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        תוצרת ארצות הברית   

FORCED-AIR WARMING SYSTEM     מערכת חימום חולה 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 יחידת החימום 

  מאפשרת זרימת אוויר בטמפרטורה מדוייקת לחולה, באמצעות ממשק קל לשימוש.
  שתי הגדרות זרימת אוויר וחיישני טמפרטורת בסוף צינור האויר, מבטיחים טמפרטורה מדויקת. 

  בטיחות לחולה באמצעות שלושה חיישני טמפרטורה, ושליטה מיידית על זרימת האויר תוך העברת חום מהירה.
 כל הנתונים בתצוגה בחזית המכשיר.

 שמיכות החימום 

  עיצוב גמיש, קל לשימוש
  ד על פני שטח השמיכה מבטיח זרימת אויר אחידהניקוב אחי

  אטימה מוחלטת ביציאות הצינור.
  ללא לטקסוחומר השמיכה רך 

  לא גורם להפרעות בהדמיות.
  תאימות מלאה עם מותגים אחרים של שמיכות חימום.

  
  לצפייה במגוון גדלים וצורות של השמיכות 

  http://medisale.org/iob     כאן על הקישור לחץ 
  

  
 

 
 
 
About Us  
IOB Medical is a global developer of innovational medical products,  
base in Gaithersburg, Maryland, USA. Founded in 2010. 
We focus on safe, reliable and easy to use medical device, made of highly bio-compatible materials.  
Products are ergonomic designed in USA.  FDA and CE approved. 

 



 http://medisale.orgפרטים נוספים:  
072-3377444פקס':   055-6629338טל':  

 בין לקוחותינו
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  דוגמאות להתקנות מנורות ניתוח וטיפולים בארץ 

  http://www.MediSale.orgדוגמאות נוספות באתר מדיסייל: 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 סורוקה

   לוקסאלף   160  ראשים 3
נה  בע משתצ  

32"  מתלי מסך  3+   
זרועות  6על    

 בילינסון   
 3 ראשים 

לוקס  אלף   +160140  
HD  מצלמת + 

 

 הדסה 
 ראש יחיד  

לוקס   160,000  

 העמק עפולה  
32+ מתלה מסך "  ראשים 2  

לוקס 160,000       

Sim.Led700MC 
+Sim.Screen32 

 Sim.Led700SC + 
Sim.Led500SC + Sim.CAM 

 Sim.Led700SC  Sim.Led700SC + 
Sim.Screen32 

       
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 שיבא, תל השומר 
 מנורת טיפולים לפגייה 

 
 

 
 

 הרצליה מדיקל 
  מתלה מסך יחיד "32 

 
 

 
 

 מתלה מסך כפול 
26עבור מסכי "    

 
 

 
 

 אסף הרופא 
ראשים  2  

לוקס  140,000   
 

Sim.Led250   Sim.Screen single  Sim.Screen double    Sim.Led500SC  

       
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 מרפאת שיניים
 מנורת טיפולים 

לוקס   60,000   

 מרפאת שיניים 
לוקס  120,000מנורת ניתוח   

 מרפאה פלסטיקה פרטית  
 מנורת טיפולים 

לוקס   60,000  
 

 מדיקה  RMC, עפולה  
 מנורות טיפולים ניידות

Sim.Led +3500   Sim.Led450SC  Sim.Led3500 +  Sim.Led3500+ Mobile 
Sim.Led250 Mobile 

       
 

 

  בילינסון
 HD ת + מצלמ, ראשים 3

    + מתלה מסך כפול
   צבע משתנה לוקס   160,000

 

 
 סורוקה

+ מתלה מסך כפול  ראשים 3  
לוקס אלף   +160140  

 
 

 

 שניידר 
32+ מתלה מסך "  ראשים 2  

לוקס   160,000  

 
 

 

 יוספטל, אילת 
ראשים  2  

לוקס, צבע משתנה   160,000  

        
Sim.Led700MC + 

Sim.CAM +Sim.Screen 
 Sim.Led700SC + 

Sim.Led500SC+Sim.Screen 
 Sim.Led700SC + 

Sim.Screen32 
 Sim.Led 700MC 




