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معرفـى شرکت آریـانا تشخیص ابـزار

شرکت تجهیزات پزشکی آریانا تشخیص ابزار در سال ١٣٨٩ و با توجه به سابقه چندین ساله موسسان آن در حوزه تجهیزات پزشکی و با هدف ارتقای سالمت جامعه از طریق 
نگهداری  بهبود وضعیت  درمانی سراسر کشور،  مراکز  کیفی هتلینگ  بردن سطح  باال  ابتدا  از  گردید. هدف شرکت  تاسیس  بنیان  دانش  پزشکی  تجهیزات  تولیدات  توسعه 

بیماران، تسهیل خدمات پرستاری و کاهش هزینه مراکز در طول دوره درمان بیماران از طریق تولید محصوالتی با استانداردهای روز بین المللی بوده است.
دورنـما: تولید محصوالت قابل رقابت در عرصه بازارهای بین المللی و نزدیک تر کردن سطح هتلینگ بیمارستان ها و مراکز درمانی کشور به استانداردهای جهانی.

Introduction

Ariana Tashkhis Abzar was established in 2010. Focused all its efforts on sore prevention and patient care products.The 
company expands product lines and improving upon existing memory polymers and chemical formulate to deliver superior sore 
prevention products. Ariana also has a wide range of restraint systems which have been used in different hospitals and health 
centers.
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:Quality Certificatesتاییدیه ها و گواهینامه ها:

Sectors: Hospitals, Clinics, Health Centers, Emergency, Orthopedics, Home Care, Elderies

More info:

www.arianamed.com

www.aparat.com/arianamed

www.instagram.com/tashkhisabzar

www.digikala.com/search/arianamed

www.linkedin.com/ariana tashkhis abzar



Two-layer mattress. Visco-elastic thermal foam which is 
located between a 3D spacer fabric and a cold foam 
core. Visco-elastic layer reacts to pressure and warmth 
and adapts to the body in a optimize shape. The mattress 
adapts to the contours of the body for optimum 
distribution of pressure and reacts to the patient's every 
move. This leads to a better blood circulation and 
reduces the risk of decubitus. 

ARIA-PRO+ Memory Foam Mattress:  :ARIA-PRO+تشک فومى حافظه دار مدل

تشک فومی  +ARIA-PRO  از دوالیه فوم تشکیل شده است. فوم ویسکو االستیک 
در الیه باالیی و فوم سرد HR در پایین قرار گرفته و توسط الیه هوایی سه بعدی احاطه 

شده اند.
الیه ویسکو االستیک به تغییرات فشار و دما واکنش نشان داده و با تقسیم فشار بهترین 
حالت انطباق با فرم بدن بیمار را به خود می گیرد، این امر موجب بهبود گردش خون و 
موجب  تشک   3D هوایی  الیه  همچنین  شود.  می  بستر  زخم  به  ابتال  ریسک  کاهش 

کاهش تعریق پوستی می گردد.

ویژگى ها و مشخصات فنى: 

• قابلیت استفاده برای بیماران تا High Risk (سطح ٣ زخم بستر)
٨٥ kg/m فوم ویسکو االستیک با دانسیته •

٥٠ kg/m فوم                                    با دانسیته •
• استفاده از پارچه های سه بعدی و Spacer برای بهبود گردش هوا و کاهش تعریق

• قابلیت تحمل وزن بیمار از ٣٠ تا ٢٠٠ کیلوگرم
• بدون نیاز به انرژی برق 

• دو سال گارانتی فوم و یک سال رویه
• سایز تشک 18*90 *200  سانتی متر (تولید در سایز سفارشی)

R.code

 ARP - 84 +

ARIA Pro+ Mattress

Normal Mattress

دانشگاه علوم
بهزیستى و توانبخشى
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توزیع فشار تشک معمولی

توزیع فشار تشک آریا پرو +

Technical Specifications:

• Suitable for high risk patient (up to stage 3)
• Viscoelastic foam with 85 kg/m density
• High Resilience Foam with 50 kg/m density
• Use 3D fabric to reduce moisture
• For patients from 30 to 200 kg (66 to 440 lbs)
• Non Energetic
• Two years guarantee for foam and a year for cover 
• Dimention 200*90*16 cm (more size upon request)

3
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3 HR (High Resilience)



توزیع فشار تشک معمولی

توزیع فشار تشک آریا پرو
 ARIA Pro Mattress

Normal Mattress

ARIA-Pro تشک فومى حافظه دار مدل

تشک فومی ARIA-Pro از دو الیه فوم تشکیل شده است. فوم ویسکو االستیک در 
الیه باالیی و فوم سرد HR در پایین آن قرار گرفته و توسط الیه هوایی سه بعدی احاطه 

شده اند.
الیه ویسکو االستیک به تغییرات فشار و دما واکنش نشان داده و با تقسیم فشار بهترین 
فرم را در انطباق با بدن بیمار به خود می گیرد، این امر موجب بهبود گردش خون و 

کاهش ریسک ابتال به زخم بستر می شود. 
همچنین الیه هوایی 3D تشک موجب کاهش تعریق پوستی می گردد.

