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جامع ترین و کامل ترین سایت تجھیزات فیزیوتراپی و کاردرمانی

اینستاگرام نوآوران معرفی جدیدترین محصوالت

کانال تلگرام نوآوران تصاویری آموزشی برای استفاده بھتر از تجھیزات

کانال آپارات آرشیو کامل فیلم

قابل توجھ خریداران محترم
برای مشاھده فیلم ھای آموزش نصب  و آموزش استفاده  خواھشمندیم ما را 

دنبال کنید:

خواھشمندیم حتماً پیش فاکتور تھیھ فرمائید

نام  و مشخصات (ابعاد حدودی میباشد ۵±٣)







71,000,000

53,500,000

44,700,000

32,500,000

تیلت تیبل دوموتوره برقي  4شکن با پد میان پا و میز      
PT9006-2 ELEC TILT 4S ADVANCED

تیلت تیبل منوال 4شکن با پد میان پا و میز                    
PT9008 MANUAL 4S TILT ADVANCED

تیلت تیبل برقي 4شکن با پد میان پا و میز             
PT9006 ELEC TILT 4S ADVANCED

تیلت تیبل برقي 2شکن                                        
PT9007 ELEC TILT 2S ECO

درجھ توسط یک liner Actuator، داراي پروپ کنترل و کنترل باکس .مناسب بیماران سنگین تا  قابلیت تغییر زاویھ تا 90
سانت دوالیھ، داراي چرخ، داراي ابر و چرم درجھ یک رنگ کوره اي  180کیلو داراي 3کمر بند دو متري بار عرض 16

ضد خش. بی صدا. سرعت یکنواخت و متعادل ھند پیس  جک و کنترل باکس فابریک ارتفاع 60-55



//25,000,000

call

تیلت تیبل منوال 2شکن ایکو                                
PT9009 MANUAL 2S TILT ECO

سانت دوالیھ،  کمربند دو متري بار عرض 16 تن داراي 3 درجھ توسط جک گیربکسي دستي 3 قابلیت تغییر زاویھ تا 90
داراي چرخ، داراي ابر و چرم درجھ یک رنگ کوره اي  تفاوت در داشتن میز - پد میان پا و متلایر  میباشد

PT9011                         تخت سھ شکن مدل الکترو ادونس
ELEC 3S ADVANCED

ساخت ایران شرکت نوآوران فول امکانات  
تنظیم ارتفاع برقی
شکن قابل تنظیم 3

چرخ و پایھ دو حالتھ
*دارای متلایر اورجینال  چرم خارجی - فوم سرد*
با   لوازم فابریک Actuator 8000N دارای*

controller دارای فابریک
Hand piece دارای  فابریک

رنگ کوره ای 
سال خدمات ماه گارانتی و 10 با 18



78,000,000

52,500,000

19,700,000

//15,500,000

call

8,690,000

5,900,000

تخت چھار شکن مدل ادونس                                      
PT9013 4S ADVANCED

سانتی و روکش درجھ یک با لبھ و  طراحی مھندسی جدید - امکان زاویھ منفی نسبت بھ افق برای شکن سر و پا  دارای  فوم 6
گوشھ ای گرد شده

تخت چھار شکن مدل الکترو ادونس                          
PT9016 ELEC 4S ADVANCED

پروفیل ساوه ، قابلیت ریگالژ پایھ با ناھمواري زمین، ابرو چرم درجھ یک، رنگ کوره ای

برابر میشود سانت کھ باعث طول عمر تشک تا 3 تشک ویژه - تشک دور گرد - لبھ گرد  - با فوم 6

ساخت ایران شرکت نوآوران فول امکانات  
تنظیم ارتفاع برقی
شکن قابل تنظیم 4

چرخ و پایھ دو حالتھ
*دارای متلایر اورجینال  چرم خارجی - فوم سرد*
با   لوازم فابریک Actuator 8000N دارای*

controller دارای فابریک
Hand piece دارای  فابریک

رنگ کوره ای 
سال خدمات ماه گارانتی و 10 با 18

تخت چھار شکن مدل کالسیک                                 
PT9015  4S CLASSIC

پدال پا کنترل ارتفاع تخت

شکن                        تخت پیشرقتھ الکتریکی 6
Advance 6 Section Table Noavaran

PT9023 2S 3CM EXAM تخت دو شکن نوآوران

PT9022 2S 6CM EXAM تخت دو شکن نوآوران

طرحي زیبا و منحصر بفرد مخصوص زیر فریم ، از پروفیل ساوه ، بسیارمقاوم قابلیت تنظیم ھر شکن بصورت جداگانھ از 
داراي کمر بند سینھ اي و استرپ پا ، داراي چرخ ھاي ترمز دار  بلبرینگي ، رنگ کوره  ھر دوطرف تخت(منحصر بفرد)

اي ضد خش



7,150,000

5,500,000

8,360,000

6,900,000

7,900,000

7,260,000

call

//21,340,000

//18,900,000

برابر میشود سانت کھ باعث طول عمر تشک تا 3 تشک ویژه - تشک دور گرد - لبھ گرد  - با فوم 6

از چوب روس ، روکش فوم و چرم اعالء، رنگ پلي استر استفاده از قید ھاي مقاوم کننده زیر صفحھ، استفاده چوب با 
ضخامت 5*5

تخت فریم دار                                                       
PT9032 4S 3CM + FRAM TRAPEZ

تخت فریم دار                                               
PT9030   4S 6CM + FRAM TRAPEZ

PT9026 2S 6CM WOODEN تخت چوبی دو شكن

برابر میشود سانت کھ باعث طول عمر تشک تا 3 تشک ویژه - تشک دور گرد - لبھ گرد  - با فوم 6

PT9025 1S 3CM EXAM تخت ساده نوآوران

PT9028 1S 6CM WOODEN   +1 تخت چوبی ساده

PT9027 2S 3CM WOODEN تخت چوبی دو شكن

پروفیل ساوه ، قابلیت ریگالژ پایھ با ناھمواري زمین، ابرو چرم درجھ یک، رنگ کوره ای

برابر میشود سانت کھ باعث طول عمر تشک تا 3 تشک ویژه - تشک دور گرد - لبھ گرد  - با فوم 6

PT9029 1S 3CM WOODEN   تخت چوبی ساده

PT9024 1S 6CM EXAM  تخت ساده نوآوران

برابر میشود سانت کھ باعث طول عمر تشک تا 3 شاسی متفاوت و قدرمند -  تشک ویژه - تشک دور گرد - لبھ گرد  - با فوم 6

تخت فریم دار                                                      
PT9031 4S 6CM + FRAM TRAPEZ

سانت امکان شیب منفی تشک دور گرد - لبھ گرد  - با فوم 6



24,750,000

17,490,000

18,500,000

31,000,000

11,000,000

//9,950,000

4,290,000

3,450,000

PT9034 3CM CP   تخت سی پی

مناسب استفاده درمنزل داراي قطعات قابل مونتاژ،و یک بار عرضي با سھ حلقھ رنگ کوره اي

داراي تشک فومي ، چرخ ھاي روان قابلیت تنظیم ارتفاع رنگ کوره اي ضد خش آبکاري کُرم

Advance Frame    فریم یک تخت ادونس

فریم یک تخت فول فنس                                        
Full Fence Exerciser Frame

Clinical Exerciser Double Frame     فـریم دو تخـت

Saddle Taboured Stools  تابوره زین اسبی

GAS JACK Saddle   تابوره زین اسبی جک دار
Taboured Stools

PT9033 6CM CP   تخت سی پی

برابر میشود سانت کھ باعث طول عمر تشک تا 3 تشک ویژه - تشک دور گرد - لبھ گرد  - با فوم 6

با روکش ابرو چرم کره اي درجھ یک پایھ فلزي مقاوم با قابلیت تنظیم با شیب زمین 50*120* 210

1- داراي تخت چھار شکن با قابلیت تنظیم شکن زیر سري 2-با استرپ ھاي مخصوص کمري و پایي 3-داراي فریم سقفي 
ثابت 4-دیواره جانبي قابل تنظیم،5-  قابلیت مونتاژ، 6- پروفیل ساوه 7- توري از مفتول 5- میل  مقاوم با رنگ کوره اي 8- 

آبکروم سخت و شفاف بازو 9-داراي تشک ابر و چرم درجھ یک

فریم یک تخت ھالف فنس                                              
Half Fence Exerciser Frame

جوش میشود. ساوه  2-توري کامل از مفتول پنج میل مقاوم، کھ بسیار مقاومتر از مفتول 4ویا 3 1- پروفیل30*30
بافت سفارشی  4-داراي قید ھاي ساپورت کننده  5-رنگ کوره اي ، 3- شبکھ 5*5

تکھ  7-سایز2*2*2متر  8- با پیچ ھای مونتاژ 6- قابل مونتاژ از8



1,850,000

2,100,000

3,890,000

1,290,000

950,000

2,950,000

137,000

148,000

121,000

Multi User Sling  اسلینگ ھمھ کاره

تابوره زین دوچرخھ اي پشتي دار

Round Taboured Stools   تابوره گرد

سری،  عدد/فنر3تایی 2 عدد/چوب کوتاھی 1 بزرگ/ریسمان 10متر/دستھ  پولی 2عدد/قرقره فلزی روان5 S 5عددحلقھ
قالبھ کوچک و بزرگ .6قالبھ.پاشنھ.ھمھ  تایی شامل :گردني.2 /کارابین بزرگ مخصوص فنر 4عدد /اسلینگ 1سري 6

