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آرسـان تجـارت آبـاریس در یك نگـاه

شركت آرسان تجارت آباریس با هدف تمركز بر فروش سبد كاالهای مربوط به لوازم جانبی دستگاه های مانیتورینگ 

ش��امل پالس اكس��یمتر، ECG و ...، در سال 1395 و بعنوان زیرمجموعه ش��ركت فراطب جراح تاسیس گردید.

تاسیس این شركت در راستا ی خدمت رسانی هر چه بهتر و تخصصی تر به مراكز بیمارستانی و مشتریان صورت 

پذیرفت. ش��رکت فراطب جراح، تاس��یس ش��ده در سال 1385، شرکتی پیش��رو در ارائه تجهیزات پزشکی ایران 

بش��مار می رود. از آنجاییکه بازار های جهانی، منطقه ای و داخلی پزش��کی، پیوسته در حال تغییر بوده و مطابق 

با آن، نیاز ها و انتظارات مشتریان و مصرف کنندگان نیز تغییر می کند. شرکت با اهمیت دادن به مصرف کنندگان 

و استقبال از ایده های جدید، تالش دارد تا همراه با نیازهای روز، گام بردارد و با شبکه توزیع حرفه ای خود قادر 

است تا بازار های داخلی و همچنین صادرات به کشورهای همسایه را انجام دهد.

در حال حاضر کاالهای تامین ش��ده توس��ط این شرکت از طریق  سیستم فروش حرفه ای خود در سرتاسر کشور 

توزیع می گردد و کاالهای تولیدی نیز از همین طریق بدس��ت مش��تریان )ش��امل بیمارس��تان ها، مراکز درمانی، 

کلینیک ها و ...( خواهد رسید.

فعالیت این شرکت در زمینه تولید لوازم جانبی دستگاه های مانیتورینگ، الكتروكاردیوگراف، پروب های پالس اكسیمتر 

و الكتروشوك، با توجه به اهمیت حساسیت سالمت بیماران از سال 1395 بر پایه شعار سازمانی خود " به ارتقا سالمت 

جامعه متعهدیم " آغاز و طراحی آن شروع گردیده است. به همین منظور و به جهت تامین كاالهای مورد نیاز بیمارستانها 

و مراكز درمانی كشور و در راستای سیاست های كالن كشور در خصوص تولید باكیفیت داخلی، افزایش اشتغال زایی، 

استفاده از امكانات بومی و داخلی و عدم وابستگی به تولیدات خارجی، طراحی كارخانه فراطب جراح در دو فاز اجرایی 

و در زمینی به وسعت 15000 مترمربع آغاز گردید كه فاز اول آن در نیمه دوم سال 1396 به بهره برداری خواهد رسید.
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اهداف اصلی تولید
 برخورداری بیماران از كلیه تجهیزات مورد نیاز با كمترین هزینه

 تولید محصوالت با کیفیت مطلوب مطابق با استانداردهای الزم االجرا و بر اساس نیاز سنجی بیمارستان ها و مراکز درمانی

 همكاری، مشاوره و راه اندازی با شركت های معتبر بین المللی

این ش��رکت توانس��ته اس��ت با بهره گیری از توان و تجربه مدیران و كاركنان ش��ركت و نیز حمایت های مراكز 

درمانی و بیمارس��تانی كش��ور، روند رو به رشد خود را حفظ کرده و در حال حاضر به عنوان یکی از شرکت های 

معتبر در زمینه عرضه تجهیزات مصرفی به بخش عمده ای از مراکز درمانی و بیمارستانی کشور به فعالیت خود 

ادامه دهد.

لذا با مدنظر قرار دادن موضوع ارتقای سالمت به عنوان محور اصلی فعالیت های خود همواره سعی کرده است 

تا کاالهایی با کیفیت باال و در حد استانداردهای جهانی را جهت ارائه در بازار ایران تهیه و ارائه نماید و در این 

راس��تا توانسته است استانداردهای بین المللی کیفیت ش��امل ISO90001 و ISO13485 را نیز دریافت نماید. 

