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تجهیزات  ارائه  سابقه  سال   20 از  بیش  با  طب  امین  پزشکی  گروه 
پزشکی ، ورزشی و ابزارجراحی یکی از پیشگامان تجهیزات پزشکی در 
ایران است  و نمایندگی های انحصاری متعددی از کشور های اروپایی 
و آسیایی و ... دارد و یکی از گروههای موفق در این زمینه شناخته 

می شود .

ساختار این گروه پزشکی مشتمل بر چهار بخش است :
 بخش تجهیزات پزشکی

 بخش لوازم ورزشی
 بخش تجهیزات ماساژ
 بخش سالمت خانواده

قسمت  شامل  که  است  مجزا  دپارتمان  دو  شامل  پزشکی  گروه  این 
اداری ) شرکت روشن تجارت سهند ( و دپارتمان فروش به نام امین 

طب می باشد . 

شرکت روشن تجارت سهند )گروه امین طب(



فهرست

)DIGITAL SCALE( ترازوی دیجیتال

)THERMOMETER( دماسنج

)HOT WATER BOTTLE( کیسه آب گرم

)BP MACHINE & SPHYGMOMANOMETER( فشار سنج

)STETHOSCOPE( گوشی طبی

)OTOSCOPE &  OPHTHALMOSCOPE( اتوسکوپ و افتالموسکوپ

)NEBULIZER( نبوالیزر

)PEN LIGHT( چراغ قوه

)MASSAGER( ماساژور

)OXYGEN CONCENTRATOR( اکسیژن ساز
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DIGITAL SCALE

MODEL:ZTH-2014ST

ZTH-2014W / R / BK

MODEL:ZTH-2015

ترازو

ترازو

ترازو

 شیشه با روکش استیل
 صفحه نمایش  40×76 میلی متر

 نمایشگر با نور آبی و مشکی
 قابلیت اندازه گیری تا 150 کیلوگرم

 مجهز به 4 سنسور اندازه گیری وزن با دقت 100 گرم
KG/LB/ST قابلیت اندازه گیری طبق واحدهای 

 روشن و خاموش خودکار
 هشدار باتری ضعیف

 دارای 2 باتری لیتیومی 3 ولت

 شیشه با ضخامت 6 میلی متر
 صفحه نمایش 30×75 میلی متر

 قابلیت اندازه گیری تا 180 کیلوگرم
 مجهز به 4 سنسور اندازه گیری وزن با دقت 100 گرم

KG/LB/ST دارای واحدهای اندازه گیری 
 روشن و خاموش خودکار

 هشدار باتری ضعیف
 دارای 1 باتری لیتیومی 3 ولت

88.05

75.05

60.00

75.05 75.05

 شیشه با ضخامت 6 میلی متر
 صفحه نمایش 40×76 میلی متر

 نمایشگر با نور آبی و مشکی
 قابلیت اندازه گیری تا 150 کیلوگرم

 مجهز به 4 سنسور اندازه گیری وزن با دقت 100 گرم
KG/LB/ST دارای واحدهای اندازه گیری 

 روشن و خاموش خودکار
 هشدار باتری ضعیف

 دارای 2 باتری لیتیومی 3 ولت
 در سه رنگ سفید، مشکی و قرمز



PKMODEL:ZTH-2016-P /

 شیشه با ضخامت 6 میلی متر
 نمایشگر دایره ای به قطر 5 سانتی متر

 قابلیت اندازه گیری تا 180 کیلوگرم
 مجهز به 4 سنسور اندازه گیری وزن با دقت 50 گرم

KG/LB/ST دارای واحدهای اندازه گیری 
 روشن و خاموش خودکار

 دارای 4 باتری لیتیومی 3 ولت
 در دو رنگ بنفش و صورتی

ترازو

 شیشه با روکش استیل
 صفحه نمایش  40×76 میلی متر

 نمایشگر با نور آبی و مشکی
 قابلیت اندازه گیری تا 150 کیلوگرم

 مجهز به 4 سنسور اندازه گیری وزن با دقت 100 گرم
KG/LB/ST قابلیت اندازه گیری طبق واحدهای 

 روشن و خاموش خودکار
 هشدار باتری ضعیف

 دارای 2 باتری لیتیومی 3 ولت

70.0570.05
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MODEL:ZTH-2017 S / P

MODEL:ZTH-2018   ترازو

ترازو

ترازو

MODEL:ZTH-2019

 در ابعاد 1.7×30.2×30.2 سانتی متر
 صفحه نمایش 41×77 میلی متر

 نمایشگر با نور آبی و مشکی
 قابلیت اندازه گیری تا 180 کیلوگرم

 مجهز به 4 سنسور اندازه گیری وزن با دقت 100 گرم
 قابلیت اندازه گیری آب، چربی، ماهیچه و کالری بدن