کاره/میلھ تعادل

VI Hook Sling  قالبھ اسلینگ 6

II Hook Sling  قالبھ اسلینگ 2

Step  پلھ پایھ تخت1پلھ

1- داراي تشک فومي ضخیم با چرم مصنوعی کره ای،
2-  چرخ ھاي روان و بی صدا 

3- قابلیت تنظیم ارتفاع توسط پیچیی 
4- دارای پشتي استراحت

Step پلھ پایھ تخت2پلھ

Therapeutic Suspension   ملحقات فریم سری
Accessor

Round Taboured Stools With  تابوره گرد با پشتی
Back Rest



99,000

99,000

121,000

725,000

750,000

300,000

350,000

400,000

990,000

اسلینگ دراپ فوت کوچک

اسلینگ دراپ فوت سری

Heels Sling اسلینگ پاشنھ

با نوار یک تکھ حلقھ 4) Korea قالبھ.6قالبھ.پاشنھ.ھمھ کاره وکوادرو(دوالیھ از واتر گردني.2

Cervical Sling2Pcs اسلینگ گردنی

اسلینگ دراپ فوت بزرگ

Wrist Sling  اسلینگ کوچک

Series Sling  اسلینگ سری

اسلینگ دراپ فوت متوسط

اسلینگ چرم گردنی



4,950,000

4,950,000

4,500,000

155,000

//175,000
//195,000
//525,000

100,000

//90,000
//80,000
//270,000

450,000

M Hemiplegia gloves  دستكش ھمی متوسط

Home Exs. Pulley ھوم پولی

Traction Sling  اسلینگ تخت کشش ست کامل

Power Exerciser Spring  فنر قوی

S Hemiplegia gloves  دستكش ھمی کوچک

شامل اسلینگ ھای تحتانی و فوقانی تخت کشش + میلھ تعادل + اسلینگ گردنی

Spider Belt بلت

Poor  Exerciser Spring فنر ضعیف

Gait Trainer Sling  اسلینگ گیت ترینر

Hemiplegia gloves Series  دستکش ھمی سری

L Hemiplegia gloves  دستكش ھمی بزرگ

مفتول آلماني، آبکاري، عمر مفید باال

Exerciser Spring series تایی فنر سری 3

سایز کوچک ومتوسط و بزرگ - ھمي پلژي دوطرفھ از چرم درجھ یک در 3

Medium Exerciser Spring فنر متوسط



125,000

130,000

55,000

85,000

//70,000

43,000

9,500

39,800,000

39,800,000

Large S Hook    حلقھ اس بزرگ

MetalPulley Handle دستگیره پولی فلزی

Large Carabin کارابین بزرگ

                                                  : نوآوری جدید در ترکیب مٍوثرترین دستگاه ھای کاردرمانی در یک دستگاه 
-تراکشن گردن -  FEBS - دستگاه  موثر کاردرمانی با مزایای فراوان : نردبان انگشتی ترکیب و ھماھنگی بیش از  14
- فلکشن اکستنشن  Wrist Exerciser - واکینگ شولدر - OB -HELP ARM - شولدرویل - SANDING  سندینگ

Reach Exer - دستگاه چند نفره در آن واحد Multi user - یونیت - پولی - پرد پگبرد

PT EXER I-LAND

Singel Rap چوب کوتاھی

Small Carabin  کارابین کوچک

جھت تمرینات اندام فوقاني در منازل ، قابلیت نصب درب منازل بدون نیاز بھ قالب دیواری

OT EXER I-LAND

یک مینی کلینیک کامل ، محصولی متمایز و متفاوت با ھشت وسیلھ اصلی و ضروری کلینیک ھای فیزیوتراپی:  صندلی 
کوادروسپس - تراکشن گردنی - شولدرویل - نردبان انگشتی - رست سایزر فلزی - پولی اندام فوقانی - سری دمبل

Metal Pulley  قرقره فلزی

PT Rope  ریسمان فیزیوتراپی



34,500,000

29,500,000

12,400,000

23,700,000

6,950,000

16,900,000

22,000,000

25,400,000

کفی و پشتی : تختھ نئوپان با ابرو چرم 
تک بازو  : امکان تنظیم ارتفاع ، زاویھ ، طول ، 

سوراخھ برای  CNC و فنر نگھدارنده  وزنھ – آبکروم سخت – 14 Stable سری وزنھ ھای با دور الستیکی با موقعیت 2
EVA افزایش دقت تنظیم- با توپکی

بسیار مقاورم  - رنگ کوره ای – پایھ قابل ریگالژ شاسی :  پروفیل استاندارد 40*60

Classic Base Quadriceps  صندلی کوادروسپس
Table

Thera  Press ترا پرس

Dorsi Exersicer دورسی

Classic Plus  صندلی کوادروسپس کالسیک پالس
Quadriceps Table

Classic Quadriceps  صندلی کوادروسپس کالسیک
Table

Leg Press Clinical        لگ پرس کلینیکال

Physio Gym فیزیوجیم

کفی و پشتی : تختھ نئوپان با ابرو چرم 
مورد استفاده افراد فربھ وخانم ھا) بازو ھا : امکان تنظیم ارتفاع ، زاویھ ، طول ، عمق ھربازو و فاصلھ عرضی بازوھا(

سوراخھ برای  CNC و فنر نگھدارنده  وزنھ – آبکروم سخت – 14 Stable سری وزنھ ھای با دور الستیکی با موقعیت 2
EVA افزایش دقت تنظیم- با توپکی

بسیار مقاورم  - رنگ کوره ای – پایھ قابل ریگالژ شاسی :  پروفیل استاندارد 40*60

Leg Exerciser لگ اگزرسایزر



29,600,000

34,500,000

Mega Quadriceps Table  صندلی كوادروسپس مگا

ADVANCED Quadriceps  صندلی کوادروسپس ادونس
Table

مشخصات کالسیک + تشکچھ پشت کمری و پشت سری و ھندل ھای دستی بازو برای کار با دست

سانت و چرم  کفی و پشتی : 1-ارگو نومیگ  - تختھ چند الیی از نوپان استفاده نشده است  2سانت قوس دار   اسفنج 6
جھتھ  برای راحتی و ساپورت بھتر بیمار  با قابلیت تنظیم  2 Arm Rest

مورد استفاده افراد فربھ وخانم ھا) بازو ھا : امکان تنظیم ارتفاع  زاویھ  طول، عمق ھربازو و فاصلھ عرضی بازوھا(
سوراخھ برای  CNC و فنر نگھدارنده  وزنھ – آبکروم سخت – 14 Stable سری وزنھ ھای با دور الستیکی با موقعیت 2

EVA افزایش دقت تنظیم- با توپکی
بسیار مقاوم  - رنگ کوره ای – پایھ قابل ریگالژ شاسی :  پروفیل استاندارد 40*60

- تختھ چند الیی 2سانت قوس دار از نوپان استفاده نشده است- فوم سرد پرسی  Ergonomicکفی و پشتی : کامال ارگونومیگ
قوس دار 10سانتی- از ابر استفاده نشده است 

نسل جدید صندلی ھای کوادروسپس جھان Active & Passive insufficiency کفی زاویھ گیر جھت جلو گیری از-
جھتھ  برای راحتی و ساپورت بھتر بیمار  با قابلیت تنظیم2 Arm Rest-

مورد استفاده افراد فربھ وخانم ھا) بازو ھا : امکان تنظیم ارتفاع ، زاویھ ، طول ، عمق ھربازو و فاصلھ عرضی بازوھا(
سوراخھ برای  CNC و فنر نگھدارنده  وزنھ – آبکروم سخت – 14 Stable سری وزنھ ھای با دور الستیکی با موقعیت 2

EVA افزایش دقت تنظیم- با توپکی
بسیار مقاوم  - رنگ کوره ای – پایھ قابل ریگالژ شاسی :  پروفیل استاندارد 80*60



11,000,000

12,000,000 جدید** MDF شولدرویل مدرج سکان
MDF Shoulder Wheel PT102

سبک ،  ارزان  و کارا 
1- قابلیت تنظیم ارتفاع 

- تنظیم مقاومت بدون استفاده از لنت ترمز بصورت تدریجی ، نرم و  بی صدا  2
در محیط مطب است بسیارسمی) توجھ : لنت ترمز باعث پخش آزبست (

- دارای سکان  فلزی فوق العاده مقاوم  3
بلبرینگی - مکانیزم حرکت چرخشی  تراشکاری شده با استفاده از 2 4

شولدرویل سکان فلزی                                        
Classic Base Shoulder Wheel PT101



12,900,000

14,200,000

16,800,000

24,500,000

25,300,000

9,500,000

Advance Shoulder Wheel PT106  شولدرویل ادونس

RedStar تک شعلھ IR چراغ

شکیل MDF 1- سکان چوبي از چوب راش و چوب روس کامالً خراطي شده با رنگ پلي استر ،2-  باکس
4- قابلیت تنظیم مقاومت دقیق با سیستم اھرمي جدید بسیار راحت5- قابلیت تنظیم ارتفاع 6- استفاده  سیستم دو بلبرینگي براي 
افزایش استحکام و طول عمر محصول و ھمچنان رواني و حذف لنگي چرخش   7- شاسي از پروفیل ساوه با رنگ کوره ای 

ضد خش وآبکاري کرم صنعتي، 8- سھولت نصب، تنظیم ارتفاع وشعاع چرخ شانھ، استفاده از بھترین متلایر با نھایت دقت 
براي خلق محصولي درجھ یک 9-دارای کانتر دیجیتال