ضمن اینکه برخورداری از استانداردهای بین المللی از جمله CE، FDA و CFDA از جمله مالک های اصلی شرکت 

در انتخاب ش��رکای بین المللی اش برای تامین تجهیزات پزش��کی بوده است. شرکت در طول سال های فعالیت 

خود توانس��ته اس��ت با حمایت و پشتیبانی مشتریان خود، موقعیتی مناسب و معتبر در بازار به دست آورد. در 

حال حاضر محصوالت و خدمات ما در بیش از 800 مرکز درمانی و بیمارس��تانی معتبر در کلیه اس��تان های کشور 

مورد استفاده قرار می گیرد.

گروه کاالها
ش��رکت آرس��ان تجارت آباریس در راس��تای تامین انواع لوازم جانبی دس��تگاه های مانیتورینگ به ش��رح زیر، به 

بیمارستان ها فعالیت خدمات می رساند:

پ��روب پال��س انگش��تی، كاب��ل بیم��ار، كاب��ل مانیتورین��گ، كاب��ل الكتروش��وك، دس��تبند و پ��وآر، كاب��ل 

تس��ت ورزش، ان��واع كاغذه��ای پزش��كی، كاف مانیتورین��گ، كاف فشارس��نج دس��تی و پ��د پی��س میك��ر

و ساير اكسسوری های مصرفی.

مشتریان ما
موفقیت شرکت در طول سال های فعالیت خود بیش از هر چیز، مرهون حسن نظر و حمایت های مشتریان بوده 

و از این بابت مدیون آنها می باشیم. لذا تالش داریم تا تمام توان خود را برای جلب رضایت مشتریان بکار گیریم. 

به منظور شناسایی و جذب مشتریان، فروش و ارائه محصوالت و خدمات، شرکت در تالش است تا به کمک نرم 

افزار مدیریت مناسب و یکپارچه ارتباط با مشتریان )Microsoft Dynamic CRM( مدیریت اثر بخش این حوزه 

حیاتی از فعالیت های خود را محقق سازد.



خدمات تحویل کاال 
ش��رکت ب��ه منظور تامین به موق��ع نیازهای ضروری مراکز درمانی و بیمارس��تانی، خدمات تحویل س��ریع را به 

اجرا گذاش��ته شده است. قابلیت های داخلی که تضمین کننده اجرای این برنامه است، شامل برنامه ریزی دقیق 

سفارشات، نگهداری حداقل موجودی ها در سطح مناسب، بهره گیری از سیستم اطالعاتی جامع، رویه های دقیق 

داخلی در زمینه تحویل کاال و در نهایت همکاری با شرکت های حمل و نقل معتبر برای تحویل به موقع و سریع 

سفارش��ات می باشد. همچنین به منظور اطمینان از تامین به موقع و بدون وقفه کاالهای موردنیاز مراکز درمانی 

و بیمارستانی، رویه هایی برای پیگیری و اطمینان از تحویل کاالهای سفارش داده شده به اشخاص موردنظر در 

مراکز، تدوین و به اجرا گذاشته شده است. در نهایت شرکت به عنوان یک تامین کننده مطمئن تجهیزات پزشکی 

از شرکت های بین المللی، این امکان را در اختیار مراکز قرار می دهد تا با تامین نیازهای خاص آنها در گروههای 

کاالیی شرکت، شرایطی را برای تامین سریع و آسان کاالها ایجاد نماید.

