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 خصات :مش
 هشدارها:

هشدار های فنی، شامل قطع حس گرهای گجت از -1
بیمار، خاموش شدن گجت به دلیل خالی شدن باتری و 

 مشکالت فنی دیگر
هشدارهای پزشکی، شامل نامنظمی های ریتم قلب، -2

 نوسانات ضربان قلب و ... می باشد
 کاربرها:

تکنسین پشتیبانی که وظایف پشتیبانی فنی سایت را -1
 عهده دارد بر
تکنسین تجهیزات که وظیفه پشتیبانی از گجت ها را -2

 بر عهده دارد
تکنسین پزشکی که وظایف پایش لحظه ای وضعیت -3

 بیمار بر اساس اطالعات دریافتی از گجت ها را دارد

Specifications: 
Warnings: 
1-Technical warnings include disconnecting the 

gadget sensors from the patient, turning off the 
gadget due to battery drain, and other technical 
issues 
2-Medical warnings include heart rhythm 

irregularities, heart rate fluctuations, and more 
Users: 
1-Support technician who is responsible for the 

technical support of the site 
2-Equipment technician who is responsible for 

supporting gadgets 
3-Medical technician who has the task of 

instantly monitoring the patient's condition 
based on information received from gadgets 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 گجت های پزشکی  نسایت پشتیبا
به ایجاد یک سایت پشتیبان برای پایش لحظه ای و ثبت  وضعیت عالئم پزشکی  اقداموای گیتی در راستای اهداف پزشکی خود آ شرکت پیوند فن

 است. نمودهو ...( استفاده میکنند،  Oximetryو  ECGبیمارانی که از گجت های پزشکی این شرکت ) 
 تمام گجت های طراحی شده توسط این شرکت به صورت لحظه ای اطالعات وضعیت بیمار بر حسب نوع گجت را به این سایت ارسال میکنند و اطالعات

 .باشد.این سایت قابلیت تشخیص و اعالم هشدارهای اعالم شده را به کاربر داردپردازش شده توسط کاربر قابل مشاهده می 

ن در آ از دیگر امکانات این سایت، ایجاد پرونده پزشکی برای هر بیمار می باشد که سوابق قبلی بیماری و حتی سوابق اطالعات قبلی گجت ها و نوع
 عات را فیلتر کرده و مشاهده کرد.آن ذخیره می شود که حتی می توان در یک بازه زمانی اطال

Medical gadget support site  
In line with its medical goals, Payvand Fanavaye Giti Company has created a support site for instant monitoring and recording 

the medical symptoms of patients who use the company's medical gadgets (ECG, Oximetry, etc.). 

All gadgets designed by this company instantly send patient status information according to the type of gadget to this site and 

the information processed by the user is visible. This site has the ability to detect and send the warnings announced to the 

user. 

Another feature of this site is creating a medical file for each patient, in which the previous records of the disease and even 

the previous records of gadgets and its type are stored, in which the information can even be filtered and viewed in a period 

of time. 
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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  
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