Degree Shoulder Wheel PT107 شولدرویل دیگری

شولدرویل كالسیك پالس (سکان چوب راش)
Classic Plus Shoulder Wheel PT105

بلبرینگ   - تنظیم ارتفاع  بسیار روان و راحت  با استفاده از مکانیزم ریل و4 1
- تنظیم مقاومت بدون استفاده از لنت ترمز بصورت تدریجی ، نرم  و بی صدا و یکنواخت  2
در محیط مطب می شود بسیار سمی) توجھ : فرسایش لنت ترمز موجب پخش آزبست (

- دارای سکان چوبی 3
بلبرینگی با بلبرینگ ھای آلمانی درجھ یک - مکانیزم حرکت چرخشی  تراشکاری شده با استفاده 2 4

5- فنر کشنده برای کنترل راحت  حرکت عمودی
6-دارای کانتر دیجیتال

شولدرویل كالسیك  (سکان چوب روس)
Classic Shoulder Wheel PT104

1-تنظیم دامنھ حرکتی   2-تنظیم طول بازو   3-تنظیم مقاومت   4-تنظیم ارتفاع ریلی                                                    
5-دارای مونیتور شمارش ، زمان ، سرعت و کالری    6- ویک سکان چوب ممبران اضافی

شولدرویل كالسیك ممبران جدید**  
Classic Memberane Shoulder Wheel

PT103



6,750,000

9,800,000

8,900,000

11,500,000

15,900,000

15,300,000

18,800,000
و چرخ ھای درجھ یک    CNC دو شعلھ ادونس با پایھ IR چراغ

Advanced 2 Infrared Light Unit PLUS

تک شعلھ ادونس                                              IR چراغ
Advanced Infrared Light Unit

تک شعلھ کالسیک                                   IR چراغ
Classic 1 Infrared Light Unit

و چرخ ھای درجھ یک  CNC تک شعلھ ادونس با پایھ IR چراغ

Advanced Infrared Light Unit PLUS

تک شعلھ دیواری                                             IR چراغ
Walled Infrared Light Unit

تک شعلھ کالسیک بیس                                   IR چراغ
Classic Base 1 Infrared Light Unit

طرحی زیبا و کارا با عملکردی بھتر وطول عمر بیشتر 
مزایا :

1- در فرم مکعبی ھمیشھ لبھ ھای تیز وجود دارند و گاھا باعث خراش ھای عمیق روی دست  یوزر و یا پارگی روی لباس 
بیماران میشود در فرم جدید لبھ ی وجود ندارد و این عیب بطور کلی برطرف شده است  

2- در کالھک مکعبی لزما باید از المپ پشت جیوه ی استفاده نمود و سطح تابش بعلت عدم وجود رفلکتور محدود است و 
قسمت زیادی از گرما در خود کالھک ھدر می رود و گاھی باعث  سوختگی سیم ھای داخل کالھک میشود و حتما باید از 

یک فن در آن استفاده نمود کھ نبلکھ  صدای ناخوشایندی دارد و مصرف برق باال می برد بلکھ بعنوان یک وسیلھ جانبی خود 
موجب  باعث خرابی سیستم میشود ولی در فرم جدید کھ الگوی از کمپانی ھای بنام است فرم و جنس کالھک (آلومینیومی )

تبادل سریع ھوا در اطراف المپ  میشود وبدون صرف انرژی و ھزینھ موجبات طول عمر المپ وکل دستگاه را فراھم می 
کند 

3- در این فرم کالھک دستھ ای تبیھ شده کھ تنظیمات آنرا راحتر می کند
و سھولت تنظیمات کلی  را بھ ارمغان می آورد Stability 4- سبکی متلایر کالھک وزن کلی دستگاه را پایین آورده و

دو شعلھ ادونس                                               IR چراغ
Advance 2 Infrared Light Unit



18,500,000

22,400,000

15,950,000

17,500,000

19,800,000

9,800,000

Call

//23,900,000

27,400,000

//28,500,000

و چرخ ھای درجھ یک   CNC سھ شعلھ ادونس با پایھ IR چراغ

Advanced 3 Infrared Light Unit PLUS

ھات پگ متوسط                                                    
Medium Electrical Hydrocolator

تک شعلھ الکچری                                             IR چراغ
Luxury 1 Infrared Light Unit

ھات پگ کوچک ادونس 
Advanced  Small Electrical  Hydrocolator

Small 2 Wall Electrical جداره ھات پگ کوچک 2
Hydrocolator

سھ شعلھ الکچری                                              IR چراغ
Luxury 3 Infrared Light Unit

سھ شعلھ ادونس                                          IR چراغ
Advance 3 Infrared Light Unit

دو شعلھ الکچری                                              IR چراغ
Luxury 2 Infrared Light Unit

Infrared Heat Lamp    المپ مادون قرمز

برداشتي از طبیعت زنده و کارا، بدون اشغال فضا در کابین ، داراي ریلي روان و قابلیت تنظیم با انعطاف باال قابل نصب بھ 
ھر تخت داراي تایمرو دیمر دیجیتال داراي فن و آالرم پایان ودستگیره مخصوص ، بدون المپ

مارمولکی IR چراغ
Lizard 1 Infrared Light Unit



//32,450,000

//32,890,000

//38,500,000

38,500,000

19,250,000

32,890,000

9,900,000

4,450,000

440,000

ھات پگ بزرگ                                                         
Large Electrical  Hydrocolator

ھات پگ بزرگ ادونس
Advanced  Large Electrical  Hydrocolator

1-تمام استیل از استیل نگیر اسپانیا، -2-داراي عایق پشم شیشھ کھ باعث افزایش بھروری و کاھش مصرف انرژی میشود،
3-  داراي شیر تخلیھ جھت سھولت نظافت دستگاه، -4- دارای   ترموستاد،  المنت   آلمانی،  فیوز اطمینان  ،  نشانگر روشن 5- 

ABSدارای سبد استیل -6- دارای میز استیل پرتابل کھ بھ بدنھ نصب میگردد،-7-  جوش آرگون، - 8- دارای چرخ
-L=60*40*90h    M=50*40*65h    S=33*33*54h  10-  یک سال گارانتی در ارتفاع 80 9- در ابعاد 40*60

ھات پگ گازی بزرگ                                                    
Gas Hydrocolator

Large 3 wall Paraffin Bath    حمام پارافین بزرگ
73h*40*60

Granule Paraffin پارافین جامد گرانول

Medium 2 wall Paraffin Bath   حمام پارافین متوسط
26h*27*34

Suspan ساسپن

Paraffin Bath     حمام پارافین کوچک وارداتی

ھات پگ متوسط ادونس                                               
Advanced  Medium Electrical  Hydrocolator



440,000

550,000

//950,000

//370,000

//540,000

//610,000

//770,000

//3,790,000

210,000

//320,000

//120,000

//210,000

//250,000

//290,000

//1,400,000

253,000

Series  Pag  پگ سری کامل

درجھ یک در ابعاد   28*26 Standard Pag پگ استاندارد

پگ زانویی بزرگ L Knee Pagدرجھ یک در ابعاد  30*55

Cold Pag Series   آیس پک سری

درجھ یک  در ابعاد30*14 Small Pag پگ کوچک

Towel Series حولھ سری کامل

درجھ یک پر تراکم30*40 Cervical Towel  حولھ  گردنی

Liquid Paraffin پارافین مایع

درجھ یک پر  Standard Towel حولھ  استاندارد
تراکم30*40

درجھ یک در ابعاد  43*52 Lumbar Pag پگ کمری

درجھ یک پر  S.Knee Towel حولھ  زانویی کوچک
تراکم32*50

درجھ یک پر  L.Knee Towel حولھ  زانویی بزرگ
تراکم35*60

درجھ یک  در ابعاد24*41 S Knee Pag  پگ زانویی کوچک

درجھ یک 18*54 Cervical Pag پگ گردنی

-ژل پلیمر در کیسھ ھاي پلي اتیلن پلي آمید (ضد حساسیت) Snow Pack/Hot Pack

Lumbar Towelعدد پر تراکم دوبل در ابعاد  حولھ  کمری 2
50* 35

مدیکال - بي بو

درجھ یک پر تراکم15*35 Small Towel  حولھ  کوچک



850,000

5,800,000

8,850,000

6,800,000

9,200,000

9,850,000

5,800,000

6,950,000

Call

Call

و چرخ ھای درجھ یک             CNC ترالی نوآوران با پایھ
PT16 MDF PLUS 42*37*95h

PT16 MDF 42*37*95h ترالی 2طبقھ کشودار

PT17 MDF PLUS 42*37*95h ترالی نوآوران

PT14 MDF 42*37*95h   ترالی 2طبقھ

PT18 Plexi 45*36*95h ترالی پلکسی نوآوران

ویبراتور منولی ٧٢٠

Vibrator  M110    ویبراتور امسینگ

و چرخ ھای درجھ یک             CNC ترالی نوآوران با پایھ
PT14 MDF PLUS 42*37*95h

Hot pagForceps   پنس ھات پگ
سانتي تمام استیل وارداتي سر پھن قفل کن 20

PT25 UNIC   ترالی  سھ طبقھ



Call

Call

750,000

call

Call

Call

call

call

250mmHg برنامھ کاری فشار کانال مجزا  -  دارای 2 کاف پا  ھر کاف 5 دستگاه فوق  دارای 2