ویژگى ها و مشخصات فنى:

• قابلیت استفاده برای بیماران Medium تا High Risk (سطح ٢ تا ٣ زخم بستر)
٨٥ kg/m فوم ویسکو االستیک با دانسیته •

٥٠ kg/m فوم                                                با دانسیته •
• استفاده از پارچه های سه بعدی (Spacer) برای بهبود گردش هوا و کاهش تعریق

• قابلیت تحمل وزن بیمار از ٣٠  تا ١٨٠ کیلوگرم 
• بدون نیاز به انرژی برق

• دو سال گارانتی فوم و یک سال رویه
• سایز تشک 14*90*200 سانتی متر (تولید در سایز سفارشی)

HR (High Resilience)

ARIA-Pro Memory Foam Mattress:

Two-layer mattress. Visco-elastic thermal foam which 
is located between a 3D spacer fabric and a cold 
foam core. Visco-elastic layer reacts to pressure and 
warmth and adapts to the body in a optimize shape. 
The mattress adapts to the contours of the body for 
optimum distribution of pressure and reacts to the 
patient's every move. This leads to a better blood 
circulation and reduces the risk of decubitus. 

دانشگاه علوم
بهزیستى و توانبخشى
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Technical Specifications:

• Suitable for medium to high risk patient (up to stage 
2 - 3)
• Viscoelastic foam with 85 kg/m density
• High Resilience Foam with 50 kg/m density
• Use 3D fabric to reduce moisture
• For patients from 30 to 180 kg (66 to 396 lbs)
• Non Energetic
• Two years guarantee for foam and a year for cover
• Dimention 200*90*14 cm (more size upon request)

3 
3 

R.code

 ARP - 84
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دانشگاه علوم
بهزیستى و توانبخشى

 ARIA Mattres

Normal Mattres

ویژگى ها و مشخصات فنى:

• قابل استفاده برای بیماران Low Risk (سطح یک زخم بستر) 
٥٠ kg/m فوم                                                با دانسیته •

• قابلیت تحمل وزن بیمار تا ١٣٠ کیلوگرم
• انعطاف پذیری باال 

• دو سال گارانتی فوم و یک سال رویه
•  سایز تشک 10*90*200 سانتی متر (تولید در سایز سفارشی)

ARIA مدل HR تشک فومـى بستـرى

تشک فومی بستری مدل ARIA با رویه مخصوص بیمارستانی، تشکی ایده آل برای 
کاهش ریسک آسیب به پوست بیمار بوده که با انعطاف پذیری باال موجب راحتی بیمار 

می شود.
 این تشک همچنین برای بیمارانی با ریسک  پایین ابتال به زخم بستر به کار رفته و 
با استفاده از فوم سرد HR با دانسیته باال، بهترین حالت انطباق با بدن بیمار را ایجاد 

می کند.

توزیع فشار تشک معمولی

توزیع فشار تشک آریا

:ARIA-HR Mattress:

ARIA hospital mattress is made of flexible and high 
density High Resilience foam with 50 kg/m density.
This mattress reduces the pressure and minimizes the 
risk of developing ulcer and it is suitable for Low Risk 
patients.
It has maximum comfort in all position for patients.

3 

HR (High Resilience)3 

Technical Specifications:

• Suitable for Low Risk Patients (up to stage 1)
• High Resilience Foam with 50 kg/m density
• For patients from 30 to 130 Kg (66 to 288 lbs)
• High flexibility
• Two years guarantee for foam and a year for cover
• Dimension 200*90*10 cm (More sizes upon request)

3 

R.code

 ARIA - 10
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ARIA-Ped تشک فومى حافظه دار ضد زخم بستر اطفال مدل

● بدون ایجاد حساسیت پوستی برای اطفال
● فوم حافظه دار با قابلیت کاهش فشار بدن

● مناسب جهت PICU و بخش های بستری اطفال
● دو سال گارانتی فوم و یک سال رویه 

● سایز تشک 14*70*165 سانتی متر (تولید در سایزهای سفارشی)

ARIA-Neo تشک فومى حافظه دار نوزاد مدل

● فوم حافظه دار با قابلیت کاهش فشار بدن نوزاد با ضخامت ٤ سانتی متر
● بدون ایجاد حساسیت پوستی برای نوزاد 

● قابل استفاده در انکوباتور، تخت احیاء و کات نوزاد
● دوسال گارانتی فوم و یک سال رویه 

● تولید در سایزهای سفارشی

ARIA-Ped Memory Foam Mattress:

• Anti allergy for pediatrics skin
• Memory foam reducing pressure
• Suitable for PICU and pediatric wards
• Two years guarantee for foam and a year for cover
• Dimension 165*70*14 cm (more sizes upon request)

ARIA-Neo Specifications:

• Memory Foam in 4 cm with ability to reduce infant's pressure
• Anti Allergy for neonate skin
• Can be used in incubator, resuscitation and infant bed
• Two years guarantee for foam and a year for cover
• More sizes upon request

:

:

R.code

 ARIA - Ped

R.code

 ARIA - Neo
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رویه مدیـکال:

رویه مدیکال طراحی شده بر اساس باالترین معیارهای پزشکی و بهداشتی و مناسب برای استفاده در بیمارستان ها، کلینیک ها و درمان های خانگی بوده و نیز جهت انواع 
تشک های مواج و بستری به کار می رود.

