ــه شــدت رخنه پذیــری عــروق صــورت می گیــرد. هــدف از انجــام آنالیز هــای  محاســبات مربــوط ب
DCE-MRI در تومور هــای مختلــف اعــم از ســرطان ســینه، پروســتات، کبــد و تخمدانــی، مشــخص 
کــردن وضعیــت رگزایــی تومــور و در نتیجــه، میــزان پیشــرفت تومــور و بدخیمــی آن که ایــن ماژول 

نرم افــزاری بــه ایــن امــر کمــک می کنــد و پیش بینــی پاســخ تومــور بــه درمــان می باشــد.

1۳95

ماژول نرم افزاری کمی سازی پرفیوژن 

کاربـــــــــــرد:
مراکز درمانی و مراکز تصویربرداری پزشکی

شرکت نوآوران سیستم های تصویربرداری پزشکی تشخیصی پارسه 
www.kiomedical.com

ماژول نرم افزاری کمی سازی پرفیوژن 
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سال تاسیس:

معرفی محصول:
ایــن دســتگاه دارای تیغــه ویدئویــی حنجــره بینــی و صفحــه نمایــش اســت کــه بــا قــرار گرفتــن 
ــا نمایــش  ــه حنجــره را فراهــم مــی آورد و ب ــد غیرمســتقیم از ناحی ــان دی تیغــه آن در انتهــای زب
تصویــر تار هــای صوتــی و مســیر تنفســی امنیــت و دقــت عمــل الرنگوســکوپی یــا اینتیوباســیون 

را افزایــش می دهــد.

1۳96

شرکت نورسا دایان درمان

ویدئو الرنگوسکوپ

ظرفیت تولید ساالنه: 
۳0 دستگاه

www.norsamedical.com

IEC 60601.1

 این محصول، تجهیز نهایی با ماهیت B2B است.

کاربـــــــــــرد:

مشخصات فنی:

مزایای رقابتی:

بیمارستان ها و مراکز درمانی جهت لوله گذاری و باز کردن مسیر های هوایی

دارای سیستم ضد بخار لنز دوربین	 
ــه و  	 ــر ثانی ــم ب ــا 30 فری ــن: 300000 پیکســل VGA رزولوشــن 4۸0 × 640 ب ــز دوربی ری

ــد 54 درجــه ــه دی محــدوده و زاوی
طول عمر متوسط: 10 سال 	

 	HDMI ،AVI پشتیبانی از خروجی تصویر
ذخیره و آرشیو داده ها به صورت دائم	 
حافظه: تا 256 گیگابایت 	
حداکثر سطح مقطع تیغه: 14 میلی متر 	

فیچر های بیشتر با قابلیت سفارشی سازی برای هر مشتری	 
داشتن قیمت تمام شده پایین تر در مقایسه با محصوالت مشابه خارجی	 
عدم استفاده از قطعات پیچیده و خاص و انحصاری	 

استانداردها، مجوزها و تاییدیه  های بین المللی: 



تجهیزات درمانی پزشکی
فصل دوم 



106 | RespiVen دستگاه ونتیالتور بیمارستانی؛ مدل  

108 | EPD-TS و مدل EDP-DIOMEDE دستگاه ونتیالتور بیمارستانی؛ مدل  

110 | Renova دستگاه همودیالیز؛ مدل  

112 | ATF1022 دستگاه همودیالیز؛ مدل  

114 | Iconic دستگاه های الکتروسرجری خانواده  

دستگاه الکتروسرجری با کنترل خودکار | 116  

سامانه راهبری جراحی مغز و اعصاب | 118  

سامانه آموزشی جراحی رباتیک الپاراسکوپی | 120  

ربات تصویربردار دستیار جراح الپاراسکوپی | 122  

شبیه ساز جراحی الپاراسکوپی | 124  

دستگاه فیکو-ویترکتومی  | 126  

شتاب دهنده خطی پزشکی | 128  

1۳0 | CYRUS-3000 ماشین بیهوشی؛ مدل  

1۳2 | PSA اکسیژن ساز به روش  

دستگاه الکتروشوک قلبی خودکار | 1۳4  

دستگاه آموزشی تزریقات نخاعی | 1۳6  

پالسماتراپی گرم  | 1۳8  

پالسما جت ضایعات پوستی | 140  

دستگاه RF فرکشنال پوستی و واژینال | 142  

دستگاه رادیو فرکانسی ترمیا | 144  

بیوپرینتر سه بعدی | 146  

پمپ سرنگی | 148  

کیت احیای تنفسی | 150  
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سال تاسیس:

معرفی محصول:
دســتگاه ونتیالتــور جهــت اســتفاده بــرای بیمــاران بزرگســال و کــودکان بــا وزن بیشــتر از 5 
ــه  ــتگاه ب ــن دس ــت. ای ــده اس ــه ش ــر گرفت ــژه )ICU(، در نظ ــای وی ــش مراقبت  ه ــرم، در بخ کیلوگ
ــد.  ــد فراهــم کن ــرای بیمــاران نیازمن ــه تنفس دهــی مکانیکــی را ب نحــوی طراحــی شــده اســت ک
تنفس دهــی مکانیکــی در ایــن ونتیالتــور بــه دو صــورت تهاجمــی و غیرتهاجمــی قابــل اجراســت. 
ونتیالتــور یــک وســیله پزشــکی بــا کالس خطــر نســبتا بــاال اســت )کالس III از نظــر وزارت بهداشــت 
ــت و پرســنل  ــراد دارای صالحی ــا اف ــه تنه ــا( ک ــه اروپ ــا کالس IIb از نظــر اتحادی ــادل ب ــران مع ای

ــد. ــا دســتگاه را دارن ــده تحــت نظــارت پزشــک اجــازه کار ب آموزش دی

1۳77

شرکت پویندگان راه سعادت 

دستگاه ونتیالتور بیمارستانی
RespiVent مدل

www.saadatco.com

کاربـــــــــــرد:
بیمارستان ها و مراکز درمانی جهت نیازهای تهویه ای و اکسیژناسیون بیمار

 	EMC Test
 	Operation Condition
 	ISO 60601
 	ISO 8185
 	ISO15223-1
 	EN1041
 	ISO80601-2-74
 	Pre Condition

 این محصول، تجهیز نهایی با ماهیت B2B است.

مشخصات فنی:

مزایای رقابتی:

42 تا 250 سانتی مترقد بیمار

5 تا 200 کیلوگرمIBW )وزن ایده آل بدن(

0.5 تا 5 میلی لیتر بر سانتی متر آبانطباق

0 تا 2.5 سانتی متر آب در ثانیه بر لیترمقاومت دمی

0 تا 2.5 سانتی متر آب در ثانیه بر لیترمقاومت بازدمی

20- تا 2- سانتی متر آبتحریک فشار

2 تا 20 لیتر بر دقیقهتحریک جریان

4۸ × 45 × 4۸ سانتی مترابعاد

32 کیلوگرموزن 

11000 فوت )3500 متر( باالتر از سطح دریاارتفاع عملیاتی

5 تا ۹5 درصد رطوبت نگهداری و حمل و نقل

15 تا ۹5 درصد رطوبت عملیاتی

5 تا 35 درجه سانتی گراددمای عملیاتی

کاربری راحت و آسان با صفحه نمایش لمسی رنگی	 
دارا بودن طیف گسترده ای از ویژگی  های تنفسی همراه با ترسیم گراف و نمایش مقادیر عددی 	 
دارا بودن سیستم آالرم هوشمند 	 
قابلیت ذخیره سازی اطالعات بیمار تا 72 ساعت	 
قابلیت محاسبه سریع IBW و شروع تنفس دهی بر اساس آن	 
مناسب برای گروه سنی کودک تا بزرگسال از حجم 20 تا 2000 میلی لیتر	 

استانداردها، مجوزها و تاییدیه  های بین المللی: 
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سال تاسیس:

معرفی محصول:
مــدل EDP-DIOMEDE: یــک دســتگاه کمــک تنفســی اســت کــه بــه صــورت الکتروپنوماتیــک عمل 
می نمایــد. درایــو بخش  هــای پنوماتیکــی از طریــق اتصــال منابــع گاز اکســیژن و Air بــه دســتگاه 
انجــام می شــود. پــس از ورود گازهــا بــه قســمت پنوماتیــک، از طریــق کنتــرل الکتریکــی ولوهــا، 
سنســور های فشــار و رگوالتورهــا، فلــوی تنظیمــی کنتــرل شــده و هــوای دمــی مــورد نیــاز بیمــار از 
طریــق ولــو دمــی بــه بیمــار منتقــل می شــود. در مــدت زمــان تهویــه مکانیکــی، دســتگاه هیچگونــه 

انــرژی از بیمــار دریافــت نمی کنــد و هیــچ انــرژی در بــدن بیمــار تخلیــه نمی کنــد.
دســتگاه دارای مد هــای متنــوع و پیشــرفته ای اســت کــه می تــوان بــرای تهویــه بیمــار بــه صــورت 
تهاجمــی و غیرتهاجمــی اســتفاده نمــود. صفحــه نمایــش لمســی 1۸.5 اینچــی آن قابلیــت 
نمایــش همــه پارامتر هــای مربــوط بــه بــازدم بیمــار بــه همــراه شــل مــوج را دارد. ایــن دســتگاه 
دارای منبــع تغذیــه الکترونیکــی اســت کــه بــه بــرق شــهر متصــل می شــود و همچنیــن عــالوه بــر 

بــرق شــهر قابلیــت کار بــا باتــری را نیــز دارد.
 ایــن دســتگاه بــرای انــواع بیمــاران اعــم از بزرگســاالن و اطفــال کــه بــه ونتیالتــور بــرای مــدت کوتاه 

یــا طوالنــی نیــاز دارنــد، اســتفاده می شــود.
مدل EDP-TS: یک ونتیالتور الکتروپنوماتیک است که 
ورودی  های آن شامل هوای فشرده شده و گاز اکسیژن 
 Air فشار باال است. برای تامین هوای فشرده می توان از
سانترال مراکز درمانی یا یک کمپرسور پرتابل استفاده 
کرد. به همین ترتیب برای تامین اکسیژن نیز می توان از 
منابع اکسیژن سانترال و یا از کپسول  های اکسیژن بهره 
گرفت. پس از ورود گازها به قسمت پنوماتیک، هوای 
الکتریکی  از طریق کنترل  دمی مطابق تنظیمات کاربر، 

1۳8۳

شرکت احیا درمان پیشرفته

دستگاه ونتیالتور بیمارستانی
EPD-TS و مدل EDP-DIOMEDE مدل

www.ehyadarman.com

مقاصد اصلی صادراتی: 
آلمان، انگلستان، امارات، بلژیک، 
گرجستان، سوریه، عراق

سابقه صادرات:
بین 5 تا 10 میلیون دالر

 	IEC 60601-1 2005 ایمنی الکتریکی عمومی مطابق استاندارد
 	ISO80601-2-12 :2011 تست  های اختصاصی دستگاه ونتیالتور مطابق استاندارد
 	IEC 62304:2006 صحه گذاری نرم افزار مطابق استاندارد
 	)EDP-TS مدل( Epil تاییدیه از آزمایشگاه بهینه سنجش صدرا و آزمایشگاه
 	IEC 60601-1-2 2014 سازگاری الکترومغناطیسی مطابق استاندارد
 	ISO 17025

 این محصوالت، تجهیز نهایی با ماهیت B2B هستند.

کاربـــــــــــرد:

مشخصات فنی:

بخش مراقبت  های ویژه NICU، CCU و ICU اورژانس بیمارستان ها و مراکز سالمت 

مشخصاتنام مدل

EDP-DIOMEDE
بخش  هــای مختلــف دســتگاه: منیفولــد، سنســور بــرد، واحــد کمپرســور، واحــد تغذیــه،  	

مــاژول ونیتلیشــن، باتــری، رابــط کاربــر بصــورت گرافیکــی HMI و بدنــه و ترالــی
برق دستگاه: ولتاژ 100 تا 240 ولت، مصرف 1.5 آمپر در 100 ولت 	

EPD-TS

بخش  هــای مختلــف دســتگاه: منیفولــد، سنســور بــرد، واحــد کمپرســور، واحــد تغذیــه،  	
باتــری، رابــط کاربــر بصــورت گرافیکــی HMI، بدنــه و ترالــی، مــادر بــرد، بــازوی نگهدارنــده 

تیوبینــگ، چمبــر و همودیفایر
برق دستگاه: ولتاژ 100 تا 240 ولت، 50 یا 60 هرتز، باتری داخلی 10.۸ ولت و 5.2 آمپر 	
ابعاد دستگاه: x 355 x 445 440 میلی متر 	

استانداردها، مجوزها و تاییدیه  های بین المللی: 

ولو ها، سنسور های فشار و رگوالتورها، تامین و به بیمار منتقل می شود. کنترل های الکتریکی 
توسط پردازشگر دستگاه اعمال می شود. این دستگاه، امکان مراقبت از بیماران با یا بدون 
قابلیت تنفس را دارد و در مواقعی که دستگاه دچار نقص فنی شده و امکان تهویه مکانیکی را 

ندارد، بیمار می تواند از طریق دریچه هوای اضطراری تعبیه شده به راحتی تنفس کند.
دستگاه دارای باتری جهت استفاده در مواقع اضطراری است. دستگاه پارامترهایی از قبیل 
حجم دم، حجم بازدم، حجم جاری، نسبت دم به بازدم، فلو، حجم دقیقه ای و ... را محاسبه 
نموده و روی نمایشگر نشان می دهد. دستگاه شامل یک صفحه نمایشگر لمسی است که 

امکان انتخاب سریعتر و راحت تر پارامترها را برای کاربر فراهم کرده است.
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مزایای رقابتی:

ظرفیت تولید ساالنه: 

مقاصد اصلی صادراتی: 

سال تاسیس:

سابقه صادرات:

معرفی محصول:
ایــن ماشــین وظیفــه مدیریــت درمــان دیالیــز خونــی را بــر عهــده دارد. درمــان دیالیــز خونــی 
ــا نارســایی کلیــه اســت.  ــرای بیمــاران ب یکــی از ســه روش درمانــی جایگزینــی عملکــرد کلیــه ب
بــرای ایــن کار مــدار خونــی و مــدار محلــول دیالیــز توســط نرم افــزار دســتگاه تحــت کنتــرل در 
می آینــد. در بخــش خونــی پمــپ خــون، کلمــپ، پمــپ ســطح خــون و پمــپ تزریــق هپاریــن 
بــا ارتبــاط بــا سنســور های نشــتی یاب، سطح ســنج خــون و تشــخیص هــوا در خــون، خــون را 
از بــدن بیمــار بــه ســمت فیلتــر دیالیــز بــرده و ســپس بــه رگ بیمــار بــر می گرداننــد. از طرفــی 
دســتگاه می بایســت محلولــی را بــا مشــخصات نزدیــک بــه پالســمای خــون جهــت انتقــال و 
دفــع مــواد زایــد ایجــاد کنــد کــه ایــن محلــول از نظــر دمــا، غلظــت و فلــو بایــد تحــت کنتــرل 

ماشــین همودیالیــز قــرار بگیــرد.

1000 دستگاه 

اوکراین، ترکیه

1۳92

بین 5 تا 10 میلیون دالر

شرکت نوا تیس طب

دستگاه همودیالیز
Renova مدل

www.novatisteb.com

 	ISO13485
 	IEC60601-1
 	IEC60601-1-2
 	EEC/93/42

 این محصول، تجهیز نهایی با ماهیت B2B است.

کاربـــــــــــرد:

مشخصات فنی:

انجام درمان  های دیالیز خونی شامل HD ،HDF، بی کربنات، استات، دو سوزنه، تک سوزنه

Net fluid removal 100cc/hr-2500 cc/hr

Measurement type
Online Noninvasive flow metric

measurement system

Bicarbonate concentration 2.5mS/cm-8mS/cm

Sodium Concentrat 12mS/cm-16mS/cm

Dialysate temperature 34°C-39°C

Dialysate time 10min – 10 hr

Dialysate flow rate 100-800cc/min

استانداردها، مجوزها و تاییدیه  های بین المللی: 

الکترونیــک مــدرن و کنتــرل ســخت افــزار، نــرم افــزار پیشــرفته، صفحــه نمایــش لمســی 15 	 
.BPM سیســتم ،KTV ،متریــک جریــان، پرایــم خــودکار، پروفایــل UF اینچــی، سیســتم
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مقاصد اصلی صادراتی: 

معرفی محصول:
دستگاه همودیالیز عمل سم زدایی و آبگیری از خون بیمارانی که کلیه آنها دچار نارسایی شده 
است را انجام می دهد. وظیفه اصلی دستگاه از یک سو تهیه مایع دیالیز با دما، غلظت و فشار 
کنترل شده است، به نحوی که مجاورت مایع دیالیز و خون در صافی منجر به آبگیری و سم زدایی 
از خون شود و دمای خون را نیز دچار تغییر نکند و از سوی دیگر وظیفه دستگاه، تحویل گرفتن 
و بازگرداندن خون بیمار به وی است به نحوی که خطری بیمار را تهدید نکند. این خطر می تواند 

ورود هوا یا لخته خون به بدن بیمار باشد.
از کار افتادن یا نارسایی کلیه موجب می شود سطح مواد سمی مانند اوره و آمونیاک در خون 
باال رود و به دلیل عدم دفع آب از طریق کلیه، وزن بیمار افزایش یابد. دستگاه از یک سمت 
مایعی را با ترکیبی از یون  های سدیم، پتاسیم، منیزیم و گلوکز فراهم کرده و به سوی صافی دیالیز 
هدایت می کند و از سمت دیگر با استفاده از یک پمپ پریستالتیک خون بیمار را از سرخ رگ او 
تحویل گرفته و آن را نیز به سوی صافی دیالیز ارسال می کند. صافی دیالیز یا dialyzer شامل 
غشای نیمه تراوایی است که امکان تبادل یون و آب بین خون و مایع دیالیز در آن وجود دارد. 
بدین ترتیب دستگاه همودیالیز عمل جداسازی مواد سمی و آب از خون را انجام می دهد و خون 

تصفیه شده را به بدن بیمار باز می گرداند. این دستگاه به 
عنوان جانشینی برای کلیه در صورت نارسایی یا از کار افتادن 

اندونزی، عراق، افغانستانآن استفاده می شود.

شرکت آریا طب فیروز 

دستگاه همودیالیز
ATF1022 مدل

www.arya-teb.com

 	IEC 60601-1-1
 	IEC 60601-1-2
 	IEC 60601-2-16
 	 CE گواهی

 این محصول، تجهیز نهایی با ماهیت B2B است.

کاربـــــــــــرد:

مشخصات فنی:

مراکز دیالیز

بخش  های مختلف دستگاه: 	
 ،TC زیرسیســتم ،UFC زیرسیســتم ،ATF1022 مــدار هیدرولیکــی دســتگاه همودیالیــز

... و   MONITORING زیرسیســتم 
برخورداری از نرم افزار کالیبراسیون	 
برق دستگاه: 200 تا 240 ولت AC، 1 پی اچ، 50 یا 60 هرتزی، 5 آمپر 	
ابعاد دستگاه: 1۸70 گرم، 233 × 133 × 134.5 میلی متر )بخش پمپ خون( 	

استانداردها، مجوزها و تاییدیه  های بین المللی: 

سال تاسیس:
1۳87

سابقه صادرات:
کمتر از 500 هزار دالر

مزایای رقابتی:
طراحی الگوریتم ها به نحوی که درمان بیمار به درستی انجام شود.	 
نیاز به تعمیر قطعات در طول بهره برداری کمتر از دستگاه  های خارجی	 
 	S Classic 4008 قابلیت های درمانی کامال مشابه دستگاه خارجی فرزینیوس مدل
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مقاصد اصلی صادراتی: 

سال تاسیس:

معرفی محصول:
 بــه زبــان ســاده، ایــن دســتگاه ابــزار جراحــی اســت کــه عــالوه بــر بــرش می توانــد هم زمــان، جلــوی 
خونریــزی را نیــز بگیــرد. اســاس کار ایــن دســتگاه، اســتفاده از اثــرات حرارتــی جریان  هــای الکتریکــی 
ــه امــکان  ــدن می باشــد، ک ــز(، روی بافت  هــای بیولوژیــک ب ــر از 300 کیلوهرت ــاال )باالت فرکانــس ب
جراحــی )بــرش بافــت( بــا توقــف خونریــزی را فراهــم می ســازد. ایــن عملکــرد باعــث شــده تــا در 
مقابــل تیــغ جراحــی دارای مزایــای فراوانــی همچــون بهبــود ســریع و نبــود چــرک و انقباض  هــای 
ــراح )کاهــش  ــل بیشــتر ج ــودن و ســرعت عم ــس از جراحــی، ســهل العمل ب ــی شــدید پ التیام
زمــان جراحــی(، حفاظــت از پارگــی و یــا کوفتگــی، کــه بــر اثــر فشــار های مکانیکــی وســایل جراحــی 
معمولــی ایجــاد می شــود و همچنیــن در جراحــی الکتریکــی، بــه دلیــل حــرارت موضعــی، بافت هــا 
ــه اطــراف جلوگیــری می شــود. یکــی  منقبــض شــده و از پخــش شــدن ذرات خــون و بافت هــا ب
از قابلیت  هــای مهــم روش جراحــی الکتریکــی را می تــوان امــکان بکارگیــری آن در مناطقــی از 
بــدن نــام بــرد کــه ابــزار معمولــی جراحــی را نمی تــوان بــه کار بــرد. ایــن دســتگاه دارای مدل  هــای 

مختلفــی اســت کــه عبارتنــد از:
 	Iconic-IS410
 	Iconic-IS410s
 	Iconic-Image1 ،هند، ترکیه، مالزی، اوکراین، دبی، بالروس، مکزیک

آذربایجان، لبنان، عمان، اندونزی، عراق و سوریه

1۳74

شرکت مهندسی کاوندیش سیستم

Iconic دستگاه های الکتروسرجری خانواده

www.kavandishsystem.ir

سابقه صادرات:
بین 500 هزار تا 1 میلیون  دالر

 	EN ISO 14971:2012 استانداردهای
 	EN ISO 15223-1:2016
 	IEC 60601-1:2005/A1:2012
 	EN 60601-1:2006/A1:2013
 	EN 60601-1-2:2015
 	 IEC 60601-1-2:2014
 	EN 60601-1-6:2010
 	EN 60601-1-8:2007/A11:2017
 	EN IEC 60601-2-2:2018
 	EN 62366-1:2015
 	EN 62304:2006/AC:2008
 	IEC 62304:2007
 	ISO 9001 & EN46001 گواهینامه بین المللی

 این محصول، تجهیز نهایی با ماهیت B2B است.