نظرسنجی و دریافت بازخورد مشتریان
مش��تریان به عنوان یکی از مهمترین ش��رکای ما، نقش به س��زا و مهمی در مدیریت موثر امور دارند. به منظور 

حداکثر سازی نقش مشتریان در شرکت، برنامه های نظرسنجی و رضایت سنجی از مشتریان به اجرا گذاشته شده 

است. در این برنامه ها که به صورت دوره ای به اجرا گذاشته می شود نظرات مشتریان در مورد موضوعات مختلف 

از قبیل کیفیت، فروش، خدمات، تحویل و …جمع آوری ومورد بررسی قرار می گیرد و در نهایت بر اساس نظرات 

مشتریان، اصالحات و بهبودهای موردنیاز در رویه های داخلی انجام می گردد. هدف نهایی این خدمات، کسب 

رضایت مشتریان از طریق بهبودهای مستمر در شرکت می باشد.

گارانتی و خدمات پس از فروش
به منظور تامین ش��رایط مناس��ب برای عملکرد مطلوب کاالهای این شرکت در مراکز درمانی و بیمارستانی، كلیه 

كاالها دارای گارانتی تعویض یکساله می باشد.
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 انواع پروب های پالس اكسیمتر قابل استفاده بر روی دستگاه های مانیتورینگ

 متناسب با انواع دستگاه پالس اكسیمتر رومیزی

 دارای دو نوع طول بلند )3 متری( و طول كوتاه )یك متری( به همراه رابط پروب

 در مدل های گیره ای، سیلیكونی، وای سنسور

 در سه سایز بزرگسال، اطفال و نوزاد 

) Spo2 Sensor ( پروب پالس اكسی متر
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)Spo2 Sensor( پروب پالس اكسی متر

DIASCOPE2,GAMME 8000,S&WARTEMA/S&W

ATHENA 9050,9060ARTEMA & SW

BIONET

3040,3100,3101,3300,3301,3302,330
3,3304,3401,9100,9200,ADVISOR,

WITARA
BCI

AUTOCORR,FINGERPRINT,MINI 
TORR,MINI TORR PLUSBCI

BPM200,700,GUARDIANBIOSYS

BPM300BIOSYS

BITMOS

ALL
BRUKER/ 
ODAM

DINAMAP 8700,8710,8721,9700,9710,8280,
8720, PLUSCRITICON
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)Spo2 Sensor( پروب پالس اكسی متر

501,503,504,508,531,1100,POET,PONI,SC
HOLARCRITICARE(CSI)

ACCUSTAT, ACCUTOR 3/4 SAT,ACCUTORR 
PLUS,PASSPORTDATASCOPE

LIGHT NONITOR,M-ESTPR,OSCAR II,OSP 
200,SATLITE TRANS,ULTSVI,

DATEX-
OHMEDA

OXISAT 315 - ABADISDOLPHIN

DINAMAP,PROCARE,PRO
Series V2,PRO1000V3,

DASH2000/ 3000/4000/5000
GE MARQUETTE

UT4000 A/F/A PRO/F PRO,UT6000AGOLDWAY

SMU, SMK, SMV,EAGLE 
1000,200,3000,CARDIOSERVHELLIGE

OXYCARD,INNOCARE-TINNOMED

SCOUT ES,SCOUT+/+1/+2/+3/+4INVIVO-M.D.E
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)Spo2 Sensor( پروب پالس اكسی متر

7840,7845,7137,MICROMON,MINIMON,SUP
ERMON,KOLORMON,TRACKMONKONTRON

M010LOHMEIER

ALL - 14 PinMASIMO

PEC(Rainbow, Radical 7) - 20 PinMASIMO

POX 12 MONITORMEDLAB

MP100,MP110,MP111,MP200S,MP400,MP50
0,MP1000MEK

MP1200MEK

PM-5093,600,5000,6000,8000,9000MINDRAY 40°

ALLMINDRAY 60°

NBP- 95,180.185,190,195,3900,4000NELLCOR
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)Spo2 Sensor( پروب پالس اكسی متر

