
      شدت قابل تنظیم تا  15 سطح مختلف
      دارای 9 حالت درمانی قابل تنظیم که با انتخاب حالت مناسب 

احساس خوشایندی در ناحیه ی درد شما ایجاد می کند.
     دارای 3 برنامه ی ماساژ 

     قابل اســتفاده در 6 ناحیه از بدن ) کمر، مفاصل، پا، ساق پا ، 
شانه ها، بازو(

     تنظیم زمانی 15 دقیقه به صورت اتوماتیک
     پدهای قابل شست و شو با عمر طوالنی تا 150 بار استفاده

     منبع تغذیه ی دستگاه: دو عدد باطری قلمی

       تاییدیه کلینیكی: با اســتفاده از 8 سنســور دست و پا اندازه 
گیری ترکیبی انجام می دهد.

       توانایــی نشــان دادن چربــی احشــایی بدن، میــزان حجم 
ماهیچه های اســكلتی، BMI، میزان متابولیسم بدن در هنگام 

استراحت و وزن را دارد.

این دستگاه در دو رنگ 
فیروزه ای و سرمه ای ارائه می شود.

     خطای اندازه گیری: 100 گرم 
     قابلیت اندازه گیری وزن حداکثرتا 180 کیلو گرم

     دارای قابلیت خاموش/ روشن خودکار

این دستگاه فقط در رنگ نقره ای ارائه می شود

E3 (HV-F021-ESL)

Eco Temp Basic

از ویژگی هــای این دســتگاه می توان به  اندازه کوچک دســتگاه، حمل و نقل راحــت، قابلیت قرارگیری 
راحت در جیب، کیف و نصب بر روی کمربند اشاره کرد.

مجهز به زنگ هشدار
حافظه آخرین سنجش

ضد آب
قابلیت سنج از دهان، زیر بغل و یا رکتال

به صدای بدن خود گوش دهید 
سالمتی خود را كنترل كنید و زندگی كاملتری داشته باشید

ما می خواهیم که همه یك زندگی ســالم، طبیعی و همراه با شرایط ایده آل ) از 
نظر ســالمتی( داشته باشند. کلید این امر در مدیریت سالمت است. الزم است 

که همه ما مسئولیت سالمتی خود را بر عهده بگیریم.
دانش به افراد قدرت می دهد

امرن به خاطر طراحی و ســاخت دستگاه های سنجش پیشرفته جهت استفاده 
توسط متخصصین در بیمارستان ها و کلینیك ها شهرت دارد. ولی ما معتقدیم 

پیشگیری موثر تر از درمان است.
اطالعات ســالمت شــما تنها نباید در اختیار پزشكتان باشد. ما می خواهیم که 
افــراد بدن خود را بشناســند؛ بطوریكه بتوانند بیماری هــا را کنترل کرده و در 

مجموع از بیماری اجتناب کنند. 
به همین دلیل است که ما استفاده از محصوالت مراقبت پزشكی خانگی را که توسط 
آن، هر فردی قادر اســت ســالمتی خود را در منزل بررسی کند، توصیه می کنیم. 

بدین صورت افراد همواره در سالمتی و خارج از بیمارستان خواهند بود . 
زمانیكه بدن شــما صحبت می کند ؛ ما به شــما کمك خواهیم کرد تا صدای آنرا 

بشنوید . 

با ما می توانید سكته را شكست دهید

دســتگاه BF 511  یكی از کاملترین دســتگاه های بررســی ترکیبات بدن با اســتفاده از دست و پا 
می باشــد. این دستگاه می تواند دیدگاه درستی از داخل بدن و محتوای چربی بافتی، میزان حجم 
ماهیچه اســكلتی ، BMI بدن و همچنین میزان متابولیســم بدن را در هنگام استراحت در اختیار 

مصرف کننده قرار  دهد.

BF-511

HN286

ُامُرن، دقیق و ماندگار

Gentle Temp 520

Gentle Temp 720

Flex Temp Smart

Eco Temp Smart

تب سنج گوشی
      اندازه گیری سریع دمای بدن در یک ثانیه از راه گوش

      صدای هشداردهنده پایان اندازه گیری
      دارای 9 حافظه

      دارای 21 پروب قابل تعویض
      دارای طراحی ارگونومیک

      نمایش نتایج به صورت سانتیگراد و فارنهایت

      قابلیت خاموش شدن اتوماتیک

تب ســنج 720 ُامُرن یک دســتگاه فوق ســریع و دقیق، مادون قرمز با ویژگی های خاص اســت که 
کنترل مداوم درجه حرارت نوزاد شما با کمترین سرو صدا توسط آن امكان پذیر است.

تب سنج مدل720 دمای بدن را از طریق پیشانی اندازه می گیرد. 
همچنین می تواند برای سنجش دمای مایعات و محیط مورد استفاده قرار گیرد. مانند اندازه گیری 

دمای بطری شیر یا ظرف غذای کودک و همچنین دمای اتاق.

