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ــاری  ــی انحص ــودن نمایندگ ــا دارا ب ــا ب ــس آزم ــرکت اطل ش
ــا  ــیایی و ب ــی و آس ــی، امریکای ــر اروپای ــای معتب ــی ه کمپان
ســابقه فنــی وکادر مجــرب خــود ارائــه هــر گونــه خدمــات 
ــکی،  ــزات پزش ــروش تجهی ــس از ف ــروش و پ ــاوره، ف مش
ورزشــی،  تحقیقاتــی، دانشــگاهی ، کلینیکــی و بیمارســتانی 
را امــکان پذیــر نمــوده اســت. بــا مــا تمــاس حاصــل فرمائید 
ــعه و  ــت توس ــاوره جه ــه مش ــه هرگون ــه ارائ ــبت ب ــا نس ت
گســترش عملکــرد و بهــره وری ســازمان و یــا مرکــز مربوطــه 

اقدامــات الزم از طــرف ایــن شــرکت صــورت گیــرد.
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 JAWON Medical آنالیز بدن با تکنولوژی

دســتگاه آنالیــز ترکیبــات بــدن در بیمارســتان ها، مراکــز درمانــی، باشــگاه های ورزشــی و مراکــز پژوهشــی به صــورت گســترده مــورد اســتفاده 
قــرار می گیــرد. کمپانــی JAWON از طریــق پژوهــش درزمینــهٔ ارتقــاء و تکمیــل روش آنالیــز امپدانــس بیوالکتریــک موفــق بــه تولیــد محصوالتــی 
ــی  ــزان چرب ــود می ــرد خ ــت های منحصربه ف ــام تس ــا انج ــتم ها ب ــن سیس ــت. ای ــده اس ــوژی ش ــن تکنول ــت و جدیدتری ــن کیفی ــا باالتری ب
قســمت های مختلــف بــدن، درصــد توزیــع عضالنــی و همچنیــن تعــادل میــزان آب بــدن را نشــان می دهــد. ارزیابــی پژوهش هــای انجام شــده 

بر روی دستگاه های این برند حاکی از دقت باال و نتایج  دقیق و قابل اطمینان دستگاه ها است.

)isotopedilution(بر پایه متد رقیق سازی ایزوتوپ JAWON 1- مطالعات کلینیکی
ــای DEXA ، CT و  ــه داده ه ــاس مقایس ــر اس ــول ، ب ــته فرم ــازی پیوس ــاس بهینه س ــی براس ــر تجرب ــن روش مقادی در ای

ــت. ــده اس ــرآورد ش ــر ب ــده کارب ــای اندازه گیری ش داده

2- فاکتورهای پنجگانه
آنالیــز بیوامپدانــس الکتریکــی )BIA( : در ایــن روش جهــت ارزیابــی ترکیبــات بــدن تفــاوت رســانایی الکتریکــی بــا توجــه 
ــوژی  ــی در تکنول ــس الکتریک ــری بیوامپدان ــرد. اندازه گی ــرار می گی ــی ق ــورد بررس ــت م ــی باف ــات بیولوژیک ــه خصوصی ب
ــن  ــاوت ای ــرد و تف ــام می گی ــت، وزن انج ــد، مقاوم ــن، ق ــس ، س ــور جن ــج فاکت ــن پن ــر گرفت ــا در نظ ــد JAWON ب جدی
ترکیــب بــرای افــراد مختلــف بــا توجــه بــه تاثیــرات محیطــی ، دمــای بــدن، اســترس و دیگــر شــاخص ها اندازه گیــری 

مــی شــود.

3- روش الکترود تتراپوالر با بیش از هشت الکترود تماسی
کمپانــی JAWON MEDICAL  از روش تتراپوالریزاســیون بــرای بدســت آوردن  ترکیبــات آنالیــز بــدن بــا دقــت بــاال اســتفاده 
میکنــد.  در ایــن روش از الکتــرود هــای جداگانــه اســتفاده می گــردد. الکتــرود جریــان کــه حامــل جریــان بــه بــدن مــی 

باشــد و الکتــرود ولتــاژ کــه میــزان مقاومــت را نشــان می دهــد. 

BIA 4- سنجش دقت
ــدن اســت. ارزیابــی هــا نشــان می دهــد  ــرای اندازگیــری آب ب روش رقیــق ســازی ایزوتــوپ ،روشــی گلــد اســتاندارد ب

مقادیــر بدســت آمــده از روش BIA و رقیــق ســازی ایزوتــوپ دارای ضریــب همبســتگی 98/8 درصــد هســتند کــه نشــان 

دهنــده میــزان دقــت بــاالی دســتگاه آنالیــز JAWON اســت.

5-فرکانس چندگانه
تحقیقــات نشــان داده اســتکه در فرکانــس پاییــن جریــان در داخــل بافــت فشردهشــده و بافــت را دور میزنــد .همچنیــن 
اســتفاده از فرکانس هــای بــاال و پاییــن  بــه صــورت همزمــان باعــث بــاال رفتــن دقــت در محاســبه نتایــج در دســتگاه 

ــردد.  ــز JAWON  می گ آنالی
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X-CONTACT 350

دســتگاه آنالیــز ترکیبــات بــدن X-CONTACT350 بــا ســه فرکانــس 5، 50 و 250 کیلوهرتــز قابلیــت انجــام اندازه گیری هــای جــز بــه جــز و تمــام 
بــدن را در راســتای دســت وپا و تنــه دارد. ایــن دســتگاه مجهــز بــه روش چهــار الکتــرود دوقطبــی از طریــق 8 اتصــال بــوده همچنیــن مجهــز بــه 

نرم افزار با کاربری آسان و صفحه LCD است.
طراحی منحصربه فرد قابل استفاده با پایه و بدون آن •
قابلیت حمل و نقل و جابجایی آسان •
مجهز به پرینتر حرارتی •
مجهز به راهنمای صوتی •
دارای برگه های طراحی شده جهت ثبت نتایج و ترسیم نمودار •
ــف به صــورت whole body و  • ــرای نواحــی مختل ــری ب ــت اندازه گی ــدرن باقابلی دســتگاه م

segmental

صفحه نمایش LCD بزرگ •
ــد 100  • ــرم، ق ــا 200 کیلوگ ــال، وزن 10 ت ــا 89 س ــتگاه: ســن 5 ت ــری دس ــج اندازه گی رن

ــانتی متر ــا 200س ت
ــا واردکــردن 5 فاکتــور جنســیت، ســن، قــد، وزن و امپدانــس  • دســتگاه گلــد اســتاندارد ب

در محاســبات
گزارش معیارهای استاندارد بدن و تیپ بدنی •
قابیلت اتصال مستقیم به پرینتر •
نرم افزار پیشرفته کامپیوتری با کاربری آسان برای اندازه گیری و آرشیو داده ها •

پارامترهای اندازه گیری دستگاه
وزن، وزن اســتاندارد، وزن بــدون چربــی، وزن آب کل بــدن، وزن آب داخــل و خــارج ســلولی، شــاخص تــوده بدنــی BMI، وزن چربــی بــدن، درصــد 
چربــی بــدن، نســبت دور کمــر بــه دور باســن )W.H.R(، نســبت E.C.W/T.B.W، تعییــن نــوع بــدن، گــزارش جزءبه جــزء چربــی و عضلــه در راســت 

و چــپ و تنــه، امپدانــس هــر قســمت از بــدن، وزن ســلولی بــدن و...
Result sheetVoice guidanceThermal printerBody pass plus
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ــام  ــه ای و تم ــای تک ــام اندازه گیری ه ــت انج ــز قابلی ــس 5، 50 و 250 کیلوهرت ــه فرکان ــا س ــدن X-CONTACT 356 ب ــات ب ــز ترکیب ــتگاه آنالی دس
ــه  ــوده و مجهــز ب ــه روش چهــار الکتــرود دوقطبــی از طریــق 8 اتصــال ب ــا و تنــه دارد. ایــن دســتگاه مجهــز ب ــدن را در راســتای دســت و پ ب

