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� LCD دارای نمایشگر 

امکان شناسایی وزن بیمار بصورت هوشمند �

� LCD امکان نمایش فشار اتوماتیک برحسب وزن بیمار بر روی

� Real  Time امکان مشاهده فشار سلول های هوایی به صورت

N1N
ew

 sm
art system

 for acute care 
• ppu جنس سلول

• cell on cell سلول ها

دارای سنسور فشار زیر بیمار  •

كاور دور زیپ دار از جنس استرچ آنتي باكتریال •

دارای سیستم  MEHA Q.R )برای تعویض سریع سلول ها( •

پمپ
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كاوردور زیپ دار از جنس استرچ آنتي باكتریال •

Meha Q.R برای تعویض سریع سلول ها •

قابل استفاده برای بیماران سوختگی و یا دارای شکستگی های  •
موضعی بدن

• Meha Cell دارای 108 عدد

Meha CPR )در صورت نیاز به احیاء قلبی و ریوی بیمار( •

امکان حذف واحدی از هر سلول متناسب با موضع آسیب دیده  •
بدن

Meha Side )ساپورترهای کنار تشک( •

مجهز به دو پمپ داخلی برای اطمینان از عملکرد مطلوب دستگاه  �

پمپ هوای دیجیتال �

�  Low Pressure نمایشگرهای دیداری و شنیداری

نمایشگرهای دیداری و شنیداری قطع جریان برق �

تأمین هوای داخلی كمپرســور از پشت فیلتر جهت جلوگیری از  �
ورود هوای آلوده به داخل سلول

دارای نویزگیــر داخلــی جهــت جلوگیــری از ایجــاد نویــز برای  �
دستگاههای مجاور

� Auto Firm دارای ویژگی

� Auto Static دارای ویژگی

� Alternative دارای ویژگی

امکان تنظیم سیکل تناوب با توجه به درجه ریسک بیمار �

پمپ بســیار كم صدا و user friendly با حداقل مصرف انرژی  �
مطابق استاندارد

� )120 kg   پمپ هوشمند )بدون نیاز به تنظیم دستی اپراتور تا وزن

 دارای سنسور هوشمند قطع كاركرد كمپرسور جهت صرفه جویی  �
در مصرف برق

قابلیت برگشت از حالت Static به حالت Alternative بصورت  �
خودكار در صورت فراموشی پرسنل

پمپ مقاوم در برابر نفوذ آب �

� Rubber دارای كمپرسور دیافراگمی از بهترین جنس

�  Comfort Control دارای پنل

كمپرسورها دارای لرزه گیر )آنتی شوک( �

دارای بست كمپرسور �

MS-2288

پمپ
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كاوردور زیپ دار از جنس استرچ آنتي باكتریال •

• Blower low Air loss Mattress system

كاهش ایجاد زخم های بستر فشاری •

ایجاد یک سطح كم فشار و غیرمتناوب )یکنواخت( •

میزان خروجی بهینه هوا •

ارتقا سطح مراقبتی بیمار •

مکانیسم Turbo برای پمپ تشک •

 Turbo Fan



كاوردور زیپ دار از جنس استرچ آنتي باكتریال •

دارای 20 سلول مجزاء عرضی •

دارای خاصیت L.A.L )سیســتم هوا رسانی و گردش هوای داخل  •
تشک جهت جلوگیری از تعرق بیمار(

دوخت سلول، فركانس دارای 10 سال گارانتی •

• Pillow cell دارای قابلیت

دارای CPR سهل و آسان •

دارای كانکتور ترانســپورت جهت ترانســفر بیمار )در صورت  •
نیاز به جابجایی بیمار به وسیله تخت، با استفاده از این کانکتور امکان 

جابجایی بیمار فراهم خواهد شد.(

دارای شلنگ ضد حریق •

امکان حذف تا 5 سلول در حین انجام كار •

MS-2220
مجهز به دو پمپ داخلی برای اطمینان از عملکرد مطلوب دستگاه  �

پمپ هوای دیجیتال �

�  Low Pressure نمایشگرهای دیداری و شنیداری

نمایشگرهای دیداری و شنیداری قطع جریان برق �

تأمین هوای داخلی كمپرسور از پشت فیلتر جهت جلوگیری از  �
ورود هوای آلوده به داخل سلول