ایرکامپریشن ٠٢

کانال مجزا و قابل کنترل با دستگاه -  کاف پا  ھر کاف 5 دستگاه فوق دیجیتال با شاسی ھا لمسی - دارای Voice- دارای 2
250mmHg برنامھ کاری فشار امکان تخلیھ ھوا با دستگاه - نمایشگر کانال و برنامھ فعالیت - دارای 4

Leg expansion cuff  ایر کامپریشن بزرگ کننده کاف پا
B type

Vibrator Tapping M80 ویبراتورتپینگ

Luxury ایرکامپریشن

Arm cuff  ایر کامپریشن کاف دست

رفع انواع بیماری ھای وریدی . کاھش تورم اندام ھا . رفع خستگی و کوفتگی عضالت .  مناسب مراکز درمانی  - ورزشی 

Waist  cuff  ایر کامپریشن کاف کمر

فرکانس ویبراتور تپینگ با دو ھد متناوب با 2

رفع کمردرد با:
1- ایجاد تراکشن مالیم در آن ناحیھ

2- اصالح راستای ستون فقرات با ایجاد فشار ھمگن در اطراف آن
3- رفع اسپاسم عضالت کمری

Mini Vibrator مینی ویبراتور

Vibrator   M40  ویبراتور

و سرھاي مختلف مخصوص کاردرماني IRداراي ھد گرمایي



1,980,000

Call

54,500,000

32,450,000

32,450,000

18,500,000

4,400,000

خدمات - امکان نصب بھ انواع تخت ھای کشش داخلی  دارای تایدییھ اروپا و وزارت بھداشت ایران - دارای یک گارانتی و 10
و وارداتی شرکت نوآوران

یک کشش دستي راحت،  استفاده از جک یک تن براي کاھش فشار بھ تراپیست(جدید)کاھش فضاي اشغالي با طراحي جدید و 
قراردادن جک در زیر تخت، کشش ھمزمان اسلینگ و پلیت متحرک براي ایجاد کشش بیشتر وراحتر ،داراي یک شکن زیر 

سر داري نیرو سنج و اسلینگ ھاي  قابل تنظیم مخصوص سینھ و ھیپ  بھ ھمراه کارابین ھاي اتصال

Splitter تبدیل یک بھ دو

ساخت ایران شرکت نوآوران فول امکانات -بدون دستگاه
تنظیم ارتفاع برقی

تنظیم شکن ھا 
چرخ و پایھ دو حالتھ
تنظیم زاویھ کشش   

*دارای متلایر اورجینال  چرم خارجی - فوم سرد*
با   لوازم فابریک Actuator 8000N دارای*

controller دارای فابریک
Hand piece دارای  فابریک

رنگ کوره ای 
سال خدمات ماه گارانتی و 10 با 18

نمایشگر نیروی کشش با لودسل

تخت تراکشن ساخت ایران شرکت نوآوران مدل ادونس           
PT9002 ELEC TRAC 4S ADVANCED

PT9004          تخت تراکشن  برای استفاده از دستگاه  کشش
UNIT TRAC 2S CLASSIC

PT9005      تخت تراکشن  اعمال کشش بصورت دستی با جک
JAC TRAC 2S

Ever-Trac Lumbar & Cerivical Traction

Clinical Cervical Traction تراکشن گردنی کلینیکال



1,925,000

1,200,000

3,000,000

29,500,000

18,900,000

13,900,000

8,900,000

8,900,000

12,500,000

Parallel Bar For Home 2M   پارالل بار منازل

پروفیل ساوه با رنگ کوره اي ضد خش داراي قرقره، ریسمان، اسلینگ گردني،میلھ تعادل

Treadmill Parallel    پارالل تردمیل

Foldable Parallel Bar 2M     پارالل تاشو

متر طول پارالل 3

Lumbar Support

tractors for cervical spine    تراکشن بادی

پارالل بار  تنظیمی 2بار
Parallel Bar with 2 Bars

بار ادونس                               پارالل بار تنظیمی 4
Advance Parallel Bar with 4 Bars

Portable Cervical Traction تراکشن گردنی پرتابل

پارالل بار  تنظیمی 4بار
Parallel Bar with 4 Bars

قابل نصب بھ درو یا فریم شامل میلھ تعادل مخصوص اسلینگ گردني ریسمان- بصورت آبکرم

متر با طراحی جدید امکان تبدیل  پارالل را بھ رمپ با یک اھرم دستی  بسیار ساده و راحت مھیا میکند طول پارالل 3



14,850,000

8,900,000

6,000,000

4,800,000

6,250,000

34,700,000

7,850,000

شاسي فلزي رویھ موکت شده

داراي شاسي فلزي جھت افزایش مقاومت، داراي قابلیت تنظیم راحت و روان در عرض و ارتفاع، رنگ کوره ای ضد خش 
Rash  بار دو منظوره بزرگسال و خردسال داراي کفي بار بزرگسال و ج- 4 در سھ مدل:الف- 2بار خردسال ب- 2

بار 3متري باقابلیت تنظیم عرض و ارتفاع  جھت خردسال و بزرگسال، شیب صفر، رنگ کوره اي ضد  ، داراي 4 Letron
خش ، آبکاري آبکرم سخت داراي بوش تراشکاري شده تفلوني جھت سھولت حرکت - طول پارالل ھای منازل و تاشو 2متر 

میباشد

شاسي فلزي بسیار مقاوم عمر مفید باال و ضد خش و کف چوبي زیبا

Upper limp Pulley T  پولی دو طرفھ

لترون ضد خش بدون نرده، زیرسازي شده مقاوم و بي صدا

حرکت کششی و تعادلی با بیش از 22 ( Pulley Max systems) سیستم پولی پیشرفتھ

MAX Pully               پولی مکس

Steps&Ramp With ArmRest  پلھ و رمپ فلزی با نرده

wooden Merrier آینھ جدید چوبی فیزیوتراپی

16h+4*3+23*5+50 کشویي. آلدر ضد خش

Steps&Ramp پلھ و رمپ لترون

4piece stairs پلھ 4تكھ

Adj Ramp  رمپ قابل تنظیم



23,800,000

5,500,000

6,450,000

6,850,000

تقویت مچ وساعد آلومینیومي-رنگ کوره اي

1- داراي شاسي فلزي مقاوم 2-  داراي لولھ آبکاري شده جھت نرمي و بي صدایي حرکت3- آبکاري صنعتي آبکرم دوبل
4- رنگ کوره اي 5- داراي بوش تلفون جھت نرمي و بي صدایي حرکت 6- داراي قرقره ھاي  گردان – روان – بیصدا 7- 
داراي یک سري وزنھ در اوزان مختلف 8- داراي دستھ ھاي مخصوص و مقاوم 9- داراي ریسمان مغزي دار متراکم بدون 

میل خاصیت کشساني حتي 1

Wrisitirciser ریست سایزر آلومینیومی

در دو مدل  یک با نمایشگر شمارش - کالری-دور بر دقیقھ و دیگری بدون نمایشگر

Advanced Wrisitirciser ریست سایزر ادونس 2+

Advanced Wrisitirciser ریست سایزر ادونس 1+

OB Help Arms  ابی ھلب آرم

طرح جدید بسیار کارا، با بازو متحرك قابل تنظیم با لوازم



3,400,000

4,500,000

4,100,000

1,200,000

//1,400,000

145,000

//165,000
//280,000
//380,000
//320,000
//380,000
//480,000
//580,000
//2,730,000 Series Weight cuff  ویت كاف سری

Weight cuff 1/5kg  کیلوگرم ویت كاف1/5

Adj Weight cuff 2kg ویت کاف2کیلوگرم متغیر

Weight cuff 2kg  ویت كاف2کیلوگرم

سانتی سانتی متر - دور کمر 40 کیلو متغیر - قد 50 باوزنھ ھاي تخت وروکش دار- فري سایز و قابلیت تنظیم  4

Luxury wooden Peps  فپس چوبی لوكس

L Weighted Jacket جلیقھ وزنھ ای کوچک

عدد دمبل 1جفت 750گرم - 1کیلوگرم -1.5کیلوگرم - 2کیلوگرم استاندارد  8 -1
2- دستھ فلزي با روکش فوم قابل تعویض ضد تعریق ولیز خوردن

3- داراي استرپ مھار براي جلوگیري از افتادن دمبل روي دست و پاي بیماران جھت افزایش ایمني
4- رنگ خود رنگ پلی استر

Weight cuff 500g  گرم ویت كاف500

Dumbbells With Metal Trolley  دمبل با ترالی

Weight cuff 250g  گرم ویت كاف250

Weight cuff 1kg  ویت كاف1کیلوگرم

داراي گریپ چند گانھ چوب روس رنگ پلي استر خود رنگ

S Weighted Jacket  جلیقھ وزنھ ای بزرگ

Adj Weight cuff 3kg ویت کاف3کیلوگرم متغییر

سانتی سانتی متر - دور کمر 50 کیلو متغیر - قد 60 باوزنھ ھاي تخت وروکش دار- فري سایز و قابلیت تنظیم 4

Adj Weight cuff 1kg ویت کاف1کیلوگرم متغیر

Dumbbell with Stan Wood    دمبل با استن چوبی



1,300,000

750,000

Call

Call

69,000,000

28,400,000

Call

3,400,000

کیلوگرم---واتر کره وزنھ ھاي تخت روکش شده با پد پلي اتیلن داراي استرپ نواري تایی از 250گرم تا 3 سری 8

