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 مشخصات :
 میلی متر 83×  36×  25  ابعاد :

 LEDبا نمایش  وضعیت باطری ، میزان شارژ  نمایشگر :
ولــت قابل شـارژ   3.7پلیمر -دارای تغذیه باطـری لیتیوم  تغذیه :

 با محافظ مدار شارژ  Micro Usbاز طریق پـورت 

مدار ورودی بیمار ) کامال ایزوله شده،حفاظت شده در برابر 
 الکتروشوک (

دارای نرم افزار اختصاصی جهت نصب بر روی  نرم افزار :

 انواع گوشی موبایل و رایانه
 درجه سانتی گراد  50تا  0دمای محیط : شرای محیطی 

 کاناله  3رکوردگیری به صورت 
امکان ذخیره اطالعات در موبایل یا رایانه به همراه ثبت زمان و 

 مشخصات بیمار و ارسال به پزشک معالج به طور خودکار

Specifications: 
Dimensions: 83 × 36 × 25 mm 
Display: Displays battery status, charge level 

with LED 
Power supply:3.7V rechargeable lithium -

polymer battery power supply via Micro Usb 
port with charging circuit protector 
Patient input circuit (fully isolated, 
electroshock protected) 
Software: Has dedicated software for 

installation on a variety of mobile phones and 
computers 
Environmental conditions: Ambient 

temperature 0 to 50 ° C 
• 3-channel recording 
• Ability to save information on mobile or 
computer along with recording the time and 
details of the patient and sending it to the 
treating physician automatically 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 ECG گجت

) پایش وضعیت بیمار از راه دور( با کمک   RPMشرکت پیوند فن آوای گیتی در راستای همیاری با صنعت پزشکی کشور در تولید محصوالت 

) الکترو کاردیو گرام( نموده است که عالوه بر قیمت کم نسبت به محصوالت  ECGمتخصصـان امر اقـدام به طراحی و تولیـد دستـگاه پرتابل 

 مشابه خارجی، امکان رقابت با این محصوالت را نیز به خوبی دارا میباشد. 

ز جهت گردن آوی بودن )باتری( ، سبک و کم حجم بودن ، دقت باال در اندازه گیری , دارا میتوان به مصرف بسیار کم برقاز مزیتهای این دستگاه 

 و قابلیت تعویض پد اشاره نمود.رابط بلوتوث جهت اتصال به گوشی موبایل به منظور  ارسال داده ها به پزشک  یحمل ، دارا

ECG Gadget 
Payvand Fan Avaye Giti Company, in order to cooperate with the country's medical industry in the production of RPM 

(Remote Patient Monitoring) products, with the help of specialists, has designed and produced a portable ECG device 

(electrocardiogram), which in addition to low price compared to Similar foreign products can compete well with these 

products. 

The advantages of this device include very low power consumption (battery), light and small volume, high accuracy in 

measurement, having a necklace for carrying, has a Bluetooth interface to connect to a mobile phone to send data to 

the doctor and replaceable pad. 
 

 

 

 

 

  

 آدرس : 

 بلوار شهدای صادقیه جنوبی-خیابان ستارخان  –تهران 

     2واحد -18پالک -نبش کوچه پرویز

 1451773441کدپستی: 

 021 - 44284095 - 44286090تلفن: 

 021- 44218753نمابر:  

 

Address:  

Second Unit - No. 18 

Corner of Parviz Alley  

South Shohada Sadeghieh Boulevard  

Sattar Khan Street- Tehran - IRAN  

Postal Code: 1451773441 

Phone: +98-(21)-44286090 - 44284095   

Fax +98-(21)-44218753  

 

WWW.MPFG.IR 

Mail:Info@mpfg.ir 

http://www.mpfg.ir/