کاربـــــــــــرد:

مشخصات فنی:

جراحی   هــای عمومــی و تخصصــی از جملــه درمــان خونریزی  هــای داخــل شــکم از طریــق مجــاری 
گــوارش، اســتفاده از سیســتم آندوســکوپی در نمونه بــرداری از طریــق مجــاری طبیعــی بــدن، جراحی 
از طریــق مجــرای ادرار )TUR( بــرای جراحــی غــده پروســتات و جراحــی داخــل مثانــه و همچنیــن 

.)IVF( جراحی  هــای مربــوط بــه زنــان و زایمــان، بــه عنــوان مثــال بخش  هــای تخصصــی نازایــی

مشــخصات کلــی دســتگاه ها کــه در تمامــی مدل هــا رعایــت شــده اســت، عبارتنــد از: 	 
 Internal Memory ،Self check System ،Feedbacks ،Control Loops ،OUTPUTS

Return Electrode Monitoring Technique
ولتاژ اصلی: 220 ولت AC 10± درصد، 50 هرتز 	
	 )rms( بیشینه جریان مصرفی: 4.5 آمپر
بیشینه ولتاژ مصرفی: ۸00 ولت آمپر 	
فرکانس اساسی: 410 ± 10 درصد کیلوهرتز 	
نوسان فرکانس: 25 کیلوهرتز 	
وزن: ۸ کیلوگرم  	
برق دستگاه: ۸00 ولت آمپر 	
ابعاد دستگاه: x 17 x 44 40 سانتی متر 	

استانداردها، مجوزها و تاییدیه  های بین المللی: 
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سال تاسیس:

معرفی محصول:
الکتروســرجری کــه جراحــی HF و جراحــی RF نیــز نامیــده می شــود، عبــارت اســت از اعمــال 
جریــان الکتریکــی فرکانــس بــاال بــا چگالــی زیــاد بــه  بافــت، به منظــور از بیــن  بــردن ضایعــات، قطــع 
خونریــزی مــداوم، ایجــاد بــرش در بافــت، منعقــد  یــا خشــک کردن بافــت. مزیــت اســتفاده از ایــن 
دســتگاه عــالوه  بــر اســتفاده از اســکالپل )چاقــوی جراحــی( مکانیکــی، امــکان بــه کار بــردن انعقــاد 
و بــرش هم زمــان و همچنیــن دقــت بــاالی کار می باشــد. بــه زبــان ســاده می تــوان آن را چاقــوی 

الکتریکــی نامیــد.

1۳92

شرکت پرسام صنعت بهداد

دستگاه الکتروسرجری با کنترل خودکار 

www.psb-co.ir

Epil استاندارد سازگاری الکترومغناطیسی از آزمایشگاه

 این محصول، تجهیز نهایی با ماهیت B2B است.

کاربـــــــــــرد:

مشخصات فنی:

مزایای رقابتی:

مطب  های دندان پزشکی )جراحی زیبایی لثه، فک، جراحی ایمپلنت دندانی، برداشتن لثه(	 
پزشـکی زیبایـی )پوسـت، مـو، زیبایـی، برداشـتن ضایعـات اضافی پوسـت، جراحی  های کاشـت 	 

و...( مو 
پزشکی عمومی )جراحی  های عمومی، هرگونه جراحی  های سرپایی و ...(	 
پزشکی زنان )زنان، حذف زگیل  های تناسلی و...(	 
پزشکی گوش و حلق و بینی )جراحی گوش حلق بینی و ...(	 

220 ولت، 60 هرتزولتاژ / فرکانس ورودی

120 واتحداکثر مصرف برق

1 مگاهرتزفرکانس عملیات

1 واتمرحله قدرت

12 × 20 × 30 سانتی مترابعاد )عرض، عمق، ارتفاع(

6 کیلوگرموزن

اضافه شدن مد اسپری نسبت به نمونه خارجی	 
 	Coag و Cut استفاده از قلم استاندارد برای هر دو مد

استانداردها، مجوزها و تاییدیه  های بین المللی: 
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118119

فصل دوم | تجهیزات درمانی پزشکی

ظرفیت تولید ساالنه: 

سال تاسیس:

معرفی محصول:

سـامانه راهبـری جراحـی، به عنـوان ابـزار یاری  کننـده جـراح، جهـت یافتـن مـکان دقیق تومورهـا، ضایعات 
و محل  هـای مـورد نظـر جـراح در جراحی  هـای گوناگونـی ماننـد نمونه بـرداری دقیـق مغـزی، شـانت گذاری 
مغـزی، کاشـت الکتـرود عمقـی در مغـز و پیچ گـذاری در جراحی  هـای اورتوپـدی اسـتفاده می شـود. ایـن 
سـامانه بـه کمـک دوربین  هـای اسـتریو مـادون قرمـز، موقعیت لحظه به لحظـه ابزار های جـراح را ردیابی 
کـرده و مـکان آن هـا را بـر روی تصاویـر پیـش از عمـل بیمار به صورت سـه بعدی نمایـش می دهد. به این 
ترتیـب جـراح قـادر خواهـد بـود تـا بدون نیاز به دید مسـتقیم، ابزار خود را در بـدن بیمار در حین جراحی 

بصـورت بالدرنـگ هدایت نماید.
محصـول حاضـر در مدل هـای OPTO ،OV4 ،+Compo ،Compo و C-Guide تولیـد شـده اسـت. تفـاوت 
این محصوالت عمدتاً فیزیکی و مکانیکی می باشـد. محصوالت OPTO و OV4 فقط از نظر طراحی با هم 
تفـاوت دارنـد. در محصـول OV4 و OPTO پایـه دوربیـن و ترالـی اصلـی از هم جدا هسـتند تا در اتاق عمل با 
جابه جایـی پایـه دوربیـن، شـرایط بـرای انجـام راحت تـر و دقیق تـر جراحی فراهم باشـد. ایـن دو محصول هر 

دو ثابـت بـوده و بـرای شـرایطی طراحـی شـده کـه دسـتگاه در یـک اتاق 
عمـل نصـب می شـود و جهـت جابه جایـی مـداوم بیـن اتاق  های عمل 

بیمارستان مناسب نیست.
محصـوالت Compo و Compo+ بـا همـان مشـخصات نرم افـزاری و 
دقتـی مشـابه دو محصـول قبـل، طراحـی ظاهـری و مکانیکـی کامـال 
متفاوتـی دارنـد. مهم ترین قابلیت این محصوالت سـهولت در حمل 
آن هـا اسـت بـه طـوری کـه به راحتـی بیـن اتـاق عمل  هـای مختلـف 
بیمارسـتان جابه جـا می شـوند. تنهـا تفـاوت ایـن دو محصـول در 
دوربیـن ردیـاب آن هـا می باشـد. همچنیـن محصـول Compo گزینه 
مناسـبی برای اهداف آموزشـی و تجهیز Skill Lab های دانشـگاه نیز 

محسـوب می شـود.

5 دستگاه 

1۳88

شرکت سامانه جراحی هوشمند پارسه

سامانه راهبری جراحی مغز و اعصاب

www.parsiss.com

مقاصد اصلی صادراتی: 
روسیه، آلمان، ترکیه و اکوادور

سابقه صادرات:
کمتر از 500 هزار دالر

 این محصول، تجهیز نهایی با ماهیت B2B است.

کاربـــــــــــرد:

مشخصات فنی:

جراحی  های مغز و اعصاب، گوش و حلق و بینی، ستون فقرات، فک و صورت و ارتوپدی

	 :IR برای رهگیری مارکر های OV-NP۲ دوربین استریوی
میدان وسیع دید دوربین: 3000 × 1470 × 1۸56 میلی متر	 
 	RMS دقت باالی ردگیری: 0.25 میلی متر
قابل استفاده برای ابزار های جراحی فعال و غیرفعال و بدون سیم فعال	 

سخت افزار کامپیوتر سیستم: 	
 	Intel®CoreTM i5 2.4 GHz حداقل پردازنده
DDR3 ۸ گیگابایت	 
هارد دیسک 1 ترابایت	 
کارت گرافیک با حافظه DDR5 1 گیگابایت	 
موس و صفحه کلید	 
 	Full HD دو مانیتور جداگانه برای جراح و کاربر با رزولوشن
سیستم عامل: ویندوز 7 - 64 بیتی	 

برق دستگاه: 	
	 AC ولتاژ: 220 تا 240 ولت
جریان: 2.5 آمپر 	
فرکانس: 50 تا 60 هرتز 	
پورت Ethernet جهت اتصال به شبکه	 
 	)HDMI( پورت ویدیو جهت اتصال به آندوسکوپ/ میکروسکوپ دیجیتال
 	)Component ،S-Video( پورت ویدیو جهت اتصال به آندوسکوپ/ میکروسکوپ آنالوگ
DVD/CD writer بر روی بدنه دستگاه برای انتقال راحت اطالعات	 
 	)USB2 and USB3( روی پنل برای انتقال اطالعات از سیستم طرح ریزی USB پورت
بازو های تا شونده برای جابجایی مطمئن و نگهداری راحت	 
ترالی سیستم با قابلیت مانور زیاد در اتاق جراحی شامل بازو های متحرک برای مانیتورها و دوربین	 

در حوزه ارتوپدی نیز، با توجه به رشد روزافزون جامعه سالمندان و همچنین آمار باالی حوادث 
ترومایی، نیاز به مداخالت درمانی با رویکرد  های کم تر تهاجمی، بیش از پیش احساس می شود. از 
همین رو سامانه راهبری جراحی مبتنی بر تصاویر فلوروسکوپی یا به اختصار C-GUIDE، با قابلیت 
هدایت پزشک متخصص به منظور انجام مداخالت درمانی در حوزه ارتوپدی، بر اساس تصاویر 
دو بعدی در حین عمل طراحی و تولید شده است. این سیستم، این امکان را به متخصصین 
می دهد تا با دو یا چند تصویر اشعه ایکس، ابزار خود را ردیابی و هدایت کنند تا در نتیجه پایش 

لحظه به لحظه و به روز رسانی موقعیت ابزارها، نیازی به تصویربرداری  های مکرر نباشد. 

 	CE
 	ISO 13485:2016
 	IEC 62366:2014 & IEC 62304 & IEC 60601-1:2012 & IEC 60601-1-2:2015 
 	ASTM E 1086-14:2016

استانداردها، مجوزها و تاییدیه  های بین المللی: 
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فصل دوم | تجهیزات درمانی پزشکی

ظرفیت تولید ساالنه: 

سال تاسیس:

معرفی محصول:
ســامانه آموزشــی جراحــی رباتیــک ســینا مــدل ِفِلکــس، یــک ســامانه جراحــی رباتیــک از راه دور 
اســت کــه قابلیــت انجــام عمل  هــای جراحــی الپاراســکوپی بــه روش رباتیــک را بــه ارمغــان آورده 
اســت. ایــن ســامانه از دو بخــش اصلــی تشــکیل شــده اســت. بخــش اول عبــارت اســت از یــک 
کنســول کنتــرل فرآینــد جراحــی کــه در اختیــار جــراح قــرار دارد و فرامیــن حرکتــی دســتان جــراح 
ــی  ــان حقیق ــری زم ــد و تصوی ــت می کن ــراح را دریاف ــای ج ــتان و پا ه ــی از انگش ــن کنترل و فرامی
از موضــع جراحــی را در اختیــار جــراح قــرار می دهــد. بخــش دوم مجموعــه تخــت جراحــی و 
ربات  هــای جــراح و تصویربــردار بــر بالیــن بیمــار اســت کــه حــرکات دریافــت شــده از کنســول جراحی 
را بــه صــورت زمــان حقیقــی روی بــدن بیمــار و در موضــع عمــل جراحــی اعمــال می نمایــد. 
ارتبــاط بیــن دو بخــش مذکــور بــه صــورت محلــی یــا از طریــق اینترنــت از راه دور میســر شــده و 
جــراح می توانــد عمــل جراحــی را از شــهری بــه شــهر دیگــر بــه انجــام رســاند. لیکــن مزیــای اصلــی 
اســتفاده از ایــن ســامانه نــه فقــط در بحــث جراحــی از راه دور بلکــه در حالــت محلــی و از اتاقــی 

در کنــار اتــاق عمــل اصلــی نیــز مطــرح اســت.

10 دستگاه

1۳94

شرکت نوآوران رباتیک و پزشکی سینا

سامانه آموزشی جراحی رباتیک الپاراسکوپی

www.sinamed.ir

مقاصد اصلی صادراتی: 
اندونزی

سابقه صادرات:
کمتر از 500 هزار دالر

 این محصول، تجهیز نهایی با ماهیت B2B است.

کاربـــــــــــرد:

مشخصات فنی:

مزایای رقابتی:

جراحی رباتیک از راه دور و جراحی در حالت محلی )از اتاقی در کنار اتاق عمل(

Master Robotic Console

1۸0 × ۹5 × 150 سانتی متر مکعبابعاد )طول × عمق ×  ارتفاع(

210 کیلوگرموزن مجموع

No. of Total Active DOFs10 Motorized Joints

No. of Total Passive DOFs6 Joints Plus Two 6 DOF6

1 کیلوهرتزفرکانس ارتباط محلی

)Full HD )1۹20 × 10۸0رزولیشن مانیتور اصلی

Slave Robotic System

200 × 220 × حداکثر215 سانتی متر مکعبابعاد )طول × عمق × ارتفاع(

260 کیلوگرموزن مجموع

No. of Total Active DOFs16 Motorized Joints

No. of Total Passive DOFs13 Joints

1 کیلوهرتزفرکانس ارتباط محلی

)Full HD )1۹20 × 10۸0وضوح آندوسکوپ

1 میکرومتر در هر جهت بدون عملیات بارگذاریوضوح حرکت

 Pinch Force
Sensing Resolution

1 نیوتون

Interaction Force
Sensing Resolution

1 نیوتون

حرکت همراه تخت جراحی	 
جراحی نشسته یا ایستاده	 
طراحی مدوالر و انعطاف پذیر	 
ابزار های ارزان قیمت یکبار مصرف	 
هزینه تعمیرات و نگهداری پایین	 
قیمت نهایی مناسب محصول	 

 	ISO 13485
 	ISO 9001
 	GMP

استانداردها، مجوزها و تاییدیه  های بین المللی: 
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معرفی محصول:
ایــن ربــات یــک ســامانه جراحــی رباتیــک اســت کــه بــه عنــوان دســت ســوم جــراح در روش جراحــی 
ــی  ــن جراح ــرداری حی ــکوپی و تصویرب ــن الپاراس ــداری دوربی ــل و نگه ــه حم ــکوپی وظیف الپاراس
ــته و  ــرار داش ــراح ق ــود ج ــتقیم خ ــرل مس ــازو در کنت ــن ب ــرد. ای ــده می گی ــر عه ــکوپی را ب الپاراس
ــدل  ــات در دو م ــن رب ــد. ای ــت می کن ــراح دریاف ــتان ج ــا دس ــا ی ــرکات پ ــی را از ح ــن حرکات فرامی

متفــاوت طراحــی و ســاخته شــده اســت:
ــه و چرخ  هــای  	 ــه مســتقاًل روی اراب ــی اســت ک ــون، مدل ــدل Standalone: مــدل اســتند ِال م

متعلــق بــه خــود دســتگاه نصــب شــده و کامــال پرتابــل می توانــد بیــن اتــاق عمل  هــای 
مختلــف حرکــت نمــوده و در عمل  هــای جراحــی الپاراســکوپی مشــارکت نمایــد.

مــدل Bed Side: مــدل ِبــد ســاید، مدلــی اســت کــه بــه تخــت جراحــی عمومــی متصــل شــده  	
ــر  ــا تخــت جراحــی حرکــت نمــوده و در عمل  هــای جراحــی عمومــی ب ــد یکپارچــه ب و می توان
روی احشــا نــرم و متحــرک حفــره شــکمی مشــارکت نمــوده و در مواقــع لــزوم بــدون توقــف در 

فرآینــد جراحــی همــراه بــا تخــت جراحــی بــه طرفیــن حرکــت نمایــد.

شرکت نوآوران رباتیک و پزشکی سینا

ربات تصویربردار دستیار جراح الپاراسکوپی

www.sinamed.ir

ظرفیت تولید ساالنه: 

سال تاسیس:

۳0 دستگاه

1۳94

مقاصد اصلی صادراتی: 
اندونزی

سابقه صادرات:
ایزو 13485	 کمتر از 500 هزار دالر

ایزو 9001	 
 	GMP

 این محصوالت، تجهیزات نهایی با ماهیت B2B هستند.

کاربـــــــــــرد:

مشخصات فنی:

مزایای رقابتی:

حمل لنز تصویربرداری در جراحی الپاراسکوپی

StandaloneBed Sideمدل دستگاه

ابعاد بسته بندی برای حمل 
)ارتفاع ×  طول × عمق(:

150 × 70 × 70 سانتی متر مکعب170 × ۹0 × 70 سانتی متر مکعب

ابعاد دستگاه در حالت پارک 
)ارتفاع × طول ×  عمق(:

60 × 20 × 25 سانتی متر مکعب165 × 70 × 60 سانتی متر مکعب

ابعاد دستگاه در حالت عملکردی 
)ارتفاع ×  طول ×  عمق(:

40 × 120 × 60 سانتی متر مکعب170 × 140 × 70 سانتی متر مکعب

17 کیلوگرم۹0 کیلوگرموزن لک دستگاه

220 ولت220 ولتتغذیه الکتریکی

500 وات1000 واتحداکثر توان مصرفی

Standalone: عدم اشغال فضای مورد نیاز جراح 	
Bed Side: فضای کاری و دسترسی بیشتر 	

استانداردها، مجوزها و تاییدیه  های بین المللی: 
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ظرفیت تولید ساالنه: 

سابقه صادرات

سال تاسیس:

معرفی محصول:
ســیموالتور جراحــی الپاراســکوپی، یــک شبیه ســاز جراحــی الپاراســکوپی بــا قابلیــت ثبــت عملکــرد 
کاربــر و ارائــه گــزارش پیشــرفت می باشــد. ایــن ســامانه از دو بخــش ســخت افزاری و نرم افــزاری 
تشــکیل شــده اســت. ســخت افزار ســامانه، شــرایط هندســی و فضایــی مشــابه شــرایط جراحــی 
الپاراســکوپی را فراهــم نمــوده و دســته ابزار هــای جراحــی، پدال  هــای الکتروســرجری و تصویــری 
بازســازی شــده از شــرایط واقعــی جراحــی الپاراســکوپی را در اختیــار کاربــر قــرار می دهــد. نرم افــزار 
ســامانه در ارتبــاط هم زمــان بــا ســخت افزار، محیــط جراحــی الپاراســکوپی را بــه لحــاظ هندســی 
شبیه ســازی نمــوده و بــر اســاس عملکــرد کاربــر در تعامــل بــا ســخت افزار و دســته  های ابزار هــای 
را  جراحــی  مــورد  ارگان  رفتــار  و  داده  نشــان  واکنــش  الکتروســرجری،  پدال  هــای  و  جراحــی 

شبیه ســازی می نمایــد. 

200 دستگاه

کمتر از 500 هزار دالر

1۳94

شرکت نوآوران رباتیک و پزشکی سینا

شبیه ساز جراحی الپاراسکوپی

www.sinamed.ir

مقاصد اصلی صادراتی: 
اندونزی

ایزو 13485	 
ایزو 9001	 
 	GMP

 این محصول، تجهیز نهایی با ماهیت B2B است.

کاربـــــــــــرد:

مشخصات فنی:

مزایای رقابتی:

آموزش جراحی الپاراسکوپی

125 × 70 × 70 سانتی متر مکعبابعاد )ارتفاع × طول × عمق(

170 × 70 × 70 سانتی متر مکعبابعاد دستگاه در حالت پارک

170 × 110 × 70 سانتی متر مکعبابعاد دستگاه در حالت عملکردی )ارتفاع × طول × عمق(

70 کیلوگرموزن لک

220 ولتتغذیه الکتریکی

600 واتحداکثر توان مصرفی

قیمت پایین تر نسبت به محصوالت مشابه	 
دسترسی سریع و آسان برای یادگیری مهارت  های جراحی الپاراسکوپی	 
جلوگیری از انجام تست  های حیوانی و انسانی	 

استانداردها، مجوزها و تاییدیه  های بین المللی: 
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سال تاسیس:

معرفی محصول:
ایــن دســتگاه بــا روش فیکــو امولیسیفیکاســیون، بــا تولیــد ارتعاشــات اولتراســوند توســط 
کریســتال  های پیزوالکترویــک جهــت اعمــال جراحــی کاتاراکــت )آب مرواریــد( کــه در آن عدســی 

ــرد. ــرار می گی ــورد اســتفاده ق ــدورت شــده اســت، م ــف دچــار ک ــل مختل ــه عل چشــم ب
دســتگاه فیکو-ویترکتومــی در حقیقــت راه انــداز یــک هندپیــس پیــزو الکتریــک التراســوند جهــت 
بــرش بافــت چشــم، یــک عــدد کاتــر داخــل چشــمی ویترکتومــی و یــک عــدد پنــس کوتــری 
پنوماتیکــی می باشــد کــه پزشــک بــا تحریــک پــدال پایــی هــر یــک از ایــن بخش هــا را بطــور مجــزا 
یــا بــا هــم کنتــرل می کنــد. دســتگاه دارای پمــپ وکیــوم ونچــوری بــا قابلیــت ارتقــاء بــه سیســتم 
پمــپ دوگانــه )ونچــوری و پــری اســتالتیک( می باشــد. همچنیــن سیســتم تزریــق هــوای داخــل 
ــاال از  ــداری محفظــه قدامــی در وکیوم هــای ب ــظ پای ــرای حف ــی ســرج ب ــه آنت ســرم و اتصــال لول

ــد می شــود: ــر تولی ــن دســتگاه در ســه مــدل زی ــه قابلیت  هــای دســتگاه می باشــد. ای جمل
مدل مروارید: مدل پایه فیکو و ویترکومی. ۱

ــه انضمــام قابلیــت . ۲ ــد ب ــودن کلیــه قابلیت  هــای مــدل مرواری مــدل مرواریــد پــالس: دارا ب
تزریــق هــوا داخــل ســرم بــه منظــور پایــداری محفظــه 

ــاال. قدامــی چشــم در وکیوم هــای ب
مــدل مرواریــد دووال: دارا بــودن کلیــه قابلیت  هــای . ۳

ــه انضمــام وجــود پمــپ پــری  مــدل مرواریــد پــالس ب
ــی کــه  ــاز جراحان ــرآورده نمــودن نی اســتالتیک جهــت ب
اســتفاده از پمــپ پــری اســتالتیک بــه جــای پمــپ 

ونچــوری را ترجیــح می دهنــد.