کیسھ شن واتر کره  دوخت درجھ یک رنگ بندي

Electrical pedal Exerciser    پدال اگزر سایزر برقی

Mechanical Hand pedal پدال دست و پا  مکانیکال
.Exerciser

با توان باال ، مگنتی با مانیتور ضربان قلب ، مسافت ، سرعت

Treadmill  تردمیل خارجی

Plus Sand bag Series پالس کیسھ شن سری6

Sand bag Series تایی کیسھ شن سری5

Electrical Hand pedal پدال دست و پا  برقی
Exerciser

مناسب برای پا ودست با قابلیت تنظیم

Magnetic Bike دوچرخھ ثابت مگنتی

Cromic Pedal Exerciser  پدال اگزر سایزر کرومیک



9,800,000

1,680,000

2,100,000

1,950,000

650,000

130,000

1,400,000

1,250,000

1,350,000

Balance Stap باالنس استپ

Balance Pod  باالنس پا خاردار2تایی

Brick steppe استپ آجری

Balance Cushion اصل تایوان - BB-08-101

Stretch Board استریچ برد ایرانی

Balance Board باالنس برد

Treatment Gymnic Ball 75CP توپ

Balance Cushion  تیلت برد بادی خاردار

CE یک جفت مناسب تحریکات کف پا تولید تایوان با نشان

Balance Board اصل تایوان - BB-12-102

Treatment Gymnic Ball 65CP توپ

Step  استپ



1,450,000

4,050,000

1,650,000

2,100,000

650,000

//690,000

//750,000

450,000

2,100,000

726,000

1,950,000

Ball Series سری CP توپ

Treatment Gymnic Ball 85CP توپ

85 - 75 - - اصل تایوان در سھ سایز 65 Anti-Bust Gyn Ball

Bands Series  تراباند سری 4تایی

MEDICINE-BALL کیلویی مدیسن بال 1

MEDICINE-BALL کیلویی مدیسن بال 3

Kinesio Tape کینزیوتیپ

Expander Tube Set   تراتیوپ سری دستھ دار

The Oval Ball  توپ تخم مرغی

Thera Tube Series تراتیوب سری

Spiny Ball   توپ خاردار

MEDICINE-BALL کیلویی مدیسن بال 2



1,300,000

950,000

1,200,000

1,200,000

200,000

1,650,000

1,200,000

1,250,000

1,200,000

580,000

Jelly hand Grip ھند گریپ ژلھ ای

Triangle Grip  ھند گریپ ژلھ اي مثلثی

Massage and Exercise Wheel  ماساژ رولر کمر

Wooden facial massage ماساژ چوبی صورت

Excer Ball   اگزربال

muscle roller stick ماساژ رولر کمر

Magnetic Massager ماساژور مگنتی

Massage ball ماساژبال سری

Jelly Expander  ھند گریپ ژلھ اي دوطرفھ

Digi-Flex دیجی فلکس قابل تنظیم



680,000

750,000

340,000

650,000

//650,000
//650,000
//650,000
//650,000
//3,250,000

2,400,000

640,000

825,000

Putty Blue خمیر آبی5

تقویت فلكشن شست

Putty Yellow خمیر زرد2

Putty Tan خمیر کرم/صورتی1

Thumbciser تامسیزر

Putty Board پاتی برد

گرمي تایی-آمریکایي مخصوص ھندتراپي 85 سری 5

Putty Red خمیر قرمز3

Wooden Body Massager ماساژور چوبی بدن

Wooden Leg Massager ماساژور چوبی کف پا

سن سی بال سری

Putty Series خمیر سری

Putty Green خمیر سبز4

Puttycise Tools پاتی تولز

تایی ھمراه با پاتی برد سری 5



720,000

750,000

71,500,000

48,500,000

69,000,000

24,500,000

Hydraulic Manual Lifter لیفترھیدرولیک

Oppociser  آپوسیزر

سیستم جک این لیفتر دارای کنترل باکس، ھندست، باطری بگ آپ و خود جک میباشد کھ کال وارداتی میباشد و روی شاسی 
نصب می گردد.شاسی این لیفتر از پروفیل ساوه وبا رنگ کوره ای در ایران تولید می گردد کھ دقیقاً از روی مدل ھلندی آن 
با در نظر گرفتن کلیھ امکانات آن کپی و ساختھ شده است . دارای اسلینگ مخصوص ، چرخ ھای روان و امکان بازو بستھ 

شدن پایھ ھا را داراست وارداتي ،داراي باطري شارژي واسلینگ مخصوص

یک جک ھیدولیک قوی و بسیار با کیفیت نقش باال برنده این لیفتر را ایفا می کند کھ پرستار بتواند بھ راحتی بیمار را جابجا 
کند شاسی این لیفتر از پروفیل ساوه وبا رنگ کوره ای در ایران تولید می گردد کھ دقیقاً از روی مدل ھلندی آن با در نظر 

گرفتن کلیھ امکانات آن کپی و ساختھ شده است . دارای اسلینگ مخصوص ، چرخ ھای روان و امکان بازو بستھ شدن پایھ ھا 
را داراست  - وارداتي ،داراي جک ھیدرولیگ واسلینگ مخصوص

گیت ترینر برقی حمل بیمار                                              
Gait Trainer

متر ریل سقفی با نصب رایگان - شامل 5

گیت ترینر فول ساپورت                                                 
Full Suport Gait Trainer

Single Icing  آیسینگ

جھت تحریکات حسي وافزایش تون عضالني با سرما

Electrical Lifter لیفتربرقی

تقویت آپوزیشن شست مخصوص ھند تراپي



29,000,000

7,600,000

8,500,000

6,600,000

13,500,000

30,000,000

سبک ، مقاوم ، کارا با قابلیت تنظیم راحت بدون نیاز بھ پیچ ، دارای چرخ ھای روان 

مخصوص تردمیل با اسلینگ مخصوص  و جک براي بزرگساالن

جھت - دارای زین مخصوص  طرفھ باسن باقابلیت تنظیم در 2 مناسب آموزش راه رفتن و تمرینات مربوطھ - دارای ساپور 4
برای جلوگیری از افتادن بیمار - با چرخھای روان و چرخشی

lift Balance Gait Trainer گیت ترینر لیفت

لباس فضایي آویژه سوئیت ) تراسوئیت (

عدد کش مخصوص - قالب فلزی - قالب پالستیکی عدد کفش پوش - 20 عدد زانوبند - 2 شامل کاله - جلیقھ - شلوارک - 2

Gamino گامینو  کمکی راه رفتن کودکان

Pro Gait Trainer Kids گیت ترینر پرو خردسال

سایز وسیلھ تحریک پذیری کودکان معلول جسمی و حرکتی در 4

Gait Trainer KIDS  گیت ترینر خردساالن

Pro Gait Trainer Adult  گیت ترینر پرو بزرگسال



53,000,000

16,500,000

12,500,000

12,500,000

6,950,000

فلزي قابلیت  تنظیم  با میز وساپورت ھاي جانبي-دارای ساپورت ھای قابل تنظیم سینھ ای، ھیپ، زانو و آنکل میباشد کھ 
تا 170سانت را بھ راحتی فیکس میکند، میز قابل تنظیم ، شاسی فلزی مقاوم ، رنگ  بیماران خردسال تا نوجوان از قد70

کوره ای  و آبکاری صنعتی

Standing Frame  استندینگ فریم

Lano Standing Board النو استندینگ برد

AS1   X Small (Orange) 2.5 - 4 years old                                                                    AS2
  Small (Yellow) 3 - 5 years old                                                                          AS3
Medium (Pink) 5 - 8 years old                                                                           AS4
Large (Red) 8 - 12 years old                                                                            AS5   X
Large (Green) 12 - adulthood                                                                        AS6   XX
Large (Blue) Adults

Spider Cage   اسپایدر کیج

Hyper Standing Table استندینگ ھایپر

Prone Stand     پرون استند

وسیلھ ای منحصر بفرد برای ایستاندن کودکان میباشد دارای تشک ھای نرم ، کمر بند ھای مخصوص و میز قابل تنظیم برای 
درجھ کھ ھم امکان ایستادن  ھم امکان خوابیدن را فراھم میکند. مناسب افرادیست کھ  راحتی بیماراست  با قابلیت تنظیم 90

 * گردن نمیگیرند. ھمچنان دارای شاسی فلزی با چرخ ھای روان  میباشد طول عمر این دستگاه بسیار باالست  سایز : 115
سانت متغیر است) (سایزھا تا 5 46

عدد دو طناب دو قرقره عدد طناب کوتاھی - 2 نوع کش - یک ست وزنھ- 8 نوع اسلینگ - 16 شامل : 10
S عدد کارابین و حلقھ مانکی بار -10 نردبان - 1 1

جفت کفش پوش - 3ست ساپورتر - سھ جفت دستکش- 1 S, M, L عدد کمربند سایز 3



7,450,000

18,500,000

14,500,000

6,500,000

5,950,000

Call

4,800,000

برای راحتی  و آرامش یبماران . روکش کلی با ابر و  مخمل (مبلھ)
. قابلیت تنظیم زوایھ پشتی - ساق بصورت جداگانھ    

. قابلیت تنظیم ساپورت سر-  ساپورت پا - ساپورت پھلو  و  ساپورت میان پا
. دارای استرپ ھای مخصوص

. دارای میز متحرک با روکش مخمل

با امکان جدا سازي آرم رست و فوت رست

سانت متغیر است) (سایزھا تا 5 - سایز پایی ھا : 42*14 - سایز کفی : 37*43 سایز پشتی : 58*43

