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                                           فردایی بهتر



                       چشم بند فتوتراپی نوزاد

کاربرد :

ویژگی ها :

سایز بزرگ :

(جهت نوزادان نارس)

(جهت نوزادان نرمال)

1

21 Cm

24 Cm

ü

ارمغان رفاه جامع (ارج)
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Newborn Eye Shield

Model: ARJ

Application

To protect the newborns’ eyes during phototherapy treatment

Device features

Anti allergy

 It has a protective layer

Small size:  21 Cm (for premature newborns) 

Large size:  24 Cm (for normal newborns) 

 50 pieces in a box

Medical packaging

ü

www.Amed.irwww.Amed.ir
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                       اکسیژن هود

انواع اکسیژن هود: 

                       زاویه دار

کاربرد:

ویژگی :

شفاف با ضخامت مناسب

ü

ارمغان رفاه جامع (ارج)
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Oxygen Hood

Application

A chamber that is placed on the patient's head to 
provide breathing with a high percentage of oxygen. 

Model

310

315

320

325

330

335

345

200*170*150

230*210*170

255*240*190

250*240*190

310*305*230

310*305*230

400*400*300

4.9

7.4

11.5

11.5

21.0

21.0

48.0

Model

350

355

360

210*210*140

240*230*170

280*235*210

5.8

9.3

13.8

Capacity (Lit)

Capacity (Lit)

Device features

Transparent with suitable thickness 

ü

www.Amed.ir
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  تخت بستري (کات) نوزاد

مدل : ارج

ویژگی هاي دستگاه:

ویژگی هاي انتخابی دستگاه:

مشخصات دستگاه:

77 * 45 * 21 (Cm)  

یک سال گارانتی و 10 سال خدمات پس از فروشارمغان رفاه جامع (ارج)
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Infant Bed

 Selective feature

Bassinet

Wheels

 pink– blue – greenColors

* * (Cm)Dimensions

* (Cm)

(Kg)Weight

95 48 88

77 45

12.5

Model: ARJ 

Device features

Transparent bassinet (unbreakable)

Changeability of the angle of the chamber pot to three modes

Electrostatic powder coating

Silent Plastic wheels 

Bassinet
 dimensions * 21

1 year guarantee and 10 years after sales services

Has a compartment for storing accessories 

www.Amed.ir
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                       تخت بستري (کات) نوزاد

مدل :آریو

ویژگی هاي دستگاه:

 داراي محفظه بسته شفاف جهت جابجایی بین بخشی

 قابلیت اتصال اکسیژن به محفظه

 رنگ پودري الکترواستاتیک

 اتصالات استیل 

 چرخ هاي پلاستیکی بدون صدا

ویژگی هاي انتخابی دستگاه:

 چرخ هاي کاور فلزي

 در سه رنگ آبی - صورتی - سبز

مشخصات دستگاه:

 60 * 36 * 28 (Cm): ابعاد محفظه 

یک سال گارانتی و 10 سال خدمات پس از فروشارمغان رفاه جامع (ارج)
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Infant Bed

Model: ARIO

 Transparent enclosure (unbreakable)

  Oxygen input port

  Electrostatic powder coating

  Silent Plastic wheels 

Selective feature 

Wheels

Colors

Dimensions

Enclosure

dimensions

Weight

 pink – blue – green

* * (Cm)

* (Cm)

(Kg)

66 47 112

60 36

14

* 28

Device features

1 year guarantee and 10 years after sales serviceswww.Amed.ir
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تخت بستري (کات) نوزاد

مدل: ارمغان  و رفاه

ویژگی هاي دستگاه:

ویژگی هاي انتخابی دستگاه:

مشخصات دستگاه :

9 (Kg) : وزن دستگاه رفاه   

یک سال گارانتی و 10 سال خدمات پس از فروشارمغان رفاه جامع (ارج)
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Infant Bed

Model: Armaghan & Refah

Device features 

   Transparent bassinet (unbreakable) 

   Electrostatic powder coating

   Silent Plastic wheels 

 Selective feature

Bassinet

Wheels

 pink– blue – greenColors

      
(Cm)Dimensions

(Cm)
      

