کاتالوگ محصوالت

w w w. p a k s a m a n . c o m

گروه پژوهشي ،صنعتي ،بازرگاني پاك سمن که اصول فعاليت هاي خود را بر سه رکن اساسي پژوهش ،توليد ملي و بازرگاني بنا نهاده با هدف ارتقاء سالمت جامعه
در حوزه محصوالت کمك درماني و ارتوپدي به همراه ساختار پر بار علمي تاسيس گرديده است.
پاك سمن در سال  1368تأسيس و آغاز به فعاليت نموده و هم اکنون نيز با دارا بودن بيش از ربع قرن ،علم و تجربه در قالب مجموعه ي هولدينگ (پژوهشي،
صنعتي ،بازرگاني) پاك سمن؛ با شرکت هاي تحت پوشش خود ،در دو حوزه ي توليد و توزيع محصوالت ارتوپدي و کمك درماني ،فعاليت مي نمايد.
محصول اصلي و خروجي نهايي گروه پژوهشي ،صنعتي ،بازرگاني پاك سمن ،سالمت و زيبايي است و اين خدمات را در قالب توليد محصوالت ارتوپدي و کمك درماني
مانند :انواع زانوبندهاي طبي و ورزشي؛ شكم بند؛ کمربندهاي طبي و ...انجام مي دهد.
اين گروه باتكيه بر توان نيروي انساني دانش بنيان و تكنولوژي بروزجهاني و همچنين واحد کنترل کيفيت مستقر در کارخانه ،از محصوالت با کيفيت بسيار بااليي
برخوردار است که با افتخار اعالم مي کنيم ؛ قابل رقابت با انواع مشابه محصوالت خارجي مي باشد.
از ديگر افتخارات اين مجموعه ،حضور منظم در همايش هاي تخصصي پزشكي و برگزاري همايش هاي سالمت و زندگي؛ براي آموزش و تغيير؛ جهت رشد و ارتقاي
سالمت و بهداشت خانواده و ارائه تجربيات و همچنين اطالع رساني به جامعه پزشكي در تخصص هاي گوناگون است.
در مجموعه ي هولدينگ پاك سمن اهميت به ارزش هاي انساني و رعايت حقوق مشتريان و مصرف کنندگان بسيار حائز اهميت مي باشد و باور ما بر اين است که
حوزه فعاليت ما ريشه در آرمانهاي توسعه سالمت انساني در جامعه دارد.
به همه ي داليل فوق با افتخار مي نويسيم «ساخت ايران» چون به کيفيت محصوالتمان ايمان داريم....

با سربلندي تعداد محدودي از افتخارات پاك سمن در قالب دريافت تنديسها و لوح تقدير را به اطالع مي رساند :

• داراي تاييديه وزارت بهداشت براي همه محصوالت توليدي پاك سمن
• تدوين و اخذ استاندارد کارخانه ايي براي کليه محصوالت از سازمان ملي استاندارد ايران
• داراي ايزو  13485مربوط به کيفيت توليدات تجهيزات پزشكي از C.C.P.Lنروژ
• دريافت لوح تقدير از سازمان ملل  UNDOبابت ايجاد اشتغال براي جوانان
• دريافت گواهي نامه  GSIو شناسنامه  SICاز دفتر مديريت و بودجه سازمان تجارت جهاني مستقر در نيويورك آمريكا
• تحسين شده در سيزدهمين و بيست و چهارمين نمايشگاه بين المللي تهران
• دريافت لوح تقدير از اولين جشنواره ملي توليد کنندگان جوان و صنعتگر برتر جوان کشور سال 1386
• برنده تنديس چهارمين جشنواره بين المللي تنديس بلورين اقتصاد سبز سال 1386
• برنده تنديس خانه صنعت و معدن جوانان در اولين جشنواره ملي توليد کنندگان جوان کشور در سال 1386
• دريافت لوح تقدير از دبيرخانه نظام توزيع و پخش در سال 1390
• داراي گواهي تحقيق و توسعه از وزارت صنايع و معادن استان زنجان سال 1390
• مفتخر به دريافت تقدير نامه از وزير محترم تعاون  ،کار و رفاه اجتماعي در هفتمين جشنواره ملي به عنوان کار آفرين برتر کشور 1391
• داراي تنديس منتخب کار آفرين برتر از هفتمين جشنواره کار آفرينان برتر کشوري1391
• داراي لوح تقدير کار آفرين برتر استان زنجان سال 1391
• دريافت تنديس و تحسين شده در هفدهمين نمايشگاه بين المللي ايران هلث 1393
• برنده تنديس ديموند و تقدير نامه از هفتمين جشنواره کشوري مديريت نظام توزيع و پخش کشوردر سال 1393
• مفتخر به دريافت تنديس اسپانسري تيم ملي فوتبال جمهوري اسالمي ايران
• افتخار همكاري با دانشگاه علوم پزشكي ايران بابت ارائه مقاله پوکي استخوان در سطح جامعه .
• اسپانسري مجموعه کتاب سبز جهت ارتقاء اطالعات پزشكي براي عموم مردم در يكصد جلد.
• دريافت لوح زرين و نشان مسئوليت پذيري اجتماعي و اخذ تمبر يادبود از کنفرانس ملي برند پايدار ارديبهشت 94
• پيوند برند پاك سمن با نام خليج فارس در مراسم بزرگداشت روز ملي خليج فارس ارديبهشت 94
• دريافت لوح زرين از کنفرانس ملي نام و نشان ماندگار و کسب عنوان واحد برگزيده در خرداد 94
• دريافت لوح زرين کيفيت از انجمن کيفيت ايران در همايش ملي کيفيت مرداد94
• دريافت ايزو  10002جهت سيستم مديريت رضايتمندي مشتري در مهر 94
• برنده تنديس ديموند و تقدير نامه از هشتمين جشنواره کشوري مديريت نظام توزيع و پخش کشور در سال 1394
• دريافت پروانه تحقيق و توسعه از وزارت صنعت  ،معدن و تجارت در ارديبهشت ماه 1395
• دريافت گواهينامه  Guarantee Awardدر ارديبهشت ماه سال 1395
• داراي ايزو  13485مربوط به کيفيت توليدات تجهيزات پزشكي از  BRSآمريكا (تمديد مجدد در ارديبهشت )95
• داراي ايزو  9001مربوط به استاندارد سيستم مديريت کيفيت از  BRSآمريكا (تمديد مجدد در ارديبهشت )95
• برنده تنديس ديموند و تقديرنامه از نهمين جشنواره نظام توزيع و پخش کشور در سال 1395
• برنده ی تنديس و لوح تقدير از سومين کنفرانس کارآفرينی برتر در آبان 1395
• برنده تنديس ديموند و تقديرنامه از نهمين جشنواره نظام توزيع و پخش کشور در سال 1396