مشخصات فنى رویه:

Medical Cover:

The cover accord with high medical quality is designed for hospitals/clinics and home remedies.
Medical cover is used for alternative pressure mattress too.

Medical Cover Specifications:

• Pu Coated Polyster Fabric
• Waterproof (EN ISO20811)
• Breathable (ASTM E93-96 BW) and Vapor Permeable
• Washable up to 60 C  

o

• Flame Retardent
• Antibacterial and Anti Fungi
• Anti-Allergy
• Anti-Static

R.code

 ARC-HL
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:Features Overviewجدول مقایسه اى تشک ها:

Model

Aria Pro+ 2

3

5

6

16

180

200

130

14

10

14

Aria Pro

Aria

Aria Ped

6 84Aria Neo

Hight
Low Medium Medium

/ High High

Expected Decubitus RiskSee
Page

Max Patient
Body Weight
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Aria Cube Cold Foam Mattressتشک فوم سرد سرى آریاکیوب

مزیت هاى تشک هاى سرى آریاکیوب:

• استفاده و نصب راحت
و   gelpad تعویض  یا  و  جابجایی  امکان  و  بیمار  راحتی  احساس  باالی  میزان   •

memory بر اساس ریسک زخم بستر فرد
• گردش دائمی جریان هوا در زیر بدن بیمار جهت کاهش فشار سطح

• عدم پیوستگی سطح فوم باعث می شود هر قسمت به صورت جداگانه انعطاف پذیری 
باالتری را با بدن بیمار داشته باشد.

very high risk کاهش فشار سطح نسبت به پدهای استفاده شده تا سقف •
foam و gelpad طول عمر طوالنی •

• عدم نیاز به تعمیر و اتصال به برق
• دوسال گارانتی تعویض فوم و پد

Aria Cube Series Mattress Features:

• Ease of installation and application
• High patient comfort and ability to move or replace gelpad or 
memory based on patient pressure ulcer risk
• Permanent air flow under patient body for reduction of surface 
pressure
• Foam surface non connectivity allows each section to have higher 
flexibility while in contact with patient body.
• The pads used result in lowering pressure unto very high risk 
pressure ulcer
• Long shelf life of gelpad and foam
• No need for repair or connection to electrical source
• Two year guarantee for replacement of foam and pad
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مدل با ژله

مدل با
ممورى فوم

مدل ساده

High Risk

Medium/ High
Risk

Low Risk

تشک فوم سرد آریاکیوب:

 very high risk در طبقه بندی زخم بستر gel pad تشک فوم سرد آریاکیوب با
 medium / high risk در مرحله memory foam می باشد و با تعویض آنها با
قرار گرفته و در صورت داشتن فقط یک الیه فوم سرد در سطح low risk می باشد.

Risk Table ofجدول میزان ریسک پذیرى تشک هاى سرى آریاکیوب:  Aria Cube Series Mattress:

Aria Cube Cold Foam Mattress:

Aria Cube cold foam mattress with Gelpad is suitable for 
high risk pressure ulcer and with its replacement with 
memory foam it is proper for medium/ high risk. If only one 
cold foam layer is used then the mattress is suitable for 
low risk.



نیم چکمه ( پاشنه گیر ) ممورى فوم آریانا:

• نگهدارنده پاشنه آریانا از جنس فوم حافظه دار بوده و جهت جلوگیری از ایجاد زخم بستر 
در ناحیه پاشنه پا به کار می رود.

• محفظه ی خالی موجود در قسمت پاشنه ی پا به همراه فوم حافظه دار استفاده شده در 
آن باعث کاهش فشار و جلوگیری از به وجود آمدن زخم بستر در پاشنه می شود.

• نیم چکمه فوق مچ پا را در حالت قائم نگه می دارد که این امر مانع از به وجود آمدن 
افتادگی کف پا (Foot Drop) که یکی از مشکالت شایع در بخش های بیمارستانی است 

می گردد.

بالشت ممورى فوم آریانا:

پوشاندن  با  که  تشکیل شده  باال  دانسیته  با  دار  حافظه  فوم  از  آریانا  فوم  مموری  بالشت 
قسمت منحنی گردن، ستون فقرات شما را در بهترین حالت خوابیدن قرار می دهد.

در هنگام استفاده از این بالشت سر و گردن با ستون فقرات در یک راستا قرار گرفته و فشار 
گرفتگی  از  ناشی  دردهای عضالنی  از  آنکه  وارد می شود. ضمن  نواحی  این  به  کمتری 
ماهیچه ها و آرتروز پیشگیری می نماید. این بالشت در دو مدل مختلف با روکش خانگی و 

رویه PU جهت مصارف بیمارستانی عرضه می گردد.

Memory Foam Heel Support Boot:

Ariana memory foam heel support boot is used to cases in 
which the lower organs are immobilised, as part of sore 
prevention. These boots are also used to prevent foot drop 
which is very common problem in ICU`S and CCU`S.