Bassinet dimensions

(Kg) Weight Armaghan

(Kg) Weight Refah

13

9

80*47*98

77*45*21

1 year guarantee and 10 years after sales serviceswww.Amed.ir
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مدل : جامع

ویژگی هاي دستگاه:

کشو جهت نگهداري اقلام مورد نیاز

 چرخ هاي پلاستیکی بدون صدا

ویژگی هاي انتخابی دستگاه:

 چرخ هاي کاور فلزي

مشخصات دستگاه:

تخت بستري (کات) نوزاد

یک سال گارانتی و 10 سال خدمات پس از فروشارمغان رفاه جامع (ارج)



Infant Bed

12

 Selective feature

With or without Drawer

* * (Cm)Dimensions

* (Cm)
Enclosure

 dimensions

(Kg)Weight

Model: Jame

Device features 

 Transparent walls to monitor the baby

The walls can be opened 

Silent Plastic wheels 

Ability to hospitalize four infants at the same time

90 65 100

77 48  13

24

*

Wheels

1 year guarantee and 10 years after sales serviceswww.Amed.ir
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 گرمکن  نوزاد

مشخصات دستگاه :

  650 W داراي المنت 

75 * 70 * 130 - 170 (Cm)  : ابعاد کلی دستگاه 

کاربرد:

وسیله اي جهت تامین گرماي مورد نیاز نوزاد در بدو تولد  

ویژگی هاي دستگاه:

قابلیت تنظیم ارتفاع از 130 الی 170 سانتیمتر 

قابلیت تنظیم گرماي تابشی

قابلیت کنترل دماي بدن نوزاد توسط حسگر پوستی 

داراي سیستم روشنایی به منظور معاینه نوزاد

داراي تایمر با قابلیت تنظیم

داراي دو حالت دستی و اتوماتیک

ü

یک سال گارانتی و 10 سال خدمات پس از فروشارمغان رفاه جامع (ارج)
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Infant Warmer 

Application

Device used to supply supplementary heat to the newborn neonate after birth 

Adjustable height of head (130 to 170 Cm)

Adjustable temperature 

Ability to control the infant's body temperature by skin sensor connected

This apparatus has lighting system for infant examination

Adjustable timer

Has two modes, Manual and Auto

Device Alarms 

ü  Skin sensor interruption

ü Over temperature

ü  Temperature deviation

ü

ü   Temperature warning above

WElement

* * -   (Cm)Dimensions

(Kg)Weight

40 C

650

75 70 130 170

16

Device features 

ü

1 year guarantee and 10 years after sales serviceswww.Amed.ir
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کاربرد:

وسیله ایست براي عمل جراحی روي نوزاد، تعویض خون و مراقبت نوزاد در

 بدو تولد در کنار تخت زایمان و معاینات پزشکی نوزاد

ویژگی هاي دستگاه:

میز دستگاه    
دیواره ها شفاف جهت تحت نظر داشتن نوزاد

سیستم گرمکن تابشی   

     قابلیت تنظیم ارتفاع   

     قابلیت تنظیم گرماي تابشی

قابلیت کنترل دماي بدن نوزاد توسط حسگر پوستی 

داراي سیستم روشنایی به منظور معاینه نوزاد

داراي تایمر با قابلیت تنظیم

داراي دو حالت دستی و اتوماتیک

فتوتراپی  

قابلیت تنظیم زمان نور درمانی

سیستم کنترل  ساکشن
سیستم کنترل اکسیژن

قابلیت تنظیم زاویه

سینی رادیولوژي 

ü

ارمغان رفاه جامع (ارج)

امکان گردش محفظه گرمکن به هنگام رادیولوژي

پایه سرم 
سینی مانیتور 

یک سال گارانتی و 10 سال خدمات پس از فروش



16

Neonatal Resuscitator Bed Unit

Application 

Device for neonatal surgery, blood transfusions and neonatal care 

at the crib and neonatal medical examinations 

Device features

Device table

 

The walls can be opened

Radiant warmer System

Adjustable height of head 

Ability to control the infant's body temperature 
by skin sensor connected

This apparatus has lighting system for infant examination
Adjustable timer
Has two modes, Manual and Auto