فهرست محصوالت
سر و گردن
گردن بند طبی نرم آتل دار
گردن بند طبی نرم
گردن بند طبی سخت
گردن بند طبی سخت چانه دار
گردن بند فيالدلفيا
گردن بند فيالدلفيا نای باز

آرنج بند طبی نانو

09
09
09
10
10
10

اندام فوقانی
مچ بند نئوپرنی با استرپ
مچ بند پل دار
مچ بند قابل تنظيم
مچ بند آتل دار کوتاه فانكشنال
مچ بند آتل دار بلند فانكشنال
مچ بند نئوپرنی آتل دار فانكشنال
شست بند نئوپرنی تامپ اسپايكا
مچ شست بند نئوپرنی آتل دار
مچ شست بند آتل دار
شست بند نئوپرنی آتل دار
شست بند آتل دار
مچ بند طبی االستيك
مچ بند حوله ای
کف بند طبی شست دار
کف بند طبی نانو
کف بند دست طبی االستيك
کف بند شست دار نئوپرنی
مچ کف بند طبی شست دار نئوپرنی
آتل انگشت
باند تنيس البو
باند تنيس البو نئوپرنی

13
13
13
14
14
14
15
15
15
16
16
16
1۷
1۷
1۷
18
18
18
19
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19

آرنج بند طبی ( با قابليت تنظيم)

آرنج بند طبی نئوپرنی با استرپ
آرنج بند طبی نئوپرنی پددار
آويز دست دو تيكه
آويز دست گردنی
آويز دست شانه ای
آويز دست شانه ای با بازو بندالحاقی
کتف بند يكطرفه
شانه بازو بند طبی يكطرفه
شانه بازوبند نئوپرنی

20
20
20
21
21
21
22
22
22
23
23

تنه
قوزبند نئوپرنی آتل دار

حمايت کننده قفسه سينه (بعدازعملجراحی)

حمايت کننده قفسه سينه منفذدار
حمايت کننده قفسه سينه پددار
قوزبند آتل دار با کش منفذدار
قوزبند طبی پل دار
قوزبند با پد پشتی پلی اتيلن
قوزبند کمربند پل دار
قوزبند طبی االستيك
بانداژ ترقوه
شكم بند بارداری تحتانی
شكم بند دوران بارداری
شكم بند تمام کش پل دار
شكم بند تمام کش سگك دار
شكم بند طبی قابل تنظيم
شكم بند طبی الغری
شكم بند طبی الغری نئوپرنی
گن فرم دهنده بدن (زير لباس)

26
26
26
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2۷
28
28
28
29
29
29
30
30
30
31
31
31

کمربند طبی کار
کمربند طبی سخت با کش پهن
کمربند طبی پددار
کمربند طبی سخت با آتل پلی آميد
کمربند طبی نرم با آتل پلی پروپيلن
کمربند طبی سخت نئوپرنی
کمربند طبی سخت منفذدار
کمربند طبی نرم منفذدار
کمربند طبی پددار منفذدار
گرم کن کليه پشمی
گرم کن کليه پشمی قابل تنظيم
شكم بند تمام کش ممتاز آتل دار
شكم بند تمام کش ممتاز
شكم بند تمام کش منفذدار
شكم بند رينگی منفذدار
شكم بند تمام کش پل دار منفذدار
کمربند طبی سخت ممتاز
کمربند طبی نرم ممتاز
شكم بند طبی ساده
شكم بند موهری
شكم بند حوله ای
فتق بند يكطرفه (چپ و راست)
فتق بند دوطرفه
فتق بند يكطرفه دو طرفه