 دارای 3 باتری لیتیومی 3 ولت

DIGITAL SCALE

 شیشه با ضخامت 8 میلی متر
 صفحه نمایش بزرگ به ابعاد 54×87 میلی متر

 قابلیت اندازه گیری تا 200 کیلوگرم
 مجهز به 4 سنسور اندازه گیری وزن با دقت 50 گرم

KG/LB/ST دارای واحدهای اندازه گیری 
 روشن و خاموش خودکار

 هشدار باتری ضعیف
 دارای 3 باتری لیتیومی 3 ولت

 در دو رنگ بنفش و نقره ای

 شیشه با ضخامت 6 میلی متر
 نمایشگر دایره ای به قطر 5 سانتی متر

 قابلیت اندازه گیری تا 180 کیلوگرم
 مجهز به 4 سنسور اندازه گیری وزن با دقت 100 گرم

KG/ST/LB دارای واحدهای اندازه گیری 
 روشن و خاموش خودکار

 هشدار باتری ضعیف
 دارای 2 باتری لیتیومی 3 ولت

75.06

75.06

70.05

85.05
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MODEL:ZTH-2022 ترازو

 در ابعاد 1.7×30.2×30.2 سانتی متر
 صفحه نمایش 41×77 میلی متر

 قابلیت اندازه گیری تا 180 کیلوگرم
 مجهز به 4 سنسور اندازه گیری وزن با دقت 100 گرم

 قابلیت اندازه گیری آب، چربی، ماهیچه و کالری بدن
 روشن و خاموش خودکار

 هشدار باتری ضعیف
 دارای 2 باتری لیتیومی 3 ولت

 در دو رنگ سفید و مشکی

ZTH-2020W / BKترازو

 دارای بدنه آلومینیومی
 صفحه نمایش 30×75 میلی متر

 قابلیت اندازه گیری تا 180 کیلوگرم
 مجهز به 4 سنسور اندازه گیری وزن با دقت 100 گرم

KG/ST/LB دارای واحدهای اندازه گیری 
 خاموشی خودکار

 هشدار باتری ضعیف

75.06

70.06



THERMOMETER

MODEL:ZTH-4075
 در ابعاد 35×48×117 میلی متر

  نمایشگر 26×21 میلی متر
 اندازه گیری دمای گوش، پیشانی، شئ و اتاق

 مجهز به تکنولوژی نسل سوم اندازه گیری دما
 راحتی استفاده تنها با یک کلیک

 اندازه گیری در 1 ثانیه
 قابلیت اندازه گیری دمای بدن 32 تا 43 درجه با دقت 0.2 درجه سانتی گراد

 اندازه گیری دمای اشیا 0 تا 100 درجه با دقت 0.5 درجه سانتی گراد
 دارای سه رنگ برای نشان دادن میزان دما

سبز: 37.4-32 ، نارنجی: 37.5 تا 37.9 ، قرمز: 38 تا 42.9 درجه سانتی گراد
 دارای حافظه

 قابلیت بازگردانی آخرین دمای 
 هشدار باتری ضعیف

 خاموشی خودکار 
 نمایش ساعت

 بدون نیاز به پوشش، تمیز کردن آسان
 دارای 1 باتری 3 ولت

دما سنج
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MODEL:ZTH-4076 دماسنج
 در ابعاد 41×93×153 میلی متر

 دارای نمایشگر بزرگ
 اندازه گیری دمای بدن و اشیا

 اندازه گیری و گزارش دما به صورت سانتی گراد و فارنهایت
 اندازه گیری دما بدون تماس، از فاصله 15-5 سانتی متر

 اندازه گیری در 1 ثانیه
 قابلیت اندازه گیری در دمای محیط 10 تا 40 درجه سانتی گراد

 اندازه گیری دمای بدن 32 تا 43 درجه و اشیا 0 تا 100 با دقت 0.1 
درجه سانتی گراد

 دارای 32 حافظه
 قابلیت بازگردانی آخرین دمای 

 دارای هشدار تب
 هشدار باتری ضعیف

 خاموشی خودکار تا 10 ثانیه

9
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دماسنج قابل انعطاف

دماسنج ریجید

MODEL:ZTH-MT-509 

MODEL:ZTH-MT-502 

 قابلیت اندازه گیری دمای بدن 32 تا 43 درجه سانتی گراد
 قابلیت بوق زدن هنگام رسیدن به دمای تب
 با دقت اندازه گیری 0/1 درجه سانتی گراد