1۳74

شرکت عالی پیام

دستگاه فیکو-ویترکتومی 

www.aalipayam.com

مقاصد اصلی صادراتی: 
ترکیه، آذربایجان، سوریه و پاکستان

سابقه صادرات:
رویت آزمایش تطابق با استاندارد IEC 60601-1	 کمتر از 500 هزار دالر

 	IEC 60601-2-2 رویت آزمایش تطابق با استاندارد
 	 IEC 60601-1-2 رویت ازمایش تطابق با استاندارد

 این محصول، تجهیز نهایی با ماهیت B2B است.

کاربـــــــــــرد:

مشخصات فنی:

مزایای رقابتی:

دســتگاه فیکو-ویترکتومــی جهــت تخلیــه زجاجیــه چشــم خــارج نمــودن لنــز کــدر شــده چشــم )آب 
مرواریــد( بــا روش فیکــو و قطــع خونریــزی در ســطح و یــا داخــل چشــم کاربــرد دارد.

راه اندازی هندپیس فیکو با فرکانس 40 کیلوهرتز و کنترل پیوسته، پالسی و میکروپالس	 
کوتر بایپالر با توان حداکثر 7,5 وات و فرکانس 1 مگاهرتز	 
تولیــد هــوای خروجــی کــم فشــار قابــل تنظیــم جهــت تزریــق داخــل بطــری ســرم تــا حداکثــر 	 

160 میلی متــر جیــوه
تولید وکیوم قابل تنظیم با پمپ ونچوری/پری استالتیک تا 500 میلی متر جیوه	 
قدرت فیکو: 5 تا 100 درصد قابل تغییر به طور فیکس و خطی 	
کورس تیپ فیکو: 50 تا 150 ماکرون 	

مدالیتی فیکو در مد های کانتینیوس، پالس، برس و سه حالت کول فیکو	 
کاتر ویترکتومی: 60 تا 1200 کات در دقیقه 	
تغییرات انرژی کوتر: 100 درصد در فواصل 10 تایی به طور فیکس و خطی 	
برق دستگاه: منبع تغذیه با خروجی 5، 12 و 24 ولت 	
انرژی مصرفی: ۹0 تا 264 ولت AC، 47 تا 63 هرتز، 200 وات 	
ابعاد دستگاه: 50)عرض( × 35)طول( × 21)ارتفاع( 	
وزن دستگاه: 1۸ کیلوگرم 	

تنها تولید کننده ماشین فیکو ویترکتومی در ایران و خاورمیانه	 
 	Bausch&Lomb - Dorc Alcon قیمت مناسب تر نسبت به دستگاه خارجی

استانداردها، مجوزها و تاییدیه  های بین المللی: 
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سال تاسیس:

معرفی محصول:
دســتگاه شــتاب دهنده  خطــی پزشــکی امیــد بــا اســتفاده از پرتو هــای پرانــرژی X-Rays بــرای 
ــه  ــی ب ــگ الکترون ــرون در تفن ــدا الکت ــاران ســرطانی اســتفاده می شــود. ابت ــام بیم ــان و التی درم
ســمت مگنتــرون حرکــت کــرده و در آن شــتاب می گیــرد. الکتــرون شــتاب گرفتــه شــده بــا ســرعت 
ــه ســمت تیــوب حرکــت  ــاال توســط مــوج RF )رادیــو فرکانــس( ســاخته شــده در ســیرکوالتور ب ب
ــه ســمت قــرص تنگســتن باعــث تولیــد اشــعه ایکــس  ــا برخــورد ب داده می شــود. الکترون هــا ب
می شــوند. اشــعه ایکــس توســط مجموعــه کولیماتــور و MLC متناســب بــا انــدازه تومــور ســرطانی 
محــدود شــده و بــه ســمت تومــور هدایــت می شــود. اشــعه ایکــس باعــث ســوزانده شــدن و از 

ــن ســلول  های ســرطانی می شــود. ــن رفت بی

1۳82

شرکت بهیار صنعت سپاهان

شتاب دهنده خطی پزشکی

www.behyaar.com

مقاصد اصلی صادراتی: 
دانمارک و عراق

سابقه صادرات:
کمتر از 500 هزار دالر

 	IEC60976
 	IEC60977
 	IEC60601-1
 	IEC60601-2-1
 	IEC60601-1-2

 این محصول، تجهیز نهایی با ماهیت B2B است.

کاربـــــــــــرد:

مشخصات فنی:

مزایای رقابتی:

درمان و التیام بیماران سرطانی

)MV( 6انرژی

RF مگنترونمنبع تغذیه

Waveguide Typeایستاده

Nominal Dose Rate at Dmax )cGy/min()200 تا 300 )به انتخاب مشتری

Flattening Filter Free Mode)Optional( Dose Rate 600 )MU/min(

Source to Axis Distance )SAD(100 سانتی متر

Dmax1.5 سانتی متر

قیمت پایین تر و کیفیت باالتر نسبت به محصوالت مشابه

استانداردها، مجوزها و تاییدیه  های بین المللی: 
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ظرفیت تولید ساالنه: 

سال تاسیس:

معرفی محصول:
دســتگاه بیهوشــی )ماشــین بیهوشــی( یکــی از ابزار هــای همیشــگی اتــاق عمــل می باشــد و 
ــه بیمــار می دهــد  ــه طــور مــداوم ب ــه وســیله آن ُدز دارو  هــای بیهوشــی را ب پزشــک متخصــص ب
تــا در حیــن انجــام عمــل بیمــار بــه هــوش نیایــد. ایــن دســتگاه بــه دلیــل کارکــرد بســیار حساســی 
ــرد. دســتگاه  ــره می ب ــد، از پیچیدگــی و فناوری  هــای خاصــی به ــار اعمــال می کن ــر روی بیم ــه ب ک
انتقــال بیهوشــی دهنده  هــای استنشــاقی شــامل اجــزای مختلفــی اســت کــه در برقــراری بیهوشــی 

ــا یکدیگــر مرتبــط می شــوند. استنشــاقی ب
ایــن دســتگاه بــرای اســتفاده در اتــاق جراحــی، اتــاق احیــا و اتــاق ریــکاوری می باشــد و بــا گازهــای

N2O ،O2 و هــوا کــه توســط یــک سیســتم لوله کشــی و یــا کپســول  های خارجــی گاز تامیــن 

می گــردد مــورد اســتفاده قــرار می گیــرد. دارو هــای بی هوشــی بــه کار گرفتــه شــده در ایــن دســتگاه 
ــوران می باشــد.  ــان و ایزوفل هالوت

میزان رعایت الزامات کنترل طراحی مطابق استاندارد ISO 13485: کیوا-ایتالیا )2016(

۳00 دستگاه

1۳85

شرکت سرآمد طب پارایه

ماشین بیهوشی
CYRUS-3000 مدل

www.stparayeh.com

 	EN 1-60601 ایمنی عمومی تجهیزات پزشکی
 	EN 13-2-60601 ایمنی و عملکرد ماشین بیهوشی
 	EN 2-1-60601 سازگار با میدان های مغناطیسی
 	ISO 14155 ارزیابی بالینی مطابق با استاندارد

 این محصول، تجهیز نهایی با ماهیت B2B است.

کاربـــــــــــرد:

مشخصات فنی:

اتــاق جراحــی، اتــاق احیــا و اتــاق ریــکاوری جهــت بیهــوش کــردن و همچنیــن کنتــرل تنفــس بیمــار 
پــس از بیهوشــی

خطای اندازه گیری حجم: کمتر از 10 درصد 	
خطای اندازه گیری فشار: کمتر از 2 بار 	
زمان کارکرد با باتری: حداقل دو ساعت  	
برق دستگاه: 110 تا 240 ولت AC، 47 تا 63 هرتز، توان بیشینه 150 ولت آمپر 	
ابعاد دستگاه: 6۹)عرض( × ۸2)طول( × 130.۸)ارتفاع( سانتی متر، 100 کیلوگرم 	
اندازه گیری میزان اکسیژن هوای تنفسی: 	

 	Oxygen Flow Range 0-10 Litres
 	Nitrous Oxide Flow Range 0-10 Litres
 	Air Flow Range 0-15 Litres

بخش  هــای مختلــف دســتگاه؛ ماشــین بیهوشــی، تبخیــر کننده هــا، مــدار بیهوشــی دهنده،  	
ونتیالتــور و سیســتم تخلیــه

دارای جاذب CO2 قابل اطمینان	 
ساخته شده از مواد اولیه قابل اتو کالو تا 134 درجه سانتی گراد	 

استانداردها، مجوزها و تاییدیه  های بین المللی: 
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ظرفیت تولید ساالنه: 

سال تاسیس:

معرفی محصول:
 اکسیژن ســاز Bank Type همــان اکســیژن ســاز مــدل PSA می باشــد، بــا ایــن تفــاوت کــه دارای 
مخــازن زئولیــت )بــا تعــداد متغیــر( اســت و بــرای بیمارســتان ها و مراکــز درمانــی ایــن امــکان را 
فراهــم می ســازد کــه بــدون وابســتگی بــه اکســیژن کپســولی، بتواننــد بــه طــور پیوســته در محــل 

مصــرف اکســیژن تولیــد نماینــد.
تولیــد اکســیژن در ایــن روش، بــر اســاس عبــور هــوای فشــرده از داخــل دانه  هــای زئولیــت )روش 
ــتر  ــت )بس ــتون زئولی ــور از س ــن عب ــوا ضم ــود در ه ــروژن موج ــد. نیت ــی( می  باش ــال مولکول غرب
جــاذب( بــه دام افتــاده و اکســیژن هــوا آزاد می شــود. در ایــن زمــان ســتون جــاذب دیگــر بــه تولیــد 

ادامــه می دهــد و ایــن امــر بــه طــور کلــی منجــر بــه تولیــد پیوســته اکســیژن می شــود.

400 دستگاه

1۳80

شرکت مهندسی فرسار تجارت 

PSA اکسیژن ساز به روش

www.farsar.com

مقاصد اصلی صادراتی: 
گواهی CE	 بالروس، عراق، سوریه، لبنان و افغانستان

 	EN 60601-1
 	EN60601-8
 	ISO 10083
 	ISO14971
 	ISO15223-1
 	IEC62304
 	EN60601-8

 این محصول، تجهیز نهایی با ماهیت B2B است.

کاربـــــــــــرد:

مشخصات فنی:

مزایای رقابتی:

تمامی بخش  های بیمارستان اعم از اتاق عمل، بستری، اورژانس، CCU ،ICU و...

بخش  هــای مختلــف دســتگاه: مولــد Master، مولــد Slave، مخــزن ذخیــره هــوای فشــرده،  	
مخــزن ذخیــره اکســیژن، تابلــو بــرق، کمپرســور هــوای فشــرده، درایر، فیلتراســیون

برق دستگاه: مولد 220 ولت AC - کمپرسور 3۸0 ولت AC سه فاز 	
میزان رعایت الزامات کنترل طراحی مطابق استاندارد ISO 13485: بله 	

اطمینان کامل به منبع دائمی اکسیژن	 
عدم نگرانی از تحویل نامنظم اکسیژن	 
اطمینان کامل از تولید اکسیژن در موقع پیک مصرف	 
ایمنی باال و جلوگیری از بروز احتمالی خطر انفجار در کپسول ها	 
قابلیت ذخیره اطالعات فرآیند اکسیژن سازی در تمام ساعات شبانه روز  	 
قابلیــت 	  واحــد  آن  در  اکســیژن،  خلــوص  افــت  در صــورت  GSM کــه  دارای سیســتم 

می باشــد دارا  را  نفــر  چنــد  بــرای  پیامــک  طریــق  از  اطالع رســانی 
 	HMI قابلیت تغییر برنامه کنترلی فرآیند از راه دور با استفاده از
قیمت مناسب تر نسبت به محصول مشابه	 

استانداردها، مجوزها و تاییدیه  های بین المللی: 



تجهیزات پزشکی

1۳41۳5

فصل دوم | تجهیزات درمانی پزشکی

ظرفیت تولید ساالنه: 

سال تاسیس:

معرفی محصول:
دســتگاه شــوک قلبــی خــودکار بــرای بازگردانــدن فیبریالســیون بطنــی )دفیبریالســیون( اســت کــه 
ــه،  ــی بیمــار را گرفت ــن دســتگاه ســیگنال قلب ــی دچــار آن می شــود. ای ــه ایســت قلب ــال ب ــرد مبت ف
ــه  ــاز ب ــار نی ــرد بیم ــا ف ــه آی ــرد ک ــم می گی ــردازش تصمی ــر اســاس نتیجــه پ ــد و ب ــردازش می کن پ
ــه بیمــار  ــه اعمــال شــوک ب ــودن پاســخ نســبت ب ــر؛ درصــورت مثبــت ب ــا خی ــی دارد ی شــوک قلب

اقــدام می کنــد.

10,000 دستگاه

1۳96

شرکت تجهیزات پیشرفته درمان توس

دستگاه الکتروشوک قلبی خودکار

www.tpd-co.com

 	IEC 60601-2-4:2010
 	IEC 60601-1:2018
 	IEC 60601-1-2:2014
 	IEC 62304:2006
 	IEC 62366-1:2015
 	EN ISO 14971:2012

 این محصول، تجهیز نهایی با ماهیت B2B است.

کاربـــــــــــرد:

مشخصات فنی:

مزایای رقابتی:

کلیه اماکن عمومی که دسترسی به مراکز درمانی در آن ها بیش از 10 دقیقه طول می کشد.

نمایی بای فیزیکشلک موج خروجی

0.25 تا 45 هرتزپاسخ فرکانسی

4 ثانیه در 200 ژول با باتری شارژ کاملمدت زمان شارژ دستگاه

1۹ ثانیهحداکثر زمان بین روشن شدن تا آماده شوک

256 مگابایتمیزان حافظه قابل ذخیره

لیتیوم یون قابل شارژ 2200 میلی آمپر ساعتنوع باتری

2 ساعتمدت زمان شارژ باتری

120 شوک 200 ژول و یا 10 ساعت کار پیوستهمدت زمان عملکرد دستگاه با یک شارژ کامل

انطباق شوک اعمالی با امپدانس بیمار با خطای کمتر از 2 درصد	 
وزن و حجم بسیار کم در مقایسه با دیگر برندها	 
قیمت و هزینه  های مناسب	 

استانداردها، مجوزها و تاییدیه  های بین المللی: 



تجهیزات پزشکی

1۳61۳7
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معرفی محصول:
ــه منظــور  ــت مجــازی ب ــط واقعی ــی در محی ــات نخاع ــارت تزریق ســامانه رباتیکــی شبیه ســاز مه
فراهــم آوردن بســتری مناســب بــرای آمــوزش و ارزیابــی ایــن مهــارت در دانشــجویان پزشــکی 
طراحــی شــده اســت. ایــن ســامانه از دو بخــش نرم افــزاری و ســخت افزاری تشــکیل شــده اســت. 
ســخت افزار ســامانه شــرایطی مشــابه شــرایط انجــام تزریقــات نخاعــی در ناحیــه کمــری بیمــار را 
بــرای کاربــر بــه وجــود آورده و انتهــای یــک ســوزن ال پــی را در اختیــار کاربــر قــرار می دهــد. نرم افــزار 
ســامانه نیــز ناحیــه ی کمــری L2 تــا L5 بیمــار را شبیه ســازی نمــوده و بــه کاربــر نمایــش می دهــد. 

شرکت نوآوران رباتیک و پزشکی سینا

دستگاه آموزشی تزریقات نخاعی

www.sinamed.ir

ظرفیت تولید ساالنه: 

سابقه صادرات

سال تاسیس:

100 دستگاه

کمتر از 500 هزار دالر

1۳94

مقاصد اصلی صادراتی: 
اندونزی

ایزو 13485	 
ایزو 9001	 
 	GMP

 این محصول، تجهیز نهایی با ماهیت B2B است.

کاربـــــــــــرد:

مشخصات فنی:

مزایای رقابتی:

آموزش تزریقات نخاعی

خطی: 4 اینچمحدوده فضای کاری

15 نیوتونحداکثر نیروی اعمالی

0.01± میلی متردقت اندازه گیری موقعیت

USB 3.0درگاه ارتباطی

۹ × ۹ × ۹ اینچابعاد ربات

2 کیلوگرموزن

30 واتتوان الکتریکی

30 ولتولتاژ برق مصرفی

50 یا 60 هرتزفرکانس برق مصرفی

100 تا 240 ولتولتاژ مجاز آداپتور

شبیه سازی شرایط واقعی فرآیند تزریقات نخاعی	 
نمایش الیه  های مختلف ناحیه کمری در محیط شبیه سازی	 
قابلیت ارزیابی و ترسیم نمودار های یادگیری کاربران مختلف	 

استانداردها، مجوزها و تاییدیه  های بین المللی: 



تجهیزات پزشکی

1۳81۳9

فصل دوم | تجهیزات درمانی پزشکی

سال تاسیس:

معرفی محصول:
ــه الکتریکــی در ســطح پوســت ایجــاد  ــای پالســمای حاصــل از تخلی ــن دســتگاه توســط گرم ای
ــردن  ــن ب ــک، از بی ــال، کک وم ــت پوســت، برداشــتن خ ــرده و از آن در لیف ــه ای ک شــرینکیج نقط
چــروک پوســتی، خــط اخــم، خــط خنــده، خطــوط پنجــه کالغــی کنــار چشــم و هم چنیــن در درمــان 
افتادگــی پلــک اســتفاده می شــود. روش کار دســتگاه بــه ایــن صــورت اســت کــه بــا ایجــاد اختــالف 
پتانســیل روی نــوک قلــم، هــوای بیــن نــوک قلــم و پوســت، یونیــزه شــده و باعــث تخلیــه الکتریکی 

بیــن ســوزن هــد و بافــت پوســت می شــود.

1۳94

شرکت تجهیز الکترونیک اکسون

پالسماتراپی گرم 

www.exonmedical.com

مقاصد اصلی صادراتی: 
عمان

 این محصول، تجهیز نهایی با ماهیت B2B است.

کاربـــــــــــرد:

مشخصات فنی:

درمان افتادگی پلک	 
از بین بردن چروک پوستی و خطوط پیشانی	 
برداشتن ضایعات پوستی از قبیل خال و کک ومک	 
جوان سازی پوست	 

توان خروجی: 7 وات 	
قابلیت کنترل توان خروجی: با فیدبک ریل تایم توان 	
قابلیت کارکرد: به صورت بسته  های انرژی کنترل شده 	
فرکانس مولد میدان الکتریکی: 135 کیلوهرتز 	
باتری: لیتیوم یون 3400 میلی آمپر ساعت 	
شارژ: 4 ساعته 	
زمــان کارکــرد: 2 ســاعت در حالــت پیوســته و 6 ســاعت در مــد Quantized و 4 روز در  	

ــت اســتندبای حال



تجهیزات پزشکی

140141
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سال تاسیس:

معرفی محصول:
ایــن دســتگاه بــا ایجــاد اختــالف ولتــاژ و تولیــد پالــس الکتریکــی و یونیــزه نمــودن هــوا، انــرژی 
ــعید  الکتریکــی را بــه صــورت متمرکــز به صــورت گرمایــی در بافــت تخلیــه نمــوده و موجــب تصـ
بافــت شـــده و از ایــن طریــق قــادر بــه برداشــتن چربــی پلــک، آکنــه، کک و مــک و ... می باشـــد. 
فنــآوری پالســمای گــرم، اســتفاده از انــرژی تحویــل شــده از پالســما بــه جــای نــور یــا رادیواکتیــو، 
در مقایســه بــا ســایر روش  هــای بازســازی پوســت )ماننــد رادیوتراپــی( اســت. یــک ژنراتــور فرکانــس 

بــاال، هــوا را بــه گاز یونیــزه فعــال تبدیــل کــرده کــه بــه نــام پالســما شــناخته می شــود.

کمتر از 500 هزار دالر

1۳96

پالسما جت ضایعات پوستی

مقاصد اصلی صادراتی: 
اسپانیا و ترکیه

شرکت سیستم های پزشکی و آزمایشگاهی مرسا طب تجهیز
www.mersateb.com

سابقه صادرات:

تاییده CE اروپا 	 
 	ISO-13485
 	IEC62304: 2006
 	IEC60601-1
 	IEC60601-2-2
 	IEC60601-1-2

 این محصول، تجهیز نهایی با ماهیت B2B است.

کاربـــــــــــرد:

مشخصات فنی:

مزایای رقابتی:

درمــان بلفاروپالســتی، چربــی پلــک، آکنــه، چیــن و  چــروک، کک  و  مــک، زخــم اســکار و فیبــروم جلدی

240 ولت AC، 10± درصدولتاژ ورودی

0.2 آمپرحداکثر جریان ورودی

44 ولت آمپرحداکثر توان ورودی

25000حداکثر پالس/ثانیه خروجی

1۸ واتحداکثر توان خروجی

251 کیلوهرتزفرکانس خروجی

BFنوع دسته ی کاربردی

CLASS IIکالس عایقی

IP گروهIP21

2.7 کیلوگرموزن

طراحی مدار مولد ولتاژ-فرکانس باال غیر رزونانسی با امکان تغییر فرکانس پالس به شل دیجیتال	 
طراحی و تولید ترانس با ویژگی  های فنی مورد نیاز	 
حداقل نگه داشتن جریان نشتی	 
محدود نمودن جریان عبوری از بیمار	 
استفاده از کلید هوشمند جهت ایمنی بیمار و افزایش طول عمر دستگاه	 
استفاده از پد خازنی جهت برگشت جریان	 

استانداردها، مجوزها و تاییدیه  های بین المللی: 
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14214۳

فصل دوم | تجهیزات درمانی پزشکی

ظرفیت تولید ساالنه: 

سابقه صادرات

سال تاسیس:

معرفی محصول:
دســتگاه RF فرکشــنال نتــل: ایــن دســتگاه، یــک دســتگاه رادیــو فرکانســی بــه همــراه دو هندپیــس 
فرکشــنال و مولتی پــوالر اســت. هندپیــس فرکشــنال دارای نیدل هایــی در ابعــاد میکــرون جهــت 
ورود بــه درون پوســت اســت، بــا ورود ایــن نیدل هــا بــه درون پوســت، امــواج RF در بیــن آن هــا 
ــت  ــور RF از باف ــا عب ــدن، ب ــت ب ــت الکتریکــی باف ــودن مقاوم ــاال ب ــل ب ــه دلی ــردد. ب ــرار می گ برق
پوســت، دمــای آن ناحیــه افزایــش پیــدا می کنــد. بســته بــه تشــخیص پزشــک می تــوان میــزان 

عمــق نفــوذ ســوزن بــه درون پوســت و میــزان افزایــش دمــا را تعییــن کــرد.
دســتگاه RF واژینــال مادام اکــس: ایــن دســتگاه بــه کمــک امــواج رادیویــی بــه افزایــش حــرارت 
داخــل و اطــراف کانــال واژنــی پرداختــه تــا ضمــن تأثیــرات نظیــر تنگ کنندگــی و جوان ســازی ایــن 

ناحیــه، مشــکالتی نظیــر افتادگی  هــای لگــن و مثانــه و بی اختیــاری ادرار را درمــان نمایــد.