32
32
32
33
33
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34
34
34
35
35
35
36
36
36
3۷
3۷
3۷
38
38
38
39
39
39

اندام تحتانی
ران بند نئوپرنی
ران بند نئوپرنی با استرپ
زانو بند کشكك باز
زانو بند کشكك باز منفذدار
زانوبند کشكك بسته منفذدار

توجه :کليه حقوق اين اثر متعلق به پاك سمن می باشد .هرگونه بهره برداری از طرح و عكس محصوالت و متون اين مجموعه بدون مجوز کتبی پاك سمن پيگرد قانونی دارد.
کليه محتوای تخصصی اين کاتالوگ  ،توسط تيم پزشكی و کارشناسی پاك سمن  ،تهيه و تدوين گرديد است و استفاده از آن برای ارتقا فرهنگ سالمت جامعه ،با ذکر منبع ،بال مانع است.

43
43
43
44
44

زانو بند کشكك بسته
زانو بند ساده پشمی دو کاره
زانو بند نئوپرنی کشكك باز
زانو بند نئوپرنی ساده با استرپ
زانو بند نئوپرنی چهار فنره
زانو بند نئوپرنی مفصل دار
زانو بند ايموبليزر
ساق بند زانو بند حوله ای
ساق بند زانو بند حوله ای مخروطی
زانو بند ژاکارد
پد کشكك زانو
پد کشكك زانو نئوپرنی
ساق بند زانوبند طبی
ساق بند االستيك
ساق بند زانوبند کبريتی
جوراب واريس نانو
جوراب واريس جودون
جوراب واريس طرح سوئيسی
قوزك بند نئوپرنی ساده
قوزك بند نئوپرنی پشت باز
قوزك بند ليگامانی حوله ای
قوزك بند ليگامانی
قوزك بند نئوپرنی آتل دار
قوزك بند االستيك
قوزك بند حوله ای
پد متا تارس
کفی طبی پنجه دار سيليكونی
کفی طبی با رويه جير
پد خارپاشنه طبی سيليكونی
پد خارپاشنه طبی
کفی طبی مولتی پد
کفش زير گچ

44
45
45
45
46
46
46
4۷
4۷
4۷
48
48
48
49
49
49
50
50
50
51
51
51
52
52
52
53
53
53
54
54
54
55

پد خارپاشنه منزل
پاشنه پوش طبی
اسپلينت هالوکس والگوس سخت
اسپلينت هالوکس والگوس نرم
ال انگشتی سيليكونی
ال انگشتی پی وی سی

55
55
56
56
56
5۷

ساير محصوالت
چشم بند

59

هد بند حوله ای

59

راهنمايی:
076

کد محصول
رنگ بندی محصول
سايز بندی

Free, S, M ,L ,XL ,XXL, XXXL

شاخصه های درمانی محصول
شاخصه های کيفيتی محصول
قابليت های عمومی محصول

برای اطالع از نحوه بستن محصوالت می توانيد با
شماره  021- 24 88۷و يا با مراجعه به وب سايت
 www.paksaman.irاطالعات الزم را کسب نماييد.

ســر و گــردن
Head & Neck

Paksaman’s products cattaloge

گردن بند
طبی نرم آتل دار
کد

Soft cervical collar
)(with bar

003

کد

040

رنگ بندی

رنگ بندی
سايز بندی

گردن بند طبی نرم

Soft cervical collar

S, M ,L ,XL

جهت کاهش دردهايی با منشاء عضالنی
کم کردن دامنه حرکات گردن جهت کاهش درد
بسيار سبك و پارچه ضد حساسيت
دارای دو آتل نرم جهت نگهدارندگی بهتر سر
و گردن
تسريع در روند درمان
قابليت استفاده در زمان استراحت و فعاليت های
روزمره

سايز بندی

گردن بند طبی سخت
کد

Hard cervical collar

002

رنگ بندی

S, M ,L ,XL

جهت کاهش دردهايی با منشاء عضالنی
کم کردن دامنه حرکات گردن جهت کاهش درد
تحمل وزن سر و بهبود روند درمان

قابليت تنظيم در طول و ارتفاع گردن بند
بسيار سبك و ضد حساسيت
قابليت استفاده در زمان استراحت و فعاليت های
روزمره

سايز بندی

S, M ,L ,XL

جهت کاهش درد و کمك به بهبود دردهای با
منشاء آرتروزيك
جهت بهبود دردهای ناشی از فتق ديسكهای
بين مهرهای گردن
بسيار سبك و ضد حساسيت
قابليت تنظيم در طول و ارتفاع گردن بند
تسريع در روند درمان