نرم افزار با کاربری آسان و دارای قابلیت آنالیز کودکان است. همچنین این دستگاه مجهز به صفحه LCD لمسی 7 اینچی است.
طراحی  زیبا و منحصر به فرد و برنده بهترین طراحی سال 2015 •
قابلیت استفاده ایستگاهی و پرتابل •
مجهز به راهنمای صوتی •
صفحه نمایش LCD لمسی با ابعاد 7 اینچ •
• USB و پورت Bluetooth قابلیت اتصال به گوشی هوشمند به وسیله
دارای فرم مخصوص کودک  •
• segmental و whole body دستگاه مدرن باقابلیت اندازه گیری برای نواحی مختلف به صورت
حافظه داخلی 10000 تست و آرشیو داده بر اساس تاریخ و ساعت در دستگاه •
رنج اندازه گیری دستگاه: سن 1 تا 99 سال، وزن 10 تا 250 کیلوگرم، قد 5 تا 220 سانتی متر •
گزارش معیارهای استاندارد بدن و تیپ بدنی •
قابیلت اتصال مستقیم به پرینتر •
نرم افزار پیشرفته کامپیوتری با کاربری آسان برای اندازه گیری و آرشیو داده ها •
دستگاه جدید با تکنولوژی QR برای مشاهده نتایج و آرشیو داده ها در اینترنت •

پارامترهای اندازه گیری دستگاه
ازجملــه پارامترهــای اندازه گیــری شــده بایــد بــه وزن، وزن اســتاندارد، وزن بــدون چربــی، وزن بافــت نــرم، وزن عضلــه اســکلتی، وزن آب کل 
ــه باســن، محیــط  ــی احشــایی، نســبت کمــر ب ــی، ســطح چرب ــوده بدن ــدن، شــاخص ت ــی ب ــی، وزن چرب ــدن، وزن پروتئیــن، وزن مــواد معدن ب
شــکمی، تعییــن نــوع بــدن، گــزارش جزءبه جــزء چربــی و عضلــه، تعــادل باالتنــه و پایین تنــه، وزن ســلولی بــدن، نــرخ متابولیســم پایــه، انــرژی 
کل بــدن، ســن بدنــی، نســبت اِدمــا، نمــره ســالمتی بدنــی، راهنمــای کنتــرل وزن بدنــی بــا کنتــرل چربــی و عضلــه و پیشــنهاد کالــری مصرفــی 

از طریــق رژیــم و ورزش و... اشــاره نمــود.
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دســتگاه آنالیــز ترکیبــات بــدن X-CONTACT 357S دارای 12 الکتــرود بــوده و فرکانــس آن شــامل 5، 50، 250 و 550 کیلوهرتــز اســت. همچنیــن 
این مدل مجهز به نرم افزار بوده و قابلیت ارائه گزارش به صورت فارسی را داراست.

قابلیت استفاده ایستگاهی و پرتابل •
صفحه نمایش LCD لمسی با ابعاد 7 اینچ •
• USB و پورت Bluetooth قابلیت اتصال به گوشی هوشمند به وسیله
دارای برگه های طراحی شده جهت ثبت نتایج و ترسیم نمودار برای نتایج •
• segmental و whole body دستگاه مدرن باقابلیت اندازه گیری برای نواحی مختلف به صورت
دارای فرم مخصوص کودک •
حافظه داخلی 10000 تست و آرشیو داده بر اساس تاریخ و ساعت در دستگاه •
رنج اندازه گیری دستگاه: سن 1 تا 99 سال، وزن 10 تا 250 کیلوگرم، قد 5 تا 220 سانتی متر •
گزارش معیارهای استاندارد بدن و تیپ بدنی •
قابیلت اتصال مستقیم به پرینتر •
نرم افزار پیشرفته کامپیوتری با کاربری آسان برای اندازه گیری و آرشیو داده ها •
دستگاه جدید با تکنولوژی QR برای مشاهده نتایج و آرشیو داده ها در اینترنت •

پارامترهای اندازه گیری دستگاه
ازجملــه پارامترهــای اندازه گیــری شــده بایــد بــه وزن، وزن اســتاندارد، وزن بــدون چربــی، وزن بافــت نــرم، وزن عضلــه اســکلتی، وزن آب کل 
ــه باســن، محیــط  ــی احشــایی، نســبت کمــر ب ــی، ســطح چرب ــوده بدن ــدن، شــاخص ت ــی ب ــی، وزن چرب ــدن، وزن پروتئیــن، وزن مــواد معدن ب
شــکمی، تعییــن نــوع بــدن، گــزارش جزءبه جــزء چربــی و عضلــه، تعــادل باالتنــه و پایین تنــه، وزن ســلولی بــدن، نــرخ متابولیســم پایــه، انــرژی 
کل بــدن، ســن بدنــی، نســبت اِدمــا، نمــره ســالمتی بدنــی، راهنمــای کنتــرل وزن بدنــی بــا کنتــرل چربــی و عضلــه و پیشــنهاد کالــری مصرفــی 
ــدن، وزن اســتاندارد، وزن  ــرای کــودکان شــامل مــوارد پارامترهــای وزن ب از طریــق رژیــم و ورزش اشــاره نمــود. همچنیــن نتایــج ارائه شــده ب
ــر  بــدون چربــی، میــزان چربــی، چربــی زیرپوســت، وزن عضــالت اســکلتی، آب کل بــدن، بافــت نــرم، منحنــی رشــد کــودک اســت. عــالوه ب

ــه آنالیــز کنــد. ــد اجــزاء بــدن شــامل دســت وپا و تنــه را نیــز جداگان مقادیــر ذکرشــده ایــن دســتگاه می توان
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قابلیت حمل ونقل و جابجایی آسان •
صفحه نمایش LCD لمسی با ابعاد 12 اینچ •
• USB و پورت Bluetooth قابلیت اتصال به گوشی هوشمند به وسیله
دارای برگه های طراحی شده جهت ثبت نتایج و ترسیم نمودار برای نتایج •
• segmental و whole body دستگاه مدرن باقابلیت اندازه گیری مختلف به صورت
دارای فرم مخصوص کودکان •
حافظه داخلی100،000تست و آرشیو داده بر اساس تاریخ و ساعت در دستگاه •
رنج اندازه گیری دستگاه: سن 1 تا 99 سال، وزن 10 تا 270 کیلوگرم، قد 5 تا 220 سانتی متر •
گزارش معیارهای استاندارد بدن و تیپ بدنی •
قابیلت اتصال مستقیم به پرینتر •
نرم افزار پیشرفته کامپیوتری با کاربری آسان برای اندازه گیری و آرشیو داده ها •
دستگاه جدید با تکنولوژی QR برای مشاهده نتایج و آرشیو در اینترنت •

پارامترهای اندازه گیری دستگاه
ازجملــه پارامترهــای اندازه گیــری شــده بایــد بــه وزن، وزن اســتاندارد، وزن بــدون چربــی، وزن بافــت نــرم، وزن عضلــه اســکلتی، وزن آب کل 
بــدن، آب درون ســلولی، آب بــرون ســلولی، وزن پروتئیــن، وزن مــواد معدنــی، وزن چربــی بــدن، شــاخص تــوده بدنــی، ســطح چربــی احشــایی، 
نســبت کمــر بــه باســن، محیــط شــکمی، تعییــن نــوع بــدن، گــزارش جزءبه جــزء چربــی و عضلــه در راســت و چــپ و تنــه، تعــادل باالتنــه و 
پایین تنــه، وزن ســلولی بــدن، نــرخ متابولیســم پایــه، انــرژی کل بــدن، ســن بدنــی، نســبت اِدمــا، نمــره ســالمتی بدنــی، راهنمــای کنتــرل وزن 
بدنــی بــا کنتــرل چربــی و عضلــه و پیشــنهاد کالــری مصرفــی از طریــق رژیــم و ورزش اشــاره نمــود. همچنیــن نتایــج ارائه شــده بــرای کــودکان 
شــامل مــوارد پارامترهــای وزن بــدن، وزن اســتاندارد، وزن بــدون چربــی، میــزان چربــی، چربــی زیرپوســت، وزن عضــالت اســکلتی، آب کل بــدن، 
آب درون ســلولی و بــرون ســلولی، بافــت نــرم، منحنــی رشــد کــودک اســت. عــالوه بــر مقادیــر ذکرشــده ایــن دســتگاه می توانــد اجــزاء بــدن 

