
صنعت رایین 
پزشکی مهندسی  شرکت 

R A E E N S A N A T



s           

یین  ا ر
صنعت

1384/07/18 تاریخ    رایین  صنعت  در  شرکت  مهندسی  
مهندسی  و  فنی  های  حوزه  در  مشاوره  و  تعمیر  طراحی،ساخت،  هدف  با 

گردید.  تأسیس 
از تجربیات خود در عرصه های خدمات و تعمیرات و  با بهره گیری  این شرکت 
ساخت  در  نو  طرحی  به  دستیابی  به  موفق  درمانی  مراکز  نیازهای  به  آشنایی 
کاف های  یعنی  آن  اصلی  ملزوم  و  میکروبیس  دیجیتالی  تورنیکت  دستگاه 

گردید. صنعت  رایین  تورنیکت 

یکي از بهترین مظاهـــر و مؤثرترین مؤلفه هاي اقتصاد مقاومتی 
شـــرکتهای دانش بنیان است که می توانند اقتصاد مقاومتی را 

کنند. پایدارتر 
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 تورنیکت دیجیتال میکرو بیس

RS3000  و تک  دارای دو کانکتور خروجی با کنترل کامال مجزا در مدل 
RS1000 کانکتور خروجی در مدل 

 3 Ni-MH به مدت  دارای سیستم به صورت آنالین و کارکرد با باطری 
عت سا

دوتایی های  کاف  با  کارکرد  قابلیت 
کنترولر میکرو  بوسیله  فشار  کنترل  قابلیت 

30 دقیقه تا  mmHg و زمان   550 تا  قابلیت تنظیم فشار 
TPU از جنس  با سایزهای مختلف  دارای کاف 

تاخیری با دو کلید مجزای  پلکانی و مداوم  به صورت  تخلیه کاف 
به دلخواه  mmHg به   KPA انتخاب واحدهای  قابلیت 

عمل نتایح  ثبت  قابلیت 
پرینتر به  اتصال  قابلیت 

اپراتور  توسط  کالیبره  قابلیت 



تورنیکت 
آمبوالنسی یا 

ضد مرگ بافت 
 Ambulance or
 Tissue Anti-Death
Tourniquet

اثر حادثه دچار خونریزی  افراد مجروحی که در  اورژانسی و  برای موارد  این تورنیکت 
میشود استقاده  اند  شده 

یا پای جراحت دیده،  از بستن کاف دور دست  این دستگاه طوری طراحی شده که بعد 
زمان  از مدت  را میگیرد و بعد  با حداکثر فشار مجاز تنظیمی جلوی خونریزی  ابتدا  
میدهد  کاهش  ثانیه  چندین  حد  در  را  کاف  فشار  کند،  می  تنظیم  کاربر  که  تنظیمی 

با عمل خونرسانی  انجام شود و  و اجازه میدهد که یه مرحله گردش خون در بافت 
برای قطع جریان خون  اولیه  از مرگ بافت جلوگیری می کند و مجددا به فشار 

برمیگردد.
است. تنظیم  قابل  کاربر  توسط  جراحت  میزان  به  بسته  حداقل  و  حداکثر  زمان  و  فشار 

 3 تا  بار. شارژ کامل قابلیت کارکرد  با باطری شارژی کار میکند وبا هر  این دستگاه 
ساعت را دارد

رویت است رو صفحه نمایش قابل  فشار وزمان حداکثر و حداقل 
رو به شخص مجروح وصل  ، میتوان دستگاه  اورژانش  افزایش سرعت تیم  جهت 

را برای فشار  و  سریعا شروع به کار کرد و بعد در داخل آمبوالنس تنظیمات الزم 
داد انجام  حداقل  و  حداکثر  وزمانهای 



اره و دریل 
ارتوپدی

سبک وزن 
شارژ قابل  باطری  با  کارکرد 

اتوکالو و  شستشو  قابلیت 
باال اطمینان  ضریب  و  قدرت 

استریل در  سهولت  جهت  باطری  قرارگیری  مناسب  طراحی 
اپراتور بوسیله  آسان  استفاده  جهت  کاربری  مناسب  طراحی 

اره گچ بری

) غیر مغروق( زیر آب  قابل شستشو 
سرعت و ایمنی باال و حداقل صدا

بسیار سبک و بی نظیر در دنیا
الیاف مصنوعی قابلیت برش و جدا کردن گچ و 

به همراه دو عدد تیغه
موتور Brushless  با دور 15000rpm و 24 ولت



پرسسور میکرو  بوسیله  فشار  کنترل 
کیلوگرم  ۲۰۰ تا  وزن  تنظیم  قابلیت 

۲۵ دقیقه ۲۰.1۵.1۰ و  قابلیت تنظیم زمان های تناوب در 
الرم های دیداری و شنیداری نشتی و کاهش فشار در مسیر دمیدن سلول ها آ

به داخل سلول ها جهت استریل سلول های میانی که  آن  انتقال  و  ازن  تولید  قابلیت 
Air Loss می باشند. دارای 

تشک مواج



بهترین وسیله برای جا به جایی بیماران بین تخت های بیمارستانی
قابل استفاده در بیمارستان های بزرگ،متوسط و کوچک 

، بخش عمومی ، اتاق عمل ، ارژانس

اسالیدر انتقال بیمار



پا ران  کاف مخصوص 
نوزاد کاف 

اطفال کاف 
بزرگسال کاف 

اندام درشت  بزرگسال  کاف 

کاف فشارخون مانیتورینگ



کاف ران بزرگسال
کاف دبل ران

کاف ران بزرگ پا
کاف بازو بزرگسال

کاف دبل بازو 
بزرگسال

کاف بازویی بزرگسال
کاف ران اطفال
کاف بازو اطفال

کاف تورنیکت
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