9

کاتالوگ محصوالت پاك سمن

گردن بند طبی

Hard cervical collar

سخت چانه دار

)(with chin support

039

کد
رنگ بندی
سايز بندی

S, M ,L ,XL

قابليت تنظيم در طول و ارتفاع گردن بند
داراي پد چانه جهت نگهدارندگي وزن سر و گردن
بسيار سبك و ضد حساسيت

10

گردن بند فيالدلفيا

Philadelphia cervical collar

069

کد
سايز بندی

کد

with trachea opening

114

رنگ بندی

رنگ بندی

جهت کاهش درد و کمك به بهبود دردهای با
منشاء آرتروزيك
جهت بهبود دردهای ناشی از فتق ديسك های
بين مهره ای گردن
جلوگيري از لغزش مهره هاي گردن

تسريع در روند درمان

گردن بند
فيالدلفيا نای باز

Philadelphia collar

S, M ,L ,XL

سايز بندی

S, M ,L ,XL

بي حرکتي کامل حرکات گردن در ديسكوپاتي
در شكستگي هاي مهره هاي گردني و آرتروزهاي
شديدجهتبيحرکتيکامل
جلوگيري از لغزش مهره هاي گردن

بي حرکتي کامل حرکات گردن در ديسكوپاتي
در شكستگي هاي مهره هاي گردني و آرتروزهاي
شديد جهت بي حرکتي کامل
جلوگيري از لغزش مهره هاي گردن

استفاده در حوادث غير مترقبه و اورژانس
جهت کاهش درد و کمك به ترميم عارضه
استفاده از فوم ضد حساسيت و سبك

استفاده در حوادث غير مترقبه و اورژانس و
امكان همزمان تراکئوستومي
جهت کاهش درد و کمك به ترميم عارضه
استفاده از فوم ضد حساسيت و سبك
قابليت استفاده در زمان راديو گرافي و MRI

قابليت استفاده در زمان راديو گرافي و MRI

اندام فوقانی
Upper Limb

تنديس کارآفرينان برتر از وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی

تنديس کار آفرين برتر

تنديس بلورين و گواهينامه برگزيدکان اقتصاد سبز

تنديس خانه صنعت و معدن جوانان

هفتمين جشنواره ملی امتنان از کارآفرينان برتر 1391

جشنواره کارآفرين برتر 1391

چهارمين جشنواره بين المللی سال 1368

اولين جشنواره ملی توليدکنندگان جوان سال 1368

گواهی ثبت خود اظهاری محصوالت
از سازمان ملی استاندارد ايران

Paksaman’s products cattaloge

مچ بند نئوپرنی

Neoprene wrist support

مچ بند پل دار

با استرپ
090

کد

کد
رنگ بندی

رنگ بندی
سايز بندی

Wrist support night Splint

011

Free

پشتيباني و حمايت از مچ دست
مناسب حين تمرينات ورزشي و پيشگيري از
صدمات ورزشي
درمان دردهاي ناشي از کشيدگي تاندون ناحيه
مچ دست
استفاده از پارچه نئوپرن ضد حساسيت
نوار دوزي لبه ها با قابليت کشساني باال
داراي سگك پالستيكي با مقاومت باال
قابليت استفاده در تمامي فعاليت هاي روزمره

سايز بندی

009

کد
رنگ بندی

)Free (left/right

جهت حمايت از مچ دست و محدود کردن حرکات آن
کمك به روند بهبودي صدمات مچ دست
محدود کردن حرکات مچ دست در راستاي
کاهش درد و بهبود ضايعه
مناسب جهت استفاده در کشيدگي بافت نرم
داراي آتل پالستيكي جهت حمايت
مناسب جهت استفاده شبانه

مچ بند قابل تنظيم

Adjustable wrist support

سايز بندی

S, L

پشتيباني و حمايت از مچ دست در حرکات پرفشار
و تكراري
کاهش دردهاي ناشي از کشيدگي تاندونی
استفاده از پارچه ضد حساسيت
قابليت تنظيم ميزان فشار بر روي ناحيه مچ
قابليت استفاده در حين تمرينات ورزشي و
فعايتهاي روزمره

13

کاتالوگ محصوالت پاك سمن

مچ بند آتل دار کوتاه
فانكشنال

Wrist splint
)(with hard bar

052

کد
رنگ بندی
سايز بندی

14

مچ بند آتل دار بلند
فانكشنال

Long wrist splint
)(with hard bar

056

کد

)S, M, L, XL (left/right

فانكشنال

)(with hard bar

108

کد
رنگ بندی

رنگ بندی
سايز بندی

مچ بند نئوپرنی آتل دار

Neoprene wrist splint

)S, M, L, XL (left/right

سايز بندی

)S, M, L, XL (left/right

محدود کردن حرکات مچ دست
تسكين درد و کمك به بهبودي عارضه در تنگي
کانال مچي )(C.T.S
داراي آتل با زاويه مناسب آناتوميك مچ دست

محدود کردن حرکات مچ دست
تسكين درد و کمك به بهبودي عارضه در تنگي
کانال مچي )(C.T.S
داراي آتل با زاويه مناسب آناتوميك مچ دست