شــامل دســت و پــا و تنــه را نیــز جداگانــه آنالیــز کــرده و تیــپ بــدن را در 20 دســته طبقه بنــدی کنــد
Consulting programUltrasonic HeightBP monitorBluetoothAnkle electrodeThermal printer

دســتگاه آنالیــز ترکیبــات بــدن 
X-SCAN Plus 970 دارای 12 الکتــرود 
ــامل 5، 50،  ــس آن ش ــوده و فرکان ب
250، 550 و 1000 کیلوهرتــز اســت. 
ــزار،  ــه نرم اف ــز ب ــدل مجه ــن م ای
مانیتــور رنگــی TFT و سیســتم بلوتــوث 
ــای  ــرای کلینیک ه ــب ب ــوده و مناس ب
ــدرن  ــی م ــز تحقیقات ــرفته و مراک پیش

ــت. اس
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JAWON Medical تکنولوژی پایش فشارخون
اندازه گیــری فشــارخون یکــی از مــوارد مهــم در بررســی ســالمت و کنتــرل بیماری هــا اســت. 
ــترده  ــورت گس ــی به ص ــی و پژوهش ــز درمان ــک در مراک ــارخون اتوماتی ــش فش ــتگاه پای دس
ــد  ــا ح ــار را ت ــی JAWON فش ــارخون کمپان ــتگاه های فش ــرد. دس ــرار می گی ــتفاده ق مورداس
فشــار سیســتولی هــر بیمــار بــاال می برنــد درنتیجــه فشــارخون بــا کمتریــن احســاس ناراحتــی 

ــود. ــری می ش ــت اندازه گی ــترین دق و بیش

FT-700 (R/L)
دارای سنسور تشخیص بیمار و حالت SLEEP برای ذخیره انرژی •
باقابلیت اندازه گیری فشارخون از طریق دست راست و دست چپ به روش اسیلومتریک •
• Voice guide استفاده راحت و راهنمای کاربر با استفاده از صفحه نمایش واضح با اندازه مناسب و
• PRP7 اندازه گیری فشارخون سیستولی دیاستولی، میانگین فشارخون، ضربان قلب و فاکتور
اندازه گیری بدون درد با کاف قابل تنظیم و فشار دهی اتوماتیک •
قابلیت ذخیره اطالعات بر روی کارت مغناطیسی •
دارای کارت مشخصات( ID card( برای ذخیره اطالعات بیماران •

EASY X 800 (R/L)
دارای سنسور تشخیص بیمار و حالت SLEEP برای ذخیره انرژی •
باقابلیت اندازه گیری فشارخون از طریق دست راست و دست چپ به روش اسیلومتریک •
استفاده راحت و راهنمای کاربر با استفاده از صفحه نمایش واضح با اندازه مناسب و  •

Voice guide

اندازه گیری بسیار راحت و بدون درد با کاف قابل تنظیم و فشار دهی اتوماتیک •
قابلیت ذخیره اطالعات بر روی کارت مغناطیسی •
دارای کارت مشخصات)ID card( برای ذخیره اطالعات بیماران •
 اندازه گیری فشارخون سیستولی و دیاستولی، میانگین فشارخون، ضربان قلب،  •

فاکتور PRP، فشار نبض و نمودار الگوی نبض
قابلیت اتصال به Wifi و سیستم های سنجش ترکیبات بدن •
مجهز به پرینتر برای ارائه نتایج •

EASY X 900 (R/L)
دارای سنسور تشخیص بیمار و حالت SLEEP برای ذخیره انرژی •
باقابلیت اندازه گیری فشارخون از طریق دست راست و دست چپ به روش  •

اسیلومتریک
استفاده راحت و راهنمای کاربر با استفاده از صفحه نمایش لمسی LCD باقابلیت  •

واردکردن وزن و قد کاربر
اندازه گیری بسیار راحت و بدون درد با کاف قابل تنظیم و فشار دهی اتوماتیک •
قابلیت ذخیره اطالعات بر روی کارت مغناطیسی •
اندازه گیری فشارخون سیستولی و دیاستولی، میانگین فشارخون، ضربان قلب،  •

فاکتور PRP، فشار نبض و نمودار الگوی نبض
دارای کارت مشخصات )ID card( برای ذخیره اطالعات بیماران •
قابلیت اتصال به Wifi و سیستم های سنجش ترکیبات بدن •
کد QR قابل اسکن با گوشی های هوشمند برای پایش روند درمان •
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برای اولین بار دستگاه سنجش فشارخون دو دست به طور همزمان
صفحه نمایش لمسی 7 اینچی رنگی •
مجهز به پرینتر حرارتی باقابلیت پرینت سریع نتایج •
دارای سنسور تشخیص بیمار و حالت SLEEP برای ذخیره انرژی •
باقابلیــت اندازه گیــری فشــارخون دســت راســت و دســت چــپ به صــورت همزمــان  •

و جداگانــه بــه روش اســیلومتریک
اندازه گیــری بســیار راحــت و بــدون درد بــا کاف قابــل تنظیــم و فشــاردهی  •

اتوماتیــک
قابلیت ذخیره اطالعات بر روی کارت مغناطیسی •
• USB قابلیت اتصال با پورت
کد QR قابل اسکن با گوشی های هوشمند برای پایش روند درمان •

پارامترهایی که توسط دستگاه اندازه گیری می شوند:
اندازه گیری فشارخون سیستولی و دیاستولی •
میانگین فشارخون برای هر دو دست به صورت جداگانه و همزمان •
اختالف فشارخون در دو دست •
تعداد نبض •
• PRP فاکتور
فشار نبض •
نمودار الگوی نبض •

اولیــن سیســتم ســنجش 
ــه  ــز ب ــون مجه ــار خ فش
داده  مدیریــت  نرم افــزار 

VIVIS
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QRMA دستگاه آنالیزکوانتومی سالمت بدن
دستگاه کوانتوم مگنتیک دستگاهی جدید برای ارزیابی اندام های بدن است. این آنالیزور قادر به تشخیص تغییرات پاتولوژیکی در سلول بدن 

و تشخیص و یا پیش بینی بیماری ها است. بدین وسیله با انجام مراقبت های پزشکی و تشخیص زودهنگام نارسایی ها قادر به پیشگیری از طیف 
وسیعی از بیماری ها خواهید بود.

دســتگاه QRMA  و هرگونــه نقــص عملکــرد و یــا عــدم تعــادل در ســطوح انــرژی بــدن قبــل از بــروز  نشــانه ها و عالئــم بیمــاری را نشــان می دهــد. 
ایــن سیســتم  یــک روش غیرتهاجمــی بــرای بــه دســت آوردن اطالعــات از ســالمتی و تعــادل بــدن اســت. ایــن دســتگاه بــا نشــان دادن هرگونــه 
ــا درمــان غــذای مناســب و برنامه هــای هوشــمندانه ای  ــرای متخصصیــن فراهــم می کنــد ت ــدن مرجعــی ب اشــکال در جــذب مــواد موردنیــاز ب

بــرای تغذیــه فراهــم کننــد
روش کار سیســتم بــا اســتفاده از گرفتــن دســتی فلــزی و اســکن تغییــرات کوچــک در مقاومــت الکتریکــی پوســت  و همچنیــن تغییــرات امــواج 

الکترومغناطیســی بــدن انجــام می شــود.

کمپانــی QRMA Health technology CO.Ltd  یــک شــرکت مــدرن و معتبــر دانــش بنیــان در تولید دســتگاه های 
ســنجش پزشــکی و ســالمت ازجمله دســتگاه QRMA است.

