
  

 

 

 شرکت شفا دانش هونام

شرکت دانش بنیان شفا دانش هونام، فعالیت 

خود را در زمینه تولید دستگاه مغز اعصاب با 

بهره گیری از متخصصان داخیل از دانشگاه های 

صنعیت شریف امیرکبیر و تهران و پزشکان هیئت 

علیم دانشگاه های تهران، ایران و شهید بهشیت 

 آغاز نموده است. 1390از سال 

این شرکت دارای محصوالت دانش بنیان 

دستگاه نوار عصب و عضله )الکترومیوگرافی( و 

دستگاه نوار مغز )الکتروانسفالوگرافی( و 

سوزن یکبار مصرف نوار عصب و عضله یم 

 باشد.

 

 

 کانال نوار مغز 23دستگاه  نورونیک 

سیگنال کانال دریافت  23دستگاه نورونیک، دارای 

های مغزی، با بهره گیری از منبع تغذیه داخیل، 

میتواند سطح نویز بسیار کم و دقت باالیی را ارائه 

 دهد.

طراحی سبک، مقاوم و انعطاف پذیر این دستگاه، 

قابلیت حمل و جابجایی باالیی را در دستگاه ایجاد 

 .نموده است

این دستگاه قابل نصب در مراکز بیمارستاین، 

مطب ها، اتاق های مراقبت ویژه، موارد  کلینیک ها،

تحقیقایت و برریس بالیین بلندمدت و کوتاه مدت یم 

 .باشد
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 ارتباط با ما 

 شرکت شفا دانش هونام

بلوار شهدای هفت  –مارلیک  –تهران  –ایران  

 7واحد  – 492پالک  –تیر 

65151622-021 

info@NikAvaPishro.ir 

 نشاین اینترنیت :

www.NikAvaPishro.ir 

 

 ویژگی های نرم افزار 

 صورت به FFT، Brain Map های تحلیل دارای ❖

 کاربر تنظیمات  با و رنیگ کامال

 به انتقال قابل و PDF فرمت با گیری گزارش ❖

 دیگر های سیستم

 استاندارد های افزار نرم با تطبیق قابل خروجی ❖

 bdf و edf فرمت با

 دستگاه ارتباط قطع صورت در نتایج ذخیره ❖

 های عامل سیستم در کامل پشتیباین ❖

Windows XP – 7 – 8.1 – 10  32 های نسخه 

 بییت 64 و بییت

 

 ویژگی های کلیدی دستگاه

  پوست سطحی الکترود 23دارای  ❖

 بییت 24مبدل آنالوگ به دیجیتال  ❖

 1kspsنمونه گیری با نرخ  ❖

 شدید کاهش و داخیل باتری از استفاده ❖

 تغذیه منبع نویز

 نیاز بدون ساعت 72 تا مداوم کار توانایی ❖

 باتری شارژ به

 ضربه برابر در مقاوم و حمل قابل سبک، ❖

 USB درگاه طریق از رایانه با ارتباط ❖

 ساعت 1 مدت به دستگاه کامل شارژ ❖

 صورت  در  پشتیبان  باتری  از  استفاده  امکان ❖

 .دستگاه داخیل باتری اتمام

 و داخیل باتری همزمان شارژ امکان ❖

 پشتیبان باتری از استفاده

 دقیقه 15 از کمتر باتری اتمام نشانگر ❖

 بدون نیاز به سیم ارت ❖

تطبیق پذیری با دستگاه الکترومیوگرافی  ❖

 ساخت این شرکت

 پشتیباین از اکسسوری های مونوپاد و ژیل ❖

 

 