محدود کردن حرکات مچ دست
تسكين درد و کمك به بهبودي عارضه در تنگي
کانال مچي )(C.T.S
داراي آتل با زاويه مناسب آناتوميك مچ دست

داراي آتل پليمري جهت جلوگيري از تغيير
شكل آتل
استفاده از پارچه ضد حساسيت
امكان تحرك کافي به انگشتان
قابيلت استفاده در فعاليتهاي روزمره

داراي آتل پليمري جهت جلوگيري از تغيير
شكل آتل
استفاده از پارچه ضد حساسيت
امكان تحرك کافي به انگشتان
قابيلت استفاده در فعاليتهاي روزمره

داراي آتل پليمري جهت جلوگيري از تغيير
شكل آتل
استفاده از پارچه ضد حساسيت
امكان تحرك کافي به انگشتان
قابيلت استفاده در فعاليتهاي روزمره
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شست بند نئوپرنی
تامپ اسپايكا

Thump spica support
)(adjustable

115

کد
رنگ بندی
سايز بندی

سهولت در نحوه کاربرد

نئوپرنی آتل دار

)splint (with hard bar

109

کد
رنگ بندی

Free

استفاده در دردهای ناشی ازآرتروز انگشت
شست
استفاده در دردهاي ناحيه مچ دست
استفاده از پارچه نئوپرن ضد حساسيت
استفاده از آتل پليمري بسيار سبك

مچ شست بند

Neoprene thumb-wrist

سايز بندی

مچ شست بند
آتل دار

Thumb-wrist splint
)(with hard bar

067

کد
رنگ بندی

)S, M, L, XL (left/right

سايز بندی

)S, M, L, XL (left/right

محدود کردن حرکات مچ و شست
استفاده در شكستگي هاي استخوان هاي
کوچك ناحيه مچ دست و تاندونيت هاي شست

محدود کردن حرکات مچ و شست
استفاده در شكستگي هاي استخوانهاي کوچك
ناحيه مچ دست و تاندونيت هاي شست

داراي آتل پليمري جهت جلوگيري از تغيير
شكل آتل
داراي آتل سخت با زاويه آناتوميك مچ دست
استفاده از پارچه نئوپرن ضد حساسيت
داراي لبه دوزي با قابليت کشساني باال

داراي آتل پليمري جهت جلوگيري از تغيير
شكل آتل
داراي آتل سخت با زاويه آناتوميك مچ دست
استفاده از پارچه ضد حساسيت

مناسب جهت تسريع روند بهبودي
امكان تحرك کافي به انگشتان دست

مناسب جهت تسريع روند بهبودي
امكان تحرك کافي به انگشتان دست

15

کاتالوگ محصوالت پاك سمن

شست بند
نئوپرنی آتل دار

Neoprene thumb-spica
)Splint (with bar

110

کد
رنگ بندی
سايز بندی

053

کد
رنگ بندی

S, M, L, XL

مناسب جهت بي حرکتي انگشت شست
بهبود روند درمان و کاهش درد
کمك به بهبود التهاب تاندونهاي شست دست
استفاده از پارچه نئوپرن ضد حساسيت
داراي آتل پليمري بسيار سبك و ضد زنگ
داراي لبه دوزي با قابليت کشساني باال
قابليت استفاده در حين فعاليت و استراحت

16

شست بند آتل دار

)Thumb spica splint (with bar

سايز بندی

مچ بند طبی االستيك

Elastic wrist support

007

کد
رنگ بندی

S, M, L, XL

سايز بندی

Free

مناسب جهت بي حرکتي انگشت شست
بهبود روند درمان و کاهش درد
کمك به بهبود التهاب تاندون هاي شست دست

پشتيباني و حمايت از مچ دست در حرکات پرفشار
و تكراري
کاهش دردهاي ناحيه مچ دست

استفاده از پارچه ضد حساسيت
داراي آتل پليمري بسيار سبك و ضد زنگ

داراي الياف ضد حساسيت
داراي قابليت کشساني باال
قابليت استفاده در حين تمرينات ورزشي
قابليت استفاده در حين فعاليت و استراحت

قابليت استفاده در حين فعاليت و استراحت
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کف بند
مچ بند حولهای

Towelly wrist support

008

کد
رنگ بندی
سايز بندی

طبی شست دار

& Elatic wrist
Thumb support

079

کد

Free

پشتيباني و حمايت از مچ دست در حرکات
پرفشار و تكراري
کاهش دردهاي ناحيه مچ دست
گرم نگه داشتن مچ دست
داراي الياف ضد حساسيت
داراي قابليت کشساني باال
قابليت استفاده در حين تمرينات ورزشي
قابليت استفاده در حين فعاليت و استراحت

120

کد
رنگ بندی

رنگ بندی
سايز بندی

کف بند طبی نانو

)Wrist & palm support (Nano

Free

پوشش کف دست در زخم هاي بانداژ شده
حمايت از ناحيه تاندوني ،عضالني کف دست و
تاندونهاي شست
حمايت از مچ و کف دست در حين تمرينات ورزشي
داراي مواد اوليه ضد حساسيت
داراي لبه دوزي قسمت شست
گرم نگه داشتن در سرماي هوا و پياده روي