• CE دارای تائیده اتحادیه اروپا
• )OEM original equipment manufacture( کمپانی صاحب برند و دارای
دوام باالی دستگاه و 30 ورژن مختلف •
دارای نرم افزار اوریجینال با قابلیت آپدیت نرم افزار به صورت رایگان •
قیمت مناسب، یکسال گارانتی و خدمات پس از فروش •
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QRMA تئوری و تکنولوژی دستگاه
ــایر  ــته و س ــای هس ــا در اتم ه ــش الکترون ه ــاء چرخ ــن اثن ــتند. در همی ــر هس ــد و تکثی ــت، رش ــال فعالی ــواره در ح ــدن هم ــلول های ب س
قســمت های ســلول  باعــث ایجــاد میــدان الکترومغناطیســی می شــود.  ایــن رونــد باعــث تابــش امــواج الکترومغناطیســی  به صــورت یکنواخــت 

ــتند.  ــرد هس ــالمت و کارک ــر  س ــلول ازنظ ــف س ــای مختل ــان دهنده وضعیت ه ــی نش ــواج  الکترومغناطیس ــردد. ام ــلول می گ از س
ــرات در  ــه تغیی ــر در چرخــش و مــدار الکترون هــا اســت کــه منجــر ب ــه بیماری هــا تغیی ــی ابتــال ب در حیطــه پزشــکی کوانتومــی  دلیــل اصل
ســطح اتــم و تغییــرات بیولوژیکــی در میکروملکــول بــه همیــن صــورت باعــث ایجــاد تغییــرات در ســطوح وســیع تر و به تدریــج ارگان و انــدام 

ــردد. ــر می گ موردنظ

از جمله نواحی انجام تست در بدن شامل:
قلب و عروق، مغز و عروق •
دستگاه گوارش •
کلیه و مجاری ادراری •
ریه و دستگاه تنفسی •
مغز و اعصاب •
استخوان و چگالی مواد معدنی در آن •
قند و چربی خون •
کیفیت فیزیکی بدن •
سنجش مقدار مواد حیاتی  •
عناصر سنگین و سمی •
سیستم غدد درون ریز •
سیستم ایمنی بدن •
اندام های تناسلی •
میزان کوآنزیم •
پوست •
چاقی   •
ویتامین ها •

ایجاد بیماری در اندام ها

اختالل در کارکرد سلول ها

تغییر شکل  پروتئین ها

تغییرات در چرخش 
الکترون ها به دور هسته
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سیستم های الکتروکاردیوگرافی
این سیستم ها مناسب برای انجام تست های Rest و Stress بوده و قابلیت اتصال به کلیه دستگاه های ارگواسپیرومتری را دارند.

Custo cardio 100

ــورت  • ــه ص ــا ب ــت الکتروده ــی کیفی ــا بررس ــی ب ــرود کلیپ دارای 12 الکت
ــک اتوماتی

ــرای  • ــه( ب ــی 1 میلی ثانی ــت زمان ــز )دق ــرداری 1000 هرت ــرخ نمونه ب ن
الکترودهای سینه ای و طرفین

ــرای  • ــی 0/25 میلی ثانیــه( ب ــز )دقــت زمان ــرداری 4000 هرت ــرخ نمونه ب ن
پیس میکــر

قدرت محافظت الکتریکی در برابر 5000 ولت  •
دارای فیلترهای نرم افزاری برای برق شهر و تداخل های عضالنی •
شناسایی پیس میکر در صورت وجود •

Custo cardio 200
• BT 110/100 Custo cardio دارای مشخصات مشابه
داشتن الکترودهای از نوع وکیوم •
• German Society for Hospital Hygiene دارای گواهی بهداشت از

در  را  کار خــود  از ســال 1982   customed شــرکت 
ــردش  ــب و گ ــخیصی در قل ــتم های تش ــوزه ی سیس ح
خــون بــرای کاربردهــای بیمارســتانی و تمرینــات 
ــا  ــور دنی ــون در 30 کش ــا کن ــرد و ت ــاز ک ــکی آغ پزش
ــی  ــتم های طراح ــده دارد. سیس ــران نماین ــه ای از جمل
شــده توســط ایــن شــرکت طیــف وســیعی از کاربردهــا 
شــامل تســت های ECG در حالــت اســتراحت و اســترس، 
 ،ECG ــر ــون،  هولت ــار خ ــوی و فش ــرد ری ــی عملک ارزیاب
ــی- ــی قلب ــاران از راه دور و بازتوان ــت بیم ــش وضعی پای

ــن  ــان تامی ــخیص و درم ــز تش ــرای مراک ــوی را ب ری
کنــد می 



۱۲

سیستم های هولترینگ

Custo screen هولتر فشار خون
فرآیند اندازه گیری نوسان فشار با قابلیت تعدیل خودکار  •
بازه ی اندازه گیری نرخ ضربان از 35 تا 220 ضربان/دقیقه •
فشار خون سیستولیک: 70 تا 270 میلی متر جیوه •
فشار خون دیاستولیک: 40 تا 155 میلی متر جیوه •
• ECG بیشینه زمان ثبت تا 24 ساعت با ثبت و ذخیره سازی همزمان
اتصال به custo guard برای ثبت و ارسال داه ها به صورت بی سی •
همراه با کاف استاندارد •

Custo flash 5series
• ECG دارای دو یا سه الکترود برای ثبت
زمان نمونه برداری 2/5 میلی ثانیه )± 0/1 درصد( •
نگه داری باتری تا 7 روز با ثبت 24 ساعت •
• USB دارای کارت حافظه ی داخلی و انتقال داده از طریق کارت خوان
قابلیت شناسایی دیجیتال پیس میکر و اندازه گیری عرض پالس آن •

Custo watch
• custo flash 500 دارای سه کانال برای ثبت، با مشخصات مشابه مدل
باند دور سینه ای بدون الکترودهای چسبان  •
با محافظ  ضدآب و سبک با قابلیت ارسال •

Custo kybe
قابلیت ثبت داده ها از 24 ساعت تا 6 ماه •
بانــد دور ســینه ای بــدون الکترودهــای چســبان بــا محافــظ  ضــدآب و  •

ســبک بــرای ارســال داده هــا 
دارای اتصاالت USB، میکرو USB و حافظه داخلی تا 64 گیگا بایت •
با دو حافظه 1 و 8 گیگابایتی )29 و 232 روز( •
بررســی کیفیــت ثبــت ECG و نمایــش در صــورت ناکافــی بــودن  •

کیفیــت ســیگنال 
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• )...,FVC, IVC,FEV( اندازه گیری کلیه فاکتورهای اسپیرومتری شامل
• 23747 ATS، ISO دقت مطابق با استاندارد
دارای جداول مقادیر پیش بینی شده مانند EGKS، Polgar 79، Polgar 71، Quanjer، Crapo، Morris و غیره •
دارای دهنی استریل جداگانه و قابل تعویض •

Custo spiro mobile دستگاه  اسپیرومتری کامپیوتری 

دستگاه ارزیابی عملکرد قلبی-ریوی در خواب )پلی گرافی(

ثبــت پارامترهــای تنفســی از طریــق ترمیســتورهای  •
سه گانه )دهانی/بینی(

ثبــت صــدای خرنــاس از طریــق میکروفون هــای  •
ــتگاه ــده در دس ــازی ش جاس

ــس اکســی متری )درصــد اشــباع خــون( و  • ــت پال ثب
ضربــان قلــب

ثبــت موقعیت هــای 5گانــه بــدن و حــرکات ســینه ای  •
و شــکمی مربــوط بــه تنفس

انداز ه گیری و ذخیره موج ضربان و فشار ماسک •
ثبت داده ها تا 7 شب  •
40 ثانیــه زمــان الزم بــرای انتقــال داده هــا بــا قابلیت  •

ثبــت ECG یــک کانالــه )اختیــاری( دارای حســگر 
)PLM( ــاوب ــای متن ــت پ حرک

• 

Custo night 310
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سیستم بازتوانی قلبی
custo cardio concept 

بازتوانی قلبی در بیمارانی به کار می رود که پس از مشکالت قلبی یا 
اعمال جراحی در حال بهبود می باشند انجام فعالیت های بازتوانی 

قلبی توسط یک رایانه و یکی از سه دستگاه:

کاربرد این سیستم شامل:
افزایش طول عمر با افزایش توان قلبی – ریوی.  •
ــره  • ــای روزم ــت ه ــام فعالی ــرای انج ــمی ب ــوان جس ــش ت افزای