دارای نویزگیــر داخلــی جهــت جلوگیــری از ایجاد نویــز برای  �
دستگاه های مجاور

� Auto Firm دارای ویژگی

� Auto Static دارای ویژگی

� Alternative دارای ویژگی

امکان تنظیم سیکل تناوب با توجه به درجه ریسک بیمار �

پمپ بســیار كم صدا و user friendly با حداقل مصرف انرژی  �
مطابق استاندارد

� )120 kg  پمپ هوشمند )بدون نیاز به تنظیم دستی اپراتور تا وزن

دارای سنسور هوشمند قطع كاركرد كمپرسور جهت صرفه جویی  �
در مصرف برق

قابلیت برگشت از حالت Static به حالت Alternative بصورت  �
خودكار در صورت فراموشی پرسنل

پمپ مقاوم در برابر نفوذ آب �

� Rubber دارای كمپرسور دیافراگمی از بهترین جنس

�  Comfort Control دارای پنل

كمپرسورها دارای لرزه گیر )آنتی شوک( �

دارای بست كمپرسور �

پمپ
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كاوردور زیپ دار از جنس استرچ آنتي باكتریال •

دارای 20 سلول مجزاء عرضی •

دارای خاصیت L.A.L )سیســتم هوا رسانی و گردش هوای داخل  •
تشک جهت جلوگیری از تعرق بیمار(

دوخت سلول، فركانس دارای 10 سال گارانتی •

• Pillow cell دارای قابلیت

دارای CPR سهل و آسان •

دارای كانکتور ترانســپورت جهت ترانســفر بیمار )در صورت  •
نیاز به جابجایی بیمار به وسیله تخت، با استفاده از این کانکتور امکان 

جابجایی بیمار فراهم خواهد شد.(

دارای شلنگ ضد حریق •

امکان حذف تا 5 سلول در حین انجام كار •

دارای نگهدارنده سلول •

MS-1220
مجهز به دو پمپ داخلی برای اطمینان از عملکرد مطلوب دستگاه  �

�  Low Pressure نمایشگرهای دیداری و شنیداری

نمایشگرهای دیداری و شنیداری قطع جریان برق �

تأمین هوای داخلی كمپرســور از پشت فیلتر جهت جلوگیری از  �
ورود هوای آلوده به داخل سلول

دارای نویزگیــر داخلــی جهــت جلوگیــری از ایجــاد نویــز برای  �
دستگاه های مجاور

� Auto Static دارای ویژگی

� Alternative دارای ویژگی

پمپ بســیار كم صدا و user friendly با حداقل مصرف انرژی  �
مطابق استاندارد

 دارای سنسور هوشمند قطع كاركرد كمپرسور جهت صرفه جویی  �
در مصرف برق

پمپ مقاوم در برابر نفوذ آب �

� Rubber دارای كمپرسور دیافراگمی از بهترین جنس

�  Comfort Control دارای پنل

كمپرسورها دارای لرزه گیر )آنتی شوک( �

دارای بست كمپرسور �

امکان شناسایی وزن بیمار بصورت هوشمند �

پمپ
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كاوردور زیپ دار از جنس استرچ آنتي باكتریال •

دارای 20 سلول مجزاء عرضی •

دارای خاصیت L.A.L )سیســتم هوا رسانی و گردش هوای داخل  •
تشک جهت جلوگیری از تعرق بیمار(

دوخت سلول، فركانس دارای 10 سال گارانتی •

• Pillow cell دارای قابلیت

دارای CPR سهل و آسان •

دارای كانکتور ترانســپورت جهت ترانســفر بیمار )در صورت  •
نیاز به جابجایی بیمار به وسیله تخت، با استفاده از این کانکتور امکان 

جابجایی بیمار فراهم خواهد شد.(

دارای شلنگ ضد حریق •

امکان حذف تا 5 سلول در حین انجام كار •

دارای بست سلول •

پمپ هوای دیجیتال �

�  Low Pressure نمایشگرهای دیداری و شنیداری

نمایشگرهای دیداری و شنیداری قطع جریان برق �

تأمین هوای داخلی كمپرســور از پشت فیلتر جهت جلوگیری از  �
ورود هوای آلوده به داخل سلول