سايز بندی

Free

پوشش کف دست در زخم هاي بانداژ شده
حمايت از ناحيه تاندوني ،عضالني کف دست
حمايت از مچ و کف دست در حين تمرينات ورزشي
داراي مواد اوليه ضد حساسيت
داراي لبه دوزي قسمت شست
استفاده از نﺦ نانو ضد باکتري و ضد حساسيت
گرم نگه داشتن در سرماي هوا و پياده روي

17
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کف بند دست

& Elastic Wrist

طبی االستيك

Palm Support

010

کد
رنگ بندی
سايز بندی

18

نئوپرنی

Thumb Support

126

کد
رنگ بندی

Free

حمايت از مچ دست ورزشكاران حين ورزش
محافظت از زخم پانسمان شده در ناحيه مچ و
کف دست
کش االستيكی بدون ايجاد آلرژی

کف بند شست دار

& Neoprene Palm

سايز بندی

کاهش درد در قسمت شست
کمك به درمان کشيدگی های مچ دست
کمك به آسيب های کف دست
الياف نرم و ضد حساسيت

مچ کف بند طبی
شست دار نئوپرنی

Neoperene wrist
Thumb support

127

کد
رنگ بندی

S, L

سايز بندی

کاهش درد در قسمت شست
کمك به درمان کشيدگی های مچ دست
کمك به آسيب های کف دست
الياف نرم و ضد حساسيت

S, L
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باند تنيس
آتل انگشت

Finger splint

054

کد
رنگ بندی
سايز بندی

055

کد
رنگ بندی

Free

کمك به بی حرکتی انگشت و اصالح دفورميتی
قابل تنظيم برای سايزهای مختلف انگشت
استفاده ازالياف سبك و راحت

باند تنيس البو

Tennis elbow strap

سايز بندی

البو نئوپرنی

Neoprene tennis elbow
strap

133

کد
رنگ بندی

S, M, L, XL, XXL

کمك به کاهش درد و تورم عضالت ناحيه آرنج
ايجاد فشار مناسب به روي بافت نرم ناحيه
آسيب ديده با پد دايره ای
استفاده از کش ضد حساسيت
مناسب جهت ورزشهاي تنيس و گلف
استفاده در حين فعاليت هاي ورزشي

سايز بندی

S, M, L, XL, XXL

کمك به کاهش درد و تورم عضالت ناحيه آرنج
ايجاد فشار مناسب به روي بافت نرم ناحيه
آسيب ديده با پد دايره ای
استفاده از پارچه نئوپرنی ضد حساسيت
مناسب جهت ورزشهاي تنيس و گلف
استفاده در حين فعاليت هاي ورزشي

19
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آرنج بند طبی
آرنج بند طبی نانو

Nano elbow support

119

کد

)(adjustable

047

کد
رنگ بندی

رنگ بندی
سايز بندی

(با قابليت تنظيم)

Elbow support

Free

سايز بندی

آرنج بند طبی
نئوپرنی با استرپ

Neoprene elbow support

135

کد
رنگ بندی

S, M, L, XL, XXL

کمك به کاهش درد و تورم
حفﻆ گرما جهت کاهش درد
حمايت از مفاصل آرنج و تسريع روند بهبودی

کمك به کاهش درد و تورم
تسكين درد و تورم ناشی از تاندونيت يا بورسيت
حمايت از آرنج آسيب ديده و عضالت ضعيف
حفﻆ گرما جهت کاهش درد
الياف نرم و ضد حساسيت

الياف نرم و ضد حساسيت
قابليت تنظيم فشار بر روي ناحيه آرنج

استفاده در حين فعاليت هاي ورزشي

استفاده در حين فعاليت هاي ورزشي

سايز بندی

S, M, L, XL

کمك به کاهش درد و تورم
استفاده از نئوپرن جهت حفﻆ گرما
حمايت از حرکات مفصل آرنج و تسريع در روند
بهبودي
تسكين درد و تورم ناشی از تاندونيت يا
بورسيت آرنج
پارچه نئوپرنی و ضد حساسيت
قابليت تنظيم فشار بر روي ناحيه آرنج
استفاده در حين فعاليت هاي ورزشي

20
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آرنج بند طبی

Neoprene elbow support

نئوپرنی پد دار

)(with pad

123

کد
رنگ بندی
سايز بندی

آويز دست دو تيكه

Arm sling Two Pieces

155

کد
رنگ بندی

S, M, L, XL, XXL, XXXL

کمك به کاهش درد و تورم
ايجاد حمايت در التهاب بورس اوله کرانون
محدود کردن حرکات مفصل آرنج و تسريع در
روند بهبودي
پارچه نئوپرنی و ضد حساسيت
دارای پد پشتی جهت راحتی و نرمی
استفاده در حين فعاليت هاي ورزشي