 Phtotherapy

Adjustable light therapy time

Device Alarms 

ü

ü

ü

ü

ü

Element

Dimensions

Weight

  Skin sensor interruption

 Over temperature

  Temperature deviation

   Temperature warning above
40 C

Enclosure
 dimensions

* * (Cm)110 80 190

(Kg)87

* *70 60 13 (Cm)

650W 

ü

Oxygen control system 

Changeability of the angle

Radiology tray

1 year guarantee and 10 years after sales services

 Transparent walls to monitor the baby

Possibility of rotating the heater compartment during radiology 

Suction control system 

Serum base
Monitor tray

Adjustable temperature 

www.Amed.ir
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گرمکن ریکاوري نوزاد (وارمر کات)

کاربرد:

وسیله اي جهت تامین گرماي مورد نیاز نوزاد در بدو تولد

ویژگی هاي دستگاه:

میز دستگاه 

دیواره ها شفاف جهت تحت نظر داشتن نوزاد

جهت معاینه نوزاد دیواره ها قابل باز شدن است.

سیستم گرمکن تابشی 

قابلیت تنظیم گرماي تابشی

قابلیت کنترل دماي بدن نوزاد توسط حسگر پوستی 

داراي سیستم روشنایی به منظور معاینه نوزاد

داراي تایمر با قابلیت تنظیم

داراي دو حالت دستی و اتوماتیک

ü

یک سال گارانتی و 10 سال خدمات پس از فروشارمغان رفاه جامع (ارج)
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Infant Radiant Warmer Cot (Recovery Infant Bed)

Application 

Device used to supply supplementary heat to the newborn 
neonate after birth 

Device features

Device table 

 Transparent walls to monitor the baby

   The walls can be opened 

Device Alarms 

ü

ü

ü

ü

ü

Element

* *
  

(Cm)Dimensions 90 65 200

(Kg)37Weight

Enclosure dimensions * *77 48 13 (Cm)

650W 

Radiant warmer System

Adjustable temperature 

Ability to control the infant's body temperature
 by skin sensor connected

This apparatus has lighting system 
for infant examination

Adjustable timer

Has two modes, Manual and Auto

  Skin sensor interruption

 Over temperature

  Temperature deviation

   Temperature warning above
40 C

ü

1 year guarantee and 10 years after sales serviceswww.Amed.ir
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فتوتراپی اینتنزیو

کاربرد:

وسیله اي جهت درمان زردي نوزاد با بیلی روبین بالا تحت نظر پزشک 

ویژگی هاي دستگاه:

LED داراي دو مدل 12 و 16 لامپ

داراي سنسور دما و سنسور پوستی

داراي نمایشگر با قابلیت نمایش 
مدت زمان نوردرمانی و زمان کارکرد لامپ ها

قابلیت تنظیم زمان نوردرمانی 

داراي فن جهت خنک کردن محفظه لامپ ها

مشخصات دستگاه:

ü

یک سال گارانتی و 10 سال خدمات پس از فروشارمغان رفاه جامع (ارج)
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Intensive Phototherapy

Application 

The device is used to treat jaundice in infant with high bilirubin

Device features

12 and 16 LED lamps model

 Includes temperature sensor and skin sensor

 LCD Screen capable of displaying the duration of light therapy 

and bulb operation time

Ability to adjust the phototherapy

Noiseless fan

Device Alarms 

ü  Skin sensor interruption 

ü End of treatment 

* * (Cm)Dimensions

* (Cm)

(Kg)Weight

80 70 128

61 50

40

ü

1 year guarantee and 10 years after sales services

Infant location

www.Amed.ir
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ویژگی هاي دستگاه:

در دو مدل4 لامپ و 6 لامپ

داراي نمایشگر LCD  با قابلیت نمایش مدت زمان نوردرمانی

 و زمان کارکرد لامپ ها

داراي سنسور دما (نشان دهنده دماي محیط)