دارای نویزگیــر داخلــی جهــت جلوگیــری از ایجــاد نویــز برای  �
دستگاه های مجاور

� Auto Firm دارای ویژگی

� Auto Static دارای ویژگی

� Alternative دارای ویژگی

امکان تنظیم سیکل تناوب با توجه به درجه ریسک بیمار �

پمپ بســیار كم صدا و user friendly با حداقل مصرف انرژی  �
مطابق استاندارد

� )120 kg   پمپ هوشمند )بدون نیاز به تنظیم دستی اپراتور تا وزن

 دارای سنسور هوشمند قطع كاركرد كمپرسور جهت صرفه جویی  �
در مصرف برق

پمپ مقاوم در برابر نفوذ آب �

� Rubber دارای كمپرسور دیافراگمی از بهترین جنس

�  Comfort Control دارای پنل

كمپرسور دارای لرزه گیر )آنتی شوک( �

دارای بست كمپرسور �

MS-1120
پمپ
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كاوردور زیپ دار از جنس استرچ آنتي باكتریال •

دارای 20 سلول مجزاء عرضی •

دارای خاصیت L.A.L )سیســتم هوا رسانی و گردش هوای داخل  •
تشک جهت جلوگیری از تعرق بیمار(

دوخت سلول، فركانس دارای 10 سال گارانتی •

• Pillow cell دارای قابلیت

دارای CPR سهل و آسان •

دارای كانکتور ترانســپورت جهت ترانســفر بیمار )در صورت  •
نیاز به جابجایی بیمار به وسیله تخت، با استفاده از این کانکتور امکان 

جابجایی بیمار فراهم خواهد شد.(

دارای شلنگ ضد حریق •

امکان حذف تا 5 سلول در حین انجام كار •

�  Low Pressure نمایشگرهای دیداری

تأمین هوای داخلی كمپرســور از پشت فیلتر جهت جلوگیری از  �
ورود هوای آلوده به داخل سلول

دارای نویزگیــر داخلــی جهــت جلوگیــری از ایجــاد نویــز برای  �
دستگاه های مجاور

� Auto Static دارای ویژگی

� Alternative دارای ویژگی

پمپ بســیار كم صدا و user friendly با حداقل مصرف انرژی  �
مطابق استاندارد

پمپ مقاوم در برابر نفوذ آب �

� Rubber دارای كمپرسور دیافراگمی از بهترین جنس

كمپرسور دارای لرزه گیر )آنتی شوک( �

دارای بست كمپرسور �

پمپ

MS-1115



كاوردور زیپ دار از جنس استرچ آنتي باكتریال •

دارای 20 سلول مجزاء عرضی •

دارای خاصیت L.A.L )سیســتم هوا رسانی و گردش هوای داخل  •
تشک جهت جلوگیری از تعرق بیمار(

دوخت سلول، فركانس دارای 10 سال گارانتی •

• Pillow cell دارای قابلیت

دارای CPR سهل و آسان •

دارای كانکتور ترانســپورت جهت ترانســفر بیمار )در صورت  •
نیاز به جابجایی بیمار به وسیله تخت، با استفاده از این کانکتور امکان 

جابجایی بیمار فراهم خواهد شد.(

دارای شلنگ ضد حریق •

امکان حذف تا 5 سلول در حین انجام كار •

MS-1020

�  Low Pressure نمایشگرهای دیداری

تأمین هوای داخلی كمپرســور از پشت فیلتر جهت جلوگیری از  �
ورود هوای آلوده به داخل سلول

دارای نویزگیــر داخلــی جهــت جلوگیــری از ایجــاد نویــز برای  �
دستگاه های مجاور

� Alternative دارای ویژگی

پمپ بســیار كم صدا و user friendly با حداقل مصرف انرژی  �
مطابق استاندارد

پمپ مقاوم در برابر نفوذ آب �

� Rubber دارای كمپرسور دیافراگمی از بهترین جنس

كمپرسور دارای لرزه گیر )آنتی شوک( �

دارای بست كمپرسور �

پمپ
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كاوردور زیپ دار از جنس استرچ آنتي باكتریال •

• )10pcs &  سلول فومی( TPU سلول از جنس

دارای CPR سهل و آسان   •

 ابعاد : 200×89×12 )سانتی متر( •

• CCU تشک ویژه جهت

• Foam and Air دارای تکنولوژی جدید

(Foam & Air) 

