
 

طب و صنعت مهند یشرکت مهندس  

 

 یشامل دستگاه ها یپزشک زاتیتجه دیتول نهیسال سابقه در زم 10طب و صنعت مهند با  یشرکت مهندس

کننده  یضدعفون یها ستمیاتاق عمل، س یکنترل یدهایاتاق عمل، چراغ ها و کل ینگاتوسکوپ، ساعت ها

هزار دستگاه  5از  شیبا ب نفشاشعه ماوراء ب هیبر پا یزیکننده پرتابل و روم یضدعفون یدستگاه ها ،یمارستانیب

ها با شبکه خدمات پس از فروش  کینیدر مطب ها، کل یادیو تعداد ز مارستانیب 200نصب شده در حدود 

 .باشد یکشور م یقدرتمند در اکثر استان ها

. یباشدسال خدمات پس از فروش م 10 یو پاک دست عرضه شده و دارا تیال با برند مون یدیتول یدستگاه ها

شرکت  کیالکترون نیبرد تماما توسط مهندس نیمختص به خود عمل کرده که ا یکیهر دستگاه با برد الکترون

 CE نشان  ایو  COA (Certificate Of Analysis) یدارا یکیگردد. قطعات الکترون یشده و مونتاژ م یطراح

 .باشد یقطعات م تیفیبوده که نشان دهنده ک 

 دیمربوطه تول یشده و در کارگاه توسط دستگاه ها یطراح ،شرکت نیا یدستگاه ها در واحد طراح یبدنه تمام

 .یشودنم یقطعه برون سپار یا لهیوس چیگردند و ه یم

 

طب و  یو شرکت مهندس میکرده ا افتیرا در ISO9001 و ISO13485 استاندارد یکه به تازگ میمفتخر

کننده  یاست و نگاتوسکوپ ها و دستگاه ضدعفون دهیبه ثبت رس یپزشک زاتیصنعت مَهند در اداره کل تجه

 .باشند یپروانه ساخت م یماوراء بنفش دارا

 

با شماره  ایو  دیمراجعه فرمائWWW.moonlightco.irتیبه سا شتریاطالعات ب افتیدر یبرا

 .دیتماس حاصل فرمائ 09009092019و  09128753276

 

 

http://www.moonlightco.ir/


 

عرفی دستگاه نگاتوسکوپ :م  

 

 اتیجزئدنیآن د لهیو به وس ردیگیآن قرار م یبر رو یولوژیراد یها لمیاست که ف یپر نور یگاتوسکوپ صفحه ن

با « طب و صنعت مهند»مهندسی  شرکتدر تولیدی های نگاتوسکوپ  .شودیانجام م یها به آسان لمیف

تولید و عرضه می  در دو مدل کیفیت باال همراه با سه سال ضمانت و ده سال خدمات پس از فروش

 5مدل دیگر ضخامت میلیمتر و  12که از نظر ضخامت متفاوت هستند. یک مدل ضخامت  گردد

 سانتیمتر دارد.

  و در مدل دیگر جنس پشت کار از  گالس مرغوب تماما از جنس پلکسیدر یک مدلPVC  و روی کار

 از پلکسی گالس

 دارای نور یکنواخت 

 پنل کنترل نیمه لمسی 

  توسط پایهاستفاده به صورت دیواری و رومیزی 

عکس در  شیتعداد نما بسته به تولید می شوند وبه صورت نصب رو کار و توکار  یواریدر انواع د زاتیتجه نیا

شوند.  یم عرضه و چهار خانه  خانه ، سه خانه تک خانه، دوصفحه به انواع   

ا:کاربرده  

.قابل استفاده است یولوژیراد یپزشکان و بخش ها یها ، درمانگاه ها ، مطب ها مارستانیدستگاه در ب نیا  

 متر ضخامت دارد :میلی 12که  یعنی نگاتوسکوپ هاییمدل اول، بررسی 

که موجب  شده استیا همان صفحه راهنمای نور استفاده LGP در تولید این نوع نگاتوسکوپ از تکنولوژی 

 .شده است چشم کاربرو در نهایت اسیب کمتر به تمامی نقاط صفحه  در کاهش ضخامت و پخش نور یکنواخت

 

 

 



 

 نگاتوسکوپ تک خانه :

 

 

: نگاتوسکوپ دو خانه  

 



 

 : OPGنگاتوسکوپ دندانپزشکی 

 

 

 

 :CBCT  نگاتوسکوپ دندانپزشکی

 

 



 

امکان وجود دارد که هر صفحه به صورت مستقل روشن شود. هر زمان که  نیچند خانه ا یدر نگاتوسکوپ ها

