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Ri-champion N
• مقياس ضغط الكتروني ومقياس نبضات القلب.
• مجال قياس الضغط من  280  30مم زئبق.
• ضغط الكم من  299 0مم زئبق.
• عدد النبضات بالدقيقة .200 40
• الدقة للضغط  ±3مم زئبق.
• الدقة للنبض .±5%
•  3أحجام للكم .S/M/L
• ذاكرة قياس حتى 99
قياس.

Ri-scope L Otoscope
• منظار أذني بإضاءة باردة موفرة ألوان حقيقية عند
إضاءة مساحة الفحص.
• الطراز  L1يحقق انعكاس أدنى للضوء المباشر
واللمبات المستخدمة  2.5Vهالوجين أو
 3.5Vزينون.
• الطراز  L2 ,L3يحوي ألياف ضوئية لنقل
الضوء اللمبات المستخدمة 2.5V
هالوجين أو  3.5Vزينون أو 3.5V
.LED
• تحوي عدسة عينية مع إمكانية التحريك
ثنائي االتجاه وتكبير  3أضعاف.
• متوفر قبضات من النوع  Cأو .AA

Ri-scope L Ophthalmoscope
• منظار عيني بتصميم مميز بعدسة مكثفة غير كروية
وانخفاض االنعكاس لتأمين منظار جيد للعين.
• إمكانية تجنب االنعكاس من القرنية والقزحية.
•  3إصدارات مختلفة مع إمكانية تصحيح العدسات حتى
قيمة  89ديوبتر.
• سهولة في التبديل بين العدسات
والمرشحات.
• اللمبات المستخدمة  3.5Vزينون أو
 2.5Vهالوجين.
• الطراز  L3يشمل على جهاز تركيز.

E-mega
• مقياس ضغط هوائي
متوفر بأنبوب أو
أنبوبين.
• تصميم جديد ومريح
للقبضة مما يجعل النفخ
أسرع للكم.
• الكم موجود بمقاسات مختلفة وقابل
للتنظيف.
• قطر الساعة .63mm
• صمام تحرير الهواء سهل التحريك
ومريح االستعمال وعمره طويل.

Babyphon
• مقياس صغط هوائي لألطفال ولحديثي الوالدة.
• تصميم مريح للقبضة ومصنوعة من الستانلس ستيل.
• ساعة القراءة من األلمنيوم بقطر  49mmأو من
البالستيك مع
األلمنيوم بقطر
.63mm
• دقة عالية لتفريغ
صمام الهواء.

Big ben
• مقياس ضغط هوائي مربع
الشكل أو دائري الشكل.
• مكتبي -أرضي على قاعدة-
حائط.
• القطر  147.2mm/145.5mmمع تباين عالي
لقراءة أفضل.
• تحوي على سلة بالخلف لوضع الملحقات ،يوجد
أنبوب حلزوني.
• إمكانية تحريك النمط الحائطي
بشكل أفقي يمين ويسار.
• النمط األرضي يصل طوله من
 0.7mإلى .1.20m
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Ri-scope retinoscope
• منظار شبكية العين.
• يوجد نموذجين :ضوء موصعي باسقاط دائري/.فتحة
شقوقية على شكل خط.
• مسمار اإلبهام سهل االستخدام لتغير الزوايا حتى 360
درجة.
• اللمبات المستخدمة 2.5Vهالوجين أو  3.5Vزينون.
• غالف مقاوم لألتربة ومتين وخفيف الوزن مصنوع من
البالستيك المقاوم للصدمات.
• سهولة في استبدال المصباح.
• حامل لتعليق وتثبيت بطاقات التثبيت
لتثبيت وضعية تنظير الشبكية
الديناميكي.

Uni Oto/Ophthalmoscope
أذني Uni I:
• الرأس مصنوع من الكروم مع وصلة لل
 connectorيحوي على غطاء زجاجي
قابل لإلزالة وعدسات قابلة لإلزالة مع
إمكانية تكبير  4أضعاف.
• لمبات  Vacuumإما مع  2.5Vزينون أو  3.5Vزينون.
عينيUni II:
• عدسات تصحيح من  +20  0و
من  -20  0درجة.
• لمبات  2.5Vزينون أو 3.5V
زينون.
أذني و عينيUni III:
• جميع النماذج تحوي قبضات من
النوع  Cلبطاريتين من النوع C
وإمكانية تغيير التيار وشدة اإلضاءة.

All pupil II

Schiötz tonometer

• منظار عيني غير مباشر.
• يتميز بعدسات متخصصة للحصول على صورة عالية
التباين وبالتالي أفضل رؤية.
• وزنه حوالي  520غرام ناعم ومبطن ومريح.
• إمكانية التحكم بتغيير حجم العدسة وموضعها في حركة
واحدة.
• مرشح لألشعة تحت الحمراء
واألشعة فوق البنفسجية
لتوفير أفضل حماية
للمريض.
• اللمبات  LEDو زينون مع
سهولة الفك.