�  Low Pressure نمایشگرهای دیداری

تأمین هوای داخلی كمپرســور از پشت فیلتر جهت جلوگیری از  �
ورود هوای آلوده به داخل سلول

دارای نویزگیــر داخلــی جهــت جلوگیــری از ایجــاد نویــز برای  �
دستگاه های مجاور

� Alternative دارای ویژگی

پمپ بســیار كم صدا و user friendly با حداقل مصرف انرژی  �
مطابق استاندارد

پمپ مقاوم در برابر نفوذ آب �

� Rubber دارای كمپرسور دیافراگمی از بهترین جنس

كمپرسور دارای لرزه گیر )آنتی شوک( �

دارای بست كمپرسور �

پمپ



مجهز به دوپمپ داخلی جهت اطمینان از عملکرد مطلوب دستگاه  �

پمپ هوای دیجیتال �

�  Low Pressure نمایشگرهای دیداری و شنیداری

نمایشگرهای دیداری و شنیداری قطع جریان برق �

تأمین هوای داخلی كمپرســور از پشت فیلتر جهت جلوگیری از  �
ورود هوای آلوده به داخل سلول

دارای نویزگیــر داخلــی جهــت جلوگیــری از ایجــاد نویــز برای  �
دستگاه های مجاور

� Auto Firm دارای ویژگی

� Auto Static دارای ویژگی

� Alternative دارای ویژگی

امکان تنظیم سیکل تناوب با توجه به درجه ریسک بیمار �

پمپ بســیار كم صدا و user friendly با حداقل مصرف انرژی  �
مطابق استاندارد

� )120 kg   پمپ هوشمند )بدون نیاز به تنظیم دستی اپراتور تا وزن

دارای سنسور هوشمند قطع كاركرد كمپرسور جهت صرفه جویی  �
در مصرف برق

قابلیت برگشت از حالت Static به حالت Alternative بصورت  �
خودكار در صورت فراموشی پرسنل

پمپ مقاوم در برابر نفوذ آب �

� Rubber دارای كمپرسور دیافراگمی از بهترین جنس

�  Comfort Control دارای پنل

كمپرسورها دارای لرزه گیر )آنتی شوک( �

دارای بست كمپرسور �

MS-2215 

كاوردور زیپ دار از جنس استرچ آنتي باكتریال •

دارای خاصیت L.A.L )سیســتم هوا رسانی و گردش هوای داخل  •
تشک جهت جلوگیری از تعرق بیمار(

دوخت سلول، فركانس دارای 10 سال گارانتی •

• Pillow cell دارای قابلیت

دارای CPR سهل و آسان •

دارای كانکتور ترانســپورت جهت ترانســفر بیمار )در صورت  •
نیاز به جابجایی بیمار به وسیله تخت، با استفاده از این کانکتور امکان 

جابجایی بیمار فراهم خواهد شد.(

دارای شلنگ ضد حریق •

امکان حذف تا 5 سلول در حین انجام كار •

پمپ
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�  Low Pressure نمایشگرهای دیداری و شنیداری

نمایشگرهای دیداری و شنیداری قطع جریان برق �

تأمین هوای داخلی كمپرسور از پشت فیلتر جهت جلوگیری از ورود  �
هوای آلوده به داخل سلول

دارای نویزگیر داخلی جهت جلوگیری از ایجاد نویز برای دستگاه های  �
مجاور

� Auto Static دارای ویژگی

� Alternative دارای ویژگی

پمپ بسیار كم صدا و user friendly با حداقل مصرف انرژی مطابق  �
استاندارد

 دارای سنسور هوشمند قطع كاركرد كمپرسور جهت صرفه جویی در  �
مصرف برق

پمپ مقاوم در برابر نفوذ آب �

� Rubber دارای كمپرسور دیافراگمی از بهترین جنس

�  Comfort Control دارای پنل

كمپرسورها دارای لرزه گیر )آنتی شوک( �

دارای بست كمپرسور �

كاوردور زیپ دار از جنس استرچ آنتي باكتریال •

دارای خاصیت L.A.L )سیســتم هوا رسانی و گردش هوای داخل  •
تشک جهت جلوگیری از تعرق بیمار(