Comfy  Corner seat With  کرنرسیت مبلھ با میز
Table

. روکش ابر و چرم مصنوعی درجھ یک
.  قابلیت تنظیم ساپورت پا و ساپورت میان پا

. دارای استرپ ھای مخصوص
. دارای میز جداگانھ با روکش مخمل

Orthopedic wheelchairs ویلچر ارتوپدی

سانت متغیر است) (سایزھا تا 5 - سایز پایی : 33*35 - سایز کفی : 33*43 سایز پشتی : 60*43

Sit Stand   سیت استند

Mini Stand   مینی استند

Comfy CP Chair صندلی سی پی فلزی راحت

Comfy  Corner seat  کرنرسیت مبلھ بدون میز

Full folding crawler کرالر فول تاشو



1,950,000

6,380,000

2,150,000

1,790,000

1,370,000

//1,310,000

1,150,000

720,000

770,000

650,000

Children Walker واکر چرخدار اطفال

قابل تنظیم و تاشو با رنگ استاتیک

Canvas Elbow Crutch عصا البو کراچ

Four canes عصا چھار پایھ

Simple adult walker واکر ساده بزرگسال

Adult Walker واکر چرخدار بزرگسال

Aluminum Folding واکر چرخدار آلومینیمی اطفال
Walker

Aluminum Folding واکر چرخدار آلومینیمی بزرگسال
Walker

Crawler  کرالر

Walker reverse  واکر ریورز

قابل تنظیم با چرخھاي روان و تشک واتر کره

Armor cane عصا زیربغل



21,450,000

680,000

160,000

610,000

Call

US Gel لیتری  5 ژل  ۵

سیم الکترود رابر استاندارد وارداتی

الکترود رابرعایق داردرجھ یک فقط یک جفت پد تایوانی45*60
Electrode FA45*60

EM-3000  دراپ فوت
PERONEAL STIMULATOR

FOR DROP FOOT

US Gel لیتری  1 ژل ١



1,870,000

429,000

341,000

350,000

45,000

22,000

37,000

50,000

//70,000
//100,000
//220,000

12,500,000

گرم ) ۵٠ ) ٢متر در ٨٠

سیم خارجي با الکترود رابر و فیش درجھ یک سر اضافي تراش کاري شده

با یک عدد رابر  Electrode Rods الکترود قلمی

میلھ در اندازه ھای مختلف رنگ با قابلیت تغییر رنگ ھا دارای ١٢ ٧

Elastic strap استرپ کشی ۵*۶٠

Pad  فرانسھ پد الکترود۶*٨

D.BIFURCATING CABLE W/2MM TUBE تبدیل
یک بھ دو

Light Tracking 1-تعقیب بینایی

Acupuncture Clipکلیپس طب سوزنی

اسپونتکس فرانسھ -دوخت زیگزالي-بستھ بندي زیب کیپ

Elastic strap استرپ کشی۵*١٢٠

Wire of  Adhesive سیم الکترود دستگاه پرتابل
Electrode Portable machin

ملحفھ مخصوص بیمار

Elastic strap استرپ کشی 5*35

کیف ٣٠*٢۵

Elastic strap استرپ کشی سری



12,000,000

13,500,000

11,500,000

24,500,000

22,000,000

10,500,000

14,600,000

Vision Spectroscope 3-طیف سنجی بینایی

Shining PegBoard 4-پگ برد نورانی

Sensory Light  5-سنسوری پنل تشخیص نور
detection Panel

Sensory Balance Beam 6-نرده تعادل حسی

Say & See Pri 7-بگو و ببین کالسیک

Starry Sky دار LED 8-دیوار پوش

میلھ بھ سھ شکل مربع-دایره-مثلث در اندازه ھای مختلف  رنگ با قابلیت تغییر رنگ ھا  و شدت نور دارای ٢۴ ٧

Light towers 2-برج ھای نور

جھت نصب آسان روی دیوار و تنوع رنگی فراوان MDF دارای ریموت لمسی و پنل

رنگ مد کاری با پنل ٨ ٢

مد کاری سانتیمتر دارای ٢ و عرض ١٧ با طول ٢٠٠

مد کاری داراي یک گوي نوراني و میکروفن با ۵

متر مربع با امکان تغییر افکت و قابلیت نصب بھ دیوار جھت تاریک سازی ۶



7,800,000

19,000,000

19,000,000

12,000,000

8,300,000

12,000,000

21,500,000

Sensory Plate 13-صفحھ حسی

Sensory light Tunnell 14-تونل نوری حسی

Say & See Full 15-بگو و ببین پیشرفتھ

Shadow Maker 12-سایھ ساز

Black Light board & Table 9-بلک الیت برد

StarLight 10-نور ستاره ای

دو تکھ جھت جابھ جایی  MDF جنس مختلف با پنل ابعاد حدودي ٢٠٠*١٠٠سانتیمتر-داراي ١٢

قابلیت ضبط و پخش صدا ھمراه با افکت نوری حالت فالشر با میز و پنل بلندگو جھت نصب بھ دیوار  

Infinity Tunnel 11-تونل نامتنناھی

مدل با نورھای رنگی و موتور گردان عدد کارت شامل حروف الفبا و اشکال ھندسی در ۴٨ دارای ١٢

مدل دیواری و زمینی  در ٢

جھت نصب آسان روی دیوار و تنوع رنگی فراوان و گوی آینھ ای موتوردار با  MDF پروژکتور70وات با ریموت لمسی و پنل
و قالب مخصوص جھت نصب آسان بھ سقف MDF پنل

جھت نصب بھ دیوار MDF مد کاری با قابلیت تغییر شدت و سرعت افکت ھمراه ریموت رادیویی با پنل ۵٠



21,500,000

34,500,000

49,000,000

21,500,000

67,500,000

39,500,000

Active Cube 18-مکعب فعال

Sensory Optical Fiber  16-فیبر نوری حسی

Bubble Tube 1-17-بابل تیوب

چندین مد کاری با قابلیت تغییر شدت و سرعت افکت ھمراه ریموت رادیویی

و طول یک متر با ریموت لمسی و تنوع رنگی فراوان ١۵cmداراي مخزن ستوني بھ قطر داخلي

Babel Furnished Tube 2-17-بابل تیوب مبلھ

و طول یک متر با ریموت لمسی وتنظیم شدت حباب وتنوع رنگی فراوان دارای  15cmداراي مخزن ستوني بھ قطر داخلي
آینھ نشکن با قابیلت مونتاژ و دمونتاژ آسان - دارای نشیمن گاه فومی جھت کودکان

19-دستگاه توانبخشی تعاملی 
Wall Interactive rehab

ثانیھ - قابلیت  مد کاری - تایمردار با قابلیت تنظیم زمان دلخواه - قابلیت تنظیم زمان اجرای افکت از 1ثانیھ تا 16 دارای 2
ثانیھ جھت استفاده افراد با ھر توانایی - دارای افکت نوری و کانتر جھت  تنظیم فاصلھ زمانی بین افکت ھا از 1ثانیھ تا 16

نمایش تعداد ضربات و عکس العمل ھای درست  و صحیح - دارای استند فلزی جھت نصب دستگاه با امکان تنظیم ارتفاع - 
سانتی متر 150* سایز پنل : 150

Bubble Table  20-بابل تیبل



179,000,000

18,500,000

MSE قطار ھفت کاره اتاق تاریک

پنل نظرسنجی در سھ مدل با خروجی اکسل

با قابلیت پخش موزیک و ملودی ھماھنگ با نور صفحھ - دارای صفحھ کلید لمسی جھت تنظیم رنگ با چندین افکت اتومات -
با امکان تنظیم شدت و میزان حباب و نور



4,950,000

6,200,000

14,850,000

5,200,000

5,300,000

SMART TOOLS STM4

SMART TOOLS STM2

SMART TOOLS STM3

SMART TOOLS STM5

SMART TOOLS STM1



34,500,000

59,400,000

Call

38,500,000

27,500,000

Hand Evaluation Kits کیت ارزیابی دست

SH5001 داینامومتر ھیدرولیک
Hydraulic Hand Dynamometer

This design for replacing Smedley type Hand Dynamometer is constructed by solid
aluminum house.
A flywheel knob on the lightweight, cast aluminum frame is solid and permits instant
adjustment to any hand size.
Record grasp strength of 0 to 220 lbs(0 to 100 kg).
Scale dial provides immediate readout and remains at the maximum reading
Includes carrying soft case.
FDA approved.