Ariana Memory Foam Pillow:

Ariana pillows consist of high density memory foam which 
conform to fit your unique profile, resulting in cradling 
effect that holds your head and neak in neutral alignment. 
Ariana pillows reduce the Neck pain and allow you to 
change positions without losing out on support as well.

• It is available in Large and XLarge size

R.code

AR900

AR901

Size

XL

L

R.code

 AR 980

222 w w w . a r i a n a m e d . c o m10
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Intensive care positioning cushions consist of tow different layers, includs HR and memory foam.
Besides positioning different patients these cushions also reduce the pressure of different parts of body and therefore reduce 
the risk of bedsores. Spacer layer also reduce the sweat and PU cover is washable and bactrical retardant.

بالشتک هاى مراقبت هاى ویژه: 

بالشتک های پوزیشنینگ مراقبت های ویژه از دو الیه فوم سخت HR و مموری فوم تشکیل شده است  . این بالشتک ها عالوه بر پوزیشن دادن به بیماران مختلف، با کاهش 
فشار وارده بر ناحیه مورد نظر باعث راحتی و کمک به کاهش ریسک ابتال به انواع زخم های بستر می شوند. رویه PU آن به راحتی شسته و ضدعفونی می گردد .

بالشتک سیلندرى:

این بالشتک در وضعیت های گوناگونی مورد استفاده قرار می گیرد. به عنوان 
مثال، هنگامی که بیمار در حالت نیمه نشسته قرار دارد (نیمه نشسته حالتی 
است که در آن باال تنه  بیمار با زاویه ٣٠ تا ٤٥ درجه قرار دارد) با قرار دادن 
بالشتک سیلندری در قسمت زیر زانو و بخش انتهایی زانو، زیر سینه و زیر دست 

مورد حفاظت قرار می گیرد.

بالشتک در دو اندازه کوچک و بزرگ:

این بالشتک ها به بیمار کمک می کنند تا  فشار وارده بر پاشنه، نواحی بیرونی 
زانو و قوزک پا کمتر شود. همچنین جهت استفاده در زیر سینه یا شانه بیمار نیز 

به کار می روند.
عالوه بر این، محصول فوق می تواند به عنوان بالشت زیر سری مورد استفاده 

قرار گیرد.
Large & Small Cushion:

Small and Large Cushions. This form of cushion is the 
perfect supporting aid. It helps support the patient, 
relieves the pressure on the heels, protects the internal 
lateral knee areas, ankles and can be used as pillow used 
by itself or with other devices.

Cylindrical Cushion:

It can be used in various ways, such as placing it under 
the knees to maintain lower limbs in semi-fowler 
positions.

R.code

AR 902

AR 903

Size

Large

Small

R.code

AR 904

AR 907

Size

Large

Small

Positioning Cushions:
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بالشتک حلقه اى:

مناسب برای سر در دو حالت نشسته و نیمه دراز کش
دارای سایزهای بزرگ و کوچک

Neck Holder:

Comfortably supports the head both in sitting or 
semi-reclined positions.
It is available in Large and Xlarge.

R.code

AR 905

AR 908

Size

Large

Small

بالشتک لترال:

• بالشت یکپارچه تشکیل شده از فوم HR و مموری فوم 
جهت حداکثر راحتی بیمار

• مناسب و مطمئن برای زانو، لگن و قسمت باالی بدن
• قابل استفاده برای زنان باردار

Lateral Positioning Cushion:

• Design with integrated pillow for optimal comfort.
• Ensures comfortable positioning of the knees, 
pelvis and upper body when in lateral position.
• Also it can be used for women during pregnancy.

R.code

 AR 906

چست رول فومى:

چست رول های فومی از دو الیه فوم HR و فوم حافظه دار تشکیل شده اند و 
بر بیمار، در پوزیشن دادن به بیماران مختلف به  عالوه بر کاهش فشار وارده 

پرسنل کمک می کنند.

Foam Chest Roll:

Two-Layer Chest Rolls Consist  of HR and memory foam, 
reduce the pressure and help the operator to position the 
patients in different wards.

R.code

 AR 047

 AR 043

 AR 046



پشتى ممورى فوم آریانا:

بالشتک مموری فوم صندلی باعث قرار گرفتن ستون فقرات در حالت طبیعی و ایده آل 
گشته و فوم حافظه دار آن باعث تقسیم فشار وارده و در نتیجه بهبود گردش خون می شود.

با توجه به اینکه طریقه مناسب نشستن اهمیت زیادی داشته و بسیاری از دردهای مفصلی 
از این محصول در هنگام  و عضالنی ناشی از عدم توجه به این موضوع است، استفاده 
نشستن سطح اتکای مناسبی را برای نگه داشتن کمر و سطح پشتی بدن شما ایجاد می 
کند. این محصول قابل استفاده بر روی صندلی خودرو، اداری، راحتی و انواع ویلچر می 

باشد.

•با رویه اسپیسر هوازی 
•اندازه :4*38*46 سانتی متر

Wheelchair Cushion:

The memory foam wheelchair cushion is used to avoid 
bedsore in patient's body who is confined in a wheelchair for 
a long time.