NPB-209/5,N-390,N-3000,N3100,
N-6000(W/OXISMART),295-395NELLCOR

N-095,N-550(OXIMAX),N600, 
N595,N600,N5500,N751, 

MEDIANA,YM-2002 Series,IV 
MEDICAL,PLANT

NELLCOR

AL-800PA  MODULE,
BSM-110,2101/2,7100,7200,

OLV-1100A,LIFESCOPE
NIHON KOHDEN

BSM-4104A,4114A
BSM-2301K,2303K,4103,9510J/KNIHON KOHDEN

AL900P MODULE,
BSM-1102,9510,OGS-2000NIHON KOHDEN

8700,8800,7500i,PALMASAT2500,AVA
NT 9600,9700NONIN

8600, 8500/8700/8800/9600/9700NONIN

500,510,511,505,515B/C,520,72
00,7100,OXYPLETH, HANDHELD 

512,513,710,745
NOVAMETRIX

300,305,340,900,960P,5305PALCO

78352 A/C,78354 A/C,78834C,MERLIN 
M1020A,M1024A, M1025 A/B 

M1205A,M1350B.M1722 A/B,M1732 
A/B,M2475 B, MIRACLE SYSTEM

PHILIPS (HP)
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)Spo2 Sensor( پروب پالس اكسی متر

VIRIDIA, M3/M4, MP60, M3000A, M3001A, 
M3500A, M4735A, M2600A, M2601A

PHILIPS (HP)

VIRIDIA A1:M3921A, 
M3923A,A3:M3927A,M3929A PHILIPS (HP)

LIFEPACK 12PHYSIO
CONTROL

LIFEPACK 20PHYSIO
CONTROL

OXIMETR OX-1,ARGUS PROSCHILLER

MICRO2,SIRECUST 404-1,700,630,SIREM 
MODULESIEMENS

SC 6000,7000,8000,9000,DRAGERSIEMENS

90419,90604,90651-03, 90651A-17 
90419-01,90501,90651A-07,90351-D/GM,90465,90466

90351-0/6,90465,90466,90467,
90489,90615A,IM77,PC EXPRESS

SPACELABS

 90651-08,90496 ULTRAMEWSPACELABS

BASIC M & AEDSERIESZOLL 
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پروب های پالس اكسی متر یك متری

MASIMO

MASIMO

NELLCOR

NELLCOR
OXIMAX

BCI- DB9

DOLPHIN
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 در سه سایز بزرگسال، اطفال و نوزاد
 ضد حساسيت در نوع پارچه ای و فومی

 دارای چسب قوی و طول عمر باال

 پروب دارای دقت باال در هنگام اندازه گیری
 همراه با ایمنی باال و چسبندگی مناسب

 قابل استفاده بر روی انواع دستگاه مانیتورینگ
 متناسب با انواع دستگاه پالس اكسیمتر رومیزی

پروب یكبارمصرف پارچه ای بزرگسال/نوزاد
NELLCOR OXIMAX

پروب یكبارمصرف پارچه ای بزرگسال/نوزاد
NELLCOR

پروب یكبارمصرف پارچه ای بزرگسال/نوزاد
NIHONKOHDEN

پروب یكبار مصرف فومی بزرگسال/نوزاد
NELLCOR

پروب یكبار مصرف فومی بزرگسال/نوزاد
MASIMO

) Disposable Spo2 Sensor ( پروب پالس اكسی متر یكبار مصرف
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Bargraph, SPO2 Waveform, SPO2, PR پارامترهای قابل اندازه گیری 
AAA2 تغذیه با باطری 

 نشان دادن ولتاژ پائین باطری
 وزن 50 گرم

 قابلیت خاموش شدن اتوماتیك بعد از 16 ثانیه
 قابالستفاده دربیمارستان،كلینیك، درمانگاه، مطب، اورژانس، آمبوالنس ومنازل

 قابلیت استفاده مداوم بیش از 30 ساعت
 صفحه LED رنگی با شفافیت باال
 قابل تنظيم به همراه آالرم صوتی