دوخت سلول، فركانس دارای 10 سال گارانتی •

• Pillow cell دارای قابلیت

دارای CPR سهل و آسان •

دارای كانکتور ترانســپورت جهت ترانســفر بیمار )در صورت  •
نیاز به جابجایی بیمار به وسیله تخت، با استفاده از این کانکتور امکان 

جابجایی بیمار فراهم خواهد شد.(

دارای شلنگ ضد حریق •

امکان حذف تا 5 سلول در حین انجام كار •

MS-1215
پمپ



پمپ هوای دیجیتال �

�  Low Pressure نمایشگرهای دیداری و شنیداری

نمایشگرهای دیداری و شنیداری قطع جریان برق �

تأمین هوای داخلی كمپرسور از پشت فیلتر جهت جلوگیری از ورود  �
هوای آلوده به داخل سلول

دارای نویزگیر داخلی جهت جلوگیری از ایجاد نویز برای دستگاه های  �
مجاور

� Auto Firm دارای ویژگی

� Auto Static دارای ویژگی

� Alternative دارای ویژگی

امکان تنظیم سیکل تناوب با توجه به درجه ریسک بیمار �

پمپ بسیار كم صدا و user friendly با حداقل مصرف انرژی مطابق  �
استاندارد

� )120 kg   پمپ هوشمند )بدون نیاز به تنظیم دستی اپراتور تا وزن

 دارای سنسور هوشمند قطع كاركرد كمپرسور جهت صرفه جویی در  �
مصرف برق

پمپ مقاوم در برابر نفوذ آب �

� Rubber دارای كمپرسور دیافراگمی از بهترین جنس

�  Comfort Control دارای پنل

كمپرسور دارای لرزه گیر )آنتی شوک( �

دارای بست كمپرسور �

 MS-1120s

كاوردور زیپ دار از جنس استرچ آنتي باكتریال •

دارای خاصیت L.A.L )سیســتم هوا رسانی و گردش هوای داخل  •
تشک جهت جلوگیری از تعرق بیمار(

دوخت سلول، فركانس دارای 10 سال گارانتی •

• Pillow cell دارای قابلیت

دارای CPR سهل و آسان •

دارای كانکتور ترانســپورت جهت ترانســفر بیمار )در صورت  •
نیاز به جابجایی بیمار به وسیله تخت، با استفاده از این کانکتور امکان 

جابجایی بیمار فراهم خواهد شد.(

دارای شلنگ ضد حریق •

امکان حذف تا 5 سلول در حین انجام كار •

پمپ
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�  Low Pressure نمایشگرهای دیداری

تأمین هوای داخلی كمپرسور از پشت فیلتر جهت جلوگیری از ورود  �
هوای آلوده به داخل سلول

دارای نویزگیر داخلی جهت جلوگیری از ایجاد نویز برای دستگاه های  �
مجاور

� Auto Static دارای ویژگی

� Alternative دارای ویژگی

پمپ بسیار كم صدا و user friendly با حداقل مصرف انرژی مطابق  �
استاندارد

پمپ مقاوم در برابر نفوذ آب �

� Rubber دارای كمپرسور دیافراگمی از بهترین جنس

كمپرسور دارای لرزه گیر )آنتی شوک( �

دارای بست كمپرسور �

MS-1115s

كاوردور زیپ دار از جنس استرچ آنتي باكتریال •

دارای خاصیت L.A.L )سیســتم هوا رسانی و گردش هوای داخل  •
تشک جهت جلوگیری از تعرق بیمار(

دوخت سلول، فركانس دارای 10 سال گارانتی •

• Pillow cell دارای قابلیت

دارای CPR سهل و آسان •

دارای كانکتور ترانســپورت جهت ترانســفر بیمار )در صورت  •
نیاز به جابجایی بیمار به وسیله تخت، با استفاده از این کانکتور امکان 

جابجایی بیمار فراهم خواهد شد.(

دارای شلنگ ضد حریق •

امکان حذف تا 5 سلول در حین انجام كار •

پمپ



�  Low Pressure نمایشگرهای دیداری

تأمین هوای داخلی كمپرسور از پشت فیلتر جهت جلوگیری از ورود  �
هوای آلوده به داخل سلول