تب سنج پیشانی
      اندازه گیری سریع در زمان کمتر از یك ثانیه با نتیجه دقیق

      نتیجه اعالم شده توسط دستگاه مدل 720 به وضوح در شب 
دیده می شود.)دارای نور پس زمینه(

      دماسنج امرن قادر به ضبط 25 ثبت آخر در حافظه می باشد. 
ایــن امكان برای پیگیری تغییرات دما در طی یک دوره از زمان 

و پایش روند دما وجود دارد.
      صدای هشداردهنده پایان اندازه گیری

      قابلیت خاموش شدن اتوماتیک

     ضد آب
     اندازه گیری در 10 ثانیه

      انعطــا ف پذیــری نوک تب ســنج به  ســهولت در 
استفاده کمک می کند

     قابلیت سنج از دهان، زیر بغل و یا رکتال

     ضد آب
     اندازه گیری در 10 ثانیه

     قابلیت سنج از دهان، زیر بغل و یا رکتال
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      طراحی کامپكت و بدون شلنگ اتصال
      دارای کاف 360 درجه

      تایید شــده جهت اســتفاده خانم های باردار و خانم هایی که دچار یا در 
معرض خطر پره اکالمپسی هستند.

      قابلیــت اتصال به اپلیكیشــن Omron Connect* برای مراقبت های 
پزشكی بیشتر

        قابلیت استفاده در پروژه های انتقال داده بین بیمار و پزشک )تله مدیسین(
      دارای قابلیت بلوتوث جهت ارســال اطالعات فشــارخون به اپلیكیشــن 

 Omron Connect

HD، OLED دارای نمایشگر با قابلیت      
      دارای کاف مناسب برای افراد با دور بازوی 22 تا 42 سانت  

      دارای 100 حافظه

        دارای کاف مناسب با سایز  22  تا 32 سانتیمتر
        قابلیت نمایش آخرین نتیجه

          دارای کاف مناســب برای افرادی با دور بازوی  
22  تا32 سانتیمتر

Intellisense دارای فن آوری          
          دارای 30 حافظه 

          نمایشگر ضربان نامنظم قلب
          راهنمای بستن صحیح کاف
BHS دارای تاییدیه بالینی          

M1 Basic

M2

EVOLV

HBP-1120

نماینده انحصاریomron ژاپن در ایران
تهــران، انتهــای وزراء، خیابــان وزرا، روبروی ســی و پنجم، 

شماره 102
صندوق پستی:15875/4558

تلفن: 202 و 82441201-021    فكس: 88883046
www.pbteb.com

تائیدیــه كلینیكــی ، اســتاندارد بین المللی اســت كه نشــان از صحــت و قابلیت 
استفاده از دستگاه در مراكز درمانی دارد .

 APS سنسور وضعیت پیشرفته

اندازه گیری بی صدا

تشخیص ضربان قلب نامنظم

حافظه برای دو كاربر

اتصال به كامپیوتر فن آوری كاف هوشمند

بستن آسان كاف

حسگر حركت بدن

نمایشگر مدرج میزان فشارخون

نمایشگر پری فشار خون

حافظه

میانگین سه اندازه گیری آخر

راهنمای بستن صحیح كاف

مشخص كردن فشار خون صبحگاهی

این فشار سنج دستگاهی تخصصی است که در عین سادگی با داشتن صفحه نمایش زاویه دار محصول 
قابل اطمینانــی برای اندازه گیری فشــار 
خــون در مطب پزشــک به صــورت کامال 

کاربردی می باشد.
اســتفاده از دســتگاه بــه صورت خــودکار 
و منــوال )اســتفاده از گوشــی( امكانپذیر 

می باشد.
با هرمرتبه روشــن شدن دستگاه به صورت 
اتوماتیک،کالیبراســیون بر اســاس صفر، 
توسط دستگاه انجام می شــود.که این امر 
موجــب افزایش ضریب عملكرد دســتگاه 
می شود. برای این دستگاه ،پنج سایز کاف 

از 12 تا 50  سانتی متر طراحی شده، که قابل شستشو با مواد ضد عفونی کننده حاوی الكل است. 

A3 Complete

درمــان راه های هوایی کامــل: برای درمان راه هــای هوایی فوقانی، 
میانی و پایینی قابل استفاده است.

از آنجاییكــه تــا عمق ریه ها می تواند موثر باشــد به درمان ســریعتر 
راه های هوایی باالیی کمک می کند.

قابلیت نبوالیز کردن موثر داروهای خالص اصلی یا مخلوطی از داروها 
را دارد.

درمان سریع در کمتر از 5 دقیقه
صدای تولید شده توسط دستگاه حدود 65 دسی بل

CompA.i.rTM Basic NE-C803

کوچكترین و سبكترین نبوالیزر کمپرسوری امرن فقط 180 گرم
نبوالیزر غیر تخصصی، مناسب جهت استفاده در منزل

میزان صدای دستگاه کمتر از 45 دسی بل و نظافت آسان دستگاه
درمان روزانه بیمار یهای مرتبط با اختالالت تنفسی

قابل استفاده برای بزرگسال و کودکان 
0/3 ml/min توان نبوالیزر

نبوالیزر کمپرســوری برای درمان مشــكالت تنفســی حاصل از عوامل حساســیت زای موجــود در هواو 
آلودگی های محیطی.