Digital Manual Muscle Tester   منوال ماسل تستر

                                                                               : از اقالم ارزیابی دست بھ انتخاب مشتری جمع می گردد
Hydraulic Hand Dynamometer
Hydraulic Pinch Gauge
Finger Goniometer

point Discriminator-2
All come in a hard-plastic carrying case
CE marked

FDA approved

Designed for reliable grip force evaluations from 0 to 200 lbs(to 90 kg 0)
Dual scale readout display, lb and kg
.Peak-hold needle automatically retains the highest reading until reset
Handle easily adjusts 5 grip positions from 1 3/8" -3 3/8", in half inch increments to

accommodate any hand size
.Includes carrying case
 .CE marked and FDA approved

SH5002 داینامومتر دست فنری
Spring Hand Dynamometer

جھت ارزیابي قدرت عضالني داراي باطري و حافظھ نام و رکورد

SMART TOOLS Set



21,780,000

26,950,000

17,490,000

4,350,000 SH5021 Plastic Skinfold Caliper
with Tips

SH5005 SAEHAN Hydraulic Pinch پینچ گیج
Gauge

Practitioner, not patient, supports this 0 - 45 lbs(0 to 20 kg) device allowing highly accurate
test result for all pinch tests(tip, key, and palmer).
Dual scale shows both pounds and kilograms.
Includes carrying case.
CE marked and FDA approved

SH5008 داینامومتر اسکویز
Squeeze Dynamometer

This is a new and improved design of a standard product that provides and inexpensive,
yet accurate, way to measure hand and finger strength.
The bulb is made of clinical standard silicone, instead of rubber to ensure a comfortable
feel, safe testing,and a long life of service.
The highly accurate SAEHAN designed gauge, calibrated in pounds and kilograms, gives
a readout of the  actual force employed.
The measurement gradation is in increments of 1kg(2.2lbs) at the lower levels and
increments of 2kg (4.4lbs) at the upper level to ensure more accurate test results.
The dynamometer is simple to use. Squeeze the bulb and read out the maximum
generated force. The maximum reading remains until the unit is reset. Reset the indicator
needle to 0   and test again.
CE marked and FDA approved.

This caliper has been made for many decades with JAMAR trade name
Simple, very accurate unit has spring loaded levers and low pressure bearings for
constant pressure.
Scale permits reading up to 60mm
Aluminum casted insures years of reliable use.
Includes carrying case
CE marked and FDA approved.

SH5020 Skinfold caliper کالیپر



13,750,000

5,400,000

4,350,000

4,860,000

5,200,000

4,980,000 سانت                                  درجھ 36 گونیامتر استیل 180
SH5104 Goniometer, 14" long(36cm) 180

One 360 ̊ and two 180 ̊scales that read in opposite directions. All marked in 1 ̊ increments.
Locking arm. Knurled knobadjusts arm tension

Two opposing scales marked in 1 ̊ increments. Extra-long arms for measuring all joints. Non

Mono Filamant مونوفیالمان

جھت ارزیابي حسي با برگھ تشخیص

سانت                                  درجھ 36 گونیامتر استیل 360
SH5105 Goniometer, 14" long(36cm) 360

Plastic Skinfold caliper is the inexpensive alternative for skinfold analysis
Spring-loaded arm assures reproducible pinch.
Read directly from 50mm scale
Specially added swivel Tips
at the ends of the Tips.
Complete with booklet and tables.

مدل متغیر(آستزیامتر) (کولیسي)

2Point Discrimination - توپوینت کولیسی

Bubble Inclinometer زاویھ سنج

Discrim-A-Gon Two-Point توپوینت دیسکی
Discriminator

.Lightweight plastic wheel is the perfect sensory  نقطھ ست 2تایی ارزیابی حس تمایز 2
Evaluation tool to test

static and dynamic 1 and 2
.point discrimination

separatre 2 2
point discrimination octagons



3,800,000

3,800,000

3,520,000

550,000

540,000

590,000

720,000

Goniometer گونیامتر دوکاره استیل

-.Pocket Goniometer, 6 3/4"(17cm) long
-.Reads 0 ̊ to 180 ̊ in 5 increment
.One arm has a linear scale in inches and centimeters

-.Goniometer, 6 1/4"(16cm) long
-.Reads 0 ̊ to 90 ̊ and 0 ̊ to 180 ̊ in 1 ̊ increment
One arm has a linear scale in inches and centimeters

SH5200 Pocket درجھ النگ پاکت گونیامتر180
Goniometer

سانت                                         گونیامترانگشتی 9
SH5101 Finger Goniometer 3.5"(9cm) long

Pocket-sized goniometer. 180 ̊ scale in 5 ̊ increments. 4 inch linear scale and 10cm linear
scale on the arm

SH5201 درجھ شفاف 16سانت گونیامتر 360
Goniometer

درجھ 18سانت                            گونیامتراستیل 180
 "H5102 Robinson Pocket Goniometer, 7

long(18cm) 180

Measures range-of-motion of finger joints(metacarpophalangeal and interphalangeal) and
other small joints includingtoes. Head has two opposing 180 ̊ scales marked in 5 ̊
increments.All linear scales in inches and centimeters on the arm

SH5202 درجھ شفاف 20سانت گونیامتر 360
Goniometer

سانت                                           گونیامترانگشتی 14
SH5100 Finger Goniometer, 5.5"(14cm) long



825,000

540,000

590,000

4,350,000

14,850,000

SH5206 6 pieces Plastic گونیامتر سری
Goniometer

SH5205 Rulong Goniometer   گونیامتر روالنگ
(mm 0.8)

-.Rulong Goniometer, 8 1/2"(22cm) long
Reads 0 ̊ to 180 ̊ in each direction at 2 ̊ increment

SH5204 Flexion/Hyper  گونیامتر فلکشن ھایپر اکستنشن
extension Goniometer

Pedo Scope    پد اسکوپ

SH5203 درجھ شفاف 32سانت گونیامتر 360
Goniometer

Goniometer, 12 1/2"(32cm) long.
Reads 0 ̊ to 90 ̊ and 0 ̊ to 180 ̊ and 0 ̊ to 360 ̊ in 1 ̊ increment.
International standard goniometer.
One arm has a linear scale in inches and centimeters.

Includes 6 pieces;
SH5200 (Pocket Goniometer, 6 3/4" (17cm) long)
SH5201 (Goniometer, 6 1/4" (16cm) long)
SH5202 (Goniometer, 8" (20cm) long)
SH5203 (Goniometer, 12 1/2" (32cm) long)
SH5204(Flexion/Hyper extension Goniometer)
SH5205 (Rulong Goniometer, 8 1/2" (22cm) long)
Soft case

Goniometer, 8"(20cm) long.
Reads 0 ̊ to 90 ̊ and 0 ̊ to 180 ̊ in 1 ̊ increment.
Both arm has a linear scale in inches and centimeters.

Clear plastic finger goniometer measures a range of 30 ̊ hyper extension through 120
-.̊flexion
.For ROM measurements of MCPs, PIPs and DIPS



9,350,000

9,350,000

Call

Call

Call

11,000,000

6,400,000

اصل ارفیت 3.2*45*60

Rehabilitation Table میز توانبخشی

Orfit Sheet ورق ارفیت

Hand Therapy Table   میز ھندتراپی

Splinting Dry Heat سشوار اسپلینت

با قابلیت تنظیم ارتفاع MDF شاسي فلزي صفحھ

داراي شاسي فلزي  بسیار مقاوم  - 2- جدید قابلیت تنظیم ارتفاع براي گروه ھاي مختلف - 3- داراي دولت جانبي تاشو  با 
ترکیھ 5- داراي قاب دور صفحھ میز جھت زیبایي استحکام و  MDF لوالي مخصوص ضامن دار دوبل - 4- صفحات

بھ 135 طرف از مزایایي شاسي فلزي7- امکان افزایش سطح از 100 کاربري بھتر بجاي PVC6- امکان استفاده از ھر 4
 -Hand Supporter - وسیلھ مخصوص ھند تراپي نصب شده روي میز بھ شرح :1- 2 از مزایایي لت8- داراي 6 و 170

Screw Board3- Flex Unit4- Ext Unit - 5- Elastic Board6- Reach Exs Board - 7- Purde Peg
Board8- کیسھ شن ا سري

Splinting Tools تجھیزات ساخت اسپیلنت

با استن فلزي قابل تنظیم- متحرک-با صفحھ استاندار

با بشر واستوانھ مدرج جھت ارزیابي ادم دست

لوازم اسپیلنت سازي ست کامل شامل انبر دست دمباریک پانچ پرچ قالب میخ پرچ میخ پانج

Scoliosis Meter  اسکولیومتر

Hand Volume Meter ھند والیومتر

جھت ارزیابي قوس کف پا



4,200,000

3,200,000

3,950,000

2,690,000

1,950,000

935,000

1,950,000

1,250,000

Flextion & Extention Units   فلکشن،اکستنشن یونیت

پگ برد دیواري /کوي شانھ/انگشتي دیواري/پولي

Multi User ھمھ کاره

Sanding  سندینگ9تكھ

با لوازم مختلف روزمره ADL جھت آموزش

جھت ھماھنگی چشم و دست

با بالكھاي مختلف وقرقره ریسمان

Screw Board   اسکروبرد

تمرین حركات دگستریتي ھند توسط پیچ و مھره

چوب راش  خود رنگ جھت ابداکشن شانھ
90 * بدون لبھ تیز با ارتفاع و فواصل استاندارد 5.5