سايز بندی

آويز دست گردنی

Arm sling

013

کد
رنگ بندی

S, M, L, XL

ايجاد ثبات در شكستگی های بازو و ساعد
ايجاد بی حرکتی به دنبال آسيب های بافت نرم
در اندام فوقانی
در رفتگی و با نيمه دررفتگی در شانه و آرنج
جهت ثبات
قابليت تنظيم زاويه خم شدن مفصل آرنج
ساخته شده از مواد سبك و راحت
افزايش راحتی با پدگذاری در ناحيه گردن

سايز بندی

S, M, L, XL

استفاده در التهاب هاي تاندوني و نيمه در
رفتگي شانه
داراي قابليت تنظيم زاويه آرنج
کنترل وزن گچ دست
استفاده از پارچه ضد حساسيت
داراي نوار حوله اي براي جلوگيري از فشارهاي
موضعي
تسهيل در انجام فعاليت هاي روزانه

21
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آويز دست شانه ای

Arm Sling
)(soft orthopedic sling

071

کد
رنگ بندی
سايز بندی

با بازو بند الحاقی

with shoulder control

051

کد

S, M, L, XL

سايز بندی

کتف بند يكطرفه

Clavicle & scapula support

006

کد
رنگ بندی

رنگ بندی

S, M, L, XL

ثابت نمودن و کاهش درد اندام فوقاني در
شكستگي ها
استفاده در التهاب هاي تاندوني و نيمه دررفتگي
شانه
انتقال وزن گچ دست به عضالت کمربند شانه اي

ثابت نمودن و کاهش درد اندام فوقاني در
شكستگي ها
استفاده در التهاب هاي تاندوني و نيمه دررفتگي
شانه
انتقال وزن گچ دست به عضالت کمربند شانه اي

استفاده از پارچه مخصوص ضد آب و ضد
حساسيت
داراي نوار حوله اي براي جلوگيري از فشارهاي
موضعي

استفاده از بازوبند الحاقي جهت برقراری ثبات
بيشتر ،در صورت صالحديد پزشك
استفاده از پارچه مخصوص ضد آب و ضد حساسيت
داراي نوار حوله اي براي جلوگيري از فشارهاي
موضعي
تسهيل در انجام فعاليت هاي روزانه

تسهيل در انجام فعاليت هاي روزانه
22

آويز دست شانهای

Arm sling

سايز بندی

)S, M, L (left/right

بعد از عمل جراحی برای حمايت از کتف يا
استخوان ترقووه
تسريع در ترميم شكستگي و کاهش درد با ثابت
نمودن مفصل آکروميوکالويكوالر
استفاده از پارچه و کش ضد حساسيت
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شانه بازوبند
طبی يكطرفه

شانه بازوبند
Unilateral shoulder support

048

کد
رنگ بندی
سايز بندی

نئوپرنی

Neoprene Unilateral
shoulder support

111

کد
رنگ بندی

S, M, L, XL, XXL

سايز بندی

S, M, L, XL

ثابت نگه داشتن شانه
التهاب تاندونی عضالت اطراف شانه
کاهش درد و تسريع در روند درمان
الياف نرم و ضد حساسيت
حمايت از در رفتگی و نيمه در رفتگی شانه

ثابت نگه داشتن شانه
استفاده در در رفتگي شانه يا نيمه در رفتگی
انتهاي فوقاني بازو
کاهش درد و تسريع در روند درمان
پارچه نئوپرن ضد حساسيت

جهت بي حرکتي پس از تزريق داخلي مفصلي
در ناحيه شانه

جهت بي حرکتي پس از تزريق داخلي مفصلي
در ناحيه شانه

گرم نگه داشتن و حمايت کامل بازو و مفصل
شانه
استفاده پس از صدمات ورزشي

گرم نگه داشتن و حمايت کامل بازو و مفصل
شانه
استفاده پس از صدمات ورزشي
23

تنه

Trunk

تنديس ايران هلث

تنديس ديموند

تنديس ديموند

تنديس ديموند

تنديس ديموند

هفدهمين نمايشگاه بين المللی ايران هلث 1391

هفتمين جشنواره و کنفرانس کشوری

هشتمين جشنواره و کنفرانس کشوری

نهمين جشنواره و کنفرانس کشوری

نهمين جشنواره و کنفرانس کشوری

مديريت نظام توزيع و پخش 1393

مديريت نظام توزيع و پخش 1394

مديريت نظام توزيع و پخش 1395

مديريت نظام توزيع و پخش 1396

گواهی ثبت خود اظهاری محصوالت
از سازمان ملی استاندارد ايران

کاتالوگ محصوالت پاك سمن

حمايت کننده

قوزبند نئوپرنی
آتل دار

Neoprene clavicle brace

012

کد

S, M, L, XL, XXL, XXXL

مناسب جهت اصالح قوزهاي ستون فقرات پشتي
بعلت ضعف عضالني
اصالح عادت غلط نشستن
اصالح افتادگي شانه ها
استفاده از پارچه نئوپرني مخصوص و ضد
حساسيت
نوار دوزي لبه ها با قابليت کشساني باال
داراي  2آتل فلزي بلندتر با نگهدارندگي بهتر