Bargraph, SPO2 Waveform, SPO2, PR پارامترهای قابل اندازه گیری 
AAA2 تغذیه با باطری 

 نشان دادن ولتاژ پائین باطری
 وزن 50 گرم

 قابلیت خاموش شدن اتوماتیك بعد از 16 ثانیه
 قابل استفاده در بیمارستان، كلینیك، درمانگاه، مطب، اورژانس، آمبوالنس ومنازل

 قابلیت استفاده مداوم بیش از 30 ساعت
 صفحه LCD با شفافیت باالژ

Bargraph, SPO2 Waveform, SPO2, PR پارامترهای قابل اندازه گیری 
AAA2 تغذیه با باطری 

 نشان دادن ولتاژ پائین باطری
 وزن 50 گرم

 قابلیت خاموش ش��دن اتوماتیك بعد از 10 ثانیه )قابل تنظيم(
 قابل استفاده دربیمارستان،كلینیك، درمانگاه، مطب، اورژانس، آمبوالنس ومنازل

 قابلیت استفاده مداوم بیش از 30 ساعت
 صفحه OLED رنگی با شفافیت باال

Android, IOS قابلیت استفاده از بلوتوث در سیستم های 

) Finger Tip Pulse Oximeter ( دستگاه پالس اكسی متر انگشتی

A مدل

B مدل

C مدل



w
w
w
.arsantejaratabaris.com

15

BRUKER
ODAMHELLIGE

GE- MARQUETTEGOLDWAY

MEKDATEX

MINDRAY 
PM9000,PM7000
PM8000

BIOSYS

KONTRONNIHON
KOHDEN 12 pin

 متناسب با انواع دستگاه مانیتورینگ

 دارای دو مدل طول بلند )یك تكه( و ماژوالر )ترانك همراه لید وایر(

 دارای سه نوع 3، 4 و 5 لید

) Monitoring Cabels ( كابل های مانیتورینگ

) Monitoring Cabels ( كابل های مانیتورینگ
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PHILIPS/HPKONTRON

PHILIPS/HPGOLDWAY

SPACELABS

S&W(ARTEMA)

SAADAT

) Monitoring Cabels ( كابل های مانیتورینگ

MDEBIOCARE

سایر برندها

WELCH ALLYNCSI

NECDATASCOPE

RGBINVIVO

 دارای انواع تك لول و دو لول

 در دو مدل تیوب دار و تيوبلس

 در هفت سایزبزرگسال، اطفال و نوزاد

 ) NIBP Cuff ( كاف فشارسنج
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كاف تیوب دار
66-46 سانتی متر تك لول

ال
س�

زرگ
ب 47-33 سانتی متر تك لول

35-27 سانتی متر تك لول

66-46 سانتی متر دو لول

47-33 سانتی متر دو لول

35-27 سانتی متر دو لول

28-20 سانتی متر تك لول

ال
ف�

اط 20-14 سانتی متر تك لول

28-20 سانتی متر دو لول

20-14 سانتی متر دو لول

15-10 سانتی متر تك لول
اد

وز
ن� 16-9 سانتی متر تك لول

15-10 سانتی متر دو لول

16-9 سانتی متر دو لول

كاف بدون تیوب
56/5-45 سانتی متر تك لول

ال
س�

زرگ
ب 46-35/5 سانتی متر تك لول

36/5-27/5 سانتی متر تك لول

56/5-45 سانتی متر دو لول

46-35/5 سانتی متر دو لول

36/5-27/5 سانتی متر دو لول

28-20 سانتی متر تك لول

ال
ف�

اط 21/5-13/8 سانتی متر تك لول

28-20 سانتی متر دو لول

21/5-13/8 سانتی متر دو لول

14/8-9 سانتی متر تك لول

اد
وز

ن� 14/8-9 سانتی متر تك لول

10/8-5/8 سانتی متر تك لول

10/8-5/8 سانتی متر تك لول

NIBP Cuff كاف فشارسنج
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كاف های یكبار مصرف