 یشود، پزشک صفحه ا لیو تحل هیچهار خانه تجز اینگاتوسکوپ دو، سه  یبر رورادیولوژی  لمیف کیالزم باشد 

دستگاه ها،  نیا ی. در تکنولوژاندتواند خاموش بم یصفحه ها م یکند و مابق یدر آن است روشن م لمیرا که ف

نوع از  نیدر ادهد.  قینگاتوسکوپ تطب نییپا ای ادیاز حد ز شیرا با نور ب لمیپزشک ف کیکه  ستین ازین گرید

هر چه بهتر را انتخاب کند. در نگاتوسکوپ  صیجهت تشخ ازیتواند شدت نور مورد ن یدستگاه ها پزشک م

 یکمتر یفلورسنت انرژ یبرعکس بر خالف نگاتوسکوپ ها تالیجید یوارینگاتوسکوپ د ای تالیجید یزیروم

. دکن یدستگاه داغ نم یطیشرا چیکنند و تحت ه یمصرف م  

 

 

 

 



 

نگاتوسکوپ های تولید شده در شرکت طب و صنعت مهند:مشخصات   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دستگاه ابعاد دستگاه ابعاد صفحه نمایش

35*45 57*40*1.2 cm نگاتوسکوپ تک خانه 

74*45 78*56.5*1.2 cm نگاتوسکوپ دوخانه 

110*45 116*57*2 cm نگاتوسکوپ سه خانه 

25*32 43*31*1.2 cm CBCTنگاتوسکوپ 

26*21 31*30*1.2 cm OPGنگاتوسکوپ 

 ویژگی

 مجهز به سنسور تشخیص فیلم

 خاموش شدن خودکار

 مصرف بسیار پایین برق

 تنظیم شدت نور



 

متر :سانتی 5مت ایعنی نگاتوسکوپ هایی با ضخ ،بررسی مدل دوم  

استفاده شده است که روی درب پشت دستگاه که از   Linear LED SMDدر تولید این نوع نگاتوسکوپ از 

 است، تعبیه میشوند. به همین دلیل است که ضخامت بیشتری نسبت به مدل اول دارد. PVCجنس 

 صفحه روی دستگاه از جنس پلکسی گالس می باشد.

 )در آخر به مقایسه هر دو مدل میپردازیم(

 

 

 نگاتوسکوپ تکخانه :

 

 

 



 

 

وسکوپ دوخانه :تنگا

 

 

 

 

 

 



 

نگاتوسکوپ سه خانه :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دستگاه ابعاد دستگاه ابعاد صفحه نمایش

37*45 55.5*38*5 cm نگاتوسکوپ تک خانه 

72*4 4. 5 72.5*55.5*5 cm نگاتوسکوپ دوخانه 

108*44 112.5*57*5 cm نگاتوسکوپ سه خانه 

 ویژگی

 مجهز به سنسور تشخیص فیلم

 خاموش شدن خودکار

 تنظیم شدت نور



 

 مقایسه هر دو مدل نگاتوسکوپ با یکدیگر :

 استفاده میشود.  LGPمیلیمتر است از تکنولوژی   12همانطور که گفته شد در نگاتوسکوپی که ضخامت آن 

LGP   از  نوریا همان صفحه راهنمای( صفحه هایی از جنس اکرلیکPMMA شفاف با الگویی از نقاط و )

 خطوط حک شده بر آن ساخته میشود.

منجر به پخش یکنواخت  وده از سطح مقطع این صفحات میباشد وظیفه این نقاط منعکس کردن نور تابیده ش

 تر نور در تمام صفحه میشود.

برده شده و در نتیجه باعث  متر بکارسانتی 5ت به نگاتوسکوپ با ضخامت کمتری نسب  LEDاین تکنولوژی در 

 کاهش بسیار زیاد مصرف برق میشود.

 12وارد ذکر شده  به دلیل استفاده از این تکنولوژی ضخامت نگاتوسکوپ به کمترین حد ممکن یعنی عالوه بر م

میلیمتر رسیده که این امر به نازک تر شدن نگاتوسکوپ و زیبایی ظاهری آن در حد قابل توجهی کمک کرده 

 است.

 5وسکوپ ضخامت د و جنس نگاتمیلیمتر تماما از پلکسی گالس می باش 12جنس نگاتوسکوپ ضخامت 

 است.و صفحه روی آن از پلکسی گالس  PVCمتر از سانتی

 د.مقرون به صرفه تر میباشاقتصادی  لحاظ متر ازسانتی 5کوپ با ضخامت بیشتر یعنی اما نگاتوس



 

 



 

 



 

 