 قابلیت اندازه گیری در 15 ثانیه
 قابلیت بازگردانی آخرین دما

 ضد آب
 خاموشی خودکار

 هشدار باتری ضعیف

درجه   43 تا   32 بدن  دمای  گیری  اندازه  قابلیت   
سانتی گراد

 قابلیت بوق زدن هنگام رسیدن به دمای تب
 با دقت اندازه گیری 0/1 درجه سانتی گراد

 قابلیت بازگردانی آخرین دما
 قابلیت اندازه گیری در 15 ثانیه

 ضد آب
 خاموشی خودکار

 هشدار باتری ضعیف

THERMOMETER
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 MODEL: ZTH-LD-11016دماسنج پیشانی

 ابعاد 88*42* 175 میلی متر
 قابلیت اندازه گیری بدن از 32 تا 43 درجه و اشیا از 0 تا 100 درجه سانتی گراد

 دقت اندازه گیری  0/2 درجه سانتی گراد
 اندازه گیری و گزارش دما به صورت سانتی گراد و فارنهایت

 اندازه گیری از فاصله 1 سانتی متری
 اندازه گیری دما در 2 ثانیه



 دارای 3 طرح عروسکی متنوع
 هر طرح در سه سایز 0.5، 1.5 و 2 لیتری

 دارای پارچه ضد حساسیت 
 قابلیت جدا کردن کاور و شستشوی آسان

 دارای کاور و رنگ ها و طرح های متنوع
 کاورهای فوق احتمال آسیب به بدن را از بین می برد

 دارای روکش ضد حساسیت

MODEL:ZTH-7025  / کیسه آب گرم عروسکی 7026 / 7027

HOT WATER BOTTLE

12



 کیسه آب گرم دولیتری
 دارای کاور ضد حساسیت
 در 10 طرح و رنگ مختلف

 کاور آستردار جهت جلوگیری از سوختگی در حرارت باال
 دارای تاییدیه استاندارد از موسسه صنعتی استاندارد ایران

MODEL:ZTH-2010 کیسه آب گرم کاوردار

13
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MODEL:ZTH-7002

MODEL:ZTH-7001

SPHYGMOMANOMETER

 صفحه نمایشگر گرد
 با قابلیت چرخش °360 برای مشاهده راحت صفحه

 دارای 5 چرخ قفل دار
 دارای صفحه شیب دار برای مشاهده راحت صفحه

 دارای 5 چرخ قفل دار برای راحتی استفاده
 ارتفاع میله قابل تنظیم از 95 تا 135 سانتی متر

 دارای سبد پالستیکی
D-ring کاف نایلونی با 

 کاف دو شیلنگ بزرگسال التکس
 پمپ استاندارد التکس

 دریچه خروجی هوای فنردار
 با انتهای دریچه استاندارد

 لوله PVC تلفنی

 صفحه نمایشگر مربعی 145* 145 میلی متر
قابلیت چرخش 360  با  دار  نمایش شیب  دارای صفحه   