قابلیت تنظیم زمان نور درمانی

داراي آلارم دیداري و شنیداري جهت پایان هر نوبت نور درمانی 

داراي فن براي خنک کردن محفظه لامپ ها 

قابلیت جمع شدن پایه ها 

داراي کیف محافظ جهت حمل و نقل آسان

مشخصات دستگاه:

 8 (Kg) : وزن دستگاه 

کاربرد:

وسیله اي جهت کاهش میزان بیلی روبین خون (زردي) نوزاد  ü

یک سال گارانتی و 10 سال خدمات پس از فروشارمغان رفاه جامع (ارج)
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Infant Phototherapy

Application 

A device to reduce infant bilirubin levels

Device features

4 and 6 LED lamps model

Displaying the duration of light therapy

 and bulb operation time 

Adjustable light therapy time

Audio and visual alarms

Noiseless fan

Retractable legs

Device Alarms 

üEnd of  treatment

* * (Cm)Dimensions

* (Cm)Infant location

(Kg)Weight

75 38 38

60 37

8

*30

Includes air temperature sensor 

Has a Protective bag for easy transport

ü

1 year guarantee and 10 years after sales serviceswww.Amed.ir
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      فتوتراپی بیمارستانی

کاربرد:

وسیله اي جهت کاهش میزان بیلی روبین خون (زردي) نوزاد در مراکز درمانی 

ویژگی هاي دستگاه:

نمایشگر  LCD با قابلیت نمایش مدت زمان نوردرمانی و زمان کارکرد لامپ ها

داراي سنسور دما (نشان دهنده دماي محیط)

قابلیت تنظیم زمان نور درمانی

داراي آلارم دیداري و شنیداري جهت پایان هر نوبت نوردرمانی 

داري فن براي خنک کردن محفظه لامپ ها

قابلیت تنظیم ارتفاع از 130 الی 170 سانتی متر

قابل استفاده برروي انکوباتور و تخت نوزاد

مشخصات دستگاه:

ü

یک سال گارانتی و 10 سال خدمات پس از فروشارمغان رفاه جامع (ارج)
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Hospital Phototherapy

Application 

A device to reduce infant bilirubin levels in health centers

Device features

Displaying the duration of light therapy and bulb operation time 

Includes air temperature sensor 

Adjustable light therapy time

Audio and visual alarms

Noiseless fan

Adjustable height of head (130 to 170 Cm)

Usable on incubators and infant bed

ü

* * - (Cm)Dimensions

(Kg)Weight

68 64 130 170

16

Device Alarms 

End of  treatment

ü

1 year guarantee and 10 years after sales serviceswww.Amed.ir



کاربرد:

جهت ثابت نگه داشتن سر نوزاد هنگام تنفس مصنوعی 

قابل استفاده در زمان اتصال سوند به دهان نوزاد

مشخصات دستگاه:

25

هد هولدر (فیکسچرسر نوزاد)

ü

ü

یک سال گارانتی و 10 سال خدمات پس از فروشارمغان رفاه جامع (ارج)
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Head Holder

Application 

 When the catheter is connected to the
 baby’s mouth.

* * (Cm)Dimensions

(Kg)Weight

20 24 24

0.5

ü

ü

1 year guarantee and 10 years after sales serviceswww.Amed.ir



کلیه محصولات در یک نگاه

فتوتراپی اینتنزیوگرمکن ریکاوري نوزاد   تخت احیاء نوزادگرمکن نوزاد 

مدل جامع 

هد هولدر

فتوتراپی بیمارستانی

فتوتراپی خانگیچشم بند فتوتراپی نوزاد اکسیژن هود استوانه اياکسیژن هود زاویه دار

 مدل ارمغان  مدل ارج  مدل آریوکات نوزاد : مدل رفاه 

یک سال گارانتی و 10 سال خدمات پس از فروشارمغان رفاه جامع (ارج)27



Achievements

28 www.Amed.ir 1 year guarantee and 10 years after sales services



جهت کسب اطلاعات بیشتر و رویت محصولات به سایت

مراجعه فرمایید.

تلفن: 026-32827182

0910-3206482 Arj.Med0910-3206482

6908770-0913    آقاي جمشیدنژاد

مدیر فروش مراکز کشور
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