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 مشخصات :
 سانتیمتر 5.5×2.8×3.15ابعاد : 

یری گجهت نمایش مقادیر اندازه صفحه نمایشگر گرافیکی: 
 شده و وضعیت عملکردی گجت

 AAAعدد باتری  2تغذیه : 
دارای نرم افزار اختصاصی جهت نصب بر نرم افزار : 

روی انواع گوشی موبایل و رایانه و امکان ذخیره اطالعات 
در موبایل یا رایانه به همراه ثبت زمان و مشخصات بیمار 

 و ارسال به پزشک معالج به طور خودکار
 درجه سانتی گراد 50تا  0دمای محیط شرایط محیطی : 

 

Specifications: 
Dimensions:5.5×2.8×3.15 cm 
Graphic display: to display measured 
values and gadget performance status 
Power supply: 2 AAA batteries 
Software: Has dedicated software for 
installation on a variety of mobile phones 
and computers and the ability to store 
information on mobile phones or 
computers along with recording the time 
and patient details and sending to the 
treating physician automatically 
Environmental conditions: Ambient 
temperature 0 to 50 ° C 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 پالس اکسیمتر  گجت
 کمک متخصصان با دور( راه از بیمار وضعیت پایش) RPM محصوالت تولید در کشور پزشکی صنعت با همیاری راستای در گیتی آوای فن پیوند شرکت

 این اب رقابت امکان خارجی، محصوالت مشابه به نسبت ترکم قیمت بر عالوه که است نموده اکسیمتر پالس دستگاه تولید و طراحی به اقدام امر

 .میباشد دارا خوبی به نیز را محصوالت

 ابطر گیری، صفحه نمایش گرافیکی و مجهز بودن به اندازه در باال دقت ، بودن حجم کم و باتری، سبک بسیار مصرف به میتوان دستگاه این مزیتهای از

 .نمود اشاره پزشک به ها داده ارسال منظور به موبایل گوشی به اتصال جهت بلوتوث
Pulse oximeter gadget 
Payvand Fanavaye 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 experts, has designed and produced a pulse oximeter device, which in addition 

to lower prices compared to similar foreign products, It also competes well with these products. 

The advantages of this device include high battery consumption, light and compact, high accuracy in measurement, graphic 

display and being equipped with a Bluetooth interface to connect to a mobile phone to send data to the doctor. 
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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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