درجه 
 دارای 5 چرخ قفل دار برای راحتی استفاده

 ارتفاع میله قابل تنظیم از 85 تا 125 سانتی متر
 دارای سبد پالستیکی

 کاف پنبه ای با D رینگ
 کاف دو شیلنگ بزرگسال التکس

 پمپ استاندارد التکس
 دریچه خروجی هوای فنردار

 با انتهای دریچه استاندارد
 شیلنگ  PVC تلفنی

ABS فشار سنج عقربه ای ایستاده با سبد

ABS فشار سنج عقربه ای ایستاده با سبد



MODEL:ZTH-7003 فشار سنج عقربه ای ایستاده با سبد آلومینیومی

 صفحه نمایشگر گرد
 با قابلیت چرخش °360 برای مشاهده راحت صفحه

 دارای 5 چرخ قفل دار
 ارتفاع میله قابل تنظیم از 95 تا 135 سانتی متر

 سبد آلمینیومی مجزا
D-ring کاف نایلونی با 

 کاف دو شیلنگ بزرگسال التکس
 پمپ استاندارد التکس

 دریچه خروجی هوای فنردار
 با انتهای دریچه استاندارد

 شیلنگ  PVC تلفنی 

15



16

MODEL:ZTH-2003   فشارسنج عقربه ای اطفال و نوزادان

MODEL:ZTH-2001   فشارسنج عقربه ای کالسیک

 ِگیج آلومینیومی
 کاف الستیکی بدون التکس

 کاف دو شیلنگ  PVCسایز بزرگسال
 پمپ PVC استاندارد

 دریچه خروجی هوای فنردار
 دارای انتهای دریچه مخروطی

 دارای کیف زیپ دار وینیل
 گارانتی دو ساله

 ِگیج آلومینیومی
 کاف های دو شیلنگ مخصوص نوزاد و اطفال با طرح عروسکی 

 دریچه خروجی هوای فنردار
 دارای انتهای مخروطی جهت تعویض آسان کاف ها

 دارای کیف زیپ دار عروسکی
 گارانتی دو ساله

SPHYGMOMANOMETER
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MODEL:ZTH-6005   دیواری/رومیزی ABC مدل

MODEL:ZTH-6001   دیواری - رومیزی ABC فشارسنج عقربه ای

 صفحه نمایشگر گرد  11/3  سانتی متر
 دارای مکانیسم دقیق اندازه گیری

 دارای نگه دارنده کاف
 کاف نایلونی با D رینگ

 دو شیلنگ TPU بزرگسال
 پمپ  PVCاستاندارد

 دریچه خروجی هوای استاندارد فنردار
 انتهای دریچه استاندارد

 شیلنگ PVC تلفنی 

 صفحه نمایشگر بزرگ مربعی 14/5×14/5 
 صفحه نمایش شیب دار جهت مشاهده راحت صفحه

 کاف استاندارد پنبه ای
 کاف دو شیلنگ التکس بزرگسال

 پمپ التکس استاندارد
 دریچه خروجی هوای استاندارد فنردار

 انتهای دریچه استاندارد
 شیلنگ PVC تلفنی 

 مناسب جهت مطب، کلینیک و مراکز درمانی



 با کیفیت باال و حرفه ای
 دارای کاف دو شیلنگ نایلونی

 دارای پمپ التکس
 دریچه خروجی هوای منحصر به فرد

 کاف با قابلیت شستشوی آسان

MODEL:ZTH-2008 

MODEL:ZTH-5001

فشارسنج عقربه ای کالسیک

فشارسنج عقربه ای

 دارای گیج آلومینیومی
 کاف نایلونی با D رینگ

 کاف دو شیلنگ  PVC بزرگسال
 دریچه خروج هوای فنردار
 دارای انتهای دریچه فلزی

 دارای گوشی طبی
 کیف بزرگ وینیل زیپ دار

SPHYGMOMANOMETER
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MODEL:ZTH-3002   

MODEL:ZTH-1019

MODEL:ZTH-133

فشارسنج عقربه ای

 دارای عملکرد و کیفیت عالی
 امکان استفاده با یک دست

 حلقه نارنجی سیلیکونی ضد ضربه برای ِگیج
 ، )S(کودک ،)XS(کاف نایلونی براق کالسیک برای نوزا د 

)XL( خیلی بزرگ ، )L( بزرگسال ، )M(نوجوان
 دارای پمپ  PVC استاندارد

 انتهای دریچه مخروطی
 دارای جعبه پالستیکی جهت نگهداری و حمل آسان

 رویه کاف یدکی
 در سه سایز: نوزاد، اطفال، بزرگسال

 ِگیج یدکی
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MODEL:HS-201X

 فشارسنج منحصر به فرد ضد ضربه
 قطر صفحه شمارش 55 میلی متر

 دارای دریچه با دقت باال 
 دارای کاف نایلونی با D رینگ 

 کاف تک شیلنگ
PVC دارای پمپ 

 دارای انتهای دریچه پالستیکی
 دارای کیف نایلونی مشکی
 در دو رنگ سفید و مشکی

فشارسنج عقربه ای

SPHYGMOMANOMETER
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MODEL:HSTXJ-10A فشارسنج جیوه ای رومیزی