ARIANA Memory Foam Lumbar Cushion:

Arianamed support cushion uses an adjustable strap and 
soft high quality memory foam. This means better support 
and ultimate comfort and less pain. This cushion reduces 
stress on lower spine from improper posture. Relax your 
back and relieves lower back. This cushion has 
adjustable strap for different wheelchairs and chairs.
Size: 46*38*4 cm
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بالشتک ممورى فوم  ویلچـرى:

این بالشتک جهت جلوگیری از زخم بستر در بیمارانی که مدت زمان زیادی را بر روی 
صندلی چرخدار هستند، به کار می رود. 

در صورت  بیمار.  بدن  نامطبوع  حرارت  و  پوستی  تعریق  کاهش  هوا،  گردش  دارای 
سفارش این محصول با رویه PU نیز عرضه می گردد.

All cushions are available
with PU cover for hospitals and
health centers.

کلیه بالشتک ها در مدل بیمارستانی
با رویه PU موجود می باشند.

R.code

 AR 919

Aria Cushion:

Aria-Pro Cushion:

 AR 912

Medium Risk

بالشتک ویلچری آریا ٣ حفره دار

40*40*12 cm

Aria3 Cushion:

Aria-Pro+ Cushion:

Aria 5 Cushion:

Aria-3 Cushion:

AR912/PU

 PU بالشتک ویلچری آریا٣ حفره دار با رویه
Medium Risk

40*40*12 cm

AR914

HR بالشتک ویلچری ٥ سانت
Low Risk

40*40*5 cm

40*40*8 cm

High Risk

 AR 911

بالشتک ویلچری آریا پرو پالس

 AR 910

بالشتک نشیمن 4 سانت
Low Risk

40*40*4 cm

Medium to High Risk

بالشتک ویلچری آریا پرو
 AR 913

40*40*12 cm
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ARIANA Abdominal Safety Belt:

It is flexible and adapts to patient's waistline without bending. Safe and easy fastening 
by means of very strong polyester straps and light nylon rings. Fully padded with soft 
and breathable tissues. Inner layer made of %75 polyester and %25 viscose. Capable 
to absorb pressure maintaining its performances.

• Benefits
It does not strangle the patient and allows the postural movements. Facilitates nursing 
work. Comfortable for the patient.

ARIANA Secure Fasten Wrist Holder With Ring:

Prevents pressure being exerted on the wrist. With safety D-ring. 

Inner layer made of %75 polyester and %25 viscose to avoid 

allergies. Breathable and comfortable. Easy to adjust. Great 

restrain properties. Can be used interchangeably to restraint 

wrists or ankles.

ARIANA دستبند و پابند نگهدارنده بیمار با حلقه فلزى مدل

و  بیمارستانی  مختلف  های  بخش  در  قرار  بی  بیماران  نگهداری  برای 
جلوگیری از ایجاد هر گونه آسیب یا صدمه به آنان به کار می رود.

مزایاى استفاده: 
• جلوگیری از وارد آمدن فشار به مچ و یا قوزک پای بیمار

• الیه داخلی نرم جهت جلوگیری از هرگونه آسیب به پوست بیمار
• بدون ایجاد هرگونه حساسیت پوستی و افزایش راحتی بیمار 

• قابل تنظیم برای بیماران در سنین مختلف
• راحتی عملکرد برای پرسنل بخش

ARIANA کمربند نگهدارنده بیمار مدل

سقوط  یا  افتادن  احتمال  کاهش  برای  کمربند  این 
بیماران از روی تخت و یا برانکارد و جلوگیری از ایجاد 

هرگونه آسیب به بیماران مختلف به کار می رود.

نحوه استفاده از کمربند:

ابتدا با توجه به سایز بیمار کمربند را دور کمر بسته و 
نگه می داریم.

صورت  به  را  طرف  دو  به  متصل  بندهای  سپس 
ضربدری قرار داده و از حلقه طرف مقابل رد می کنیم.

انتهای بند را از تخت بیمار گذرانده و کشیده تا بیمار 
در موقعیت ثابتی قرار گیرد.

انتهای بند را به تخت گره می زنیم.

• Benefits

Better tolerated by the patient. Prevent skin injuries by laceration 

and abrasion. Made of Hypoallergenic material. Saves time to 

nurses. More safety and comfort for the patient.

:

:

R.code

AW 3010

AW 3011

Size

Adult

Infant

R.code

 AB 5002
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ARIANA Anklebands:

Restraining neoprene ankle bands with double Velcro closure. Prevent injuries and falling out of bed or stretcher due to 
psychiatric restraint problems. Closure with safety clip on the ankles.

ARIANA Wristbands:

Restraining neoprene wrist bands with double Velcro closure. Prevent injuries and falling out of bed or stretcher. Closure with 
safety clip on the wrists. Since psychiatric restraint is a delicate matter.

ARIANA دستبند و پابند دائمى نگهدارنده بیمار مدل

پابند و دستبند نگهدارنده بیمار از جنس نرم نئوپرن (NeoPrene) بوده که برای جلوگیری از وارد آمدن آسیب در بیماران بی قرار به کار می روند. این ابزار با سیستم قفل سریع 
عالوه بر کاربری آسان و محدود کردن بیماران، برای پرسنل در مواقع ضروری بسیار سریع و راحت می باشند.