ورزشــی. 
 کاهش اضطراب و افسردگی و ناتوانی جسمی.  •
 کاهش مراجعات پزشکی و بستری های مکرر.  •
ــه شــامل  • ــای اولی ــان ه ــاری و درم ــوارض ناشــی از بیم ــود ع بهب

)بهبــود ورم – زخــم – تنگــی نفــس – طپــش – ســوزش و درد ســینه....(
 کاهش مرگ میر ناشی از بیماری قلبی. •

custo gard)1,2(
custowatch)4(
custokybe)5(



۱۵

Cardiac Rehabilitation
دستگاه ECG  وایرلس ، بدون الکترود و چسب با قابلیت نصب مستقیم بر بدن بیمار •
کمربند پارچه ای نرم با قابلیت شستشو و استفاده مکرر •
قابلیت اجرای برنامه های تمرین متفاوت برای دستگاهای مختلف •
کیفیت باالی سیگنال ECG حتی در حال حرکت و دویدن بر روی تردمیل •
قابلیت مانیتور کردن 32 بیمار به صورت همزمان •
ارتباط سیستم ها بوسیله blue tooth با رایانه •
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  Cardio Pulmonary Excersie Test )CPET(تست ورزش قلب ریوی
تســت ورزش قلبــی ریــوی، نوعــی تســت ورزش قلبــی اســت کــه ارزیابــی متابولیــک را هــم شــامل می شــود. قســمت تســت ورزش قلبــی، بــرای 
ــن، پایــش وضعیــت متابولیــک اطالعــات  ــر ای ــه کار مــی رود. عالوه ب ــا تعییــن شــدت آن ب ــر ی ــی احتمــال وجــود بیمــاری شــرائین کرون ارزیاب
بیشــتری پیرامــون نحــوهٔ هماهنگــی قلــب، جریــان خــون، ریه هــا و سیســتم اســکلتی عضالنــی در تأمیــن انــرژی مــورد نیــاز بــرای کار عضالنــی 

را در اختیــار مــا قــرار می دهــد..
تنگــی نفــس در هنــگام فعالیــت می توانــد پی آمــد بیماری هــای عضالنــی، قلبــی یــا ریــوی باشــد. تســت ورزش قلبــی ریــوی ایــن امــکان را بــه 
فــرد معاینه کننــده می دهــد تــا ایــن علــل را از هــم افتــراق داده و در بیمــاران مبتــال بــه بیــش از یــک بیمــاری، علــت بــروز عالئــم را مشــخص 
کنــد. تســت ورزش قلبــی ریــوی بــرای تشــخیص علــت اختــالل عملکــردی قلــب، تعییــن شــدت ایــن اختــالل )توانائــی فــرد بــرای انجــام فعالیت 
هــوازی(، بررســی نتایــج درمــان، تجویــز ورزش بــرای بازپــروری بیمــاران و به عنــوان راهنمــای تمریــن در ورزشــکاران حرفــه ای کاربــرد دارد. در 
تســت ورزش قلبــی ریــوی، بــرای ورزش انــدام تحتانــی می تــوان از دوچرخــه یــا تردمیــل )Treadmill( و در انــدام فوقانــی هــم از ارگومتــر 
ــزرگ را  ــی ب ــای عضالن ــه اســتفاده از گروه ه ــا زمانی ک ــوی ت ــی ری ــای تســت ورزش قلب ــرد. یافته ه ــی اســتفاده ک ــا ماشــین های پاروزن ــازو ی ب

شــامل شــود، قابــل تعمیــم بــه ســایر فرم هــای ورزش هــم هســت.
سیستم های آنالیز گازهای تنفسی

 شــرکت Cortex بــه عنــوان یکــی از اعضــای برجســته  حــوزه ی سیســتم های 
اســپیروارگومتری از ســال 1991 آغــاز بــه کار نمــوده اســت. محصــوالت ایــن 
شــرکت منحصــرا متوجــه تناســب انــدام و عملکــرد فیزیکــی افــراد بــوده کــه 
بــه نحــوی آســان و دقیــق وضعیــت افــراد ایــن حــوزه را پایــش می نمایــد. بــا 
شناســایی وضعیــت فعلــی و مرزهــای فیزیکــی توســط ایــن دســتگاه ها و بــه 
کمــک اندازه گیــری پارامترهــای قلبــی و تنفســی، امــکان پیشــرفت عملکــرد 

افــراد توســط دســتگاه های ایــن شــرکت فراهــم می گــردد.

ــری  ــی در اندازه گی ــای فراوان ــه دارای قابلیت ه ــت ک ــزار MetaSoft اس ــه نرم اف ــال ب ــکان اتص ــتم های Cortex ام ــر سیس ــای برت از ویژگی ه
ــود: ــاره نم ــوان اش ــر می ت ــوارد زی ــه م ــا ب ــن ویژگی ه ــه ای ــت. از جمل ــی اس ــی و تنفس ــای قلب پارامتره

نمایش زمان بندی تمرین و ارزیابی عملکرد افراد در حین انجام تست های متابولیسم انرژی تحت استرس و در حالت استراحت  •
نمایش طیف وسیعی از انواع پارامترهای قلبی-ریوی در دسته های تبادل گاز )مقدار O2 و CO2 در دم و بازدم(، تهویه )پارامترهای مربوط به  •

اسپیرومتری(، فاز بین تنفس و متابولیسم
قابلیت اتصال به دستگاه های ثبت ECG دیگر •
دارای ماژول های الزم برای ارتباط این دستگاه ها با سایر وسایل •
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 MetaLyzer 3b دستگاه آنالیز گازهای تنفسی ایستگاهی
•  USB ارتباط با رایانه به کمک
امکان اتصال به برق شهری یا کار با باتری •
ــد  • ــد کمربن ــیم مانن ــت بی س ــایل ثب ــایر وس ــه س ــال ب ــکان اتص ام

ــرام ــب و الکتروکاردیوگ ــان قل ضرب

آنالیــز لحظــه بــه لحظــه تنفــس بــه روش نفــس بــه 
ــزات: ــامل تجهی ــس )3B Breath-By-Breath( ش نف

 ضربــان ســنج پــالر، دو عــدد ماســک )ســایزهاي مختلــف( ، 
تجهیــزات کالیبراســیون) شــامل: اتوکالیبراتــور، ســرنگ ســه 
لیتــري اســتاندارد و کپســول گاز اســتاندارد بــا کیــف حمــل(، 
 ،LCD ــور ــدد مانیت ــر و 2 ع ــتگاه کامپیوت ــک دس ــا ی ــي ب ترول
MetaSoft  کابــل اتصــال بــه کامپیوتر و نــرم افــزار کامپیوتــري

دادهای دستگاه شامل:
میزان تبادل گازهای تنفسی •
حجم های تنفسی و میزان تهویه هر گاز •
میزان سوخت و ساز و متابولیزم •
گردش خون •
گازهای خون شریانی •
کارایی ورزشی •
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Meta Max 3bدستگاه آنالیز گازهای تنفسی پرتابل 

بازه ی ارتباط بی سیم بیشتر از 1 کیلومتر  •
اندازه گیری پارامترهای تغییر سرعت و ارتفاع •
قابل استفاده برای انواع ورزش ها •
پایش عملکرد قلبی توسط کمربند ضربان با 1 یا 3 کانال •
• MetaSoft اندازه گیری پارامترهای قلبی-تنفسی به کمک نرم افزار

Meta swim دستگاه آنالیز گازهای تنفسی در آب
مناسب برای شناگران و سایر ورزش های آبی  •
ارسال دادگان ثبت شده به صورت بی سیم •
دارای سیستم محافظت در برابر آب و نمک •
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تردمیل  پزشکی ورزشی کمپانی h/p/cosmos آلمان

شرکت h/p/cosmos در سال 1988 آغاز به کار نموده است. این شرکت به واسطه ی توسعه و توزیع محصوالت جدید و همچنین نرم افزار و 
راهکارهای مفید تاثیر به سزایی که در دنیای ورزش، پزشکی ورزشی، بیومکانیک، پزشکی، ارگومتری، درمان و تشخیص، بازتوانی و پژوهش 

