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 Specification/خدمتکاالفنی مشخصات
 

 خط و به صورت بولت( 01)حداکثر در 
 

 عنوان نمونه: لطفا در این بخش از بیان توصیفی محصول اجتناب فرموده و صرفا مشخصات فنی محصول اعالم شود. به
 کاربرد فناوری عنوان فناوری ردیف

 لیفتینگ HIFUتولید قسمت  1

 اسکارورینکل ولیفتینگدرمان  Fractionalتولید قسمت  2

3 Diode Laser رفع موهای زائد 

 

 

                                                           
 عام قيد نماييد.توانيد مشتريان اصلي خود را گيرد، ميميعام مورد مصرف قرار  صورتبهفاقد مشتري خاص بوده و  در صورتيكه کاال/خدمت،.1

 نام کاال/ خدمت
-Mدستگاه چند منظوره مراقبت و درمان پوست و مو

099-   M-099 -  M-099 

 
 باشد( 151و رزولوشن  8*8با ابعاد 

 تجهیزات پزشکی حوزه کاال/خدمت

  شماره یا نام نسخه

 1335 تاریخ انتشار/ ورود به بازار

 شیوه دستیابی به

 کاال/خدمت

 بازتحقیق و توسعه/نوآوری  -

 طراحی و ساختمهندسی معکوس/  -

 و خرید فناوری از غیر انتقال فناوری/ همکاری -

 کاریکپی -

 بازرگانی )واردات و خرید و فروش( فعالیت -

 0مشتریان اصلی

 )پنج مصرف کننده عمده(

 پزشكان عمومي 

  
  
  
  

 معرفی کاال/خدمت

 معرفی نمایید.کلمه( 051کلمه و حداکثر در  011حداقل در )صورت توصیفی، کاال/خدمت مورد نظر را لطفاً به
. دستگاه ترکیبی مراقبت پوستی میباشد ک ازبخش های مختلف شامل الیه برداری پوست صورت وبدن وبخش رولروکیوم جهت تناسب اندام وبخش 

ارای قیمت مناسبی نسبت ب محصوالت فرکشنال میباشد. این محصول ب صورت ترکیبی طراحی وساخته شده ودرنتیجه دRFجوان سازی شامل لیفت و

به صورت تک منظوره بوده وکاربرد ساده تری داشته وفضای کمتری اشغال میکند.دارای قابلیت های درمان های ترکیبی میباشد.دارای بخش های جداگانه 

دها کامالمشابه محصوالت خارجی میباشد وقابل رقابت .ازنظرمشخصات فنی،کیفیت واستاندارمجزاوماژوالر  میباشد.درآمدباال وهزینه خرید بسیار پایین دارد

بامحصوالت خارجی میباشد.تفاوت اینکه اغلب محصوالت مشابه خارجی بصورت تک منظوره طراحی وساخته شده است ولی این دستگاه بصورت ترکیبی 

 شد.میبا فردیطراحی وساخته شدهودرنتیجه دارای مزیت های منحصربه 
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 )در صورت وجود(اخذ شدهاستانداردهای جوایز، تاییدیه و  گواهینامه،
تاریخ  عنوان

 صدور
 توضیحات مدت اعتبار مرجع صادرکننده

 دریافت گواهینامه استاندارد عمومی وتخصصی 
1 –   Iso 13485    

2-  IEC 42314..2115      
3 –     IEC 41521-1: 2114  

 4 –     IEC 41411 -2-22:2113 
5-         َA1:2112 IEC 41411-1:2115+  َ 

1411 
 

  5 بهینه سنجش صدرا

 