 دارای بدنه آلومینیومی
 قابیلت استفاده در منزل، مطب و بیمارستان

 دارای کیسه  PVC با پمپ
 دارای لوله شیشه ای مقاوم 

 قطر ستون جیوه  2.3 میلی متر 
 دارای نشانگر واضح جهت خواندن راحت تر

PVC  کیسه با شیلنگ و پمپ 

21
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MODEL:LD-732

MODEL:LD-579

فشارسنج مچی دیجیتال

فشارسنج بازویی دیجیتال

 قابلیت سخنگویی به سه زبان فارسی/انگلیسی/آذری
Real Fuzzy تکنولوژی 

 صفحه نمایش LCD بسیار بزرگ
 دارای 90 حافظه برای هر دو کاربر

 محاسبه میانگین 3 سنجش فشار خون آخر
 نمایش تاریخ و زمان

 قابلیت طبقه بندی فشار خون
 نشانگر ضربان قلب نامنظم

 خاموش شدن خودکار بعد از سه دقیقه بی استفاده ماندن
 هشدار باتری ضعیف و خطا

 دارای کیف مخصوص با الیه داخلی فوم
 دارای 4 عدد باتری آلکالین 

 همراه با  یک عدد آداپتور

Real Fuzzy تکنولوژی 
 صفحه نمایش بزرگ با حروف برجسته

 طراحی منحصر به فرد جهت حمل راحت
 حافظه 90 تایی

 قابلیت طبقه بندی فشار خون
 نشانگر ضربان قلب نامنظم

 نمایش تاریخ/زمان
 محاسبه میانگین 3 سنجش فشار خون آخر

 خاموشی خودکار بعد از سه دقیقه بی استفاده ماندن
 هشدار باتری ضعیف

 عملکرد تک لمسی
 جعبه شفاف پالستیکی جهت حفاظت

 دارای 4 باتری آلکالین

BP MACHINE
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MODEL:LD-572   

MODEL:LD-575 فشارسنج بازویی دیجیتال

فشارسنج بازویی دیجیتال

Real Fuzzy تکنولوژی 
 طراحی زیبا و منحصر به فرد

 حافظه 90 تایی
 محاسبه میانگین 3 سنجش فشار خون آخر

 خاموش شدن خودکار بعد از سه دقیقه بی استفاده ماندن
 هشدار باتری ضعیف  

 قابلیت طبقه بندی فشار خون 
 دارای کیف مخصوص با الیه داخلی فوم

 دارای 4 عدد باتری آلکالین 
 همراه با  یک عدد آداپتور

Real Fuzzy تکنولوژی 
 صفحه نمایش بزرگ )55*65(

 حافظه 90 تایی
 هشدار باتری ضعیف

 با قابلیت نمایش همزمان فشار باال و پایین و ضربان قلب
 محاسبه میانگین 3 سنجش فشار خون آخر

 نشانگر ضربان قلب نامنظم
 دارای کیف مخصوص با الیه ی داخلی فوم

 دارای 4 عدد باتری آلکالین
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STETHOSCOPE

MODEL:ZTH-3006

MODEL:ZTH-3008گوشی دوپاویون کاردیولوژی اطفال

گوشی دوپاویون اطفال

 سری دو پاویون اطفال به ابعاد 40 
میلی متر

 پاویون استیل رسانای خوب صوت
 پاویون کوچک مناسب برای شنیدن 

صدا با فرکانس پایین
 دارای حلقه ضد سرما

برای  گوشی  سری  ویژه  طراحی   
هماهنگی بیشتر با شکل گوش

 سری دو پاویون برای اطفال
 پاویون آلومینیومی آنادایز با ابعاد 38 میلی متر 

مناسب برای معاینه قلب و ریه
با  صدا  شنیدن  برای  مناسب  کوچک  پاویون   

فرکانس پایین
 پاویون آلومینیومی جهت رسانایی بهتر اصوات

 شیلنگ تکی  PVCاستاندارد
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MODEL:ZTH-3010

MODEL:ZTH-3003

 سری پاویونی نقره ای با ابعاد 45/5 میلی متر
 دارای سه سایز پاویون مشکی برای معاینه بزرگسال تا نوزاد

تضعیف  از  جلوگیری  و  صدا  خوب  رسانایی  قابلیت  با  پاویون   
صورت

 دو شیلنگ ضخیم PVC استاندارد مقاوم در برابر دخالت های 
صدای محیط

 فنر اتصال استیل با کیفیت باال و انعطاف پذیر
 شامل: دو جفت سری گوشی با انعطاف متفاوت، دو سایز دیافراگم 

یدکی، کیف شفاف دارای چند جیب مختلف

گوشی دوپاویون کاردیولوژی دو شلنگ 

گوشی دوپاویون کاردیولوژی

ابعاد 48  پاویون نقره ای بزرگسال دو سر به   
میلی متر

با  صدا  شنیدن  برای  مناسب  کوچک  پاویون   
فرکانس پایین 

 طراحی منحصر به فرد حلقه ضد سرما
 فنر اتصال جاسازی شده

 طراحی ویژه سری گوشی برای هماهنگی بیشتر 
با شکل گوش

 پاویون استیل
 رسانای خوب صوت

یک  با  فلزی  گوشی  سری  جفت  یک  شامل:   
دیافراگم جایگزین
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MODEL:ZTH-3011