این دستبند و پابند برای بخش اورژانس، نروسرجری و ICU ها که زمان اهمیت حیاتی دارد، بسیار مناسب می باشند. همچنین دستبند و پابند ARIANA برای بیمار نیز بسیار 
راحت بوده و هیچ گونه آسیبی به پوست و اعصاب بیمار وارد نمی کند.

طراحی قفل مغناطیسی جدید این محصول باعث راحتی کار پرسنل بوده و از جمله مزایای آن این است که فقط پرسنل مسئول می توانند آن را باز یا بسته نمایند.

:

R.code

 AWD 3030

R.code

 AWD 3020
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ARIANA Anklebands:

The Ariana anklebands allow to ensure the patient’s feet to the bed. 
The set composes a strap fixed to the bed structure and two 
independent ankle bands that are fixed to the bed by locks.

:ARIANA دستبند نگهدارنده اعصاب و روان مدل

دستبند مدل آریانا برای نگهداری بیماران بی قرار در بخش های ویژه بیمارستانی و نیز مراکز اعصاب و روان به کار می رود. این دستبند با پد نرم قسمت داخلی آن، باعث راحتی 
بیمار شده و از ایجاد آسیب های مختلف در اثر فشار یا سایش به دست بیمار جلوگیری می کند.

قفل مغناطیسی طراحی شده در آن موجب ایمنی بیشتر برای بیمار و راحتی پرسنل درمانی شده و احتمال هرگونه آسیب را از میان برمی دارد.

:ARIANA پابند نگهدارنده اعصاب و روان مدل

پابند مدل آریانا همانند دستبند آن برای فیکس کردن پای بیماران بی قرار در بخش های ویژه 
بیمارستانی و نیز مراکز اعصاب و روان به کار می رود. قسمت داخلی آن با پد نرم باعث راحتی 
بیمار و جلوگیری از هرگونه آسیب در اثر فشار یا سایش به پای بیمار می شود. قفل مغناطیسی 
طراحی شده در آن موجب ایمنی بیشتر برای بیمار و راحتی پرسنل  درمانی شده و احتمال 

هرگونه آسیب را از میان برمی دارد. 

ARIANA Wristbands:

The Ariana wristbands allow to ensure the patient’s hands to the bed. These are fixed to the bed structure by a long adjustable 
band.
• The Controlled Mobility System work combined with the abdominal belt, passing the wristband band through the lower belt 
loop, thus limiting the movements outside the perimeter of the bed.
• The inside of the wristbands is made of a soft touch padding, preventing pressure sores or abrasions.
• The wristbands contains an area with Velcro® that allows faster and tight application, increasing system security.

4 Lock buttons 1 Magnetic key

AnklebandsWristbands
R.code

3060

3061

3062

3063

Size

XL

L

M

S
ColorR.code

3050

3051

3052

3053

Size

XL

L

M

S
Color

Harness with Thorax Band:

It inhibits patient vertically upward movement and is designed to be 
very flexible. 
Thorax band hinders slipping and harness to be loosen.
The transversal strap part of the restraint stops fast and violent 
patient movement. Therefore, it prevents patient self injury or 
injuring others.
If patient is non violent the transversal strap can be removed.
This allows the patient to sit up and prevents slipping up.
If fixation to the belt is not used, harness bands can be used in 
parallel position. That is they are used in an uncrossed position. 
This allows the restraint not to touch large patient’s neck or prevent 
pressure on the patient’s sternum. 

کمربند مهار کننده قفسه سینه:

نگهدارنده قفسه سینه مانع از بلند شدن یا جابجایی باالتنه ی بیمار می شود.
این محصول دارای یک بند عرضی است که از حرکات شدید و خشن بیمار و 

در نتیجه احتمال آسیب به بیمار یا سایر افراد جلوگیری می کند.
برای بیماران غیر تهاجمی امکان استفاده از این نگهدارنده بدون بند عرضی 
نیز میسر است که امکان تحرک بیشتر و راحت تر را به بیمار می دهد. در مدل 
به صورت  توانند  می  بندها  نیست  کمربند متصل  به  نگهدارنده  که  آن  ساده 
موازی قرار گیرند که این امر باعث کاهش تماس بندها با گردن و کاهش فشار 

روی ناحیه جناق سینه می شود.

R.code

AWD3080

Harness with
Thorax band
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ARIANA Complete Set:

The complete set is the global solution of secure restraint 
for bedridden patients. It permits having the maximum 
level of security of the patient and the medical staff, 
because of bed restraint is a not easy issue.
As consists of individual elements can be used as 
required at the time.

:ARIANA ست کامل نگهدارنده اعصاب و روان مدل

ست کامل نگهدارنده بیمار بیشترین میزان امنیت را برای بیمار و پرسنل فراهم 
می کند.

نیاز های  به  توجه  با  که  تشکیل شده  مختلفی  از قسمت های  کامل  این ست 
متفاوت می تواند به طور جداگانه  استفاده گردد. این سیستم در حال حاضر یکی 

از بهترین سیستم های نگهدارنده بیمار است.