Comp Air Basic برای تســهیل رســاندن دارو به بیمار طراحی شده و دستگاهی بسیار مقرون به صرفه 
است که در بدو تولید جایزه بین المللی طراحی را دریافت کرده ا ست.

نسل جدید نبوالیزر کمپرسوری مدل A3 قادر به نبوالیزکردن داروها در اندازه های مختلف متناسب با محل 
مصرف دارو)نای، نایژه  و کیسه هوایی( می باشد.

این نبوالیزر دارای امكان منحصر به فردی است که می تواند بر حسب راه های درمان هدف که ممكن است، 
راه هوایی باالیی یا  میانی  و یا پایینی باشد  اندازه ذرات آئروسل مطلوب را انتخاب کند.

CompAIR PRO NE-C900
نبوالیزر NE-C900 با ویژگی های بســیار مناسب برای ارائه درمان کامل بیماران طراحی و ساخته شده 
است. ویژگی اصلی این دستگاه، کمپرسور با دوام و با عملكرد خروجی مناسب است که برای رساندن دارو 

به میزان باال برای بیمارانی که نیاز به دریافت داروی بیشتر دارند، ساخته شده است.

استفاده از کیت منحصر بفرد قابل تفكیک
دارای کمپرسور با دوام با عملكرد خروجی باال

رساندن میزان مناسب دارو در را ههای هوایی کوچكتر
0/4 ml/min  توان نبوالیزر

میزان صدای تولیدی توسط دستگاه: 55 دسی بل

Intellisense دارای فن آوری     
     قابلیت نصب کاف بزرگ

     دارای 100 حافظه برای دو کاربر 
     نمایشگر 3 قسمتی

     نمایش تاریخ و ساعت اندازه گیری
     نمایشگر پری فشار خون

     نمایشگر ضربان نامنظم قلب
     راهنمای بستن صحیح کاف
 BHSدارای تاییدیه بالینی     

     دارای کاف مناسب برای افراد با دور بازوی 22 تا 42 سانت
     دارای کاف با تكنولوژی 360 درجه، صحت اندازه گیری در هر موقعیت در اطراف بازو

     اندازه گیری میانگین فشار خون )3 اندازه گیری آخر(

Intellisense دارای فن آوری     
     نمایش آخرین اندازه گیری 

     نمایشگر 3 قسمتی
     نمایشگر پری فشار خون

     نمایشگر ضربان نامنظم قلب
     راهنمای بستن صحیح کاف

     سایز کاف 13/5 تا 21/5 سانتی متر

Intellisense دارای فن آوری     
     دارای 30 حافظه 

     نمایشگر 3 قسمتی
     نمایشگر پری فشار خون

     نمایشگر ضربان نامنظم قلب
     راهنمای بستن صحیح کاف

     اندازه کاف 13/5 تا 21/5 سانتی متر

M6 ComfortRS1

RS2

Intellisense دارای فن آوری     
     دارای بلوتوث

      دارای 30 حافظه 
     نمایشگر 3 قسمتی

     نمایشگر پری فشار خون
     نمایشگر ضربان نامنظم قلب
     راهنمای بستن صحیح کاف

    اندازه کاف 13/5 تا 21/5 سانتی متر

RS3 intelli IT

     دارای کاف مناسب برای افرادی با دور بازوی  22  تا 42 سانتیمتر
     کاربرد آن برای استفاده بیمار یا همراه بسیار آسان است

Intellisense دارای فن آوری     
     دارای 60 حافظه برای دو کاربر)60*2(

     نمایش تاریخ و ساعت انداز ه گیری
     نمایشگر پری فشار خون

     نمایشگر ضربان نامنظم قلب
     راهنمای بستن صحیح کاف
BHS دارای تاییدیه بالینی     

M3

ُامُرن، دقیق و ماندگار ُامُرن، دقیق و ماندگار
 *Omron Connect: اپلیكیشــن طراحی شــده توســط شــرکت omronجهت ثبت نتایج 

اندازه گیری با تكنولوژی بلوتوث

  )AFib(قابلیت تشخیص فیبریالسیون دهلیزی        
        دارای کاف مناسب برای افراد با دور بازوی 22 تا 42 سانت
        قابلیت اتصال به اپلیكیشــن Omron Connect* برای 

مراقبت های پزشكی بیشتر
Intellisense دارای فن آوری     

        دارای قابلیت بلوتوث جهت ارسال اطالعات فشارخون به 
 Omron Connect اپلیكیشن

        دارای 90 حافظه جهت ثبت
        نمایش همزمان نتایج قبلی و جدید بر روی نمایشگر

          قابلیت سه اندازه گیری متوالی فشار خون در فاصله 30 ثانیه
BHS ذخیره نتایج اندازه گیری        

M7


