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تجهیزات پزشکى مورد نیاز خود را از مجموعه ما بخواهید.

یکتا تجهیزات نوین بوعلى مى تواند به موسسه شما در ارائه تجهیزات تخصصى مناسب در زمینه هاى مختلفى از قبیل قلب و 

عروق، ارتوپدى و ابزار جراحى کمک کند.

یکتا تجهیزات نوین بوعلى مجموعه بزرگى، متشکل از متخصصین کارآمد کمپانى هاىGulf Trading & Distribution Corp  و

 MEC DPI  مى باشد و از 20 سال تجربه بین المللى بهره مى برد. مجموعه ما حضور مثمرثمرى در قاره هاى مختلف دارد  و به طور مداوم

 درحال گسترش مى باشد.

ما سالیانه در برترین رویدادهاى پزشکى جهان از جمله Arab Health در دبى، Medica در دوسلدورف، نمایشگاه پزشکى

آسیا در سنگاپور، ExpoMED در مکزیک، FIME در میامى و Medic East Africa درنایروبى شرکت مى کنیم.

تیم ما متعهد است تا به متخصصین پزشکى سراسرکشور بهترین خدمات را ارئه دهد. به همین منظور، ما مشتاقانه به دنبال 

همکارى با شما و تأمین نیازهاى شما در حوزه تجهیزات پزشکى هستیم.

The Best Choice for Body Temperature Management

ایمن 
قابل اعتماد

کاربری آسان

American Brand 



زیراندازھای گرم کننده مورد استفاده حین عمل ھای جراحی

رواندازھا و زیراندازھای گرم کننده مخصوص اطفال

رواندازھای گرم کننده مورد استفاده پس از عمل ھای جراحی سایر رو اندازھای گرم کننده

Model: IOB- 005

Model: IOB- 012
Model: IOB- 014

Model: IOB- 007

Model: IOB- 015
Model: IOB- 004 Model: IOB- 007 Model: IOB- 022 Model: IOB- 017

Model: IOB- 005

Model: IOB- 016 Model: IOB- 023Model: IOB- 020

Model: IOB- 009

Model: IOB- 009 Model: IOB- 010 Model: IOB- 011 Model: IOB- 006
91cm x 80cm

Large Pediatric
Underbody

160cm x 80cm

Spinal
Underbody

215cm x 100cm

Lithotomy
Underbody

170cm x 100cm

Full Access
Underbody

215cm x 100cm

Pediatric
Underbody

Pediatric
Lower Body

142cm x 100cm

Pediatric Long

110cm x 64cm
(200cm x 17cm)

Pediatric
Full Body

170cm x 100cm 91cm x 80cm

Pediatric
Underbody

Large Pediatric
Underbody

152cm x 100cm 

Adult
Full Body

Pediatric
Full Body

170cm x 100cm 

 Care

210cm x 100cm 180cm x 120cm 

Chest Access 

210cm x 120cm

Cath Lab

180cm x 74cm 
(380cm x 17cm)

Surgical Access

210cm x 120cm 142cm x 120cm

Cardiac

150cm x 74cm

Cardiac Access

انواع رواندازھا و زیراندازھای گرم کننده

  
IOB Warming Unit مشخصات 

ابعاد: ارتفاع * عرض* عمق
وزن:

55dBA :سطح صداى نسبى
دماى اجرایى

دماى باال:
دماى متوسط:
دماى پایین: 

رتبه بندى دستگاه:

فیلتر:
استانداردها:

43º ± 3ºC (109.4º ± 5.4ºF)

38º ± 3ºC (100.4º ± 5.4ºF)

32º ± 3ºC (89.6º ± 5.4ºF)

فیلتر µm 0/2 با اثربخشی باال، مدت زمان کارایی: 1000-500 ساعت
IEC 60601-1, IEC 60601-1-2, IEC 60601-1-8, IEC 80601-2-35

110-120VAC,60HZ,10A
220-240VAC,50HZ,8A

Model: IOB- 008
210cm x 120cm

Lower Body
Model: IOB- 003 Model: IOB- 021 Model: IOB- 002

142cm x 120 cm 215cm x 80cm 

XL Upper Body

195cm x 64cm 

Upper Body Torso
Model: IOB- 001 Model: IOB- 019

142cm x 120cm    142cm x 120cm

رواندازھای گرم کننده مورد استفاده حین عمل ھای جراحی

Dual Porto Torso Full Body Surgical 
Model: IOB- 018
210cm x 120cm

22cm*22cm*28cm

5.4 kg



15° C -30° C :دمای نسبی
رطوبت ھوا: ≤90 ٪

80 kPa -106 kPa :فشار

  750 W  گرمای تولیدی  حدودا

1000 W :المنت حرارتی
جریان نشتی: 

23 L/s 50 یا cfm :2900 ، حداکثر جریان ھوا  rpm موتور دمنده: سرعت اجرایی: حدودا
توان مصرفی: 

10  A ،کابل برق: 5 متر

فیوزھا:

مطابق با الزامات استاندارد 

1500 W :اوج مصرف
750 W :متوسط مصرف

مشخصات الکتریکی

مشخصات سیستم ایمنی
دمای پیشنھادی برای محیط اجرایی دستگاه

لوله خرطومی: انعطاف پذیر و سازگار با سیستم گرم کننده

مشخصات ظاھری

مدت زمان پیشنھادی برای تعویض فیلتر: ھر ١٢ ماه یکبار یا پس از ٥٠٠ ساعت استفاده از دستگاه
وضعیت قرارگیری : دستگاه را می توان بر روی پایه نگھدارنده نصب، روی پایه ھای چرخ دار آویزان

 و یا بر روی ھر گونه سطح سخت دیگری قرار داد.

ویژگی ھا و پارامترھای محصول

حفاظت در برابر اضافه ولتاژ:  از طریق فیوز دوبل

 ،(٥٨° C    ٣° C ٥٨ و علی الخصوص° c در دماھای باالتر از )زنگ ھشدار: در صورت افزایش بیش از حد دما
چراغ نشانگر قرمزرنگ شروع به چشمک زدن می کند، زنگ ھشدار به صدا در می آید، گرم کننده و دمنده دستگاه

خاموش می شوند،چراغ نشانگر عملکرد خاموش شده و ھمچنین کلیدھای صفحه کنترل از کار می افتند.
پیام خطا; پیام"خطای سیستم" روی صفحه LCD به نمایش در آمده و زنگ ھشدار به صدا در می آید. 

ترموستات: مجھز به مدار  الکترونیکی مستقل؛ قطع کننده تعبیه شده در دستگاه سبب خاموش شدن
گرم کننده می گردد. به این طریق ھوای انتھای لوله پایین تراز C °٥٨ (به نوعی C °٣ ±C °٥٨) باقی میماند. 

مشخصات دمایی

+_

+_
IEC 60601-1 

12A (110 - 120 VAC) 
8A (220 - 240 VAC) 