داشته شناخته شده است. از جمله ویژگی هایی که تردمیل های این شرکت متمایز می سازد به موارد زیرمیتوان اشاره کرد: 
اندازه گیری نرخ ضربان قلب به صورت بی سیم، جاسازی شده در تردمیل •
سرعت و شیب وابسته به بار •
سیستم  رانش قوی و بی نیاز از نگه داری با موتورهای سه فاز  •
چرخش تسمه معکوس برای آموزش سراشیبی •
دسته های پشتیبان ثبت اختراع شده با صفحه کلید اضافی •
• robowalk ابزارآالت مورد نیاز برای گسترش سیستم به

pluto® med

آموزش استقامت در حین راه رفتن و دویدن، ابزار الزم برای تست 
استرس، آنالیز و آموزش گیت کاربرد

طول: 150 سانتی متر، عرض: 50 سانتی متر، ارتفاع سطح دویدن: 23 
سانتی متر، تسمه دویدن با سطح مقاوم در برابر لغزش، بیشینه وزن 

کاربر برابر 200 کیلوگرم
سطح دویدن

0/5 تا 18 کیلومتر در ساعت بازه ی سرعت
قابل تنظیم در 7 درجه از 0/038 تا 1/66 متر بر مجذور ثانیه شتاب
قابل تنظیم از0 تا 20  به صورت موتوری )0 تا 11/31 درجه( شیب

تک جهت - جهت دویدن معکوس ندارد جهت دویدن
اختیاری – به صورت بی سیم با ضربان سنج پوالر پایش قلب

دارای 42 برنامه و پروفایل:
6 پروفایل تمرین )قابل تنظیم با 100 پارامتر(

 2km Walktes ,Bruce, Graded test UKK:28 پروفایل تست
 ..,Naughton ,Ellestad ,Gardner ,Conconi ,Ramp
برنامه ی رایگان قابل تعریف با 40 گام در هر برنامه 

برنامه های 
تمرینی

دارای 6 نمایشگر LED 4 ،LCD برای نمایش حالت کاری
LED 20 برای نمایش شماره پروفایل، گام و غیره.

سرعت )با گام 0/1 واحد(، زمان )00:00(، درصد شیب، مسافت
گام در ساعت، انرژی، شاخص تناسب، توان و نرخ قلبی )اختیاری(

صفحه 
نمایش
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Mercury® med

آموزش استقامت در حین راه رفتن و دویدن، ابزار الزم برای تست 
استرس، آنالیز و آموزش گیت کاربرد

طول: 150 سانتی متر، عرض: 50 سانتی متر، ارتفاع سطح دویدن: 23 
سانتی متر، تسمه دویدن با سطح مقاوم در برابر لغزش، بیشینه وزن 

کاربر برابر 200 کیلوگرم
سطح دویدن

0 تا 22 کیلومتر در ساعت بازه ی سرعت
قابل تنظیم در 7 درجه از 0/047 تا 2/037 متر بر مجذور ثانیه شتاب

قابل تنظیم از0 تا 25  به صورت موتوری )0 تا14 درجه( شیب
اختیاری - حرکت در جهت معکوس

بیشینه سرعت مجاز بدون سیستم مهاری برابر 5 کیلومتر در ساعت جهت دویدن
ارسال گر بی سیم POLAR با تک کانال

 ECG اندازه گیری دقیق
کنترل اتوماتیک سرعت و شیب با توجه به نرخ ضربان برنامه ریزی شده

پایش قلب

دارای 42 برنامه و پروفایل:
6 پروفایل تمرین )قابل تنظیم با 100 پارامتر(

 2km Walktes ,Bruce, Graded test ,Naughton UKK:28 پروفایل تست
 ..,Ellestad ,Gardner ,Conconi ,Ramp

برنامه ی رایگان قابل تعریف با 40 گام در هر برنامه 

برنامه های 
تمرینی

دارای 6 نمایشگر LCD ،4 LED برای نمایش حالت کاری
LED 20 برای نمایش شماره پروفایل، گام و غیره.

سرعت )با گام 0/1 واحد(، زمان )00:00(، درصد شیب، مسافت
گام در ساعت، انرژی، شاخص تناسب، توان و نرخ قلبی )اختیاری(

صفحه 
نمایش

quasar® med

آموزش استقامت در حین راه رفتن و دویدن، ابزار الزم برای تست 
استرس، آنالیز و آموزش گیت کاربرد

طول: 150 سانتی متر، عرض: 50 سانتی متر، ارتفاع سطح دویدن: 23 
سانتی متر، تسمه دویدن با سطح مقاوم در برابر لغزش، بیشینه وزن 

کاربر برابر 200 کیلوگرم
سطح دویدن

0 تا 22 کیلومتر در ساعت بازه ی سرعت
قابل تنظیم در 7 درجه از 0/047 تا 2/037 متر بر مجذور ثانیه شتاب

قابل تنظیم از0 تا 25  به صورت موتوری )0 تا14 درجه( شیب
اختیاری – حرکت در جهت معکوس

بیشینه سرعت مجاز بدون سیستم مهاری برابر 5 کیلومتر در ساعت جهت دویدن
ارسال گر بی سیم POLAR با تک کانال

 ECG اندازه گیری دقیق
کنترل اتوماتیک سرعت و شیب با توجه به نرخ ضربان برنامه ریزی شده

پایش قلب

دارای 42 برنامه و پروفایل:
6 پروفایل تمرین )قابل تنظیم با 100 پارامتر(

 2km Walktes ,Bruce, Graded test ,Naughton UKK:28 پروفایل تست
 ..,Ellestad ,Gardner ,Conconi ,Ramp

برنامه ی رایگان قابل تعریف با 40 گام در هر برنامه 

برنامه های 
تمرینی

دارای 6 نمایشگر LED 4 ،LCD برای نمایش حالت کاری
LED 20 برای نمایش شماره پروفایل، گام و غیره.

سرعت )با گام 0/1 واحد(، زمان )00:00(، درصد شیب، مسافت
گام در ساعت، انرژی، شاخص تناسب، توان و نرخ قلبی )اختیاری(

صفحه 
نمایش
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pulsar® 3p

آموزش استقامت در حین راه رفتن و دویدن، ابزار الزم برای تست 
استرس، آنالیز و آموزش گیت کاربرد

طول: 190 سانتی متر، عرض: 65 سانتی متر، ارتفاع سطح دویدن: 23 
سانتی متر، تسمه دویدن با سطح مقاوم در برابر لغزش، کاهش شوک 
بار برای مفاصل، تسمه دویدن تقویت شده با 5 میلی متر قطر، یشینه 

وزن کاربر برابر 200 کیلوگرم
سطح دویدن

0 تا 40 کیلومتر در ساعت بازه ی سرعت
قابل تنظیم در 7 درجه از 0/047 تا 2/037 متر بر مجذور ثانیه شتاب

قابل تنظیم از25- تا 25  به صورت موتوری )0 تا14 درجه( شیب
اختیاری - حرکت در جهت معکوس

بیشینه سرعت مجاز بدون سیستم مهاری برابر 5 کیلومتر در ساعت جهت دویدن
ارسال گر بی سیم POLAR با تک کانال 

  ECG اندازه گیری دقیق
کنترل اتوماتیک سرعت و شیب با توجه به نرخ ضربان برنامه ریزی شده

پایش قلب

دارای 42 برنامه و پروفایل:
6 پروفایل تمرین )قابل تنظیم با 100 پارامتر(

 2km Walktes ,Bruce, Graded test ,Naughton UKK:28 پروفایل تست
 ..,Ellestad ,Gardner ,Conconi ,Ramp

8 برنامه ی رایگان قابل تعریف با 40 گام در هر برنامه 

برنامه های 
تمرینی

دارای 6 نمایشگر LED 4 ،LCD برای نمایش حالت کاری
LED 20 برای نمایش شماره پروفایل، گام و غیره.