1000 دستگاه

کمتر از 500 هزار دالر

1۳96

شرکت سیستم های پزشکی و آزمایشگاهی مرسا طب تجهیز

دستگاه RF فرکشنال پوستی و واژینال

کاربـــــــــــرد:

 RF دستگاه
فرکشنال نتل

حذف خطوط پوستی مانند خطوط پیشانی، خط خنده و 	 
خطوط پنجه کالغی

رفع چین و چروک  های ناحیه دست و گردن	 
رفع استریا و ترک  های پوستی ناشی از زایمان یا تغییر ناگهانی 	 

وزن و...

دستگاه 
RF واژینال 
مادام اکس

رفع سستی و افتادگی عضالت واژن	 
رفع بی اختیاری ادرار فشاری	 
بهبود درد یا سوزش هنگام دفع ادرار و...	 

www.mersateb.com

مقاصد اصلی صادراتی: 
اسپانیا و ترکیه

 این محصول، تجهیز نهایی با ماهیت B2B است.

مشخصات فنی:

RF فرکشنال

توان باال	 
تمام دیجیتال	 
قیمت پایین	 
دارای نمایشگر لمسی	 
دارای مودهای درمانی متنوع	 
توانایی کنترل پالس از 100 میلی ثانیه تا 1 ثانیه	 

RF واژینال
استفاده از حلقه های 360 درجه	 
استفاده از سنسورهای دما و ردیابی دما	 
دارای اندیکاسیونهای درمانی	 

RF واژینالRF فرکشنالنوع دستگاه

مادام اکسNettleنام دستگاه

FRF1901VRF2001مدل دستگاه

4 مگاهرتز4 مگاهرتزفرکانس خروجی

100 تا 240 ولت ACولتاژ ورودی

145 ولت آمپرحداکثر توان ورودی

حداکثر توان خروجی
مولتی پوالر 35 وات

فرکشنال 7 وات
35 وات

Class IClass Iکالس عایقی

5.4 کیلوگرم5.5 کیلوگرموزن

مود های کاری
Internal, External

Monopolar, Multipolar

مزایای رقابتی:

 	IEC 62304:2006
 	ISO 13485
 	IEC 60601-1
 	IEC 60601-2-2
 	IEC 60601-1-2
 	CE تاییدیه استاندارد اتحادیه اروپا

استانداردها، مجوزها و تاییدیه  های بین المللی: 
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سال تاسیس:

معرفی محصول:
ترمیــا یــک دســتگاه غیــر جراحــی قابــل اســتفاده روی ســطح پوســت می باشــد کــه عالئــم و 
ــه  بیماری  هــای پوســت را بهبــود می بخشــد. ایــن دســتگاه دارای ســوزن  های نازکــی اســت کــه ب
هنــگام تمــاس بــا پوســت، زخم هایــی ســطحی روی پوســت ایجــاد کــرده، امــواج رادیو فرکانســی را 
از ســطح پوســت عبــور داده و تولیــد گرمــا می نمایــد. پوســت بــه صــورت خــودکار اقــدام بــه ترمیــم 

زخم هــا نمــوده و ایــن پروســه منجــر بــه بهبــود عالئــم خرابــی پوســت می گــردد.

1۳91

شرکت ملورین آروین طب

دستگاه رادیو فرکانسی ترمیا

www.thermiarf.com

1IEC 60601-1-2 استاندارد تداخل الکترومغناطیسی 	 
ریســک محصــول و 	  و کنتــرل  اســتاندارد شناســایی   ISO 13485 و ISO 14971

سیســتم مدیریــت کیفیــت تجهیــزات پزشــکی
ISO 10993 استاندارد زیست سازگاری	 
IEC 60601-1 استاندارد ایمنی الکتریکی عمومی	 
IEC 60601-2-2 استاندارد صحت عملکرد	 
Risk Analysis آنالیز و مدیریت ریسک محصول	 
Clinical Evaluation ارزیابی بالینی محصول	 

 این محصول، تجهیز نهایی با ماهیت B2B است.

کاربـــــــــــرد:

مشخصات فنی:

مزایای رقابتی:

درمــان بیماری  هــای پوســتی از جملــه جــای جــوش، آثــار ســوختگی، آثــار زخــم، ترک  هــای 
پوســتی ناشــی از افزایــش و کاهــش وزن، چیــن و چــروک، لک  هــای پوســتی، منافــذ بــاز پوســت، 

پســوریازیس، روزاســه و هایپــر پیگمنتیشــن و جوان ســازی پوســت

1 ± 463 کیلوهرتز فرکانس RF خروجی

5 ± 2۸0 ~ 1۸0 ولت، قابل تنظیمسطح ولتاژ موج خروجی

160 عددتعداد سوزن ها

10 ژول بر شات و 62 میلی ژول بر پینماکزیمم انرژی خروجی

220 تا 240 ولت AC، 50 تا 60 هرتز، 200 وات)بیشــینه(ولتاژ ورودی

10 سالطول عمر متوسط

46.5 × 40 × 3۸ سانتی مترابعاد )ارتفاع × عرض × طول(

10 کیلوگرموزن

اولین دستگاه در دنیا با قابلیت تنظیم هوشمند ابلیشن و کواگلیشن	 
اسکن هوشمند و قابل تنظیم بودن تعداد سوزن  های مؤثر	 
تکنولوژی باالتر نسبت به محصوالت مشابه	 

استانداردها، مجوزها و تاییدیه  های بین المللی: 
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ظرفیت تولید ساالنه: 

سال تاسیس:

معرفی محصول:
بــه وجــود آمــدن تکنولــوژی پرینــت ســه بعدی تحــول و نوآوری  هــای فراوانــی را در علــوم مختلــف 
از جملــه مهندســی ســاخت و تولیــد، هنــر، آمــوزش، داروســازی و پزشــکی بــه وجــود آورده 
اســت. در شــاخه پزشــکی و مهندســی پیشــرفت های حاصــل شــده ایــن امــکان را ایجــاد نمــود 
کــه بــا بیوپرینــت مــواد زیست ســازگار بــه  صــورت ســه بعدی و کاشــت ســلول ها و به کارگیــری 
حمایت هــای الزم جهــت رشــد ســلول  ها، تولیداتــی ســیار و نزدیــک بــه بافت  هــای طبیعــی بــدن 
ایجــاد گــردد. بیوپرینتر هــای ســه بعدی مزایــای ویژ هــای همچــون تولیــد بافت  هــای بــدن و 

ــد. ــم می آورن ــیب دیده را فراه ــای آس ــد بافت  ه ــت تولی ــی جه ــردی اساس ــن راهب همچنی

20 دستگاه

1۳96

شرکت پیشگامان سازه نانو زیست

بیوپرینتر سه بعدی

www.gamaprinter.com

 این محصول، تجهیز نهایی با ماهیت B2B است.

کاربـــــــــــرد:

مشخصات فنی:

مزایای رقابتی:

تولیــد داربســت  های مختلــف طبیعــی، ســنتتیک، بیوپرینتــر تــک هــد، بیوپرینتــر دو هــد و 
ــد ــه ه ــر س بیوپرینت

دارای هشدار صوتی، نمایشگر های لمسی، انکوباتور، کنترل حرارتی و میز سرد و گرم	 
قابلیت پرینت چند هد همزمان	 
دقت: 1 میکرون 	
شرایط دمای کار: 20- تا 60+ درجه سانتی گراد 	

قابلیت استفاده در محیط های داخلی و بیرونی	 
مقاوم در مقابل گرد و غبار و نفوذ آب	 
هد پرینت دارای کیت پرینت مخصوص	 

قیمت پایین تر نسبت به محصوالت مشابه 	 
کیفیت باال و تولید سفارشی بنا به نیاز خریدار	 
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سال تاسیس:

معرفی محصول:
ســرنگ پمپ هــا انــواع مختلفــی دارنــد. ازجملــه بیمارســتانی و آزمایشــگاهی. ایــن دو گونــه 
ــرای  ــن محصــول ب ــد. ای ــرد دارن ــرخ و کارب ــورد اســتفاده و ن ــوع ســرنگ  های م ــی در ن تفاوت های
ــاوت طراحــی و ســاخته شــده  ــه داخــل محفظــه در دبی  هــای متف ــول ب ــا مکــش محل ــق ی تزری

اســت.
پمپ  هــای ســرنگی ســاخته شــده توســط شــرکت زیســت راه دانــش در پنــج مــدل عرضه می شــوند 

کــه عبارتند از:
سرنگ پمپ بدنه پلکسی کلیدی	 
سرنگ پمپ بدنه فلزی کلیدی	 
سرنگ پمپ بدنه پلکسی تاچ	 
سرنگ پمپ چهار نازله کلیدی	 
سرنگ پمپ چهار نازله تاچ	 

1۳91

شرکت زیست راه دانش

پمپ سرنگی

کاربـــــــــــرد:
آزمایشــگاه ها، دانشــگاه ها، مراکــز پژوهشــی مهندســی، مهندســی پزشــکی، پزشــکی،  تمــام 

دامپزشــکی و کشــاورزی کــه نیــاز بــه مکــش و تزریــق ســیاالت مختلــف دارنــد.

www.zistrad.ir

 این محصوالت، تجهیزات نهایی با ماهیت B2B هستند.

مشخصات فنینام محصول

سرنگ پمپ 
چهار نازله تاچ 

چهار اینچ

اضافه کردن سنسور دما برای شروع به کار فن وقتی دمای هیت سینک از 30 درجه 	 
باالتر برود.

امکان کار با باتری با فعالیت هر چهار پمپ تا دو ساعت	 
 	stainless steel 316L بدنه فلزی از جنس آهن با رنگ الکترواستاتیک و یا
فک  های ثابت و متحرک از جنس آلومینیوم سری 7000 آنودایز شده، استیل و پلی 	 

کربنات

نمایشگر لمسی LCD نوع کارکتری–رنگی تاچ 4 اینچ	 
پورت ورودی تغذیه و USB امکان روشن و خاموش کردن با کلید فشاری	 
نمایش میزان باتری توسط نمایشگر	 
دقت تزریق: بیش از ۹۹ درصد 	
حداقل سرعت موتور: 11 میلی متر بر ساعت 	
حداکثر سرعت موتور: ۸640 میلی متر بر ساعت 	

سرنگ پمپ 
چهار نازله 

کلیدی

بدنه و مکانیک این سرنگ پمپ مانند سرنگ پمپ چهار نازله هفت اینچ تاچ 	 
می باشد.

نحوه تزریق توسط صفحه کلید بوده و مانند نمونه هفت اینچ تاچ بر اساس قطر 	 
داخلی سرنگ و طول سیلندر تزریق انجام می شود.

مدت زمان تزریق: حداکثر سه ساعت 	

سرنگ پمپ 
بدنه پلکسی 

تاچ چهار 
اینچ

امکان تزریق تا ۹۹ ساعت	 
کنترل تزریق از طریق BLUE TOOTH )توسط APP موبایل نوشته شده توسط 	 

شرکت( و WIFI )توسط موبایل یا کامپیوتر( و INFRA RED و USB وجود دارد.
امکان تزریق یا مکش با دو سرنگ یکسان یا متفاوت از یک طرف و یا یک سرنگ از 	 

طرف دیگر
امکان تزریق با سرنگ  های هامیلتون، شیشه ای، پالستیکی	 
امکان تزریق در مقیاس نانو لیتر در دقیقه	 
خطا: کمتر از 1 درصد 	
وزن دستگاه: کمتر از 2 کیلوگرم 	
جنس بدنه: ورق پلکسی 	
درگاه ها: پورت USB یک عدد و ورودی آنالوگ به دیجیتال 5 عدد 	
	 DC تغذیه: آداپتور با خروجی 12 ولت

سرنگ پمپ 
بدنه فلزی- 
سرنگ پمپ 
بدنه پلکسی

امکان تزریق یا مکش با دو سرنگ یکسان یا متفاوت از یک طرف و یا یک سرنگ از 	 
طرف دیگر

امکان تزریق با سرنگ  های هامیلتون، شیشه ای، پالستیکی	 
امکان تزریق در مقیاس نانو لیتر در دقیقه	 
خطا: کمتر از 1 درصد 	
حداقل نرخ تزریق: 1 میلی متر در 60 دقیقه 	
حداکثر نرخ تزریق: ۸0 میلی متر در دقیقه 	
دقت موتور محرک: 2 میکرومتر 0.۹ - درجه 	
وزن دستگاه: کمتر از 2 کیلوگرم 	
جنس بدنه: ورق پلکسی 	
درگاه ها: پورت USB یک عدد و ورودی آنالوگ به دیجیتال 5 عدد 	
	 DC تغذیه: آداپتور با خروجی 12 ولت

مشخصات فنی:
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ظرفیت تولید ساالنه: 

سال تاسیس:

معرفی محصول:
احیا کننــده ریــوی نیوماتیــک EasyVent یــک احیا کننــده تنفســی قابــل حمــل اســت کــه بــا 
اســتفاده از انــرژی اکســیژن فشــرده، بــدون نیــاز بــه بــرق و باتــری، عمــل ونتیالســیون بــا فشــار 
مثبــت اکســیژن را انجــام می دهــد. بــه علــت عــدم اســتفاده دســتگاه از بــرق و باتــری، امــکان 
اتصالــی و ایجــاد جرقــه وجــود نــدارد؛ بنابرایــن محصــول می توانــد در معــرض گاز هــای منفجــر 
شــونده ماننــد اکســیژن و در محیط  هــای اســتریل بــرای کلیــه بیمــاران دچــار اختــالل در تنفــس 
ــا غلظــت اکســیژن خــون پاییــن اســتفاده شــود. خودبه خــودی، بیمــاران ترومایــی و بیمــاران ب

 500 کیت

1۳89

شرکت دارو درمان پرشیا

کیت احیای تنفسی  

کاربـــــــــــرد:
 	)CPR( آمبوالنس ها جهت تهویه مکانیکی یا عملیات احیای قلبی- ریوی
مراکز درمانی جهت تهویه کوتاه مدت بیمار یا انتقال بیمار بین بخش  های بیمارستانی	 
انتقال بین شهری بیمار	 
در شرایط جنگی برای انتقال و احیای تنفسی	 

www.darudarman.ir

مقاصد اصلی صادراتی: 
کشور های همسایه

سابقه صادرات: این محصول، تجهیز نهایی با ماهیت B2B است.
کمتر از 500 هزار دالر

 این محصول، تجهیز نهایی با ماهیت B2B است.

مشخصات فنی:
15 تا 100 کیلوگرممحدوده وزن بیماران

دستی و اتوماتیکمد های عملکردی

60 سانتی متر آبحداکثر فشار اتصال بیمار

وابستهرابطه حجم جاری و نرخ تنفس

250 گرم بدون شلنگوزن

65 × ۹3 × 130 میلی متر مکعبابعاد

V/V 100 درصد غلظت اکسیژن

2.7 تا 5 بارفشار اکسیژن ورودی

LPM 40حداقل جریان ورودی

10 تا BPM 25 )اتوماتیک(، 10± درصدفرکانس تنفسی

11 تا LPM 36 )اتوماتیک(، 10± درصد	 نرخ جریان تنفسی
LPM 40 ± 2 )دستی(	 

150 تا 1000 )اتوماتیک(، 10± درصد، تنظیم توسط کاربر )دستی(متوسط حجم جاری

0.7 تا 2.3 ثانیه )اتوماتیک(، 10± درصد، تنظیم توسط کاربر )دستی(بازه زمان دم

11 تا 35 سانتی متر آبمحدوده فشار در مسیر تنفسی

کمتر از 150 میلی لیترفضای مرده با ماسک

کمتر از 5 سانتی متر آب )بازدمی(، کمتر از 4 سانتی متر آب )دمی(مقاومت

مزایای رقابتی:
 	ISO 10651-5 تطابق با استاندارد
افزایـش ابعـاد دسـتگاه و قطعـات جهـت امـکان توسـعه محصـول و کاربـری سـاده تر بـا 	 

ارگونومیـک طراحـی 
عـدم امـکان اسـتفاده اشـتباه و یـا شکسـتگی ناشـی از ضربـه بـا اسـتفاده از طراحـی دکمـه 	 

فشـاری هم سـطح بدنـه به جـای ماشـه
طراحی یک ماژول جدید که سه عملکرد را با هم داشته باشد.	 

 	ISO13485 گواهینامه سیستم مدیریت کیفیت تجهیز پزشکی مطابق با استاندارد
آزمون ایمنی و عملکرد مطابق با استاندارد ISO 10561-5 جهت احیاکننده ریوی نیوماتیک	 
آزمون ایمنی و عملکرد مطابق با استاندارد ISO 10524-1 جهت رگوالتور گاز فشار باال	 

استانداردها، مجوزها و تاییدیه  های بین المللی: 
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ظرفیت تولید ساالنه: 

سال تاسیس:

معرفی محصول:
تخمیــن دیابــت در لک جمعیــت جهــان کمتــر از 7 درصــد اســت؛ امــا آمــار ایــران طبــق گــزارش 
ســازمان بهداشــت جهانــی )WHO( حــدود 10.3 درصــد اســت. قلــم انســولین در خانــواده اقــالم 
ــم کــه وظیفــه تنظیــم ُدز را دارد یــک میکروگیربکــس  ــی قل دقیــق تزریــق قــرار دارد. بخــش اصل
پالســتیکی اســت کــه شــامل تعــدادی دنــده و مکانیــزم مشــابه کالچ اســت. وظیفــه اصلــی ایــن 

بخــش تنظیــم ُدز دارو و تزریــق و آمادگــی بــرای مرحلــه بعــدی اســت. 

2 میلیون قلم انسولین 

1۳98

شرکت دقیق فناوران سالمت ماهان

قلم تزریق انسولین مصرفی
 این محصول، تجهیز نهایی با ماهیت B2C است.

کاربـــــــــــرد:

مشخصات فنی:

مزایای رقابتی:

تزریق داروهایی مانند انسولین و هورمون رشد در ُدز های مشخص

پلیمرجنس

کامال پالستیکی، در ابعاد یک خودکارمشخصات فیزیکی

متشل از یک بدنه و یک میکروگیربکس پالستیکی جهت تنظیم ُدزمشخصات مکانیکی

قیمت پایین تر نسبت به محصوالت مشابه
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ظرفیت تولید ساالنه: 

سال تاسیس:

معرفی محصول:
بیمــاران دیابتــی بــرای کنتــرل قنــد خــون خــود نیازمنــد تزریــق انســولین هســتند. ایــن بیمــاران 
بــا مشــکالتی چــون تــرس و واهمــه از تزریــق، عــدم امــکان دقیــق تنظیــم ُدزاژ موردنیــاز و 
فرامــوش کاری در همــراه داشــتن یــا تزریــق انســولین مواجــه هســتند. از همیــن رو در ســال  های 
اخیــر بــرای برطــرف کــردن ایــن مشــکالت »قلــم انســولین« ســاخته شــده اســت. قلــم انســولین یک 
دســتگاه تزریــق انســولین اســت کــه در دو نــوع یک بــار مصــرف و نــوع کارتریــج قابــل تعویــض 
در اختیــار بیمــاران قــرار می گیــرد. در شــرکت پویــش تزریــق، قلم هــای خالــی تزریــق دارو )ماننــد 
ــراردادن  ــا ق ــه نمــوده و ب ــن قلم هــا را تهی ــد می شــود. شــرکت  های داروســازی ای انســولین( تولی

داروی پرشــده خــود، محصــول نهایــی را بــه دســت بیمــار می رســانند.

2 میلیون قلم انسولین 

1۳99

شرکت فناوری تجهیزات پزشکی پویش تزریق
www.pinjection.com

قلم یکبار مصرف تزریق انسولین

ایزو 13485 مدیریت کیفیت تولید تجهیزات پزشکی

 این محصول، تجهیز نهایی با ماهیت B2C است.

کاربـــــــــــرد:

مشخصات فنی:

مزایای رقابتی:

تزریق انواع انسولین به میزان مشخص

جنس قطعات

4 قطعه پلی پروپیلن	 
1 قطعه پلی بوتیلن ترفتاالت	 
1 قطعه کامپوزیت حاوی30 درصد الیاف شیشه	 
2 قطعه آکریلونیتریل بوتادین استایرن	 
6 قطعه پلی استال	 
1 قطعه پلی آمید	 
1 قطعه فوالد ضد زنگ 402	 

1 قطعه اکسرو شامل کامپوزیت 70 درصد پلی بوتیلن ترفتاالت و 30 درصد الیاف شیشهاجزاء کامپوزیتی

مشخصات فیزیکی
در اندازه ماژیک وایت برد	 
مقاوم در برابر رطوبت و دما	 

استحکام و مقاومت به سایش قطعاتمشخصات مکانیکی

مشخصات ابعادی
برخی از قطعات این مجموعه محدوده  های تلرانسی 0.05 میلی متر دارند که برای تولید 

انبوه قطعات پلیمری محدودیتی تعیین  کننده است.

کیفیت عالی	 
قیمت پایین تر نسبت به محصوالت مشابه	 

استانداردها، مجوزها و تاییدیه  های بین المللی: 
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سال تاسیس:
1۳87

گرافت های استخوانی سنتتیک

از گرافت های استخوان برای جایگزینی و بازسازی ماتریکس استخوانی از دست  رفته استفاده 
می شود. نقص های استخوانی در اثر عوامل مختلفی مانند تروما و شکستگی های استخوانی، 
تومورهای استخوانی، عمل های جراحی )ستون فقرات،  فک و صورت و ایمپلنتولوژی( و یا هرگونه 
فرآیندهای التهابی که به نحوی باعث ایجاد نکروز و عیوب استخوانی شود، به وجود می آیند. در 
این شرایط متخصص جراح می تواند برای پر کردن نقایص استخوانی از گرافت های استخوانی 
استفاده کند. گرافت های استخوانی سنتزی بیوایمپلنت هایی دارای ترکیبات کلسیم فسفاتی مشابه 

فاز معدنی استخوان می باشند.