دارای نویزگیر داخلی جهت جلوگیری از ایجاد نویز برای دستگاه های  �
مجاور

� Alternative دارای ویژگی

پمپ بسیار كم صدا و user friendly با حداقل مصرف انرژی مطابق  �
استاندارد

پمپ مقاوم در برابر نفوذ آب �

� Rubber دارای كمپرسور دیافراگمی از بهترین جنس

كمپرسور دارای لرزه گیر )آنتی شوک( �

دارای بست كمپرسور �

MS-1015

كاوردور زیپ دار از جنس استرچ آنتي باكتریال •

دارای خاصیت L.A.L )سیســتم هوا رسانی و گردش هوای داخل  •
تشک جهت جلوگیری از تعرق بیمار(

دوخت سلول، فركانس دارای 10 سال گارانتی •

• Pillow cell دارای قابلیت

دارای CPR سهل و آسان •

دارای كانکتور ترانســپورت جهت ترانســفر بیمار )در صورت  •
نیاز به جابجایی بیمار به وسیله تخت، با استفاده از این کانکتور امکان 

جابجایی بیمار فراهم خواهد شد.(

دارای شلنگ ضد حریق •

امکان حذف تا 5 سلول در حین انجام كار •

پمپ



15

�  Low Pressure نمایشگرهای دیداری

تأمین هوای داخلی كمپرسور از پشت فیلتر جهت جلوگیری از ورود  �
هوای آلوده به داخل سلول

دارای نویزگیر داخلی جهت جلوگیری از ایجاد نویز برای دستگاههای  �
مجاور

� Alternative دارای ویژگی

پمپ بسیار كم صدا و user friendly با حداقل مصرف انرژی مطابق  �
استاندارد

پمپ مقاوم در برابر نفوذ آب �

� Rubber دارای كمپرسور دیافراگمی از بهترین جنس

كمپرسور دارای لرزه گیر )آنتی شوک( �

دارای بست كمپرسور �

MS-1015 T 

 )ویژه اطفال(

كاوردور زیپ دار از جنس استرچ آنتي باكتریال •

• NICU ویژه بخش های

• Pillow Cell امکان ایجاد حالت

دارای ابعاد 160×70 و 140×70 سانتیمتر •

پمپ



�  Low Pressure نمایشگرهای دیداری

تأمین هوای داخلی كمپرسور از پشت فیلتر جهت جلوگیری از ورود  �
هوای آلوده به داخل سلول

دارای نویزگیر داخلی جهت جلوگیری از ایجاد نویز برای دستگاه های  �
مجاور

� Alternative دارای ویژگی

پمپ بسیار كم صدا و user friendly با حداقل مصرف انرژی مطابق  �
استاندارد

پمپ مقاوم در برابر نفوذ آب �

� Rubber دارای كمپرسور دیافراگمی از بهترین جنس

كمپرسور دارای لرزه گیر )آنتی شوک( �

دارای بست كمپرسور �

MS-1014 

كاوردور زیپ دار از جنس استرچ آنتي باكتریال •

دوخت سلول، فركانس دارای 10 سال گارانتی •

دارای كانکتور ترانســپورت جهت ترانســفر بیمار )در صورت  •
نیاز به جابجایی بیمار به وسیله تخت، با استفاده از این کانکتور امکان 

جابجایی بیمار فراهم خواهد شد.(

دارای شلنگ ضد حریق •

پمپ



17

دارای نویزگیر داخلی جهت جلوگیری از ایجاد نویز برای دستگاه های  �
مجاور

� Alternative دارای ویژگی

پمپ بسیار كم صدا و user friendly با حداقل مصرف انرژی مطابق  �
استاندارد

پمپ مقاوم در برابر نفوذ آب �

� Rubber دارای كمپرسور دیافراگمی از بهترین جنس

ارتفاع مفید 10 سانتیمتر •

• Low Risk 

تشک مواج حبابی Bubble دوالیه •

• Ventilation دارای خاصیت

دارای تنظیم كننده فشار خروجی هوا •

از جنس پلی اورتان •

MS-25

پمپ



ارتفاع مفید 5 سانتیمتر •

• Low Risk

تشک مواج حبابی Bubble تک الیه •

• Ventilation دارای خاصیت

دارای تنظیم كننده فشار خروجی هوا •

از جنس پلی اورتان •

MS-15

دارای نویزگیر داخلی جهت جلوگیری از ایجاد نویز برای دستگاه های  �
مجاور

� Alternative دارای ویژگی

پمپ بسیار كم صدا و user friendly با حداقل مصرف انرژی مطابق  �
استاندارد

پمپ مقاوم در برابر نفوذ آب �

� Rubber دارای كمپرسور دیافراگمی از بهترین جنس

پمپ
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تنوع در ضخامت فوم هوشمند •