Walking Shoulder واكینگ شولدر

Finger (Abduction) Ladder   نردبان انگشتی

از چوب درجھ یك با دوام  خود رنگ

Bean Bag Game بین بگ گیم

Manipulation Board  منیپولیشن برد



1,200,000

1,690,000

1,370,000

935,000

1,375,000

1,690,000

990,000

1,350,000

825,000

طرح جدید با پگ ھاي سھ تکھ فلزي آبکاري شده صفحھ قاب خورده

انواع تمرینات ھند با بالكھاي مختلف داراي ولکرو

 & UPS(Unilateral Pronation یو پی اس
(Supination

Elastic Board  االستیک برد

طرحی جدید برش با دستگاه لیزر بصورت یک دست - بدون امکان لب پری- زیبا و کم جا

جھت تقویت عضالت انگشتان صفحھ شامل پیچ و کش

Hand Skate  ھند اسكیت

جھت افزایش توان اکستنسوري در دست

Purde Peg Board پرد پگبرد

E-Z Exer Board   اگزربرد

Finger Extention  فینگر اکستنشن

Finger prehension Task فینگر پریھنشن تسک

Bed maser بدمازر

MDF 9*90cm نردبان انگشتی ام دی اف



7,650,000

3,950,000

3,950,000

3,400,000

1,450,000

//1,750,000
//2,100,000
//5,300,000

1,550,000

2,990,000

Large Tilt Board تیلت برد بزرگ  60*90

Adj Balance Beam  باالنس بیم سھ تکھ

MDF Walking Ladder      نردبان زمینی چوبی

متر سھ تکھ زوایھ گیر از چوب روس خود رنگ 3

با  بار متحرك از چوب درجھ یك با دوام خراطي شده خود رنگ

سانتی متر یا وستیبوالتور برد جھت حرکات دورانی بھ قطر 50

Labyrinth Tilt Board تیلت برد البیرنتی

Round Vestibolar Board   تیلت برد گرد

Wall Bar والبار

Medium Tilt Board تیلت برد متوسط  50*70

Tilt Board Series تیلت برد سری

Small Tilt Board تیلت برد کوچک 50*50

با اھداف درمانی و فید بک بینایی Play3 دارای ماز MDF از

Wooden Walking Ladder      نردبان زمینی چوبی

از چوب روس-لوال دار - قابل تنظیم



2,100,000

1,450,000

//1,750,000
//2,100,000
//5,300,000

950,000

//1,650,000
//2,100,000
//4,700,000

3,250,000

990,000

900,000

//990,000
//1,210,000
//3,100,000

Series Foam wedge  وج فومی سری

Small Wedge  وج کوچک

65*55 - 55*45 - سایز 35*45 سانت  وچرم قابل شستشو در 3 با زیره چوبي وروكش ابر4

جھت پوزیشن و تمرینات اندام تحتاني روي تخت قابل تنظیم ، راحت ومقاوم

Large Wedge  وج  بزرگ

Medium Scooter اسکوتر متوسط

Series Wedge  وج سری

Large Foam wedge  وج فومی بزرگ

Small Foam wedge  وج فومی کوچک

Madium Wedge   وج متوسط

Small Scooter  اسکوتر کوچک

سایز،شاسي فلزي با رویھ ابر و چرم(جدید) قابلیت تنظیم در 3

Series Scooter اسکوتر سری

Large Scooter اسکوتر بزرگ

Abduction wedge  ابداکشن وج فومی

Madium Foam wedge وج فومی متوسط

65*65*30 - 50*50*20 - تایی شامل در ابعاد 10*42*42 سری 3

Quadriceps  Board  کوادروسپس برد

L Adj Wedge  وج قابل تنظیم بزرگ



1,690,000

390,000

//550,000
//660,000
//1,360,000
//1,500,000
//4,460,000

28,500,000

16,900,000

2,420,000

1,320,000

1,650,000

SI Sewing Frame With سیت    6 تاب کاردرمانی با 6
SI Sits

SI ROTATION DEVICE

SI Sewing تاب مخصوص کلینیک سنسوری اینتگریشن
Frame

Roller Series   رولــر سری

flexDisc+flex T bar+platform+Sewing+Therapy Net+Bloster+خود تاب

50*60 - 40*60 - 30*60 - 20*60 - سایز 60*15 با روكش واتر کره سبک . مقاوم در 5

SI  FLEXION T BAR

Roller50    رولــر سایزپنج

Roller15   رولــر سایز یک

Round Scooter  اسكوتر گرد

ساختھ شده از نوپان شموشک با روکش ابر وچرم و چرخ ھاي روان خارجي سایز80*50-40*60-30*35 در 3

Roller40    رولــر سایز چھار

Roller20   رولــر سایز دو

SI FLEXION DISC

Roller30   رولــر سایز سھ

تاب درماني کلینیکال،چند سیت در یک آن کمجا -بسیار مقاوم وایمن



2,420,000

1,950,000

1,580,000

1,540,000

1,580,000

5,400,000

9,350,000

//12,100,000

13,530,000

7,250,000

SI Barrel استوانھ سنسوری

با خاصیت ارتجاعي باال و مقاومت تا١٠٠کیلوگرم

سیت مخصوص جھت تحریکات وستیبوالر 

ھمراه با توپ                       استخر توپ گرد 50*110
Round-ball Pool

ھمراه با توپ                            استخر توپ گرد 50*147
Round-ball Pool

Soft Wall دیواره پلی اتیلن روکش واتر کره قابل شستشو

SI THERAPY NET

SI BLOSTER

SI  PALT FORM

SI Sit Sling

SI SLING SEWING

ھمراه با توپ           در ارتفاع 50 استخر توپ 120*148
Square-ball Pool

Trampoline ترامپولین فنری قطر 100



//Call
//Call

2,980,000

//3,250,000

750,000

12,650,000

3,800,000

2,800,000

6,700,000

6,390,000

Eva Foam Mat  تشک فومی تایوان

Acoustic Kits کیت شنوایی

Trampoline ترامپولین فنری قطر 120

با پلي اتیلن  فشرده و روكش واتر کره اي درجھ یک قابل شستشو مغزي دوزي شده

OT Mat سانت  6 تشك6

پازلي 2/5* 100*100سانت با روکش قابل شستشو و عاج دار، دو طرفھ، کنگره دار قفل شونده

OT MAT سانت 10 تشك10

Trampoline ترامپولین فنری قطر 150

Sensory Kits کیت حسی

جھت  تمرین وآموزش حسي با ضریب زبري متنوع ومختلف

جھت تحریک و تمرین شنیداري اسباب بازي ھاي صدا ساز متنوع  دمیدنی- ضربھ ای - فشاری - حرکتی

Mental Table میز منتال

Training Kits کیت منتال

MDF  وسیلھ نصب شده شاسي فلزي ارتفاع  تنظیمي  دولت جانبي ۶

سري تجھیزات کمک آموزشي پازل ، پگبرد ، کارت دیدآموز ،صفحھ شمارش و ...

Olfactory Kits  کیت بویایی



990,000

530,000

650,000

600,000

250,000

85,000

650,000

450,000

950,000

اشکال ھندسی بزرگ جھت راه رفتن

Foot & Hand Marker  فوت & ھند مارکر

شکل ھندسی از جنس فوم در رنگ ھای مختلف - دایره ، مربع ، مثلث ، مستطیل - پروش مھارت ھای حرکتی ، تحرک ،  4
جھت یابی  - تمرین ھای تعادلی

چوبي اندام - صورت - دست - پا - میوه - جانوران اھلي و وحشي - پوشاک - مشاغل لوازم بھداشتي و ...

Circle With Five Axis دایره و پنچ محور

Color Cube مکعب رنگی

Knots nuts نخ و مھره

Flash Cart کارت  دید آموز

Woden Puzzle  پازل چوبی رنگی

Page count 3 صفحھ شمارش ٣

S Pag Board  پگبرد کوچک

جانوران میوه شغل فعل مفاھیم وسایل مراحل بدن انسان اماکن پدیده ھا عالیم راھنمایي شکل رنگ اندازه وسایل حمل و نقل  
پوشاک غذا سبزیجات



5,390,000

3,450,000

3,900,000

890,000

980,000

تلگرام : ٠٩٣٠۶٢٩٧٧٧٠پیامک : ١٠٠٠٧٨٧۴

6037 - 6915 - 7989 - 2829010-154-167-2005

6037 - 9973 - 0063 -5928010-036-071-5003 شماره حساب و کارت بانک ملی

www.ptot.ir

شماره حساب و کارت صادرات

https://goo.gl/maps/2BSqTnQGDG62

Intra-Oral Mini Vibrator   مینی ویبراتور داخل دھانی

mirror therapy  آینھ ھمی پلژی

با دو لت جانبي وقابلیت تنظیم ارتفاع  رومیزي فلزي 

https://goo.gl/maps/kVoDEAxLxD42

شامل:پازل . انواع کارت . کاست صداھاي مختلف . و صورتکھاي بازي و …

، بعد از پل اتوبان ساوه ، اول خ عرفان  آدرس انبار شرکت: بزرگراه آزادگان جنوب (کند رو)
، خ حشمت ، مجتمع صنعتی پدر ، میدان پدر ، سمت راست ، بن بست پنجم ، شرکت نوآوران 

لینک گوگل مپ:

لینک  آدرس دفتر : میدان توحید-خیابان نصرت غربی-نبش خیابان ستایش-پالک2-واحد2
گوگل مپ:

Sp Forceps پنس زبانگیر

Speech Therapy Kits کیت گفتاردرمانی

SP Merrier  آینھ گفتار درمانی

۶۶٠٢٨٧١٠- تلفن تماس :١٢

داراي ھد مخصوص داخل دھانی

noavaran.ptot@yahoo.com : ایمیل

مخصوص مطب ھاي گفتاردرماني تمام استیل وارداتي



6221 - 0612 - 0369 - 27204700 0226 8276 07

6104 - 3379 - 6953 - 4500967-026-935

شماره حساب  و کارت بانک پارسیان

شماره حساب و کارت بانک ملت

تحویل کاال درب انبار شرکت نوآوران می باشد ، ارسال بھ ھمھ نقاط ایران بھ درخواست و ھزینھ مشتری امکان پذیر است.

تمامی حساب ھا و کارت ھا بنام بابک رستمی دیباور می باشد