MODEL:ZTH-3012

 سری دو پاویون نقره ای بزرگسال با دیافراگم  47 میلی 
متری حساس به صدا

فرکانس  با  صدا  شنیدن  برای  مناسب  کوچک  پاویون   
پایین 

 طراحی منحصر به فرد حلقه ضد سرما
 فنر اتصال جاسازی شده

 طراحی ویژه سری گوشی برای هماهنگی بیشتر با شکل 
گوش

 پاویون آلومینیومی جهت رسانای خوب صوت

گوشی دو پاویون تخصصی

گوشی دوپاویون مستر کاردیولوژی

 سری دو پاویون نقره ای برای تشخیص کاردیولوژی
 پاویون با دیافراگم 48 میلی متری حساس به صدا

 پاویون کوچک مخروطی شکل عمیق مناسب برای معاینه 
صداها با فرکانس پایین

 پاویون استیل رسانای بسیار خوب صدا
 طراحی منحصر به فرد حلقه ضد سرما

 شیلنگ A شکل برای رسانایی بهتر صدا 
 فنر اتصال جاسازی شده 

 طراحی ویژه سری گوشی برای هماهنگی بیشتر با شکل 
گوش

 شیلنگ قطور با بهترین مقاومت در برابر دخالت صداهای 
محیط

سری  جفت  یک  فلزی،  گوش  سری  جفت  یک  شامل:   
گوش نرم و یک دیافراگم جایگزین

STETHOSCOPE
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MODEL:ZTH-3018

MODEL:ZTH-3022

 سری دو پاویونی بزرگسال
 میله گوشی از جنس برنج و رنگ نقره ای

 PVC شکل یک تکه و با دوام با قالب "Y" لوله 
 دارای حلقه ضد سرما

گوشی دو پاویون دو لوکس

گوشی دو پاویون نوزاد

 سری دو پاویون مخصوص نوزاد و اطفال 
 دارای حلقه ضد سرما

 مناسب برای معاینه قلب و ریه 
 پاویون با جنس زینک، رسانای خوب صدا

PVC شیلنگ تکی 
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MODEL:ZTH-OTO-1004

MODEL:ZTH-OPH-10افتالموسکوپ

اتوسکوپ فایبر اپتیک

 طراحی دقیق و کیفیت باال
 دارای زاویه دید بزرگ

LED روشنایی دوربرد با 
 مشاهده همگن مجرا و پرده گوش

 شیشه ضد خش با بزرگنمایی 3 برابر
 بادوام و استفاده راحت

 دارای کلید روشن/خاموش 
 دارای 4 سایز اسپکلوم گوش  )5، 4، 3 و 

2/4 میلی متر( با قابلیت استفاده مجدد

 طراحی دقیق و کیفیت باال
 تکنولوژی XHL زنون هالوژن

 بادوام و استفاده راحت
 پنج روزنه مختلف 

 D +20 تا D -20  دامنه لنزها از 

OTOSCOPE &  OPHTHALMOSCOPE
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MODEL:ZTH-HS-OTP10A

MODEL:ZTH-OTO10اتوسکوپ فایبر اپتیک

کیت اتوسکوپ و افتالموسکوپ

 طراحی دقیق و کیفیت باال
LED  روشنایی دور برد با 

 مشاهده همگن مجرا و پرده گوش
 شیشه ضد خش با بزرگنمایی 3 برابر

 بادوام و استفاده راحت
 دارای کلید روشن/خاموش 

 4 سایز اسپکلوم با قابلیت استفاده مجدد

 دارای یک دسته
 دارای سری های اتوسکوپ و افتالموسکوپ

LED روشنایی دوربرد با 
 طراحی دقیق و کیفیت باال

 تکنولوژیXHL  زنون هالوژن
 شیشه ضد خش با بزرگنمایی 3 برابر

 دارای کلید روشن و خاموش 
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MODEL:ZTH-2101کمپرسور نبوالیزر

MODEL:ZTH-2102 کمپرسور نبوالیزر 

NEBULIZER

 استفاده جهت بهبود بیماری های تنفسی
 به کارگیری تکنولوژی هوای فشرده در نبوالیزر دارو

 کارایی بسیار عالی به دلیل قدرت نبوالیزر دارو
در  باال  تناسب  دلیل حفظ  به  فرد  به  منحصر  کارایی   