شرکت ابزار پزشکی اسوه آسیا 

معرفی محصول:

کاربـــــــــــرد:

تروما و ارتوپدی
پر کردن فضاهای خالی ناشی از کیست یا استئوتومی	 
پر کردن عیوب ناشی از شکستگی	 
پر کردن مجدد محل های برداشت استخوان اسفنجی و نواحی جوش نخورده	 

جراحی ستون فقرات

فیوژن )همجوشی( خلفی جانبی	 
فیوژن بین مهره ای )به عنوان پرکننده فضای داخلی کیج(	 
ورتبرکتومی )به عنوان ماده پرکننده ایمپلنت های مهره ای(	 
پر کردن مجدد محل های برداشت پیوند استخوان	 

جراحی فک و صورت

بازسازی عیوبی مانند کیست فک پایین 	 
بازسازی حفره های بعد از کشیدن حفره دندان 	 
بازسازی سینوس ماگزیالری	 
آگمنتاسیون ریج استخوانی	 

www.osvehmedical.com

 این محصول، مصرفی نهایی با ماهیت B2B است.

مشخصات فنی:

مزایای رقابتی:
استفاده از مواد و تکنیک های جدید ایجاد داربست استخوانی و کاهش قیمت تمام شده	 
 عدم محدودیت تولید نسبت به کاالهای هم رده ازجمله آلوگرافت )منشا انسانی( و زنوگرافت 	 

)منشأ حیوانی( به دلیل تأمین ماده اولیه از منشأ شیمیایی و نه انسانی یا حیوانی
ایمنی بسیار باالی محصول بدلیل عدم استفاده از مواد اولیه با منشا جسد انسان یا حیوان	 

سرامیکیجنس 

جامد )پودر، گرانول، قطعه(حالت فیزیکی

ترکیب شیمیایی
کلسیم فسفات بایفازیک شامل 60 درصد - هیدروکسی آپاتیت - 40 درصد  

بتا تری کلسیم فسفات

کامال سینتتیکمنشأ

75 تا ۸0 درصد درصد تخلخل

100 تا 1000 میکروناندازه تخلخل

بیشتر از 0.5 مگاپاسکالاستحکام مکانیکی 

کینتیک دگردیشن 
جذب طبیعی از طریق فعالیت آنزیمی 	 
جذب سریع β-TCP ) 6-4 ماه(	 
جذب آهسته HA )بیشتر از 2 سال(	 

 6- 5 ماهزمان هیلینیگ/ اینتگریشن

پرتودهی گاماروش استریل

دابل پک تای وکبسته بندی

دمای اتاقدمای نگهداری

5 سالعمر قفسه ای

تنوع محصول
Powder:  )0.5 تا 1.0, 1 تا 2 میلی متر(، )0.5، 1.0 و 2.0 سی سی( 	
Granule:  )3.4 تا 4.۸ میلی متر(، )5، 10، 15 و 20 سی سی( 	
Stick:  )5 × 5 × 20 میلی متر(، )4، 6، ۸ و 10 قطعه( 	

بخش: مواد پیشرفته مورد استفاده در حوزه دندان
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سال تاسیس:

حمایت  نگهداری  برای  یا  دهانی  نسوج  پارسیل،  یا  كامل  ایمپلنت گذاری  منظور  به  پروتزها 
پروتزهای ثابت یا متحرك دهانی )دندان  مصنوعی(، به عنوان ریشه دندان مصنوعی طراحی 
شده اند. ایمپلنت های دندانی، وسایل پیچ مانندی هستند و از مواد غیر آلی )مانند فلز( ساخته 
شده اند. ایمپلنت های دندانی معمواًل از طریق جراحی در استخوان جایگذاری شده و به عنوان 

تکیه گاهی برای ساپورت پروتزهای ثابت یا متحرک )دندان  مصنوعی( عمل می كنند.
تیتانیوم رایج ترین متریال مورد استفاده در ساخت ایمپلنت دندانی می باشد. اما اخیرًا مطالعات 
متعددی نقص عملکردی ایمپلنت های تیتانیومی در محیط داخل بدن را گزارش کرده اند. وجود 
این نواقص در ایمپلنت های دندانی تیتانیومی موجب تالش جهت انتخاب آلیاژهای مناسب 
و جدید به منظور جایگزینی با آلیاژهای تیتانیوم در ساخت ایمپلنت های دندانی گردیده است. 
تناوبی به خصوص  تیتانیوم در جدول  با  آلیاژهای شناخته شده فلزی، عناصر هم گروه  در بین 
آلیاژهای پایین تر از تیتانیوم مثل زیرکونیوم یا هافنیوم دارای خواصی مشابه با فلز تیتانیوم 
هستند و در بسیاری از موارد این خواص قدرتمندتر ظاهر می شوند. شرکت آروین طب فرتاک 

اقدام به ساخت چنین ایمپلنت های دندانی می کند.

1۳99

ماده اولیه فیکسچر پایه ایمپلنت های دندانی

معرفی محصول:

شرکت آروین طب فرتاک 

زیست سازگاری مناسب	 
بهبود مقاومت به خوردگی در محیط زیست	 
افزایش ترمیم استخوان و زخم جراحی	 
کاهش هزینه های تمام شده	 
استحکام کششی باال	 

 این محصول، مصرفی نهایی با ماهیت B2B است.

)Ti( و تیتانیوم )Hf( هافنیوم ،)Nb( نوبیوم ،)Zr( اجزای تشکیل دهنده: زیرکونیوم

دندانپزشکی جهت ماده اولیه فیکسچر ریشه دندان، پالک استخوانی، پین استخوانی و ...

مشخصات فنی:

مزایای رقابتی:

کاربـــــــــــرد:

بخش: مواد پیشرفته مورد استفاده در حوزه دندان
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برخی از افراد به هر دلیلی ممکن است دندان های خود را از دست بدهند. ایمپلنت دندان یا 
فیکسچر در اندازه ریشه دندان آن فرد به جای ریشه از دست رفته قرار داده می شود. فیکسچرها 
قطعاتی در اندازه دندان طبیعی می باشند. این فیکسچرها با دقت بسیار زیادی ساخته می شوند 
تا کامال طبیعی به نظر برسند. دو قسمت اصلی ایمپلنت دندان Fixture و Abutment می باشند. 
قسمتی که داخل استخوان فک قرار می گیرد که اصطالحًا Fixture نامیده می شود و قسمتی 
تاجی که باالی لثه قرار می گیرد Abutment نامیده می شود. روی Abutment پروتز یا روکش 
ایمپلنت قرار می گیرد. از آنجا که جنس پایه ایمپلنت از تیتانیوم است، با استخوان فک کامال 

سازگاری داشته، لذا ایمپلنت ها باعث لغزش، سر و صدا یا آسیب استخوانی نمی شوند.

ایمپلنت دندانی

شرکت کیمیا کاشت اطبا 

معرفی محصول:

www.kimiakasht.com

قیمت پایین تر نسبت به محصوالت مشابه	 
دارای خدمات پس از فروش	 

 این محصول، مصرفی نهایی با ماهیت B2B است.

دندانپزشکی جهت جایگزین ریشه دندان

قطرهای 3.5، 4، 4.5 و 5 میلی متر؛ متناظر با طول های ۸، 10، 12 و 14 میلی مترابعاد فیکسچر

در انواع مستقیم و زوایه دار 15 و 25 درجهابانمنت

فیکسچر از تیتانیوم گرید 4 و ابانمنت از تیتانیوم گرید 5جنس قطعات

کاربـــــــــــرد:

مشخصات فنی:

مزایای رقابتی:

 	ISO13485
استانداردها، مجوزها و تاییدیه های بین المللی: 

بخش: مواد پیشرفته مورد استفاده در حوزه دندان
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معرفی محصول:

کاربـــــــــــرد:

مشخصات فنی:

مزایای رقابتی:

توربین ها در اکثر فرآیندهای درمانی دندانپزشکی کاربرد دارند؛ در درمان پوسیدگی های دندان 
جهت برداشتن بافت سخت دندان و متعاقبا برای برداشتن پوسیدگی آن نیازمند استفاده از 
توربین ها با قابلیت چرخش با دور باال برای فرز خواهد بود. فرزها با انواع متفاوت بر این ابزار 
یونیت دندانپزشکی متصل  آب و هوای  به خروجی های  از طرفی دیگر  ابزار  این  و  سوار شده 
می گردد که این امر امکان چرخش را برای فرزها فراهم می کند. توربین دارای مسیر عبور آب و هوا 
جهت خنک سازی فرز و ایجاد چرخش آن می باشد. الزم به ذکر بوده کلگی توربین ها در معرض 
ایجاد و رشد آلودگی بوده و استریل کردن کامل آن )مخصوصا در قسمت بلبرینگ های داخلی( 
بسیار زمان بر و هزینه بردار می باشد. به همین دلیل بوده که ساخت توربین های یکبار مصرف 

مطرح و حائز اهمیت شده است.

1۳80

توربین یونیت دندانپزشکی

شرکت توسعه صنعت هالل تهران 

سال تاسیس:

دارای ماژول های فناورانه مانند پیچیدگی های ساختاری هر قطعه در تهیه نقشه صنعتی	 
حفظ تلرانس ها و دقت ابعادی قطعات مختلف	 

بخش های مختلف دستگاه: کوبلینگ، آچار توربین، درپوش توربین، کلگی توربین، بدنه میانی 
توربین، انتهایی توربین

دندانپزشکی

 این محصول، تجهیز نهایی با ماهیت B2B است.

 	ISO 14457:2012
استانداردها، مجوزها و تاییدیه های بین المللی: 

بخش: تجهیزات یونیت دندانپزشکی
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این محصول وظیفه تولید آب مورد نیاز دیالیز را دارد. در این دستگاه آب ورودی بعد از ورود 
نهایی  از کنترل  بعد  و  می شود  معکوس  اسمز  ممبرین  وارد سیستم  پمپ  توسط  مانیتور  و 
وارد ماشین دیالیز می شود. آب تولیدی باید از نظر خواص میکروبی و شیمیایی در محدوده 
مشخص شده استاندارد مربوطه باشد. دستگاه مجهز به نرم افزار اتوماسیون و مانیتورینگ با 
قابلیت ارتباط از راه دور می باشد. مودهای کاری تولید آب، گندزدایی، آب کشی طبق برنامه زمانی 

و تعمیرات از مودهای کاری دستگاه است.

دستگاه تصفیه آب همودیالیز 
مدل مرکزی و پرتابل

شرکت نوا تیس طب  
www.novatisteb.com

معرفی محصول:

ظرفیت تولید ساالنه: 

مقاصد اصلی صادراتی: 

سال تاسیس:

سابقه صادرات:

100 دستگاه 

اوکراین و ترکیه

1۳92

کمتر از 500 هزار دالر

دارای گزارش داده ها

HDF و HD تامین آب مورد استفاده در درمان های دیالیز خونی به شرح
کاربـــــــــــرد:

مشخصات فنی:

مزایای رقابتی:

پرتابلسنترالنام مدل

220 ولت۳80 ولتولتاژ

حفاظت الکتریکی

FI
Bimetal

Thermal Switch
Siemens Contactor

Phase Controller

_

بیشینه: 40 درجه سانتی گراددمای ورودی

بیشینه: 5 بارفشار نفوذ

کمینه: 1 بارفشار عرضه

بیشینه: ۳000 میکروثانیهرسانایی

حالت های عملیاتی

شستشوی خودکار
تولید دستی

تولید اتوماتیک
نگهداری

 	ISO13485
 	IEC 60601-1
 	IEC 60601-1-2
 	EEC/93/42

استانداردها، مجوزها و تاییدیه های بین المللی: 

 این محصوالت، تجهیزات نهایی با ماهیت B2B هستند.

بخش: تجهیزات تخصصی بیمارستانی
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دستگاه تصفیه آب همودیالیز 

www.mehrad-md.com

معرفی محصول:

کاربـــــــــــرد:

 	 ایزو 13485
 	 ایزو 9001
 	 ایزو 23500
 	 ایمنی الکتریکی -IEC60601-1 استاندارد
 	 سازگاری مغناطیسی -IEC60601-1-2 استاندارد
 	 پروانه ساخت محصول پزشکی | بر اساس استاندارد 2019
 	 گواهی اختراع وسل فشار باالی بدون فضای مرده
 	 گواهی اختراع رابط دیالیز بدون فضای مرده

استانداردها، مجوزها و تاییدیه های بین المللی: 

ماشین تصفیه آب همودیالیز به عنوان اولین مرحله از فرآیند همودیالیز بیماران دیالیزی می باشد. 
در فرآیند همودیالیز باید خون بیمار در مجاورت آب با مشخصات پارامتر های شیمایی استاندارد، 
محلول همودیالیز اسیدی و محلول بی کربنات و سدیم از طریق فیلترهای سلولزی همودیالیز 
قرارگیرد. در این فرآیند در کشورهای اروپایی و آمریکایی از 4 دستگاه اصلی استفاده می گردد که 

عبارتند از ماشین همودیالیز، ماشین تصفیه آب و میکسر اسید و میکسر بی کربنات.

1۳99

شرکت دیبا ابتکار مهراد 

سال تاسیس:

مزایای رقابتی:
راحتی عملکرد	 
بازدهی باال 	 
تشخیص زمان وقوع خرابی	 
طول عمر باالی ممبران های سیستم اسمزمعکوس	 
زیست سازگاری باالی دستگاه و مواد شیمیایی استفاده شده در آن	 
قابل رقابت ابعادی با محصوالت آلمانی و آمریکایی	 
در 	  در عین حفظ کیفیت  آب  بازدهی ۹0 درصد دستگاه و صرفه جویی در مصرف  دارای 

محدوده استاندارد

اجزا دستگاه: 	
	 TDS سنسور و کنترل کننده
گیج های فشار 	
پرشر سوئیچ فشار پایین 	
سنسور دمایی 	
شیرهای برقی 	
فلومتر 	
مجموعه ممبران های سیستم اسمز معکوس 	
شیرهای یکطرفه 	
رابط دیالیز جهت حذف فضای مرده الین دیالیز 	
پرشر سوئیچ فشار باال 	
اتصاالت لوله کشی بدون فضای مرده 	
الکتروپمپ فشار باال 	
وسل فشار باال بدون فضای مرده 	
برد کنترل و مدار فرمان 	
سیستم پیش تصفیه قابل احیا و شستشو اتوماتیک 	
مجهز به سیستم های ضدعفونی نیمه خودکار، شستشوی الین دیالیز، جلوگیری از دیالیز 	 

با آب غیر استاندارد و واکنش به دما و کیفیت آب غیراستاندارد

بیمارستان ها )بیمارستان های سیار( در بخش تصفیه آب واحد دیالیز واحدهای استریلیزاسیون، 	 
اتاق عمل و مراقبت های ویژه

مجموعه دیالیز خانگی با توجه به نوع پرتابل	 

مشخصات فنی:

 این محصول، تجهیز نهایی با ماهیت B2B و B2C است.

بخش: تجهیزات تخصصی بیمارستانی
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معرفی محصول:

کاربـــــــــــرد:

 	 IEC 60601-1 / ISIRI 3368-1
 	IEC 60601-1-2
 	EN 60601-1-8 / ISIRI 3368-1-8
 	IEC 60601-1-10
 	BS EN 60601-2-19 / ISIRI 3368-2-19
 	EN 15223-1
 	EN 14971 / ISIRI 12136
 	 EN 1041
 	EN ISO 14155
 	ISO 10993-1
 	BS EN 62304 / ISIRI 12138
 	BS EN 62366 / ISIRI 12137
 	EN ISO 7396-1

استانداردها، مجوزها و تاییدیه های بین المللی: 

انکوباتـور نـوزاد در مراقبت هـای ویـژه ی نـوزادان )NICU( مـورد اسـتفاده قـرار می گیـرد. بـه دلیـل 
اینکـه سیسـتم عصبـی نـوزادان نـارس تکامـل پیـدا نکـرده و بـه علـت کمبود انـرژی قـادر به تنظیم 
دمـای درونـی بدنشـان نخواهنـد بـود. انکوباتور نوزاد عمدتا دمـای درون بدن نـوزاد را در 37 درجه 
سـانتی گراد ثابـت نگـه مـی دارد. همچنیـن هـوای درون محفظـه  بـا دمـای کنتـرل شـده ای جریـان 
می یابـد تـا شـرایط طبیعـی رحـم مـادر از قبیل حرارت، رطوبت و اکسـیژن الزم را برای رشـد مناسـب 
نـوزاد فراهـم سـازد. هـدف ایـن اسـت کـه نـوزادان تمـام انـرژی خـود را بـه جـای نگـه داشـتن دمای 
بـدن، صـرف رشـد خـود کننـد. بنابراین، این دسـتگاه عالوه بر تامین حـرارت مورد نیاز بـدن نوزادان 

بـه رشـد آن هـا نیز کمـک شـایانی می کند. 
در دسـتگاه انکوباتور، تشـک نوزاد به طور کامل با یک محفظه شـفاف از اطراف پوشـانده می شـود. 
دمای درون انکوباتور نیز به وسـیله یک المنت گرمایی )هیتر( در زیر تشـک افزایش پیدا می کند. 
دمـای هـوای داخـل محفظـه، دمـای بـدن نـوزاد، غلظـت اکسـیژن و میـزان رطوبـت بـه وسـیله 
سنسـورهای داخـل دسـتگاه، مانیتـور شـده و بـرای کنتـرل و درمـان بهتـر، در اختیـار پزشـک قـرار 
می گیـرد، همچنیـن دسـتگاه مجهـز بـه فیلتـر مخصوصی اسـت کـه از ورود ذرات گرد و غبـار هوا به 

داخـل محفظـه جلوگیـری می نمایـد.

شرکت تولید سیستم های احیا نوزاد  

انکوباتور نوزاد

www.tosanco.com

مقاصد اصلی صادراتی: 

سال تاسیس:

روسیه، ترکیه، اندونزی، عراق و سوریه

1۳61

نگهداری، تکامل و بهبود سالمت نوزادان نارس یا نوزادانی که دچار بیماری هستند.

 این محصول، تجهیز نهایی با ماهیت B2B است.

مشخصات فنی:

دارای فناوری هــای برنامه  نویســی بــا پردازنده هــای to M7 ARM Cortex-M0، طراحــی 	 
ــرعت  ــش س ــاس رم و فل ــگ ب ــاال و روتین ــس ب ــی PCB فرکان ــر، طراح ــه و باالت PCB 6 الی
بــاال، طراحــی و پیاده ســازی Battery fuel gauge، طراحــی و ســاخت ترانــس و چک هــای 

ــوئیچینگ ــای س ــوص مبدل ه مخص
طراحی بر مبنای تمام جوانب ایمنی و محدودیت های EMC در تمام دستگاه ها	 

مزایای رقابتی:

بردهای الکترونیک، قطعات فلزی بدنه، قطعات پالستیکی تزریق	 
بخش های مختلف دستگاه: محفظه، کابینت، میله سرم، ستون، پایه، تشک نوزاد، سینی  	

نوزاد، سینی کشوئی، کشو، بخش تغذیه، گرم کننده هیتر و بویلر و تهویه، برد الکترونیکی 
اصلی،باتری لیتیوم یون، بدنه فلزی و پالستیکی دستگاه

برق دستگاه: 220 تا 240 ولت AC, 50 هرتز, 500 وات )بیشینه( 	
ابعاد دستگاه: ارتفاع:130 تا 150 سانتی متر، طول: ۹4 سانتی متر، عرض: 60 سانتی متر 	

بخش: تجهیزات تخصصی بیمارستانی
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حمل و نقل نوزادان نارس از بیمارستانی به بیمارستان دیگر چالشی برای پزشکان، پرستاران، 
تا سالمت مداوم کودک  روز تالش می شود  به  روز  امر  برای همین  والدین است.  و  کارکنان 
تسهیل شود. انکوباتور حمل و نقل )پرتابل( 320 به دستیابی به این هدف کمک می کند. 
نوزادان  برای  را  ثابت نگه داشتن دما و هوا محیط مناسبی  امکان کنترل و  با  این دستگاه 
فراهم می آورد. در اکثر موارد، نوزادان نارس می توانند در چند ماه اول، زمانی که نیاز به حمل 
و نقل دارند، در انکوباتور پرتابل نگهداری شوند. بنابراین یک محیط آرام عامل مهمی برای 
حفظ سالمت آنها است. همچنین یک سیستم تهویه جریان هوا مناسب نوزاد، تولید نویز در 

دستگاه را به حداقل می رساند.

معرفی محصول:

شرکت تولید سیستم های احیا نوزاد  

انکوباتور پرتابل نوزاد

www.tosanco.com

مقاصد اصلی صادراتی: 

سال تاسیس:

روسیه، ترکیه، اندونزی، عراق و سوریه

1۳61

 وزن: 41 کیلوگرم 	
ابعاد تخت نوزاد: 300 × 500 میلی متر 	
صفحه نمایش: 3 اینچی لمسی 	
مخزن اکسیژن: 2 لیتر 	
زمان شارژ کامل باتری: 3 ساعت 	
بازه دمایی: 2۸ تا 37 درجه سانتی گراد 	
میزان نویز داخلی: > 40 دسی بل 	

حمل و نقل نوزادان نارس در محیط های بیمارستانی و غیر بیمارستانی
کاربـــــــــــرد:

 این محصول، تجهیز نهایی با ماهیت B2B است.

مشخصات فنی:

بخش: تجهیزات تخصصی بیمارستانی
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معرفی محصول:

شرکت تولید سیستم های احیا نوزاد  

تخت احیا نوزاد

www.tosanco.com

مقاصد اصلی صادراتی: 

سال تاسیس:

روسیه، ترکیه، اندونزی، عراق و سوریه

1۳61

کاربـــــــــــرد:

 	 IEC 60601-1 / ISIRI 3368-1
 	IEC 60601-1-2
 	EN 60601-1-8 / ISIRI 3368-1-8
 	IEC 60601-1-10
 	BS EN 60601-2-19 / ISIRI 3368-2-19
 	EN 15223-1
 	EN 14971 / ISIRI 12136
 	 EN 1041
 	EN ISO 14155
 	ISO 10993-1
 	BS EN 62304 / ISIRI 12138
 	BS EN 62366 / ISIRI 12137
 	EN ISO 7396-1

استانداردها، مجوزها و تاییدیه های بین المللی: 

تخت احیاء نوزاد، دستگاهی است که در جلوی تخت زایمان برای احیاء نوزاد و نیز برای عمل های 
جراحی نوزادان استفاده می شود. این دستگاه دارای سیستم گرم کننده )وارمر(، کنترل دما، کنترل 
اکسیژن، ساکشن و هشدارهایی از جمله قطع سنسور پوستی، دمای بیش از حد، انحراف دما 
و هشدار قطع برق جهت بهبود وضعیت نوزاد می باشد. قسمت تخت نوزاد، دارای دیواره های 
شفافی است که از افتادن نوزاد جلوگیری کرده و دارای سیستم تغییر زاویه و تنظیم ارتفاع نیز 
  X-ray می باشد. همچنین این دستگاه به دلیل دارا بودن کشوی کاست رادیولوژی، عکس برداری

را نیز امکان پذیر می نماید.