R.code

AWD3090

Complete
Psycho Set

R.code

AWD3070

Abdominal Belt

Complete Set for Ambulation:

Restraint consists of ankle bands, binding band, and a 
set of wristbands sewn onto the belt band.
This restraint is designed to prevent patient aggression, 
manipulation, self injury, or access to the locks. It also 
holds the patient’s leg and arms in a convenient position.
It enables the patient to sit as well as taking short steps.

ست کامل جابجایى بیماران اعصاب و روان:

این ست شامل یک جفت دستبند، پابند و یک بند می باشد که دستبند آن به 
یک کمربند دوخته شده و توسط بند از پشت به قسمت پابند متصل شده است. 
این ست دست ها و پاهای فرد را در حالت مناسب و راحتی نگه می دارد و در 

عین حال از ایجاد صدمه به خود فرد و اطرافیان جلوگیری می کند.
با استفاده از این ست امکان راه رفتن در قدم های کوچک و همچنین نشستن 

ایمن او فراهم می شود.

R.code

AWD3040

Complete Set
for Ambulation
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ARIANA کمربند نگهدارنده بیمار  مدل

کمربند نگهدارنده بیمار برای نگهداری بیماران بستری به کار می رود. کمربند به تخت و یا بدنه برانکارد فیکس شده و امکان کنترل بیمار توسط پرسنل بخش را میسر می سازد. 
این کمربند دور کمر بیمار قرار گرفته و احتمال افتادن و یا ایجاد هرگونه آسیب به بیمار را از بین می برد و در عین حال آزادی حرکت مناسبی برای بیمار ایجاد می کند.

XL و L در دو سایز •

ARIANA Patient Restraint Belt:

For Bed or Strecher :
Articulated belt which secures the patient from falling down from bed or strecher allowing the patient to turn or change position. 
It is adpated to the patients waist by Velcro and an adjustable clasp.
• It is available in Large and XLarge strip

:

:

  کمربند ویلچری استاندارد   کمربند ویلچری با قفل مغناطیسی 

R.code Size

XL

L

ABD5000

 ABD5001

ARIANA Wheelchair Restraint Belt:

The belt have been designed to provide a simple but firm subjection to weak or unstable patients. ARIANA belts have different 
models to adequate to different needs. It is adjusted to the chair by means of strong polyester straps on both sides and tied 
together at the back of the seat. The belt is washable up to 40 C.

o

ARIANA نگهدارنده ویلچرى بیمار مدل

نگهدارنده ویلچری  ARIANA برای استفاده ایمن و راحت بیمار جهت جلوگیری از مشکالت مربوط به ناپایداری بیمار ، لیز خوردن و افتادن به دالیل فیزیکی یا روانی ساخته 
شده است که به موجب طراحی ارگونومیک آن موجب سازگاری با بیماران مختلف می گردد.

این نگهدارنده از نوارهای محکم و مقاوم از جنس پلی استر ساخته شده که برای محافظت از بیمار و جلوگیری از ایجاد هرگونه آسیب به کار می رود. جنس آن از پارچه ی نرم پلی 
استر و کتان است ، به عالوه بخش هایی از نگهدارنده که فشار بیشتری را تحمل می کنند برای راحتی بیشتر بیمار از پدهای نرم ساخته شده اند. این محصول قابل شستشو در 

oدمای     40 می باشد.

C

R.code

ABD 5005

R.code

ABD 5006
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:ARIANA ست انتقال بیمار مدل

این ست جهت ایجاد ایمنی و نگهداری بیماران بی قرار، غیرقابل کنترل و همچنین جلوگیری 
از افتادن سایر بیماران به کار می رود.

ست انتقال ARIANA به کاربران خود این اجازه را می دهد که بدون باز کردن سیستم های 
نگهدارنده متصل، بیماران را از برانکارد اورژانس به برانکارد یا تخت دیگر انتقال دهند.

این ست شامل یک کفی مقاوم و محکم است که بر روی برانکارد یا تخت بسته می شود و بر 
روی آن نگهدارنده قفسه سینه و کتف، دستبند و پابند با قفل های مغناطیسی قرار می گیرد.

Transfer System Ariana:

Innovative device that provide quick restraint with 
secure and safe transfer of altered, violent, aggressive 
ot disoriented patients on emergency stretchers. It 
allows the transfer of patient from the emergency 
stretcher to other stretcher or bed, without release the 
restraint.
It consists in a resistant and durable mat provided of a 
set of harness, wristbands and ankle bands, with quick 
double velcro closure system and sliding base to 
improve the transfer.

Transfer System Ariana:

Ariana Abdominal restraint belt is designed in two 
models of one and two parts and is used for prevention 
of patient from falling from the surgical bed or patient 
transfer beds. 
The restraint belt is made of  Neoprene material which 
reduces the pressure to the abdomen and as a result 
provides comfort for the patient. 
This restraint belt is proper for use in surgical recovery 
rooms, on patient transfer beds, and on ICU beds. 
In addition for use of this product on abdomen, it can be 
used to harness knee and leg

:Arianamed کمربند نگهدارنده بیمار مدل

کمربند نگهدارنده شکمی آریانامد در دو مدل یک تیکه و دوتیکه طراحی شده و برای 
محافظت از بیمار و جلوگیری از احتمال افتادن از تخت جراحی یا برانکارد به کار می 

رود.
جنس کمربند از الستیک نرم نئوپرون (Neo Prene) بوده که موجب کاهش فشار 

وارده به شکم و در نتیجه راحتی بیمار می شود. 
این کمربند مناسب برای استفاده در اتاق عمل و ریکاوری، برانکارد و نیز تخت بخش 

های مراقب ویژه می باشد.
این محصول عالوه بر استفاده شکمی جهت مهار زانو و پای بیمار به کار  می رود .