افشاندن آئروسل به بیمار
 دارای ماسک و رابط بینی بزرگسال و کودک

 دارای 5 فیلتر و 2 فیوز قابل تعویض
 سهولت حمل در خانه و کلینیک

 عملکرد تک دکمه ای برای استفاده راحت
≥0.2ml/min با قدرت 

5μm 60%≥ سایز ذرات 
 با ظرفیت مخزن حداکثر 10 میلی لیتر

 شیلنگ دو متری

 به کارگیری تکنولوژی هوای فشرده در نبوالیزر دارو
 کارایی بسیار عالی به دلیل قدرت نبوالیزر دارو

 کارایی منحصر به فرد به دلیل حفظ تناسب باال در افشاندن آئروسل به بیمار
 دارای ماسک و رابط بینی بزرگسال و کودک

 دارای 5 فیلتر قابل تعویض
 مقرون به صرفه

 کوچک جهت مصارف خانگی
 عملکرد تک دکمه ای برای استفاده راحت 

≥0.2ml/min با قدرت 
5μm 60%≥ سایز ذرات 

 با ظرفیت مخزن حداکثر 10 میلی لیتر
 شیلنگ دو متری
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MODEL:ZTH-4030

MODEL:ZTH-4010

MODEL:ZTH-4020

MODEL:ZTH-4040

شریان بند

چراغ قوه

LED چراغ قوه

چراغ قوه آلومینیومی

 دارای 2 باتری 
 پوسته آلومینیومی با روکش رنگ شده

 قابلیت انتخاب رنگ

 در سه رنگ 
 صورتی 

 سبز 
 آبی

 دارای 2 باتری 
 پوسته آلومینیومی با روکش رنگ شده
 دارای هد بزرگ جهت وسعت نور بیشتر

 دارای 2 باتری 
 پوسته آلومینیومی با روکش رنگ شده

LED دارای المپ 
 زمان کارکرد: 10،000 ساعت

 قابلیت روشن شدن با فشار گیره

PEN LIGHT



32

MODEL: M 12840
1. عملکرد 

 گردن
• ماساژ عمیق شیاتسو) ماساژ در جهت و خالف جهت عقربه های ساعت ( 

• ارتفاع ماساژ قابل تنظیم ) سری ماساژ 10 سانتی متر باال پایین می رود(
 پشت

• دو سبک ماساژ: مالش و پیچش به منظور ماساژ عمیق 
• سه حوزه ماساژ به شما این امکان  را می دهد که روی آرامش نواحی باالتر یا پایین تر پشت بدن تمرکز کنید یا تمام پشتتان را 

ماساژ دهید.
• پهنای سری ماساژ قابل تنظیم )دامنه پهنای قابل تنظیم ِ 11 تا 14 سانتی متر در روش ماساژ نقطه ای( 

• گرمای مالیم خستگی ماهیچه را به طور موثر رفع می کند.

 نشیمنگاه: ماساژ لرزشی ماهیچه های پا و نشیمنگاه را آرامش می بخشد.

2. در ماساژ عمیق پشت، این ماساژوردر قسمت باال و پایین  پشت بدن حرکت می کند به طوری که ماهیچه های گرفته را آرامش 
بخشد.

3. کنترل برنامه ریزی شده برای استفاده راحت تر
4. زمان سنج : 15 دقیقه

5. ظاهر : چرم PU + پارچه توری

و  پاها  های  ماهیچه  لرزشی  ماساژ   
نشیمنگاه را آرامش می بخشد.

 ماساژ در جهت و خالف جهت عقربه های 
ساعت باعث آسودگی ماهیچه های گرفته 

می شود.

تنظیم  ارتفاع سری ماساژ گردن قابل   
است.

 10 پایین  تا  باال  از  تنظیم  قابل  فاصله 
سانتی متر است.

از  استفاده  زمان  در  ماساژ سر  پهنای   
عملکرد ماساژ نقطه ای قابل تنظیم است. 
دامنه پهنای قابل تنظیم 11 تا 14 سانتی 

متر است. 

MASSAGER

پشتی ماساژ



33

MODEL: M 12950

1. عملکرد

 نور مادون قرمز و حرارت مازاد
 ماساژ گردن جداگانه و روکش قابل برداشت جهت شست و شو

 ماساژ لرزشی جداگانه در قسمت نشیمنگاه
 کنترل از راه دور دستی

 شست و شوی راحت لوازم
 سه حوزه ماساژ قابل انتخاب : ماساژ کلی، ماساژ قسمت باال یا پایین پشت

 ماساژ لرزشی ماهیچه های پاها و نشیمنگاه را آرامش می بخشد.