سرعت )با گام 0/1 واحد(، زمان )00:00(، درصد شیب، مسافت
گام در ساعت، انرژی، شاخص تناسب، توان و نرخ قلبی )اختیاری(

صفحه 
نمایش

Saturn® 250 / 100

آموزش استقامت در حین راه رفتن و دویدن،
ابزار الزم برای تست استرس،

آنالیز و آموزش گیت
کاربرد

طول: 250 سانتی متر، عرض: 100 سانتی متر
ارتفاع سطح دویدن: 48 سانتی متر

تسمه دویدن با سطح مقاوم در برابر لغزش
کاهش شوک بار برای مفاصل

تسمه دویدن تقویت شده با 5 میلی متر قطر
بیشینه وزن کاربر برابر 210 کیلوگرم

سطح دویدن

0 تا 40 کیلومتر در ساعت بازه ی سرعت
قابل تنظیم در 7 درجه

شتاب از 0/047 تا 2/037 متر بر مجذور ثانیه
قابل تنظیم 27- تا 27  به صورت موتوری 

)15/1- تا 15/1درجه( شیب
اختیاری – حرکت در جهت معکوس

جهت دویدن بیشینه سرعت مجاز بدون سیستم مهاری برابر 5 کیلومتر در ساعت

ارسال گر بی سیم POLAR با تک کانال
 ECG اندازه گیری دقیق

کنترل اتوماتیک سرعت و شیب با توجه به نرخ ضربان برنامه ریزی شده
پایش قلب

دارای 42 برنامه و پروفایل:
 UKK 2km Walktest ,Bruce, Graded test Naughton, :28 پروفایل تست

 Ellestad ,Gardner ,Conconi ,Ramp

برنامه ی رایگان قابل تعریف با 40 گام در هر برنامه 

برنامه های 
تمرینی

صفحه نمایش لمسی با قابلیت تنظیم
نمایش واحد، شماره پروفایل، گام و غیره.

سرعت )با گام 0/1 واحد(، زمان )00:00(، درصد شیب، مسافت
گام در ساعت، انرژی، شاخص تناسب، توان و نرخ قلبی )اختیاری(

صفحه 
نمایش
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rehawalk سیستم تردمیل
ــر  ــاز توانــی عصبــی، ارتوپــدی بیــاران و ســالمندان طراحــی شــده اســت. عــالوه ب ــرای آنالیــز و درمــان اختــالالت گیــت در ب ایــن سیســتم ب
تردمیــل، ایــن دســتگاه مجهــز بــه سیســتم انالیــز حرکــت از طریــق انطبــاق بصــری الگوهــای گیــت بــر ســطح دویــدن اســت. ارزیابــی بیوفیدبک 

بصــورت همزمــان بــا کمــک یــک مانیتــور بــزرگ در مقابــل تردمیــل انجــام می شــود. ویزگیهــای ایــن سیســتم  شــامل مــوارد زیــر اســت:
درمان اختالل های گیت بر روی تردمیل •
دارایی حسگر فشار در سطح تردمیل •
•  adaptive visual cueing تمرین گیت با استفاده از
تمرین گیت و هماهنگی با استفاده از فید بک بینایی •
آنالیز بیوفیدبک دیداری و میزان تعادل  •

)gait( سیستم آنالیز گیت

سیستم آنالیزحرکت

robowalk
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دوچرخه های کارسنج ساخت شرکت Monark سوئد
ــن  ــد کرد.ای ــرد تولی ــه ف ــا کالیبراســیون منحصــر ب ــر را ب ــرن ســابقه در ســال 1954 اولیــن ارگومت ــک ق ــا حــدود ی شــرکت Monark ســوئد ب
ــرای تمریــن و  ــه عنــوان یکــی از پیشــگامان در تولیــد ارگومتــر ب ــی در طــی ســالیان فعالیــت خــود، خــط تولیــد Monark Exercise را ب کمپان
ارزیابــی عملکــرد ورزشــکاران و بیمــاران ایجــاد کــرد. تــا جایــی کــه اکنــون کاربــران ایــن دســتگاه ها طیــف وســیعی از ورزشــکاران المپیــک تــا 

بیمــاران توانبخشــی را شــامل می شــود.
قابلیت های این دوچرخه ها شامل موارد زیر است:

 قابلیت راه اندازی به صورت دستی و یا به وسیله همراه نرم افزار مربوطه •
امکان اندازه گیری پارامترهای ارگومتری مانند مسافت، ضربان قلب، زمان، توان،کالری، PRM، نیرو، سرعت و غیره •
امکان اتصال به دستگاه های الکتروکاردیو گراف و ارگواسپیرومتری •

Monark 894EMonark  LC4

ــه  ــن  تن ــوازی پایی ــت های غیره ــرای تس ــر ب ــتم ارگومت ــن سیس  ای
طراحــی شــده اســت کــه بــه صــورت ارگومتــر وزنــی بــرای کنتــرل 
ــد. آزادســازی  ــه در ســبد کار می کن ــرار دادن وزن ــا ق حجــم کاری ب
وزنــه بصــورت کنتــرل RPM و تســت تــا 99 دقیقــه، ایمنــی دســتگاه 
و پتانســیل آن قابلیــت اجــرای تســت  های بهینــه را فراهــم می کنــد.

ایــن سیســتم بــا داشــتن قــاب قابــل تنظیــم در تمــام جهــات مقــدار 
ــر  ــن بهت ــه ی تمری ــه تبــع امــکان تجرب Q-factor را کاهــش داده و ب

ــای  ــا نیازه ــط ب ــای مرتب ــتن کانال ه ــا داش ــد. ب ــم می کن را فراه
ــه ســایر تجهیــزات متصــل نمــود  ــوان ایــن مــدل را ب مختلــف می ت

تــا طیــف وســیعی از پارامترهــا را ثبــت کــرد.

بازه ی حجم کاری: 4 تا 2000 وات
بیشینه وزن کاربر: 125 کیلوگرم

دارای ضربان سنج با بند قفسه سینه
با 4 وزنه 0/1، 1 وزنه 0/5 و 8 وزنه 1 کیلوگرم

بازه ی حجم کاری: 15 تا 1400 وات
بیشینه وزن کاربر: 180 کیلوگرم

دارای ضربان سنج با بند قفسه سینه

Worktest manual/ increment/ ramp )RPM dependent(
Protocols:vSprint test, Wingate

Worktest manual/ increment/ramp )RPM dependent(
Protocols: Astrand, YMCA, WHO, PWC, custom
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Monark 891EMonark 831E

ایــن سیســتم ارگومترمناســب بــرای تســت هــای بــی هــوازی بــازو 
دارای سیســتم ســبد وزنــه اتوماتیــک بــدون نیــاز بــه کالیبراســیون 
ــه مناســب اســت  ــت باالتن ــرای تســت های تناســب و مقاوم ــه ب ک
و ایمنــی و ایســتایی باالیــی دارد کــه در کاربردهایــی ماننــد 
ــا ناتوانی هــای فیزیکــی و  توانبخشــی و بهبــود عملکــرد بیمــاران ب

ــود. ــتفاده می ش ــر اس ــا ویلچ ــکاران ب ورزش

ــازو بــرای تســت های تناســب و مقاومــت  ایــن سیســتم ارگومتــر ب
ــاال و  ــا ایمنــی ب ــا امــکان تســت هــای هــوازی باالتنــه ب باالتنــه  ب
حجــم کاری ثابــت و مســتقل از ســرعت پــدال را فراهــم می نمایــد. 
ــت های  ــرای تس ــرای اج ــه ب ــد ECG و رایان ــی مانن ــط ابزارهای توس
مختلــف کنتــرل می شــود. ایــن مــدل بــرای اســتفاده از روی 

ویلچــر در ورزش و پزشــکی ورزشــی مناســب اســت.

 Monark ــای ــارز دوچرخه ه ــای ب ــه شــده دارای گواهــی ISO 9001:2008 و EEC MDD Class IIa/42/CE 93 هســتند. از ویژگی ه ــای ارائ ــام مدل ه تم
می تــوان بــه مــوارد زیــر اشــاره نمــود:

دارای چرخ لنگر بزرگ و با تعادل خوب  •
مقیاس پدالی با کالیبراسیون آسان •
زین و دسته های قابل تنظیم  •
قاب مقاوم تیوب استیل مقاوم با رنگ پودری •
قابلیت حمل آسان •
امکان کالیبره کردن دستی و الکترونیکی    •

بازه ی حجم کاری: 50 تا 2000 وات
دارای ضربان سنج با بند قفسه سینه

دارای 4 وزنه 0/1، 1 وزنه 0/5 و 3 وزنه 1 کیلوگرم

بازه ی حجم کاری: 4 تا 1400 وات
دارای ضربان سنج با بند قفسه سینه
وزنه 4 کیلوگرمی برای کالیبراسیون

سیگنال هشدار در بیشینه حد ضربان قلب
ECG قابل اتصال به دستگاه های ارگواسپیرومتری و

Worktest manual/ increment/ramp (RPM dependent)

Protocols:Sprint test, Wingate.