R.code

ABD5010

Ariana Belt
OP-1

R.code

AWD3010

Transfer System

R.code

ABD5011

Ariana Belt
OP-2
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ARIANA Patient Transfer System:

The board with sliding sleeve for lateral transfers 
Ariana-Roller can comfortably transfer patients 
between beds, stretchers, operating tables, X-ray 
tables, etc. Patients may transfer up to 135 kg 
between two surfaces with a gap of 20 cm and 
spaced 20 cm. With improved core and 
replaceable outer sheath with very low friction and 
easy sanitation.

• New Core
• X-ray Transparent
• Less Weight
• More Comfortable
• Size:
Full Board: 180*50 cm
Half Board: 80*40 cm 

Patient Transfer Roll: رول جابجایى بیمار:

:ARIANA رول جابجایى بیمار مدل

تخته انتقال بیمار مدل آریانا  نسل جدید سیستم های ترانسفر برای جابجایی بیمار به پهلو (در حالت Lateral) از روی تخت بستری، برانکارد، تخت جراحی و یا تخت رادیولوژی 
(X-ray) می باشد. این تخته قابلیت جابجا کردن بیمار تا ١٣٥ کیلوگرم بین دو سطح با فاصله حداکثر ٢٠ سانتی متر را دارا می باشد. مواد ارتقا یافته بدنه بسیار سبک بوده و 
رویه خارجی قابل تعویض آن با اصطکاک بسیار پایین از مزایای قابل توجه این رول می باشد. همچنین رویه رول به راحتی تمیز و در صورت نیاز ضدعفونی می شود. این رول 

قابل استفاده در بخش رادیولوژی بیمارستان ها بوده و نسبت به X-ray شفاف است و هیچ ردی از خود به جا نمی گذارد.

Step 1 Step 2 Step 3

R.code

ARM 4011

ARM 4010

Size

40*80 

50*180 
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One Time Installation of  Antibacterial Curtain:

This curtain is covered with Ag (Silver) Ion that results in bacteria 
removal and reduction of transmission probability of pathogenic 
disease factors from the curtain surface to the patient or ward 
personnel and from other surfaces to the curtain.
The textile used in simple curtains in hospitals usually have the 
potential to become a center for aggregation of different bacteria, for 
example they can stay on theses curtains for a long time.
Manufacturing is based on the standards of antibacterial textile  
AATCC100  and AATCC147 and it is effective on different micro 
organisms in both simple and antibacterial models:

• Simple models is used in hospital wards with low infection risk with 
large patient volume and Antibacterial model is used is suitable for 
special care and infectious (isolation) wards. 
• Ease of  installation and compatibility with hospital wards
• Provided in different colors:  Green, Blue, Yellow
• Available in three different sizes ( small 2.5, medium 5, large 7.5) 
with 2 meters height
*Arianamed suggests replacement of the curtain every 6 to 12 
months. This is dependent on different wards’ work load and patient 
volume.

پرده هاى یک بار نصب آنتى باکتریال: 

این پرده ها از یون نقره پوشیده شده اند که این امر موجب از بین بردن باکتری 
ها و کاهش احتمال انتقال عوامل بیماری زای پاتوژنیک از سطح پرده به بیمار 

یا کارکنان بخش و نیز از سایر سطوح به پرده می شود.
پارچه های پرده های معمولی در بیمارستان ها معموال پتانسیل تبدیل شدن به 
یک مرکز تجمع باکتری های مختلف را دارند، به عنوان مثال می توانند برای 

مدت بسیار طوالنی روی سطح این پرده ها باقی بمانند.
و  AATCC147 میکروبیال  آنتی  های  پارچه  استاندارد  اساس  بر  تولید 

و  ارگانیسم های مختلف در دو مدل ساده  بر میکرو  و موثر   AATCC100
آنتی باکتریال:

• مدل ساده جهت بخش های بیمارستان با ریسک عفونت پایین و حجم بیمار 
باال به کار برده می شود و مدل آنتی باکتریال مناسب جهت بخش های ویژه و 

عفونی می باشد.
• نصب راحت و آسان و سازگار با بخش های مختلف بیمارستانی

• در رنگ های مختلف: سبز، آبی، زرد
• موجود در سه سایز مختلف ( کوچک ٢٫٥ ، متوسط ٥ و بزرگ ٧٫٥ ) با ارتفاع 

٢ متر
*پیشنهاد آریانامد تعویض ٦ تا ١٢ ماهه پرده های فوق می باشد اما این مسئله 

بستگی به حجم کاری و بیماران بخش های مختلف دارد.
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