 این محصول، تجهیز نهایی با ماهیت B2B است.

احیاء نوزاد در کنار تخت زایمان، عمل های جراحی نوزادان و در بخش مراقبت های ویژه نوزادان

مشخصات فنی:

طراحی بر مبنای تمام جوانب ایمنی و محدودیت های EMC در تمام دستگاه ها	 
فعالیت real time محصول و سرعت باالی پاسخ دهی رابط گرافیکی با کمترین قیمت	 
دارای فناوری هــای برنامه نویســی بــا پردازنده هــای to M7 ARM Cortex-M0، طراحــی 	 

PCB  6الیــه و باالتــر، طراحــی PCB فرکانــس بــاال و روتینــگ بــاس رم و فلــش ســرعت بــاال، 
ــازی Battery fuel gauge و ... ــی و پیاده س ــاوری طراح فن

بخش های مختلف دستگاه: هد، ستون باال، تخت نوزاد، کشو، ستون پایین، پایه 	
برق دستگاه: 220 تا 240 ولت AC، 50 هرتز، 1100 وات )بیشینه( 	
ابعاد دستگاه:  ارتفاع: 1۸0 تا 200 سانتی متر، طول: 110 سانتی متر، عرض: 74 سانتی متر 	

مزایای رقابتی:

بخش: تجهیزات تخصصی بیمارستانی
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 	ISO 10524-1:2006
استانداردها، مجوزها و تاییدیه های بین المللی: 

ادامه  و  بهبود سالمتی  برای  تنفسی می شوند  و  بیماری های مختلف ضعفی  افرادی که دچار 
حیات نیازمند اکسیژن بیشتری نسبت به حالت طبیعی می باشند لذا استفاده از اکسیژن خالص 
در کنترل بیماری این افراد بسیار مؤثر است. جهت فراهم نمودن اکسیژن بیشتر برای بیمار، از 
کپسول های اکسیژن فشرده استفاده می شود که در این کپسول ها، گاز اکسیژن به صورت فشرده 
ذخیره سازی شده است. برای استفاده از این کپسول ها نیازمند تجهیزات استفاده بیمار از گاز 

اکسیژن است که این دستگاه آن را فراهم می کند.

مدل سالمت

1۳76

شرکت تولیدی صنعتی پزشکی توان جم  
www.tavanjam.com

مانومتر طبی گاز اکسیژن

معرفی محصول:

سال تاسیس:

قیمت پایین تر نسبت به محصوالت مشابه

مزایای رقابتی:

جنس بدنه: برنج با روکش کروم نیل سخت و مقاومت باال  	
تنظیم خودکار فشار خروجی بر روی 3/6 تا 5/5 بار 	 
دارای تنظیم کننده و نمایش دهنده جریان )فلو/دبی( 0 تا 15 لیتر بر دقیقه کالیبره شده	 
دارای سوپاپ اطمینان و فلومتر از جنس برنج	 
وزن لک محصول: 0.63۸ کیلوگرم 	
گستره ی دما: 20- تا 60 درجه سانتی گراد 	
رطوبت: 41 درصد بر مبنای هوای محیط 	
حداکثر فشار: 150 بار 	
فشار رگالتور: 15 تا 150 بار 	
حجم آب قابل استفاده لیوان مرطوب کننده: 100 میلی لیتر 	

 این محصول، تجهیز نهایی با ماهیت B2B و B2C است.

اکسیژن رسانی به بیماران در مراکز درمانی و منازل

مشخصات فنی:

کاربـــــــــــرد:

بخش: تجهیزات تخصصی بیمارستانی
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رگ یاب  پروژکتوری

معرفی محصول:

 این محصول، تجهیز نهایی با ماهیت B2B است.

مشخصات فنی:

کاربـــــــــــرد:

مواردی پیش می آید که پرستار محل رگ را برای تزریق یا نمونه گیری به درستی نمی تواند تشخیص 
دهد؛ مانند افراد رنگینپوست، افراد چاق، افرادی که شیمی درمانی کرده اند و کودکان و افراد با 
فشار خون پایین. در این مواقع نیاز به دستگاه کمکی مانند این رگ یاب برای پیدا کردن محل 

دقیق رگ دارند.
این دستگاه یک رگ یاب پروژکتوری است که محل رگ را از روی پوست تشخیص داده و از طریق 
پروژکتور محل رگ را بر روی پوست می تاباند. برای تشخیص محل رگ از نور مادون قرمز استفاده 

می شود. این دستگاه قابل حمل بوده و دارای باتری قابل شارژ است.

1۳95

شرکت پویش طراده 
www.pooyesh-taradeh.ir

سال تاسیس:

 الگوریتم پردازش تصویر منحصربه فرد جهت تحلیل تصویر دوربین مادون قرمز 	 
ARM به صورت بالدرنگ بر روی پردازنده

استفاده از پروژکتور جهت نمایش محل دقیق رگ بر روی پوست	 
استفاده از طراحی خاص جهت کاهش هزینه ساخت دستگاه	 

مزایای رقابتی:

آزمایشگاه ها، اورژانس و مراکزی که تزریق وریدی یا نمونه گیری انجام می دهند.

12 ولتتغذیه ورودی

21 × 7 × 6 سانتی متراندازه

لیتیوم یون 4000 میلی آمپر ساعتباتری

7۸0 تا ۸50 نانومترفرکانس نور مادون قرمز

۹ میلی مترعمق نفوذ

بخش: تجهیزات تخصصی بیمارستانی
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www.sazgarmed.com

سال تاسیس:

 این محصول، تجهیز نهایی با ماهیت B2B است.

اتوکالو دستگاهی است که برای سترون سازی به کار می رود. سترون سازی به معنای نابودی یا 
حذف همه اشکال-حیات )میکروبی شامل اسپورها( در مواد غیرمتحرک از طریق روش های 
استریل کننده  نام  به  دستگاه همچنین  این  است.  بخار  از  استفاده  با  یا  فیزیکی، شیمیایی 
شناخته شده است. استریلیزاسیون باید به عنوان گروهی از فرآیندهای مرتبط بسیار مهم برای 
انجام خدمات بهداشتی )استریلیزاسیون مواد، محیط کشت و دستگاه ها( مطابق با شرایط 
سخت گندزدایی در نظر گرفته شود. فرآیندهای دستیابی به شرایط استریل در مواد غیرمتحرک 

به ترتیب زیر است:
استریلیزاسیون-  بسته بندی-  و  آماده سازی  نظارت-  و  بررسی  آلودگی زدایی-  کردن-  تمیز 

ذخیره سازی - تحویل مواد و لوازم
دستگاه هات شاور قابلیت استریل سرم انسانی و حیوانی را دارا می باشد که با استفاده از دوش 

آب داغ استریل می گردد.
انواع محیط های کشت و محصوالت دارویی بصورت جامد و  اتوکالو دارویی جهت استریل 
مایع با روش های مختلف در درجه حرارت های متفاوت و زمان های قابل تغییر و نیز استریل 
محصوالت خاص نظیر آمپول، ویال و بطری در ظروف شیشه ای و پالستیکی بصورت درب باز 

یا درب بسته کاربرد دارد.

1۳71

شرکت سازگر 

دستگاه های اتوکالو 

معرفی محصول:

به حداقل رساندن امکان آلودگی سرم تزریقی به بیماران	 
قیمت مناسب تر نسبت به دستگاه خارجی tuttnauer هلندی	 

دارای سیل کامل استریل با استفاده از آب داغ	 
درب کشویی پنوماتیک افقی در دو مدل یک درب و دو درب 	 
تولید آب داغ در دمای 12۸ سانتی گراد	 
بخش های مختلف دستگاه: چمبر اتوکالو دارویی، پمپ وکیوم، مبدل حرارتی 	

صنایع دارویی، آزمایشگاهی و غذایی جهت استریل کردن مایعات در ظروف دربسته 	 
اتوکالو دارویی در بیمارستان ها و کارخانه های داروسازی	 

کاربـــــــــــرد:

مزایای رقابتی:

مشخصات فنی:

بخش: دستگاه های پیشرفته استریل
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 این محصول، تجهیز نهایی با ماهیت B2B است.

 	QC100
استانداردها، مجوزها و تاییدیه های بین المللی: 

10 دستگاه

سیستم استریل جهت گندزدایی محصوالت تجهیزات پزشکی یک بار مصرف کاربرد دارد و اصل 
جدانشدنی تولید تجهیزات پزشکی است. این دستگاه به  صورت کامپک و فشرده بوده و قابلیت 
کاربری آسان و استفاده از انرژی پایین تر را داراست. این سیستم که به صورت تمام اتوماتیک و 
مانیتوریک طراحی شده است دارای محفظه ی تقویت شده و به  صورت دو درب و یا یک درب 

می باشد، همچنین کلیه ی پارامترهای کنترلی قابل تنظیم و تغییر می باشد.

1۳90

شرکت نو ایده اندیشان ماشین سازی حسینی  

دستگاه استریل با گاز اتیلن اکساید

www.medniamsh.com

معرفی محصول:

ظرفیت تولید ساالنه: 

سال تاسیس:

مزایای رقابتی:
عدم وجود مشابه در بازار

استریل انواع محصوالت پزشکی یک بار مصرف و انواع لوازم آزمایشگاهی

6 تا 12 کیلوواتتوان مصرفی

100 لیتر بر دقیقهمصرف باد

50 تا 200 لیتر در هر سیلمیزان آب مصرفی

3۸0 ولتمیزان برق مورد نیاز

ST37جنس بدنه

1 تا 30 مترمکعبحجم

استنلس استیلجنس لوله کشی تأسیسات گاز

مشخصات فنی:

بخش: دستگاه های پیشرفته استریل

کاربـــــــــــرد:
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سال تاسیس:

 این محصول، تجهیز نهایی با ماهیت B2B است.

زباله های خطرناک بیمارستانی به چند دسته تقسیم می شوند که برخی از آن ها زباله های عفونی 
و عفونی برنده هستند. این دسته از زباله ها با خون و ترشحات بیماران تماس داشته و آلوده 
سوزن ها،  مانند  برنده  عفونی  زباله های  و  رنگ  زرد  در کیسه های  عفونی  زباله های  می باشند. 

تیغ های جراحی و ... در جعبه های زرد رنگ به نام safety box جمع آوری می شوند.
زباله های عفونی ابتدا باید بی خطرسازی شوند. این کار به این صورت است که زباله های عفونی در 
دستگاه های مخصوصی قرار می گیرند تا عوامل بیماری زا و میکروب ها در این دستگاه کشته شده 
و از بین بروند. سپس زباله ها به زبال های معمولی تبدیل می شوند و مانند زباله های خانگی 

می توان آنها را خرد کرد و سپس دفع کرد و یا سوزاند.
دستگاه بی خطرساز زباله های عفونی و خردکن پست شریدر که توسط شرکت سازگر تولید می شود، 

این توانایی را دارد تا زباله های عفونی بیمارستانی را بی خطر کرده و سپس آن ها را خرد کند.

1۳71

www.sazgarmed.com
شرکت سازگر 

دستگاه های بی خطرساز زباله های عفونی

معرفی محصول:
جنس استراکچر )بدنه(: فوالد کربنی 	
جنس پانل جلو: فوالد کربنی 	

نمایشگر لمسی برای نظارت و کنترل عملیات استریلیزاسیون	 
جنس تیغه ها: فوالد با درجه سختی 60 راکول سی 	

قابلیت استفاده از سیستم بخار مرکزی بیمارستان و یا قابلیت ارائه با مولد بخار برقی و یا 	 
هر دو قابلیت )دو منظوره(

قابلیت جداسازی اتوماتیک شیرابه استریل شده به سیستم فاضالب	 
کاهش ۸0 درصدی حجم و 30 درصدی وزن زباله	 
دارای فیلتر میکروبیولوژی جهت تصفیه هوا	 
دارای خردکن داخلی از نوع چرخشی با حرکت مخالف تیغه ها نسبت به یکدیگر و دارای 	 

حرکت معکوس برای خرد کردن انواع پسماندهای عفونی بیمارستانی
دارای فیلتر میکروبیولوژی جهت تصفیه هوا	 
دارای باالبرنده اتوماتیک برقی جهت انتقال زباله ها به درون محفظه	 
 	  PLC دارای کنترل

دفع زباله های بیمارستانی عفونی پس از تکمیل فرآیند استریلیزاسیون
کاربـــــــــــرد:

مشخصات فنی:

بخش: دستگاه های پیشرفته استریل
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 این محصول، تجهیز نهایی با ماهیت B2B است.

و  صنعتی  پسماندهای  امحاء  پالسمایی  مشعل های  فناوری  از  استفاده  با  محصول  این  در 
بیمارستانی صورت می پذیرد. به طور مشخص پسماندهای شیمیایی و دارویی بیمارستانی بعد 
از تزریق به کوره، در ابتدا تحت تأثیر فرآیند پیرولیز و سپس با استفاده از دمای 1۸00 درجه 
سانتی گراد ایجاد شده توسط مشعل های پالسمایی امحاء می گردند. در انتها از پسماندهای 

مورد اشاره گازهای آلی و مواد معدنی ذوب شده باقی می ماند.

1۳9۳

شرکت آراز طیف پالسما 

سیستم زباله سوز پالسمایی پسماندهای بیمارستانی

www.atplasma.com

معرفی محصول:

سال تاسیس:

مزایای رقابتی:

امحاء پسماند دارویی و شیمیایی بیمارستان ها

زون های حرارتی مختلف 	 
قیمت پایین تر نسبت به محصوالت مشابه خارجی 	 
سیستم تغذیه طراحی شده مناسب برای تغذیه هر نوع پسماند	 

ظرفیت سامانه
یک تن در روز پسماند عفونی و 300 کیلوگرم در روز برای 

پسماندهای خطرناک، شیمیایی و دارویی

پسماندهای خطرناک و شیمیایی و داروییپسماند ورودی

70 کیلووات ساعتانرژی مصرفی

حداکثر 1۸00 درجه سانتی گراددمای کوره

مواد آلی به صورت گاز سنتزی و مواد معدنی به صورت مذابخروجی ها

مشعل های پالسمایی که با هوا کار می کنندمنبع تأمین انرژی حرارتی

400 ساعتطول عمر الکترودهای مشعل های پالسمایی

مشخصات فنی:

بخش: دستگاه های پیشرفته استریل

کاربـــــــــــرد:
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 این محصول، تجهیز نهایی با ماهیت B2B است.

نمونه خون  بدین صورت که  )نوزادان( می باشد؛  زردی سنج  متر، دستگاه  بیلی روبین  دستگاه 
با لوله نمونه گیری )هماتوکریت( در محفظه قرار داده شده و سپس یک نور سفید )LED( به 
محفظه تابیده می شود. در اثر برخورد نور سفید به نمونه خون برحسب میزان زردی نوزاد، نور 

خروجی به رنگ زرد خواهد بود. 

1۳88

دستگاه بیلی روبین متر 

شرکت مهندسی پارسیان طب زمان 

معرفی محصول:

www.parsiantebzaman.com

سال تاسیس:

مشخصات فنی:

اجزا محصول

محفظه اپتیک )فیلتر 450 و 546 نانومتر، لنز و LED سفید(	 
برد اصلی جهت اندازه گیری نور با 2 عدد فتودیدود و نمایش مقادیر خوانده شده 	 

LCD روی
بدنه و قاب	 

۸ ثانیهزمان اندازه گیری

0.001 ولتدقت خوانش فتودیود

آزمایشگاه های طبی جهت سنجش زردی نوزادان

بخش: آزمایش خون و مایعات بدن

مشخصات فنی :

کاربـــــــــــرد:

 	CE
 	ISO 13485

استانداردها، مجوزها و تاییدیه های بین المللی: 
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 این محصول، تجهیز نهایی با ماهیت B2B است.

دستگاه االیزا تمام اتوماتیک 

شرکت مهندسی پارسیان طب زمان 

معرفی محصول:

www.parsiantebzaman.com

سال تاسیس:

بخش: آزمایش خون و مایعات بدن

کاربـــــــــــرد:

مشخصات فنی :

این دستگاه مانند دستگاه کمی لومینسانس مقدار غلظت هورمون های نمونه بیمار را اندازه گیری 
االیزا  روش  از  لومینسانس  در کمی  فوتون  روش شمارش  به جای  تفاوت که  این  با  می کند؛ 
استفاده می شود. همچنین تمامی مراحل پیپتینگ )ویال گذاری( را به صورت کامال اتوماتیک 
بجای  تفاوت که  این  با  می باشد؛  یک CNC سه محوره  این دستگاه مشابه  انجام می دهد. 
اسپیندل یک نازل برای مکش و ریزش محلول تعبیه شده است و متناسب با نوع آزمایش و 
فرمانی که در نرم افزار رابط گرافیکی تعریف شده است، ماده را به نمونه مریض اضافه می کند. در 
پایان نیز با اسکن فتودیودی و تشخیص درصد رنگ و فرمول های استخراج شده، ارتباط درصد 

رنگ با غلظت هورمون را نمایش می دهد.

1۳88

اجزا: برد اصلی، برد موتورها، برد االیزا، برد شیرها، ۹ عدد استپر موتور، نرم افزار رابط گرافیکی  	
به زبان #C، منبع تغذیه و PC و منبع نور تنگستنی، بدنه و سازه مکانیکی

4 عدد فیلتر 405، 450، 4۹2 و 630 نانومتر	 
قابلیت اجرا 7 تست به صورت همزمان	 
جذب نور با دقت 0.01	 

آزمایشگاه های طبی جهت اندازه گیری مقدار غلظت هورمون های نمونه بیمار

 	CE
 	ISO 13485

استانداردها، مجوزها و تاییدیه های بین المللی: 
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سال تاسیس:

دستگاه کمی لومینسانس 

شرکت مهندسی پارسیان طب زمان 

معرفی محصول:

www.parsiantebzaman.com

 این محصول، تجهیز نهایی با ماهیت B2B است.

بخش: آزمایش خون و مایعات بدن

کاربـــــــــــرد:

مشخصات فنی :

در دستگاه کمی لومینسانس )پرتاب نور طی واکنش های شیمیایی( هورمون های بیمار در یک 
ویال با محلول های دیگر ترکیب شده و در اثر فعل و انفعال های شیمیایی از خود نور ساطع 
می کند. شدت این فوتون ها با چشم قابل رؤیت نیست، لذا با یک فیبر نوری به قطعه ایی به 
نام PMT که می تواند این فوتون های ضعیف را اندازه گیری کند، ارسال می شود و در برد اصلی 
 PMT دستگاه تمامی فوتون های پرتاب شده از یک نمونه بیمار را به صورت یک ولتاژ آنالوگ در
می سنجد و فوتون های پرتاب شده را می شمارد و همان ولتاژ را به غلظت نسبت می دهد و روی 

نمایشگر نشان می دهد. 

1۳88

	 C# به زبان GUI بدنه دستگاه، نرم افزار ،PMT ،اجزا: برد اصلی، 2 عدد استپر موتور
	 10E6 :رنج دینامیک خطی

 	PMT شمارش فوتون با
پیک طول موج: 400 نانومتر 	
	 Point To Point و Regression :مد محاسباتی

آزمایشگاه های طبی جهت اندازه گیری مقدار غلظت هورمون های نمونه بیمار
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دستگاه سدیمان آناالیزر 

شرکت مهندسی پارسیان طب زمان 
www.parsiantebzaman.com

معرفی محصول:

سال تاسیس:

 این محصول، تجهیز نهایی با ماهیت B2B است.

بخش: آزمایش خون و مایعات بدن

کاربـــــــــــرد:

مشخصات فنی :

محل  در  خون  لوله های  اندازه گیری کرد.  را  سدیمان  میزان  می توان  محصول  این  وسیله  به 
نگهداری ماتریس شل قرار داده می شوند. سنسورهای فتودیود روی یک صفحه نصب شده و 
به کمک یک استپرموتور و اسکرو در راستای عمودی و موازی لوله های خونی هر چند دقیقه باال و 
پایین می روند و طول لوله را اسکن می کنند. با عبور فتودیود لبه محل جدایش پالسما از خون 
تعیین می گردد. با ذخیره این مقادیر و قرار دادن در یک معادله خطی پس از 30 دقیقه سرعت 

گلبول تعیین می گردد. هر چه تعداد گلبول قرمز رسوب کرده بیشتر باشد، سدیمان باالتر است.

1۳88

اجزا: استپر موتور و اسکرو، برد اصلی، نمایشگر و صفحه لمسی 	
زمان آنالیز: 30 دقیقه 	

30 کاناله	 
دقت اندازه گیری: 0.2 ± 	

آزمایشگاه های طبی جهت بررسی التهاب یا عفونت، پیشرفت بیماری و اثر درمان
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شرکت نوین تشخیص فرهان 
www.novinmedco.com

سایتوسانتریفیوژ

معرفی محصول:

سال تاسیس:

 این محصول، تجهیز نهایی با ماهیت B2B است.

بخش: آزمایش خون و مایعات بدن

کاربـــــــــــرد:

مشخصات فنی :

جداسازی  برای  فرهان،  تشخیص  نوین  شرکت  در  شده  ساخته  سانتریفیوژ  سایتو  دستگاه 
اسمیر  پاپ  آزمایش  انجام  قدیمی  روش های  امروزه  می گیرد.  قرار  مورداستفاده  سلول ها 
آن ها  روش های جدید جایگزین  و  فراموشی سپرده می شوند  به  رفته رفته   )Conventional(
می گردند. انجام آزمایش پاپ اسمیر به روش Liquidbase باعث افزایش دقت در تشخیص 

ناهنجاری های احتمالی می شود.