تکیه گاه مناسب برای بدن از سر تا پا •

دارای كاور استرچ  ور زیپ دار از جنس PU، ضد آب و ضد حساسیت •

تسهیل در جریان گردش خون و جلوگیری از گرفتگی عضالت •

دارای 3 سال گارانتی •

مورد استفاده در بخش های بستری عمومی و تخصصی، متناسب با شرایط بیمار •

ارتفاع 12 سانتیمتر •

Anti Bacterial Stretch Cover

Memory Foam

High Density Foam

MF-8×4تشک فوم هوشمند 



 تشک فوم هوشمند

تنوع در ضخامت فوم هوشمند •

تکیه گاه مناسب برای بدن از سر تا پا •

دارای كاور استرچ دور زیپ دار از جنس PU، ضد آب و ضد حساسیت •

تسهیل در جریان گردش خون و جلوگیری از گرفتگی عضالت •

دارای 3 سال گارانتی •

مورد استفاده در بخش های بستری عمومی و تخصصی، متناسب با شرایط بیمار •

ارتفاع 12 سانتیمتر •

Anti Bacterial Stretch Cover

Memory Foam

High Density Foam

MF-9×3



 تشک فوم هوشمند اطفال
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تنوع در ضخامت فوم هوشمند •

تکیه گاه مناسب برای بدن از سر تا پا •

دارای كاور استرچ دور زیپ دار از جنس PU ، ضد آب و ضد حساسیت •

تسهیل در جریان گردش خون و جلوگیری از گرفتگی عضالت •

دارای 3 سال گارانتی •

مورد استفاده در بخش های بستری عمومی و تخصصی، متناسب با شرایط بیمار •

• )NICU( دارای ابعاد 160×70 و 140×70 سانتیمتر و سایزهای ویژه نوزادان

ارتفاع 12 سانتیمتر )ارتفاع 4 سانتی متر برای نوزادان( •

MF-9×3



MF-10×2

دارای تنوع در ابعاد و ضخامت اسفنج •

دارای كاور استرچ دور زیپ دار از جنس PU، ضد آب و ضد حساسیت •

دارای اسفنج با دانسیته 40 •

دارای دوام و طول عمر باال •

دارای 2 سال گارانتی •

قابلیت گردش هوا •

مورد استفاده در بخش های بستری عمومی متناسب با شرایط بیمار •

 تشک فوم بستری



23

 تشک فوم بستری اطفال

دارای تنوع در ابعاد و ضخامت اسفنج •

دارای كاور استرچ دور زیپ دار از جنس PU، ضد آب و ضد حساسیت •

دارای اسفنج با دانسیته 40 •

دارای دوام و طول عمر باال •

دارای 2 سال گارانتی •

قابلیت گردش هوا •

مورد استفاده در بخش های بستری عمومی متناسب با شرایط بیمار •

• )NICU( دارای ابعاد 160×70 و 140×70 سانتیمتر و سایزهای ویژه نوزادان

ارتفاع 12 سانتیمتر )ارتفاع 4 سانتی متر برای نوزادان( •

MF-10×2



 کاور استرچ

دارای دو مدل  دور زیپ دار و دور كش دار •

با قابلیت كشسانی از دو طرف •

نفوذ ناپذیر در برابر مایعات •

نفوذ پذیر در برابر هوا •

قابل شستشو •

با قابلیت اتوكالو •

• Anti Bacterial

• Anti Oder

از جنس پلی اورتان •

ضد حساسیت •

کاور معمولی
دارای دو مدل  دور زیپ دار و دور كش دار •

نفوذ ناپذیر در برابر مایعات •

نفوذ پذیر در برابر هوا •

قابل شستشو •

• Anti Bacterial

• Anti Odor

• PVC از جنس

ضد حساسیت •

قابل استفاده برای تمامی مدل های تشک و  ارتفاع های مختلف •