• مقياس ضغط العين.
• كل األجزاء مصنوعة من الستانلس ستيل.
• جوة عالية في التصنيع مما يؤدي إلى إطالة في العمر.
• يحوي على مؤشر باللون األحمر مما يسمح بقراءة
ممتازة.
• مدعوم ب 3قيم أوزان ( )10 - 7.5 - 5.5غرام.
تتوفر نماذج بمقياس مستقيم ومائل.

Ri- gital
• مقياس حرارة فموي /ابطي /شرجي.
• سريع القياس وجساسية عالية دقة القياس ℃.±0.1
• مجال القياس من 43.932
درجة مئوية.
• غطاء بالستيكي غير قابل
للكسر.

Ri- Thermo N
• مقياس حرارة أذني /سوائل /أسطح /الجو باألشعة تحت
الحمراء ،مجال القياس من  100 0درجة مئوية مع
إمكانية إظهار القيمة بالفهرنهايت.
• مدة القياس  2-1ثانية ومتوفر مع
غطاء قياس شفاف.
• دقة القياس ℃. ±0.2
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Duplex 2.0
• سماعة طبيب لالستعمال العام.
• رأس سماعة مزدوج من الستانلس ستيل المقاوم للصدأ.
• غشاء خاص متكيف مع جلد المريض بحيث ال يشعر
المريض ببرودة السماعة.
• أغطية األذنية للسماعة مريحة وناعمة وموصبة للترددات
الصوتية بجودة عالية وقابلة
لالستبدال.
• مسارات التوصيل بين رأس
الساعة واألذنين مصنوعة
من مادة  PVCوطولها
اإلجمالي  74سم.
• 20 – 100 Hz → Max 3.6 dB at 100 Hz
100 – 1500 Hz → Max 21.7 dB at 300 Hz

Duplex 2.0 neonatal
• سماعة طبيب لحديثي الوالدة واألطفال الرضع.
• رأس سماعة مزدوج من الستانلس ستيل المقاوم للصدأ.
• غشاء خاص متكيف مع جلد المريض بحيث ال يشعر
المريض ببرودة السماعة.
• أغطية األذنية للسماعة مريحة وناعمة وموصبة للترددات
الصوتية بجودة عالية وقابلة
لالستبدال.
• مسارات التوصيل بين رأس
الساعة واألذنين مصنوعة
من مادة  PVCوطولها
اإلجمالي  69سم.
• 20 – 100 Hz → Max 1.2dB at 55 Hz
100 – 1500 Hz → Max 8.5 dB at 300 Hz

Pinard
• لسماع صوت قلب الجنين.
• متوفر بنموذجين :نموذج من البالستيك المقوى.
نموذج من األلمنيوم المصقول خفيف الوزن.

Cardiophon 2.0
• سماعة طبيب مع إمكانية االستعمال القلبي.
• رأس سماعة مزدوج من الستانلس ستيل المقاوم للصدأ.
• غشاء خاص متكيف مع جلد المريض بحيث ال يشعر
المريض ببرودة السماعة.
• أغطية األذنية للسماعة مريحة وناعمة وموصبة للترددات
الصوتية بجودة عالية
وقابلة لالستبدال.
• مسارات التوصيل بين رأس
الساعة واألذنين مصنوعة
من مادة  PVCوطولها
اإلجمالي  71سم.
• 20 – 100 Hz → Max 5.9 dB at 100 Hz
100 – 1500 Hz → Max 28.3 dB at 300 Hz

Duplex 2.0 baby
• سماعة طبيب لألطفال الرضع و األوالد.
• رأس سماعة مزدوج من الستانلس ستيل المقاوم للصدأ.
• غشاء خاص متكيف مع جلد المريض بحيث ال يشعر
المريض ببرودة السماعة.
• أغطية األذنية للسماعة مريحة وناعمة وموصبة للترددات
الصوتية بجودة عالية
وقابلة لالستبدال.
• مسارات التوصيل بين رأس
الساعة واألذنين مصنوعة
من مادة  PVCوطولها
اإلجمالي  69سم.
• 20 – 100 Hz → Max 3.85 dB at 100 Hz
100 – 1500 Hz → Max 14.3 dB at 300 Hz