Maximum oxygen consumption test 

Protocols: Astrand, YMCA, Bruce, Naughton
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سیستم ثبت الکترومایوگرام Desktop DTS ساخت شرکت Noraxon آمریکا
ایــن دســتگاه قابلیــت ثبــت بي ســیم ســیگنال را دارد و مي توانــد تــا 30 متــر داده هــا را ارســال کنــد و در عیــن حــال خروجــي و ورودي آن 
ــد و  ــوگ اســت. ویژگــي متمایزکننــده ي ایــن دســتگاه داشــتن جفــت الکترودهــاي مســتقل اســت کــه مي تواننــد روي عضلــه قــرار گیرن آنال
ــا ســایر حســگرهاي بیومکانیکــي ماننــد  ــد ب ــرار کننــد. همچنیــن، ایــن دســتگاه مي توان ــي ارتبــاط برق ــا دســتگاه اصل ــه صــورت بي ســیم ب ب

ــه صــورت ســنکرون کار کنــد.  شیب ســنج، گونیومتــر و غیــره ب

Clinical DTS         Mini DTS TELEmyo DTS Desktop DTS

CHANNELS 2, 4, 8 4,2 32,16,8,4 32,16,8,4

WIRELESS Yes Yes Yes Yes

RANGE / DISTANCE 20 meters 20 meters meters 100+ 30 meters

LOSS LESS DATA no No Yes Yes

SAMPLE RATE RMS 100 15003000/ 15003000/ 15003000/

DATA LOGGING No No Yes No

ANALOG OUTPUT No No Yes Yes

ANALOG IN Yes Yes Yes Yes

Noraxon سنسور های قابل اتصال و استفاده با تکنولوژی

 DTS 3D

Accelerometer
DTS Force SensorDTS EMG Probe

 DTS Mechanical

Goniometer

 DTS Scientific Handgrip

 Dynamometer

 DTS EOG

 (Electrooculography - eye

(tracking sensor

 DTS BioMonitor

 (cardiorespiratory

(sensor

 DTS Footswitch

Probe with Insoles

DTS 2D Inclinometer DTS Footswitch Probe

with 4 FSR

DTS Electrical Goniometer DTS Flexiforce Local

Pressure Sensor
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Miqus M3
 Miqus

M1
Oqus 7+Oqus 5+Oqus 3+Oqus 1camera model 

MP 2 

fps 340

MP 1 

fps 250

MP 12 

fps 300

MP 4 

fps 180

MP 1.3 

fps 500

MP 0.3 

fps 250

Megapixels 

framerate

Normal mode 

(full  FOV)

N/AN/A
MP 3 

fps 1100

MP 1 

fps 360

MP 0.3 

fps 1750
N/A

Megapixels 

framerate

High-speed mode 

(full FOV)

39×61 

27×43

58×40 

42×29

42° × 54 

56° × 70 

24° × 31

49° × 49 

70° × 70 

25° × 25

33° × 41

48° × 58 

16° × 20

33° × 41
Field of view

NoNoYesYesYesYesActive filtering
NoNoNoYesYesYesHigh-speed video option

NoNoYesNoNoNoMotorized lens

(Qualisys Track Manager ) QTMنرم افزار

این نرم افزار قدرتمند با ارتباط سریع میتوان تمام داده هاي force plate  ،EMG و تمام دیتاهای آنالوگ ورودی را را به صورت همزمان ثبت کرد. از 
ویژگیهاي دیگر این نرم فزار میتوان به موارد زیر اشاره نمود: 

• 2D/3D/6DOF جمع آوری داده ها به صورت
• 4ms پردازش به صورت بدون درنگ و تاخیر کمتر از
تشخیص خودکار تعداد دوربینها و امکان کالیبراسیون خودکار •
ــاي  • ــودکار مارکره ــري خ ــکان اندازه گی ــا ام ــازار ب ــود در ب ــزار موج ــا نرم اف تنه

ــزار ــک نرم اف ــاال در ی ــرعت ب ــا س ــوي ب ــیو و ویدئ ــو و پس اکتی
امکان اتصال چند رایانه به server نرم افزار به صورت هزمان •
امکان ثبت و پردازش هاي دست هاي براي بررسي داده ها در یک ردیف •

ــاخت  ــت س ــز حرک ــت و آنالی ــاي ثب دوربین ه
ــوئد ــي Qualisys س کمپان

شــرکت Qualisys بــا ســابقه اي طوالنــي در زمینه هــاي ورزشــي، 
پزشــکي و مهندســي در حــوزه دوربین هــاي ثبــت حرکــت بــا 
ــد. از  ــت مي کن ــا فعالی ــات و ویژگي ه ــیعي از امکان ــف وس طی
ــوارد  ــه م ــوان ب ــا مي ت ــن دوربین ه ــاي ای ــه ویژگي ه جمل

زیــر اشــاره کــرد:
سرعت باالي گرفتن تصاویر در رزولوشن هاي متعدد •
ثبت با تاخیر بسیار کم براي کاربردهاي مختلف •
پشتیباني از مارکرهای اکتیو و پسیو •
با قابلیت ارتقاء براي استفاده در زیر آب  •
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دستگاه اسکن کف پا با تکنولوژی کمپانی RSscan international بلژیک
ایــن سیســتم قابلیــت اندازه گیــری دقیــق و ســریع بــه صــورت دینامیــک و بــا رزولوشــن بــاال فشــار کــف پــا و ثبــت حــرکات آن  را دارا ســت. 
از مهم تریــن کاربردهــای آن می تــوان بــه آنالیــز کلینیکــی، ورزشــی و پژوهشــی اشــاره نمــود. امــکان مقایســه ی اندازه گیــری یــک بیمــار یــا 

بیــن بیمــاران متعــدد نیــز در نرم افــزار فراهــم شــده اســت.
مدل دستگاهابعادفرکانس نمونه برداریاتصال به رایانهکاربرد

Hz 200mm 12×418×578footscan-0.5 (قابل ارتقا تا 500)USB 2.0(يا Analog)راه رفتن

Hz 200mm 12×418×1068footscan-1 (قابل ارتقا تا 500 )USB 2.0(يا Analog)راه رفتن و دویدن

 TecnoBody ارزیابی تعادل بدن ساخت کمپانی
ایتالیا

این سیستم تست و تمرین تعادل دارای ویژگی های عملکردی زیر می باشد:
ارزیابی ایستایی به تناسب وزن بدن بیمار •
حالت هــای ممکــن ایســتایی: دینامیــک کامــل، اســتاتیک کامل،بلــوک تــک  •

محــوری جلو-عقــب، بلــوک تــک محــوری چپ-راســت.
دینامیــک: 15 درجــه شــیب از وضعیــت افقــی بــه همــه جهــات. بــا بیشــینه  •

ــری 0/1 درجــه  رزولوشــن اندازه گی
نرخ نمونه برداری اندازه گیری: 20 هرتز •
ظرفیت بار بیمار: 150 کیلوگرم – با دقت اندازه گیری 0/1 کیلوگرم •
دارای سیستم پنوماتیک اتوماتیک  •
دارای سیستم تک پدالی و دوپدالی •

دارای ماژول های ارزیابی ایستایی استاتیک:
مشکالت تعادلی، قابلیت پیش ارزیابی، ارزیابی تک محوری و 

چندمحوری، ارزیابی مهارت ها و عدم تعادل، ارزیابی دینامیک/
زمان، ارزیابی توانایی حفظ تعادل، ارزیابی بار جزئی و کلی ، 

تمرین های Pong و Light، الکترومیوگرافی با نرم افزار قابل نصب 
بر روی نرم افزار Prokin، ارزیابی در وضعیت نشسته
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