سايز يك / دولول نوزاد

سايز دو / دولول نوزاد

سايز سه / دولول اطفال

سايز چهار / دولول اطفال

سايز يك / تك لول نوزاد

سايز دو / تك لول نوزاد

سايز سه / تك لول اطفال

سايز چهار / تك لول اطفال
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 دارای دو نوع تك لول و دو لول

 دارای كانكتور اتصال به كاف

 دارای كانكتور اتصال به دستگاه مانيتورينگ

) NIBP HOSE( NIBP شيلنگ

) Capno Sampling Cannula ( لوله نمونه گيری

) DC Shock Cables ( كابل الكتروشوك

PHILIPS HP ZOLL-
LIFEPACK9

PHILIPS HP NIHON
KOHDEN

CARDIOSERVLIFEPACK 20

SCHILLER

CORPUISسایر برندها

PRIMIDICK
CODMASTER

PHIYSIO-CONTROL
IR BEXEN-DEFIBEX-700
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) ECG Cable ( كابل الكتروكاردیوگراف

KONTRONDR.LEEBTLسایر برندها

CAREWELLCARDIETTEINNOMED

TRISMEDISOMEDMORTARA

CARDIOM PELUSESAOTEASPEL

BIONETHP

BURDIK

SCHILLER(AT102
CS200,AT10 
PLUS
AT104PC,AT110)
- P 80

DAVINSA
NIHON KOHDEN
DOING JUANG
CARDIOLINE(NEW)
BIOCARE

FUKUDA
DENSHI-

GE- MAK 500 
MAC 1200

FUKUDA ME
ME500-ME110
ME120

Simens

KENZ110-KENZ
108- KENZ
320-KENZ
102-KENZ 601

CARDIOLINE
/SUZUKEN-
DELTA KENZ106
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 دارای دو سایز بزرگسال و اطفال
 عدم ایجاد نویز در هنگام استفاده

 استحكام مناسب جهت استفاده طوالنی مدت
 دارای روكش كلرید نقره

 رسانايی باال و مقاوم در برابر ژل و آب

 دارای دو سایز بزرگسال و اطفال
 دارای دو نوع تك رنگ و شش رنگ

 سبك و با قدرت مكندگی مناسب
 عدم ایجاد نویز در هنگام استفاده

 دارای روكش كلرید نقره
 رسانايی باال و مقاوم در برابر ژلو آب

 دقت باال در سیگنالهای خروجی
 استفاده آسان و سریع

 طراحی مدار جهت استفاده طوالنی مدت
 تغذيه با باطری

 ) ECG Clamps ( دستبند الكترو كاردیوگراف

) Patient Cable ( كابل تست ورزش

) ECG Suction ( پوآر الكتروكاردیوگراف

   ) Simulator ECG Cable ( سیمیالتور
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) Medical Papers( كاغذ های پزشكی

انواع كاغذ های ) ECG ( فتال، مانيتورينگ و الكتروشوك

High Glossy 110 HD كاغذ 
High Glossy 110 HD كاغذ 

High Quality 110 s كاغذ 

انواع كاغذ های سنوگرافی و اكوگرافی شامل

كاربردمشخصاتنوع دستگاهسایز

110mm×18 mm110انواع دستگاه HGسونو - اكو

110mm×20 mm110انواع دستگاه HDسونو - اكو

110mm×20 mm110انواع دستگاه Sسونو - اكو
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كاربردمشخصاتنوع دستگاهسایز