Anestophon
• سماعة طبيب لالستعمال مع مقياس الضغط.
• رأس سماعة من األلمنيوم سهلة اإلدخال تحت كم مقياس
الضغط..
• غشاء خاص متكيف مع جلد المريض بحيث ال يشعر
المريض ببرودة السماعة.
• أغطية األذنية للسماعة
مريحة وناعمة وموصبة
للترددات الصوتية بجودة
عالية وقابلة لالستبدال.
• مسارات التوصيل بين رأس الساعة واألذنين مصنوعة من
مادة  PVCوطولها اإلجمالي  77سم.
• 100 – 1500 Hz → Max 15.5 dB at 300 Hz
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Vaginal specula
• منظار مهبلي بمقاسات مختلفة.
Graeve:
مصقول خارجيا ،سطح غير المع
متوفر ب 3مقاسات:

82mm×21mm/109mm×35mm/130mm×37mm
Cusco:
مصقول خارجيا ،سطح غير المع
مصنوع من الستانلس ستيل يمكن
وضعه بجهاز التعقيم بالبخار عند
درجة حرارة ℃ 134متوفر ب4
مقاسات
للعذارى81mm×18mm/76mm×31.5mm/90mm×:
35mm/102mm×37mm
Speculight:
مقبض من الكروم من النوع C
والبطارية من النوع  Cكبل بطول 85
سم مع مشبك إضاءة Vacuum
 2.5Vمع إمكانية التحكم بشدة
اإلضاءة.

Percussion hammer

Laryngoscopes
• منظار حنجرة إما بليف ضوئي قابل لإلزالة أو إضاءة
قياسية.
• اللمبات  LED 2.5/3.5Vأو
 2.5/3.5Vهالوجين.
• متوفر شفرات Macintosh/
 Millerبتصميم مبتكر للحصول
على رؤية مثالية للهاة والحبال
الصوتية ومدخل بسيط ألنبوب الرغامى.
• متوفر مجال واسع من مصادر الطاقة مقبض مع بطارية
أو مع قاعدة للشحن.
• متوفر شفرات مختلفة وواسعة.

Tuning forks
• مصنوعة من مواد عالية الجودة من النيكل أو األلمنيوم.
• مجال واسع من الترددات من .4096 Hz  64 Hz
• منها موجود معها مشابك ومنها معها قاعدة لمختلف
المتطلبات.
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Ri-magic helped

Ri-focus LED

• ضوء مرن مكتبي وللمشفى مماثل للضوء الطبيعي ومثالي
للفحص.
• الضوء المركز حتى مسافة  40سم.
• موفر للطاقة ويتوفر معه ذراع مرن يمكن ثنيه بجميع
االتجاهات مع إمكانية تغيير شدة اإلضاءة.
• متوفر مع مشبكةأو حامل قاعدة أو قاعدة متحركة.

• ضوء رأس قوي.
• حجرة لوضع البطارية ومأخذ للشحن البطاريات
المستخدمة بطاريتين من النوع ليثيوم حجم CR 123A
أو  4بطاريات من الحجم  AAAأو  4بطاريات قابلة
للشحن حجم .AAA
• عصبة الرأس من السهل فكها وتنظيفها وغسلها
ومتوازنة وقابلة للتعديل.
• الضوء المركز حتى مسافة  40سم القطر من  40مم الى
 200مم مع إمكانية التعديل.
• البطارة تقريبا تعمل لمدة  3ساعات في حال كانت ليثيوم
و 90دقيقة في حال كانت قلوية من الحجم .AAA

Komprimeter
• مشد ضاغط لحصر الدم أثناء عملية البتر.
• متوفر مع مقياس ضغط عالي الجودة ومتين لرصد ضغط
دقيق حتى  700مم زئبق.
• يحوي على صمام تنفيس الخراج الهواء من الكف.
• يشمل كف للفخذ وكف للطرف العلوي مع سوار إضافي
اختياري لألطفال وجميعها يمكن غسلها وتطهيرها.

Ri-vital
• جهاز فحص لإلشارات الحيوية
حرارة والنبض واإلشباع ومتوفر
مع أكمام قابلة للتطهير والغسيل.
• مناسب للبالغين وحديثي الوالدة
يحوي على بطارية قابلة للشحن و الجهاز مقاوم للصدمات
ويحوي على طابعة خارجية.

Metpack
• للحصول على ضغط صخ أفضل للسلوئل أو أكياس الدم.
• حقيبة ضغظ لونها أزرق شفافة الوجه تسهل عملية
القراءة مع مقياس للضغط وصمام اليقاف امرار السائل مع
امكانية غسل عند درجة حرارة  60درجة مئوية .
• مقياس ضغط مطلي بالكروم مع مقياس سهل القراءة من
المنيوم.

Econom
• مجموعة تشخيص متكاملة متوفر
فيها منظار أنفي أو فتحة أنفية
منظار أذن مع منظار عيني .
• متوفر فيها لمبات إضاءة و 2مرايا
حنجرة ،حامل شفرة اللسان
ومقبض.