1۳92

مزایای رقابتی:
قیمت پایین محصول	 
تولید تمام قطعات توسط شرکت	 
قیمت پایین اقالم مصرفی	 
گارانتی و خدمات پس از فروش	 

ولتاژ اصلی: 220 ولت 	
فرکانس: 50 هرتز 	
جریان مصرفی: 1 آمپر 	
توان مصرفی: 220 وات 	
حداکثر سرعت: 4000 دور در دقیقه 	
دمای محیط: قابل نصب 30 تا ۸0 درجه سانتی گراد و تا 40 درجه به صورت خطی به  	

50 درجه کاهش می یابد.
حداکثر ظرفیت: 12 عدد کلیپس 	
ابعاد )طول ×  ارتفاع × عرض(: 4۸ × 2۸ × 3۹ سانتی متر 	

آزمایشگاه های پاتولوژی
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سال تاسیس:

شرکت اوس سینا 

سیستم بازتوانی و توانبخشی قلبی

www.avecinna.com

معرفی محصول:

 این محصول، تجهیز نهایی با ماهیت B2B است.

کاربـــــــــــرد:

پس از مطالعات صورت گرفته در زمینه بیماری های قلب و عروق و بررسی بیمارانی که پس از 
درمان های اولیه قلبی، خود را افرادی از کار افتاده و به اصطالح عامیانه خود را چینی بندزده 
می دانند و خود را از روال عادی زندگی و فعالیت های اقتصادی روتین بازمانده می پندارند؛ توسط 
این سیستم می توان مجددًا آنها را احیاء و به زندگی روتین بازگرداند. در این مجموعه افراد 
بیمار، بنا بر نوع و سطح شرایط جسمانی متفاوت، می توانند از قسمت های مختلف دستگاه 
که با کامپیوتر قابل کنترل هستند، استفاده نمایند )تردمیل، دوچرخه، بازو و...(. با توجه به 
اینکه بیماری های قلبی-عروقی یکی از بیماری های شایع در میان مردم جهان می باشد با کمک 
این دستگاه می توان به درمان، بهبود و افزایش طول عمر بیمارانی که CABG )عمل قلب باز( 

شده اند، کمک شایانی کرد.

1۳84

مزایای رقابتی:

مشخصات فنی:

نمایش و کنترل سیگنال ECG تا شعاع 100 متر	 
 	EMG Filtering
 	lead ECG Real time monitoring 3
 	Real Time کنترل همزمان 16 دستگاه و 16 ماژول فرستنده سیگنال قلب  بصورت
کنترل همزمان 16 دستگاه ماژول فرستنده سیگنال قلب	 
حذف نویزهای لرزش های ماهیچه ای بدون اثر گذاشتن روی سیگنال اصلی	 

قابلیت نمایش سیگنال ECG بصورت بی سیم تا شعاع 100 متر	 
قابلیت ثبت و ضبط سیگنال ECG بیمار درطول تست  	 
دارای تکنولوژی ضد نویز / پارازیت جهت اطمینان از تثبیت کردن خط پایه و کاهش تاثیر 	 

ECG نویز الکتریکی، گردش خط پایه و نویز موج الکتریکی صنعتی  بر روی سیگنال
بخش های مختلف دستگاه: لید اسنیپی سیستم بازتوانی قلبی، پرینتر، ماژول گیرنده و  	

NRF ماژول بی سیم مدل ،Amplifier فرستنده، دست ورز، آی سی
برق دستگاه: 5 ولت DC، ۸00 میلی آمپر  	
ابعاد دستگاه Transmitter: 124 × ۸0 × 31 میلی متر 	

تشخیص، پیشگیری و درمان بیمارانی که انفارکتوس حاد میوکاردی را تجربه کرده اند یا افرادی 	 
که تحت عمل قلب باز قرار گرفته اند.

 	CABG
افراد با درد ثابت قفسه صدری، PCI شده، CHF، پیوند قلب با ترمیم دریچه قلبی و...	 
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فصل ششم|تجهیزاتبازتوانیوتوانبخشی

سال تاسیس:

www.cgseco.com

معرفی محصول:

 این محصول، تجهیز نهایی با ماهیت B2B است.

کاربـــــــــــرد:

پنجه های کربنی یا پای مصنوعی کربنی نوعی از پروتز های اندام تحتانی هستند. پنجه های کربنی 
از جنس کامپوزیت الیاف کربن با خواص مکانیکی مناسب برای استفاده معلوالن و جانبازانی 
که پای آنها از ناحیه زیر و یا باالی زانو قطع شده است طراحی و تولید شده اند. خواصی مانند 
انعطاف مطلوب به همراه استحکام و دوام باال، پنجه کربنی را به صورت یک ضرورت و نه یک 
انتخاب به عنوان پای مصنوعی افراد قطع پا مطرح نموده است. چرا که انعطاف این پنجه ها به 
همراه خاصیت بازگشت پذیری و ارتجاعیت باعث جذب انرژی وزن فرد به هنگام راه رفتن و یا 
دویدن شده و از وارد شدن آسیب به مفاصل سالم کاربر جلوگیری می نماید. این انرژی در مرحله 
بعد به کاربر منتقل شده و باعث می شود او در طول مدت راه رفتن و یا دویدن دچار خستگی به 
مراتب کمتری گردد. پنجه های کربنی پارس فلکس با دارا بودن تنوع فراوان در مدل های مختلف 

تولید می شود.

1۳91

پنجه کربنی پارس فلکس 

شرکت فنی و مهندسی کامپوزیت گستر سپاهان 

ظرفیت تولید ساالنه: 
۳000 عدد

قیمت پایین تر نسبت به محصوالت مشابه

مزایای رقابتی:

پای مصنوعی برای استفاده اشخاصی که دچار قطع پا از ناحیه زیر زانو و یا باالی زانو گردیده اند.

کامپوزیت الیاف کربنجنس

رزین اپوکسیترکیب شیمیایی

الیاف کربن، رزین اپوکسیاجزاء کامپوزیتی

مشخصات فیزیکی

360 گرم بدون کاور پلی اورتان )ال پی(	 
400 گرم بدون کاور پلی اورتان )اورجینال(	 
670 گرم بدون کاور پلی اورتان )اسپرت(	 
250 گرم بدون کاور )چوپارت(	 
350 گرم بدون کاور پلی اورتان )سایم(	 

مشخصات مکانیکی
حداقل استحکام خمشی 3500 نیوتون	 
حداکثر استحکام خمشی 5000 نیوتون	 

مشخصات
ابعادی )طول × ارتفاع × 

عرض(
سانتیمتر

27 × ۸ × ۸ )ال پی(	 
27 × 17 × ۸ )اورجینال(	 
27 × 45 × 6 )اسپرت(	 
27 × 3 × ۸ )چوپارت(	 
27 × 4 × ۸ )سایم(	 

مشخصات فنی:

ISO 13485
استانداردها، مجوزها و تاییدیه های بین المللی: 
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سال تاسیس:

www.rtprobotics.com

معرفی محصول:

 این محصول، تجهیز نهایی با ماهیت B2B است.

کاربـــــــــــرد:

ربات  منعطف،  الکترونیک  و  رباتیک  کنترل،  حوزه های  در  فعال  پایدار  توسعه  رویال  شرکت 
پزشکی کیوان الیف بات را ارائه نموده که نه تنها موجب تسهیل و مراقبت بهینه از بیماران در 

بیمارستان ها می شود بلکه از وظایف سنگین پزشکان و پرستاران نیز می کاهد.
بیماران،  به  ارائه خدمت  مناسب جهت  راهی  ایجاد  هدف  با  بات  الیف  پزشکی کیوان  ربات 
بخصوص بیمارانی با بیماری های واگیردار از جمله کرونا ارائه شده است. استفاده از این ربات 
رویکردی مناسب در محیط های ایزوله بیمارستانی یا سایر محیط هایی است که کمترین رفت و 

آمد نیروی انسانی را ایجاب می کند.

1۳86

ربات توانبخشی

شرکت رویال توسعه پایدار 

مزایای رقابتی:
دارای کنترل امپدانس جهت کنترل گشتاور موتورها و نیروی وارد بر دست بیمار	 
به 	  و  رایانه  از  استفاده  با  ربات  پیاده سازی حلقه کنترلی  با  رابط کاربری مناسب  ایجاد 

صورت بالدرنگ 
 	 2 همزمان  طراحی کلی، کنترل  و  مسیریابی  الگوریتم  مانند  فناورانه  ماژول های  دارای 

محور، حل سینماتیک مستقیم و معکوس، پیاده سازی سینماتیک مستقیم و معکوس 
و  امپدانس  کنترل  گشتاور،  کنترل  ژاکوبین،  معادالت  بالدرنگ،  سیستم های  روی  بر 

توسعه تکنولوژی پکیج ها

دستیار پزشک و ارائه خدمات به بیماران در بخش های مختلف بیمارستانی، آزمایشگاه ها و 	 
اتاق های ایزوله

ارائه خدمات در فروشگاه ها، هتل ها و مراکز خرید	 

ابعاد: 520 × 525 × 10۸5 میلی متر 	
وزن: 40 کیلوگرم 	
جنس: پالستیک و آلومینیم 	
زمان شارژ: 6 ساعت 	
زمان کارکرد: 6 ساعت 	
بیشینه وزن روی سینی ها: 5 کیلوگرم 	
بیشینه زاویه مسیر طی شده توسط ربات: 15 درجه 	

مشخصات فنی:

ظرفیت تولید ساالنه: 
50 ربات

مقاصد اصلی صادراتی: 
روسیه، چین، ترکیه، قطر

سابقه صادراتی:
کمتر از 500 هزار دالر
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سال تاسیس:

www.neurotek.ir

معرفی محصول:

 این محصول، تجهیز نهایی با ماهیت B2B است.

کاربـــــــــــرد:

پروتز عصبی حرکتی پاراسایل یک سیستم میکروالکترونیکی با کنترل تراشه ریزپردازنده ای است 
دچار  افراد  تحتانی  اندام  در  را  زدن  رکاب  انسان، حرکت  مرکزی  مبنای سیستم عصبی  بر  که 
ضایعه نخاعی و مغزی ایجاد و کنترل می کند. این سیستم دستورات قشر حرکتی مغز انسان را 
شبیه سازی و با ارسال آن به اعصاب حرکتی عضالت فلج درگیر حرکت رکاب زدن، این حرکت را 
در عضو فلج ایجاد می کند. شدت میزان انقباض عضله فلج با توجه به میزان سرعت و توان 

رکاب زنی، توسط روش های کنترل ترکیبی لغزشی- فازی در هرلحظه کنترل می شود.

1۳94

شرکت فناوری سامانه های الکترونیک عصبی 

پروتز عصبی-حرکتی برای رکاب زنی افراد دچار پاراپلژیک

مزایای رقابتی:
قیمت کمتر نسبت به محصوالت مشابه	 
دارای سیستم کنترل گشتاور و توان	 
امكان كنترل سرعت و گشتاور را به طور هم زمان	 

متشكل از یک دوچرخه ركاب زنی، یک تحریک کننده عصبی- عضالنی و یک واحد كنترل	 
دارای ۸ كانال تحریک ایزوله	 
سیگنال تحریک از نوع دو فازه متقارن	 
فركانس تحریک بین 10 تا 50 هرتز با دقت 1 هرتز قابل تغییر	 
عرض پالس تحریک بین 0 تا 700 میکروثانیه با دقت 1 میکروثانیه قابل تغییر	 
دامنه سیگنال تحریک بین 1 تا 100 میلی آمپر با دقت 1 میلی آمپر قابل تغییر 	 

ایجاد حركت ركاب زدن در افراد دچار ضایعه نخاعی	 
جلوگیری از پوكی استخوان، آتروفی عضالنی و زخم بستر	 

مشخصات فنی:

 	IEC 60601-1:2012
 	IEC 60601-2-10:2012
 	IEC 60601-1-2:2014
 	IEC 62304:2015

استانداردها، مجوزها و تاییدیه های بین المللی: 
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فصل ششم|تجهیزاتبازتوانیوتوانبخشی

سال تاسیس:

معرفی محصول:

کاربـــــــــــرد:

پروتز پنجه چکاد با طراحی منحصر به فرد به منظور کاربرد در افرادی که دارای قطع عضو زیر زانو 
یا باالی زانو هستند، کاربرد دارد. این محصول از ادغام چندین فنر کامپوزیتی پیچیده با چینشی 
مخصوص بصورت موازی و سری از جنس الیاف کربن و رزین اپوکسی به همراه الیه ای از کربن 
نرم قابل انعطاف در کف پا با قابلیت تغییر طول همانند بافت نرم تولید شده است. نحوه ی 
عملکرد این پنجه به این صورت بوده که با جذب شوک به میزان 12 میلی متر در راستای عمودی 
جابجا شده و نقش ماهیچه سولئوس را معادل سازی می کند. از طرفی جاذب های مختلف انرژی 
در حین تغییر سرعت راه رفتن عملکردهای پای طبیعی را کامال شبیه سازی می کند. این پروتز 
پنجه ی کامپوزیتی از آناتومی پای انسان الهام گرفته شده است و دارای چند قطعه می باشد. 
قطعه ی جلویی نقش استخوان های متاتارسال، ناویکوالر و انگشتان پا را ایفا کرده و انحنای روی 
پا را شبیه سازی می کند. این قطعه انرژی نوک پنجه را در هنگام تماس با زمین ذخیره و درهنگام 
جدا شدن از زمین، برمی گرداند، بنابراین راه رفتن فرد بطور قابل توجهی طبیعی تر بوده و به 
مصرف انرژی کمتری نیاز دارد. قطعه ی زیرین که در کف پروتز قرار می گیرد، نقش تاندون پلنتار 
فاسیا را ایفا می کند، که در عین تامین انسجام و انحنای کف پا انعطاف الزم را حین بارگذاری 
در فاز ایستایی تامین می نماید. با استفاده از این پروتز فرد بدون مصرف انرژی بیش از حد 
می تواند بدون خستگی مدت زمان زیادی پیاده روی کرده و به راحتی فعالیت روزمره و معمولی 

خود را انجام دهد.

1۳96

www.chakadteb.com

پروتز پنجه کامپوزیتی

شرکت چکاد طب آدرین 

قیمت پایین تر نسبت به محصوالت مشابه با همان کیفیت

قطع عضو اندام تحتانی به خصوص قطع عضو زیر زانو

23 تا 2۸سایزبندی

1۸1 میلی مترارتفاع پایه

11.۸ میلی مترارتفاع پاشنه

5 ± 570 گرموزن

2065 نیوتوننیروی نهایی قابل تحمل

K3-K2سطح فعالیت

F3-F7کالس وزنی

کربنجنس

 این محصول، تجهیز نهایی با ماهیت B2B است.

مزایای رقابتی:

مشخصات فنی:

 	ISO 13485
 	ISO 10328
 	CE

استانداردها، مجوزها و تاییدیه های بین المللی: 
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فصل ششم|تجهیزاتبازتوانیوتوانبخشی

سال تاسیس:

www.avita-med.com

معرفی محصول:

کاربـــــــــــرد:

در میان ویلچرهای اکتیو یا فعال، ویلچرهای سبک و فوق سبک در دنیا شناخته شده هستند. 
این نوع ویلچرها برای کاربرانی که می خواهند با کمترین وابستگی به اطرافیان از عهده امور 
روزمره خود برآیند مناسب است. ویلچر کربوران در کالس ویلچرهای فعال )Active( سبک وزن 
با استفاده از فناوری پیشرفته الیاف کربن طراحی و ساخته شده است. وزن لک این محصول در 
حدود ۸ کیلوگرم بوده و قدرت مانور و رانش آن قابل مقایسه با نمونه های روز موجود در بازار 

اروپا و آمریکا است.

1۳96

ویلچر سبک وزن الیاف کربن

شرکت آوا یکتا سامانه نوین 

مزایای رقابتی:
فوق سبک	 
ساخته شده از کامپوزیت الیاف کربن	 
قیمت بسیار پایین  نسبت به رقبا	 
ظاهر و طراحی محصول	 
شخصی سازی	 

مناسب برای افراد کم توان و معلول

۸ کیلوگرم )نمونه پایه(وزن لک

5 کیلوگرم )بدون چرخ های عقب(وزن حمل

36، 3۹، 42 و 45 سانتی مترعرض صندلی

40 تا 46 سانتی مترعمق صندلی

4۸ سانتی مترارتفاع صندلی در جلو

44 سانتی مترارتفاع صندلی در عقب

30 و 42 سانتی مترارتفاع پشتی

کامپوزیت الیاف کربنجنس شاسی

24، 25 و 26 اینچسایز چرخ عقب

5 اینچسایز چرخ جلو

کامپوزیت کربن لبه دارسینی بغل

بافت کربن، زرد، نارنجی، سبز، سرمه ای، نقره ای، سفید، قرمز و...تنوع رنگ

 این محصول، تجهیز نهایی با ماهیت B2B است.

مشخصات فنی:

 	 EN12835 Standard
 	 CE(European Union)

استانداردها، مجوزها و تاییدیه های بین المللی: 
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فصل هفتم | مواد و ملزومات مصرفی پزشکی

 این محصول، مصرفی نهایی با ماهیت B2B و B2C است.

بخش: لنزها

در گونه های  لنزها  این  قرنیه ای،  ترمیم مشکالت  در  آسیب چشم مخصوصا  نوع  به  توجه  با 
مختلف در جراحی های کاتاراکت یا آب مروارید که نیاز به جایگزین لنز و عدسی طبیعی است 
امکان پذیر  امکان عمل فیکو  پارگی  به علت  بیمارانی که کپسول چشم  و همچنین در چشم 
نمی باشد، مورد استفاده قرار می گیرد. لنزهای تولیدی این شرکت عموما از جنس پلی متیل 
مت اکریالت )PMMA( و یا از پلیمرهای آب دوست )ماده نرم( و آب گریز )ماده سخت( اکریلیکی 
در  امکان کارگذاری  و  پایین   Incision با  داخل چشم  به  تزریق  قابلیت  می شوند که  ساخته 

Anterior/Posterior Chamber را دارند.
این لنزهای چشمی در انواع مختلفی تولید می شوند که عبارتند از:

هیدروفیلیک	 
هیدروفوبیک	 
هیدروفوبیک پریلود	 
پرلنز، آنیریدیا	 
 	 PMMA
آرتیزان	 

هیدروفیلیک، هیدروفوبیک، هیدروفوبیک پریلود، پرلنز، آنیریدیا، PMMA و آرتیزان

انواع لنز داخل چشمی

www.abzartebpouya.com

معرفی محصول:

شرکت ابزار طب پویا 

ظرفیت تولید ساالنه: 

مقاصد اصلی صادراتی: 

سال تاسیس:

سابقه صادرات:

بیش از 160 هزار عدد

چین، ترکیه، عراق، سوریه و پاکستان

1۳85

کمتر از 500 هزار  دالر

تنها تولیدکننده این محصول	 
نوع طراحی بصورت Aspheric و عدم De-Center شدن لنز	 
کیفیت باالی Resoution و MTF لنز و Square Edge بودن آن	 
عدم درخشندگی لنز در داخل چشم	 
 	PCO عدم امکان
قیمت مناسب تر نسبت به محصول مشابه  	 

foldable و بدون شکنندگی	 
دارای قابلیت تزریق به داخل چشم با Incision پایین 	 
دارای متریال بدون جذب آب و نرم در محیط طبیعی	 
 	Posterior Chamber )PC( و Anterior Chamber )AC( قابلیت کارگزاری در
عدم درخشندگی لنز در داخل چشم	 
 	 ANTIQUE ،PMMA AC ،PMMA PC ،RUBY ،ANIRIDIA LENSES از جنس متریال های

.PER LENSES ،RUBY PL
جنس لنز: پلیمرهای آکریلیک مدیکال  	
ابعاد: قطر 13 میلی متری 	

جراحی های کاتاراکت یا آب مروارید 	 
جایگزین لنز و عدسی طبیعی چشم	 

مشخصات فنی:

مزایای رقابتی:

 	IMQ-CSQ - 9001 ایزو
 	IMQ-CSQ - 13485 ایزو
 	EIQM از IEC 17025 2017 ایزو
 	.AQC MIDDLE EAST FZE از GMP گواهی
 	.ROYAL STANCERT B.V از CE گواهی

استانداردها، مجوزها و تاییدیه های بین المللی: 

کاربـــــــــــرد:
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فصل هفتم | مواد و ملزومات مصرفی پزشکی

 این محصول، مصرفی نهایی با ماهیت B2B و B2C است.

بخش: لنزها

1۳78

 لنز داخل چشمی وسیله ای پزشکی است که طی یک عمل جراحی داخل چشم بیمار کار گذاشته 
می شود، در برخی موارد جایگزین عدسی طبیعی چشم می گردد و در برخی موارد جهت اصالح 
عیوب انکساری مورد استفاده می گیرد. این لنزها عموما از مواد پلیمری زیست سازگار و با قابلیت 
عبوردهی اکسیژن ساخته می شوند. ابعاد هندسی در مدل های مختلف متفاوت بوده و برای 
بخش اپتیکی حدود 6 میلی متر و در بزرگترین قسمت به 12 میلی متر می رسد. انواع لنزهای 

چشمی تولید شده توسط شرکت مهرداور عبارتند از:
لنز داخل چشمی هیدروفیلیک	 
لنز داخل چشمی هیدروفوبیک	 
لنز داخل چشمی فیکساسیون عنبیه	 

هیدروفیلیک، هیدروفوبیک، فیکساسیون عنبیه

انواع لنز داخل چشمی

www.mehrdavar.com
شرکت مهرداور 

معرفی محصول:

سال تاسیس:

دارای استحکام مکانیکی الزمه برای تحمل نیروهای فیزیولوژیک ناحیه پیوند	 
قیمت مناسب تر نسبت به نمونه خارجی	 

جنس: پلیمری )مواد پلیمری با گرید مدیکال و زیست سازگاری 100 درصدی( 	
عدسی بسیار دقیق با خواص اپتیکی و ریزولوشن بسیار باال	 
ــاوت اســت و  	 ــف متف ــز داخــل چشــمی در مدل هــای مختل ــاد هندســی لن ــز: ابع ــاد لن ابع

بصــورت میانگیــن قطــر بخــش اپتیکــی حــدود 6 میلی متــر و بزرگتریــن انــدازه در حــدود 12 
میلی متــر می باشــد.

چشم  پزشکی، جراحی چشم

مشخصات فنی:

مزایای رقابتی:

کاربـــــــــــرد:

تاییدیه ISO 13585  از شرکت TCL  استرالیا	 
 	ISO 13485
 	TCL - 2019

استانداردها، مجوزها و تاییدیه های بین المللی: 
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فصل هفتم | مواد و ملزومات مصرفی پزشکی

 این محصول، مصرفی نهایی با ماهیت B2B است.