70mm×100 mmSCHILLERكتابی 200 برگیECG

80mm×70 mmSCHILLER AT101/P8000كتابی 300 برگیECG

90mm×70 mmESAOTE P80كتابی 400 برگیECG

210mm×295 mmHELLIGE MAC1200/1600كتابی 150 برگیECG

215mm×280 mmMORTARA R.E Scribeكتابی 250 برگیECG

216mm×280 mmMORTARA R.ELI250I/350كتابی 250 برگیECG

214mm×280 mmMARQUTTE 9402-020كتابی 300 برگیECG

210 mmBIONET FC-700رولی 25 متریECG

60mmDavinsa-CARDIOLINEرولی 15 متریECG

210mmDAVINSA E.T.START 200/K600رولی 20 متریECG

130mmDAVINSA E.T.START 100/K300Pرولی 25 متریECG

120mmDAVINSA- CARDIOLINE AR1200رولی 20 متریECG

50mmDavinsaرولی 25 متریECG

90mm×90 mmSCHILLER AT1-SPIROV.SP1كتابی 400 برگیECG

210mm×280 mmSCHILLER AT102/OTE P8000كتابی 200 برگیECG

90mm×90 mmHELLIGE MAC500/MICROSMARTكتابی 360 برگیECG

110mm×140 mmFUKUDA FX7202 OP222TEكتابی 142 برگیECG

63mm×100 mmFUKUDA ME063F30-H03كتابی 300 برگیECG

145mm×150 mmFUKUDA/for CARDISUNY ALPHA 600/620AXكتابی 400 برگیECG

210mm×140 mmNIHON KOHDEN FQW210-3-140كتابی 214 برگیECG

110mm×140 mmNIHON KOHDENكتابی 142 برگیECG

210mm×300 mmESAOTE ARCHIMEDكتابی 200 برگیECG

130mm×135 mmEK53-56 DELTA 300-360كتابی 370 برگیECG

112mm×150 mmINNOMEDكتابی 270 برگیECG
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كاربردمشخصاتنوع دستگاهسایز

112mm×90 mmKENZ CARDICO 302كتابی 300 برگیECG

104mm×100 mmSIEMENS CARDIOSTAT 31كتابی 300 برگیECG

104mm×100 mmSIEMENS CARDIOSTAT 31كتابی 300 برگیECG

50mm×120 mmSPACELABSكتابی 250 برگیECG

50mmرولی شطرنجی 25 متریECG

55mmرولی 25 متریECG

60mmرولی 25 متریECG

57mmرولی 25 متریECG

63mmرولی 25 متریECG

80mmرولی شطرنجی 25 متریECG

110mmرولی شطرنجی 25 متریECG

152mm×90 mmCOROMETRIX 4305 BAO/DAOفتال مانیتورینگكتابی 160 برگی

152mm×90 mmCOROMETRIX 4305 AAO/CAOفتال مانیتورینگكتابی 160 برگی

130mm×120 mmBISTOS BT300 FS130-120-30Rفتال مانیتورینگكتابی 250 برگی

152mm×150 mmTOITU 0030-005فتال مانیتورینگكتابی 200 برگی

152mm×150 mmTOITU 0030-019فتال مانیتورینگكتابیماركر دار 200 برگی

112mm×90 mmCadence/Edanفتال مانیتورینگكتابی 150 برگی

150mm×100 mmHP M1911A AM67فتال مانیتورینگكتابی 150 برگی

112mm×120 mmBIOSYS BFM800/BFMفتال مانیتورینگكتابی 250 برگی

112mm×100 mmGOLDWAY UT3000Aفتال مانیتورینگكتابی 200 برگی

215 mmBIONET FC-700فتال مانیتورینگرولی 20 متری

151mmBIONET FC-400فتال مانیتورینگرولی 20 متری

110mm×100 mmCONTEC CMS800Gفتال مانیتورینگكتابی 150 برگی

90mm×90 mmZOLLالكتروشوككتابی 200 برگی

50mm×100 mmNIHON KOHDEN FQS50-3-100الكتروشوككتابی 300 برگی

210mm×140 mmSCHILLER AT10تست ورزشكتابی 250 برگی

210mm×150 mmESAOTE ACTA  FORMULA v.8085تست ورزشكتابی 200 برگی