2. کنترل برنامه ریزی شده برای استفاده راحت تر
3. زمان سنج: 15 دقیقه

4. ظاهر: چرم PU  + پارچه توری

 ماساژ گردن جداگانه و روکش قابل برداشت جهت شست و شو

پشتی ماساژ
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MODEL: M 12001

1. عملکرد

 گردن: 
• ماساژ کامل شیاتسو )ماساژ در جهت و خالف جهت عقربه های ساعت(

• قابلیت باال و پایین رفتن ماساژور با فاصله قابل تنظیم 10 سانتی متر

 پشت:
• مالش شیاتسو به منظور ماساژی کامل

• سه حوزه ماساژ به شما این اجازه را می دهد که روی آرامش قسمت باال یا پایین
 پشت بدن  تمرکز کنید یا تمام پشت بدنتان را ماساژ دهید.

• گرمای مالیم خستگی ماهیچه را به طور موثر رفع می کند.

 کمر:ماساژ فشار هوا، برای آرامش ماهیچه های کمر )شدت ماساژ قابل تنظیم است(
 نشیمنگاه: ماساژ فشار هوا می تواند ماهیچه پاها و نشیمنگاه را آرامش بخشد.

) شدت قابل تنظیم(
2. کنترل برنامه ریزی شده برای استفاده راحت تر

3. زمان سنج: 15 دقیقه
4. ظاهر: پارچه توری

5. مناسب جهت استفاده در منزل، ماشین و محل کار

 دارای 6 حالت ماساژ قابل تنظیم، 5 برنامه و 3 حالت ترکیبی به انتخاب 
شما

 قابلیت تنظیم 0 - 90 درجه، مطابق با سلیقه شخصی می تواند به راحتی تا 
ران فرد باال بیاید.

و  تکان  اصلی   حالت  با  آن  ترکیب  و  ماساژ شیاتسو  قابلیت شبیه سازی   
رهاسازی، نقاط طب سوزنی را تحریک کرده و سالمتی را بهبود می بخشد.

 دارای تکنولوژی منحصر به فرد ماساژ چرخشی، در این حالت ماساژ ضربه 
با فشار هوا ترکیب می شود.

 گرمایش در قسمت زانوها و مچ پا
 روکش های زیپ دار قابل جدا شدن جهت شستن و تمیز کردن

MODEL: ZTH - 400ماساژور پا

پشتی ماساژ

MASSAGER
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MODEL: M 50060

1. کارایی

 هفت روش متفاوت ماساژ برای پا، ساق پا، ران و زانو
 غلتک ها به راحتی می توانند به صورت موثر نقاط طب سوزنی پا را ماساژ دهد.

 کیسه های هوا با فراهم کردن احساس راحتی توسط فشار هوا، تنش ماهیچه ها را از بین می برد، مفاصل را آرام و خستگی را رفع می کند.
 گرمای مطلوب فشرده و متمرکز مراقب از زانوها را فراهم می کند.

 طراحی قابل حرکت راحت به شما تا 225 درجه فضای ضربه می دهد.
 عملکرد باال بری اتوماتیک با فاصله قابل تنظیم 40 سانتی متر

2. صفحه کنترل لمسی
3. زمان سنج: 15 دقیقه

   عملکرد باال بردن اتوماتیک با فاصله 
قابل تنظیم 40 سانتی متر

تا  شما  به  راحت  حرکت  قابل  طراحی   
225 درجه فضای ضربه می دهد.

ماساژور پا
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MODEL: OC 600

 دارای سیستم زمان سنج و ریموت
 مناسب برای کارکرد 24 ساعته

 دارای فیلتر ضد باکتری و باکیفیت که از نا خالصی ها و باکتری ها ممانعت می کند
 دارای سیستم هوشمند و آالرم خودکار برای حرارت زیاد، فشار کم یا زیاد،قطع شدن برق

 دارای LCD  بزرگ برای نمایش زمان و حالت کارکرد
 حرکت آسان از طریق دسته و چرخ

مجهز به نبوالیزر
مجهز به نمایشگر خلوص

ویژگی منحصر به فرد
اندازه کوچک و وزن کم) 13 کیلوگرم( برای جابه جایی

صرفه جویی به میزان30% در مصرف برق

اکسیژن ساز

OXYGEN CONCENTRATOR



Massage line

Rehabilitation line

Aid Respiratory Line

الین ماساژ

الین توانبخشی

الین کمک تنفسی

EC-802EZTH-400 ZTH-4700i

LY-EB206RS2LY-EB103-W LY-EB103-S

ZTH-6700 EC-361G

EC-622

M-5005 E-301B

محصوالت دیگر
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