بافت  داخل  کراتوکونوس  یا  قرنیه  قوز  بیماران  درمان  منظور  به  قرنیه  داخلی  کاشتنی  پروتز 
استرومال قرنیه کاشته می شود. این پروتز از جنس پلیمری قابل نفوذ گاز نظیر PMMA ساخته 

می شود و ضخامتی بین 100 تا 200 میکرون دارد.

1۳78

پروتز کاشتنی داخل قرنیه

www.mehrdavar.com
شرکت مهرداور 

معرفی محصول:

سال تاسیس:

چشم پزشکی، درمان مشکالت چشمی بیماران قوز قرنیه یا کراتوکونوس
کاربـــــــــــرد:

بخش: پروتزها

 	 استرالیا  TCL از شرکت  ISO 13585 تاییدیه
 	 ISO 13485
 	 TCL - 2019

استانداردها، مجوزها و تاییدیه های بین المللی: 
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فصل هفتم | مواد و ملزومات مصرفی پزشکی

 این محصول، مصرفی نهایی با ماهیت B2B است.

بعد از ایجاد مدل سه بعدی استخوان رادیوس بیمار از طرف سالم، عملیات آینه برای به دست 
آوردن مدل سالم از طرف آسیب دیده انجام می شود. بر اساس آسیبی که بر سر استخوان رادیوس 
وارد  شده و نظر جراح ارتوپد، پروتز طراحی شده، که شامل سر استخوان رادیوس و ساقه ای که به 
آن متصل است، می باشد. ساقه متناسب با قطر داخل کانال استخوان رادیوس بیمار است و تا 
 stl انتهای ناحیه استخوان رادیوس طول دارد. فرمت مدل سه بعدی ایجاد شده پروتز وفیکسچر
می باشد که باید این فرمت را به یکسری gcode )حرکت z,y,x( تبدیل کرد تا برای دستگاه پرینت 
سه بعدی قابل اجرا باشد. این دستگاه به طور مستقیم و بدون براده برداری نسبت به دستگاه 

CNC که برای تولید پروتزهای فلزی انجام می دهد، ایجاد می کند. 

1۳96

پروتز استخوان سر رادیوس 

معرفی محصول:

www.aubadis.com
شرکت آریان ملل آبادیس 

سال تاسیس:

طراحی و ساخت مطابق با سایز استخوان و مفصل بیمار و قطر داخلی کانال استخوان	 
شل پروتز فلزی سر رادیوس بیضی گون	 
مشخص بودن ارتفاع دقیق برش مفصل آسیبدیده	 
هزینه ی پایین	 

 	di com عکس های پزشکی با فرمت
گرفتن عکس ها توسط دستگاه  CT Scan بر اساس معیار هانسفیلد	 
	  PLA :جنس دستگاه

طراحی های ارتوپدی تعویض مفصل استخوان سر رادیوس به هر علت )شکستگی، تومور، تغییر 
شل مادرزادی، استخوان ها و مفاصل بیماران دیابتی که دچار عفونت شده اند(

کاربـــــــــــرد:

مشخصات فنی:

مزایای رقابتی:

بخش: پروتزها



تجهیزات پزشکی

2۳62۳7

فصل هفتم | مواد و ملزومات مصرفی پزشکی

 این محصول، مصرفی نهایی با ماهیت B2B است.

برخی از ناهنجاری های ژنتیکی و یا بیماری های حین زایمان منجر به دفرمیتی جمجمه کودک 
می شوند. این کودکان با لهیدگی یا چرخیدگی ناحیه صورت و سر درگیر هستند. تئوری درمان این 
انحراف، استفاده از کاله های فرم دهنده جمجمه می باشد، به صورتی که جمجمه در برخی نواحی 
تحت فشار قرار می گیرد تا از رشد آن جلوگیری شود؛ در برخی مناطق نیز فضای رشد به جمجمه 
داده می شود تا رشد به صورت نرمال صورت گیرد. محصول ارائه شده، ارتز اصالح جمجمه نوزاد 
است که طبق جمجمه هر بیمار از طریق فرآیند دیجیتال طراحی و با استفاده از پرینتر سه بعدی، 
تولید می شود. این محصول به صورت اختصاصی برای هر بیمار طراحی و تولید شده و ساخت 
آن بر مبنای استخراج هندسه جمجمه بیمار و بر اساس پروتل های تست شده صورت می گیرد؛ 
این بدان معناست که در مرحله اسکن هیچ تداخل مستقیمی با جمجمه بیمار صورت نمی گیرد 

و هندسه سه بعدی اندام بیمار توسط اسکنر و CT استخراج و طراحی می شود.

1۳99

کرانیال هلمت کودک

شرکت توسعه فناوری سالمت آبتین پارس  

معرفی محصول:

سال تاسیس:

طراحی الیه به الیه و دقیق	 
استخراج داده های هندسی به صورت غیر تداخلی	 
دقت بسیار باال	 
زمان کوتاه تولید	 
طراحی مطابق نیاز روزانه بیمار	 

درمان ناهنجاری و لهیدگی جمجمه نوزاد از طریق تنظیم فشار بر روی جمجمه

از نوع PLA )مشتق شده از ریشه گیاهان و فاقد حساسیت پوستی(جنس 

وزن متغیر با توجه به مالحظات پزشکی و بیمارمشخصات فیزیکی

مشخصات مکانیکی

ارتز به صورت لوالیی	 
حفظ استحکام در مجاورت روغن های پزشکی و پمادها	 
استفاده از فوم مخصوص از ناحیه داخلی برای تنظیم بهتر فشار و جلوگیری از 	 

ایجاد زخم
استفاده از یک استرپ برای تغییر فشار	 

ابعاد مطابق جمجمه بیمارمشخصات ابعادی

کاربـــــــــــرد:

مشخصات فنی:

مزایای رقابتی:

بخش: پروتزها



تجهیزات پزشکی

2۳82۳9

فصل هفتم | مواد و ملزومات مصرفی پزشکی

 این محصول، مصرفی نهایی با ماهیت B2B است.

مشخصات فنی:

مزایای رقابتی:

 این محصول یک تزریقگر بدون سوزن است که به جای عبور سوزن از الیه های اپیدرم، درم و 
هایپودرمال، تزریق را در سطح الیه اپیدرم با فشار زیاد انجام می دهد؛ لذا این تزریقگر فاقد 
سوزن بوده و به علت عدم نفوذ در الیه درم، درد کمتری را ایجاد می کند. ویژگی های این محصول 

عبارتند از:
از بین بردن ترس از تزریق با سوزن	 
جلوگیری از انتشار آلودگی ها	 
استفاده بسیار ساده	 
انتشار هدفمند دارو در داخل بدن به دلیل ورود به عمق الزم	 

1۳80

www.chitotech.com
شرکت کیفیت تولید تکاپو 

تزریقگر بدون سوزن

معرفی محصول:

سال تاسیس:

قیمت مناسب تر نسبت به محصوالت مشابه

جنس دستگاه: استیل 316 	
عمق نفوذ: 3 تا ۹ میلی متر 	

قابلیت شارژ به صورت الکتریکی	 
قابل تنظیم برای دو نوع تزریق برای بزرگساالن و کودکان	 
مناسب تزریق انواع دارو شامل انسولین و داروهای واکسیناسیون عمومی با سرعت تزریق 	 

100 میلی ثانیه از طریق منافذ پوست
نحوه توزیع دارو در بدن: به شل مخروطی با قطر 5 تا 1۸ میلی متر 	
بخش های مختلف دستگاه: کارتریج، تزریق گر کیتوگان، شارژر و آداپتور 	
برق دستگاه: برد تغذیه 5 ولت برای صفحه نمایشگر و 24 ولت برای رفت و برگشت خطی 	
ابعاد دستگاه: آداپتور 22 میلی متری  	

کلیه تزریق ها به ویژه تزریق انسولین، در منازل، درمانگاه ها و بیمارستان ها

کاربـــــــــــرد:

بخش: ملزومات مصرفی پزشکی



تجهیزات پزشکی

240241

فصل هفتم | مواد و ملزومات مصرفی پزشکی

 این محصول، مصرفی نهایی با ماهیت B2B است.

این سوزن شامل یک میله توخالی با نوک تیز است که به یک دسته پلیمری متصل بوده و برای 
با پوشش متراکم  نواحی که استخوان اسفنجی  بافت استخوان اسفنجی، در  از  نمونه برداری 
نازک پوشیده شده استفاده می گردد. از آنجا که سوزن در مسیر رسیدن به بافت استخوان دچار 
تنش هایی در حین نفوذ می شود وجود استحکام و تیزی برای سوزن امری ضروری می باشد. برای 
این منظور، از یک کار مکانیکی )کشش سیم( برای بهبود خواص مکانیکی مورد نیاز سوزن و 
 ISO 9626 تبدیل یک لوله استیل نرم به یک لوله استیل سفت و تیز شده در حد استانداردهای

و JIS3228 که قابل استفاده در نمونه برداری از مغز استخوان، استفاده شده است. 

1۳96

سوزن بیوپسی مغز استخوان

معرفی محصول:

شرکت دایا دانش گستر آرمان 

سال تاسیس:

www.bitamedco.com

طراحی ساده	 
تکنولوژی به روز و انحصاری	 
ایجاد دانش طراحی و ساخت دستگاه کشش سوزن	 
ایجاد دانش طراحی و ساخت دستگاه سنگ زنی سوزن	 

نمونه برداری از بافت استخوان اسفنجی برای انجام آزمایشگاه های بیولوژیکی و پاتالوژیکی در 
زمینه تشخیص انواع بیماری های به خصوص انواع

جنس
	 Jis3228 سوزن ها: استنلس استیل 304 مطابق استاندارد
	 ABS دسته ها: پلیمر

مشخصات فیزیکی

قطر داخلی: 2.2 میلی متر 	
قطر خارجی: 3 میلی متر 	
طول مفید: 10 سانتی متر 	
شلک سر: 2 کنگره ای 	

گیج های 11 و 13 در طول 10 سانتی مترمشخصات ابعادی

کاربـــــــــــرد:

مشخصات فنی:

مزایای رقابتی:

بخش: ملزومات مصرفی پزشکی

 	JIS3228 و ISO9626 استانداردهای
اخذ گواهی نامه ISO13485 در ضمیمنه مدیریت کیفیت تولید سوزن های جراجی از شرکت QS سوئیس	 

استانداردها، مجوزها و تاییدیه های بین المللی: 



تجهیزات پزشکی

24224۳

فصل هفتم | مواد و ملزومات مصرفی پزشکی

 این محصول، مصرفی نهایی با ماهیت B2B است.

نخ های بخیه جراحی در حال حاضر یکی از ضروری ترین ابزارها و تجهیزات پزشکی موجود در 
اتاق عمل هستند که جهت ترمیم بافت های آسیب دیده و بستن زخم ها و موضع عمل مورد 
استفاده قرار می گیرند. بخیه زدن یا به اصطالح انگلیسی Suture )سچور( به معنی دوختن 
 0-11 USP 6-0 تا USP بخشی از بافت بدن می باشد. نخ های بخیه میکرو در محدوده ابعاد بین
قرارگرفته و فرآیند اتصال آن توسط دستگاه Pars Micro Attach و دستگاه اتصال هم محوری 
دستی مخصوص میکرو صورت می گیرد. پکیج نخ و سوزن جراحی شامل چهار مرحله ساخت، 

نخ جراحی، سوزن جراحی، اتصال نخ و سوزن جراحی و بسته بندی می باشد.

1۳94

پکیج نخ و سوزن جراحی 

معرفی محصول:

شرکت نخ جراحان پارس 

سال تاسیس:

مزایای رقابتی:
به صفر رسیدن احتمال ایجاد پلیسه	 
استحکام بیش ازحد )30 درصد بیشتر( استاندارد	 

بستن بریدگی های سطحی و رگ ها	 
جراحی های عمومی	 
بخیه پوست	 
جراحی پالستیک	 
جراحی های گوارشی، زنان و زایمان و اورولوژی	 

جنس و ترکیب شیمیایی

نخ سنتزی قابل جذب تک رشته ای استریل	 
تشکیل شده از پلی گلیکاپرون 25، کوپلیمر 75 درصد گلیکولید و 25 	 

درصد کاپروالکتون
موجود به صورت رنگی )بنفش( یا بی رنگ	 

مشخصات مکانیکی

زیست سازگار و مطابق با الزامات موردنظر در فارماکوپه اروپا و امریکا	 
از دست دادن مقاومت کششی و جذب نهایی از طریق هیدرولیز	 
از دست دادن 60 درصد مقاومت کششی مؤثر پس از جایگذاری در طول 	 

مدت یک هفته
طول مدت جذب کامل نخ ۹0 تا 120 روز	 

مشخصات ابعادی
موجود در سایزهای 1 تا 10 )0.2 تا 4 متریک(	 
طول نخ در ابعاد 30 سانتی متر تا ۹0 سانتی متر	 

کاربـــــــــــرد:

مشخصات فنی:

بخش: ملزومات مصرفی پزشکی

 	ISO 13485

استانداردها، مجوزها و تاییدیه های بین المللی: 



i H i T
خانه های نوآوری و فناوری ایران در سایر کشورها

خانه هــای نــوآوری و فنــاوری ایــران یکــی از انــواع واســطه های صادراتــی هســتند کــه تحــت حمایــت 
مرکــز تعامــالت بین المللــی علــم و فنــاوری معاونــت علمــی و فنــاوری ریاســت جمهــوری در کشــورهای  
کنیــا، چیــن، روســیه، ترکیــه، ســوریه و عــراق راه انــدازی شــده اســت. ایــن خانه هــا عــالوه بــر دسترســی 
بــه دســتورالعمل های آیین نامــه صادراتــی مرکــز تعامــالت بین المللــی علــم و فنــاوری جهــت ورود بــه 
بازارهــای بین المللــی خدماتــی نظیــر: فضــای کار اختصاصــی و اشــتراکی، نمایشــگاه دائمــی محصــوالت، 
یافتــن شــرکای تجــاری و ســرمایه گذاری در کشــورهای هــدف صادراتــی، انجــام امــور ثبــت شــرکت، ثبــت 
ــاری،  ــای تج ــرش هیئت ه ــزام و پذی ــاری، اع ــم تج ــکی، عالئ ــزات پزش ــت دارو و تجهی ــوالت، ثب محص
اســتخدام نیــروی بومــی جهــت حضــور مســتقیم بــرای ارائـــه محصــوالت و خدمــات را ارائــه می نمایــد 
ــاوری در  ــم و فن ــی عل ــالت بین الملل ــز تعام ــرزی مرک ــرون م ــاری ب ــای تج ــور فعالیت ه ــوان مح و به عن
ــگاه  ــورت نمایش ــز به ص ــران نی ــا در ای ــن خانه ه ــد. ای ــی می نمای ــش آفرین ــورها نق ــدف آن کش ــازار ه ب
بین المللــی دائمــی محصــوالت و خدمــات فناورانــه شــرکت های دانش بنیــان، خــالق و فنــاور راه انــدازی 

شــده اســت.

iHiT



خانه نوآوری و فناوری تهران )شعبه مرکزی(

مدیر:  محمد کرمی 

A ٣7 آدرس: ایران، تهران، نمایشگاه بین المللی تهران، سالن

)+۹۸( ۹12 444 ۹۹5۸ / )+۹۸( 21 ۹10 7٣7 اطالعات تماس: ٣7

رابط: محمدمهدی آقارفیعی
اطالعات تماس: ۹611 706 ۹12 )۹۸+( 

www.ihit-expo.com  :وبسایت

کشور: جمهوری اسالمی ایران - تهران

خدمات:
•         نمایشگاه دائمی محصوالت و خدمات شرکت های دانش بنیان و خالق

•         برگزاری رویداد ها و نشست های تخصصی
•         فضای کار اختصاصی و اشتراکی در تهران

•         سالن جلسات و سالن اختصاصی تشریفات
•         شناسایی فرصت های صادراتی

•         شناسایی فرصت های همکاری علمی، فناوری و صنعتی

حوزه فعالیت: نمایشگاه دائمی بین المللی | صادرات محصوالت شرکت های دانش بنیان، خالق و فناور در تهران

خانه نوآوری و فناوری ایران در نایروبی

مدیر:  علی بنی عامریان

آدرس: کنیا، نایروبی، کلیمانی، خیابان مالیم جوما، خیابان دنیس پریت

 )+254( 111 606 اطالعات تماس:  113

رابط: نازیال دانشور
21 )۹۸+(  داخلی 160  ۹10 700 اطالعات تماس:  ۸0

www.ihit.co.ke :وبسایت

کشور: جمهوری کنیا - نایروبی

خدمات:
•         نمایشگاه دائمی محصوالت و خدمات

•         ارائه فضای کار اختصاصی و اشتراکی

•         برگزاری پاویون ملی ج.ا.ایران در نمایشگاه های معتبر

•         توسعه صادرات محصوالت و خدمات شرکت های دانش بنیان، خالق و فناور

•         شناسایی فرصت های همکاری علمی، فناوری و صنعتی

•         ارائه دستورالعمل های صادراتی مرکز تعامالت بین المللی علم و فناوری

حوزه فعالیت:  صادرات محصوالت و خدمات شرکت ها و مٔوسسات دانش بنیان، خالق و فناور 



خانه نوآوری و فناوری ایران در سوژو

مدیر: امیر قربانعلی

آدرس: : چین، استان جیانگ سو، سوژو، منطقه پیشرفته، جاده کلینگ ۸۸، شماره 40۹

اطالعات تماس: ۹2 123 062 1۸2 )۸6+( 
رابط: سیمین رفیع پور

اطالعات تماس: 4422 ۸61 ۹35 )۹۸+(

www.innotechexport.ir  :وبسایت

کشور: جمهوری خلق چین - شانگهای

خدمات:
•         نمایشگاه دائمی محصوالت و خدمات

•         ارائه فضای کار اختصاصی و اشتراکی

•         برگزاری پاویون ملی ج.ا.ایران در نمایشگاه های معتبر

•         توسعه صادرات محصوالت و خدمات شرکت های دانش بنیان، خالق و فناور

•         شناسایی فرصت های همکاری علمی، فناوری و صنعتی

•         ارائه دستورالعمل های صادراتی مرکز تعامالت بین المللی علم و فناوری

حوزه فعالیت: صادرات محصوالت و خدمات شرکت ها و مٔوسسات دانش بنیان، خالق و فناور

خانه نوآوری و فناوری ایران در مسکو

مدیر:  مهدی دیلم صالحی

آدرس: فدراسیون روسیه، مسکو، خیابان آرخانگلسکی، پالک 7، واحد 4

اطالعات تماس:  1631 123 ۹03 )7+(

رابط: مالک سعیدی
اطالعات تماس: 15 537 ۸60 21 )۹۸+( داخلی 30۹

www.ihit-ru.com  :وبسایت

کشور: فدراسیون روسیه - مسکو

خدمات:
•         نمایشگاه دائمی محصوالت و خدمات

•         ارائه فضای کار اختصاصی و اشتراکی

•         برگزاری پاویون ملی ج.ا.ایران در نمایشگاه های معتبر

•         توسعه صادرات محصوالت و خدمات شرکت های دانش بنیان، خالق و فناور

•         شناسایی فرصت های همکاری علمی، فناوری و صنعتی

•         ارائه دستورالعمل های صادراتی مرکز تعامالت بین المللی علم و فناوری

حوزه فعالیت:  صادرات محصوالت و خدمات شرکت ها و مٔوسسات دانش بنیان، خالق و فناور



خانه نوآوری و فناوری ایران در استانبول

مدیر:  مسعود حسنی

آدرس: ترکیه، استانبول، منطقه شیشلی، نیشانتاشه، خیابان هاالسکارگازی، شماره 3۸ تا 66

اطالعات تماس:  45۸۹ 505 533 )۹0+(: واتس اپ / 4144 2401 21 )۹0+(

رابط: مسعود حسنی
اطالعات تماس:  55 227 ۸۸2 21 )۹۸+(

info@istanbulihit.com :ایمیل   www.istanbulihit.com  :وبسایت

کشور: ترکیه - استانبول

خدمات:
•         نمایشگاه دائمی محصوالت و خدمات

•         ارائه فضای کار اختصاصی و اشتراکی

•         خدمات بازاریابی و مطالعات بازار

•         برگزاری همایش ها، رویدادها و دوره های آموزشی

•         تسهیل صادرات

•         ارائه دستورالعمل های صادراتی مرکز تعامالت بین المللی علم و فناوری

حوزه فعالیت:  صادرات محصوالت و خدمات شرکت ها و مٔوسسات دانش بنیان، خالق و فناور

خانه نوآوری و فناوری ایران در دمشق

مدیر:  محمدهادی ضیغمی

آدرس: سوریه، دمشق، میدان اموین، میدان جمارگ، منطقه آزاد دمشق

اطالعات تماس:  3۹33 6۹3 ۹1۸ )۹۸+(

رابط: حسن طهماسبی
اطالعات تماس: 15 33 6310 21 )۹۸+(

www.ihit.sy  :وبسایت

کشور: جمهوری عربی سوریه - دمشق

خدمات:
•         نمایشگاه دائمی محصوالت و خدمات

•         ارائه فضای کار اختصاصی و اشتراکی

•         برگزاری پاویون ملی ج.ا.ایران در نمایشگاه های معتبر

•         توسعه صادرات محصوالت و خدمات شرکت های دانش بنیان، خالق و فناور

•         شناسایی فرصت های همکاری علمی، فناوری و صنعتی

•         ارائه دستورالعمل های صادراتی مرکز تعامالت بین المللی علم و فناوری

حوزه فعالیت:  صادرات محصوالت و خدمات شرکت ها و مٔوسسات دانش بنیان، خالق و فناور



خانه نوآوری و فناوری ایران در سلیمانیه عراق

مدیر:  حسین سلمانی

آدرس: عراق، اقلیم کردستان، سلیمانیه، خیابان سیور

اطالعات تماس:  0366 567 774 )۹64+(

رابط: محمدمهدی آل بویه
اطالعات تماس: 500۹ 124 ۹3۹ )۹۸+(

www.ibc-s.com  :وبسایت

کشور: عراق - سلیمانیه

خدمات:
•         نمایشگاه دائمی محصوالت و خدمات

•         ارائه فضای کار اختصاصی و اشتراکی

•         برگزاری پاویون ملی ج.ا.ایران در نمایشگاه های معتبر

•         توسعه صادرات محصوالت و خدمات شرکت های دانش بنیان، خالق و فناور

•         شناسایی فرصت های همکاری علمی، فناوری و صنعتی

•         ارائه دستورالعمل های صادراتی مرکز تعامالت بین المللی علم و فناوری

حوزه فعالیت:  صادرات محصوالت و خدمات شرکت ها و مٔوسسات دانش بنیان، خالق و فناور