26

)(elastic

078

کد
رنگ بندی

رنگ بندی
سايز بندی

قفسه سينه

Chest support

سايز بندی

حمايت کننده قفسه
سينه منفذ دار

Chest support

151

کد
رنگ بندی

S, M, L, XL

سايز بندی

S, M, L, XL

جهت استفاده پس از عمل جراحي قلب و قفسه
سينه
بعد از استرونوتومی

بعد از جراحی قفسه سينه
بعد از جراحی برروی قلب و استخوان جناغ
کاهش دهنده دردهای بعد از عمل جراحی و
عوارض ريوی

مواد اوليه ضد حساسيت

وزن سبك با ساختار بافت منفذ دار جهت تهويه
بهتر

برای کاهش درد بعد از عمل يا عوارض ريوی
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حمايت کننده
قفسه سينه پددار

Chest Support

قوزبند آتل دار

Elastic clavicle brace

With Pad

با کش منفذدار

with bar

قوزبند طبی پل دار Clavicle brace with two bars

156

004

154

کد

رنگ بندی

رنگ بندی
سايز بندی

کد

S, M, L, XL

بعد از جراحی در قفسه سينه
بعد از جراحی بر روی قلب و استخوان جناغ
کاهنده دردهای بعد عمل و عوارض ريوی
پد پشتی جهت توزيع فشار باال

سايز بندی

کد
رنگ بندی

S, M, L, XL, XXL, XXXL

اصالح قوزهای پشتی انعطاف پذيرجهت
يادآوری در صاف نشستن
اصالح شانه های خميده و افتاده جلوگيری از
وضعيت قوز در زمان رشد و بلوغ
دارای دو آتل پشتی جهت تصحيح وضعيت
دارای استرپ های کشی با تهويه مناسب

سايز بندی

S, M, L, XL, XXL, XXXL

عضالت کتف ضعيف
پاسچر (وضعيت ) ناصحيح
جلوگير ی از وضعيت قوز در نشستن نادرست
استفاده از آتل های پليمری با استحكام باال
استرپ پد گذاری شده در ناحيه زيربغل و
شانه

27
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قوزبند بند کمربند پل دار

Soft taylor corset

042

کد

)S, M, L, XL (short/long

استفاده پس از عمل جراحي در ناحيه ستون
فقرات
کاهش قوز پشتي و حمايت از ساير بخشهاي
ستون فقرات
کاهش درد در ناحيه ستون فقرات
استفاده از آتل هاي پليمري با استحكام باال و
ضد زنگ
داراي آتل با فرم آناتوميك ناحيه کمر

28

کد
رنگ بندی

رنگ بندی
سايز بندی

قوزبند طبی االستيك

Elastic scapular support

005

سايز بندی

بانداژ ترقوه

Clavicle bandage

143

کد
رنگ بندی

S, M, L, XL, XXL, XXXL

عضالت کتف ضعيف
محافظت از ستون فقرات پشتي
جلوگيري از افتادگي شانه ها
شكستگی ترقوه
با قابليت کشساني و تهويه مناسب
داراي نوار کشي حوله اي جهت جلوگيري از
فشارهاي موضعي بر روي اعصاب و عروق ناحيه
آگزيالري ( زير بغلي )
قابل استفاده در حين فعاليت هاي ورزشي

سايز بندی

S, M, L, XL, XXL, XXXL

مناسب جهت در رفتگی و شكستگی ترقوه
مناسب جهت جلوگيری از افتادگی سرشانه ها
پاسچر (وضعيت ) ناصحيح
استفاده از الياف سبك و راحت
دارای پد جهت جلوگيری از فشار موضعی
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شكم بند
بارداری تحتانی

شكم بند
Maternity belt

099

کد
رنگ بندی
سايز بندی

شكم بند تمام کش

دوران بارداری

Pregnancy corset

016

کد

Free

کاهش درد هاي ناشي از افزايش قوس کمري
بدون اعمال فشار بر روي رحم
تسهيل تنفس در حين استفاده
جلوگيری از افتادگی بيش از حد شكم در دوران
بارداری
کمك به کاهش دردهای ناحيه لگنی
استفاده از پارچه ضد حساسيت

)(with soft bar

015

کد
رنگ بندی

رنگ بندی
سايز بندی

پل دار

Abdominal support

M, L, XL, XXL, XXXL

کاهش درد هاي ناشي از افزايش قوس کمري
بدون اعمال فشار بر روي رحم
به کاهش کمر درد و خستگی در دوران بارداری
کمك می کند
مانع کشش عضالت و پارگي پوست شكم
قابل تنظيم به وسيله بندهای کشی جانبی
استفاده از پارچه ضد حساسيت

سايز بندی

S, M, L, XL, XXL, XXXL

بعد از عمل جراحی شكم
جلوگيري از افتادگي عضالت ناحيه شكم در
موارد عمومي و پس از زايمان
استفاده در کمر دردهاي خفيف با منشاء عضالني
داراي دو آتل نرم جهت نگهدارندگي بيشتر و
جمع شدن کش
استفاده از مواد اوليه ضد حساسيت
قابليت استفاده در فعاليت هاي روزمره

29
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شكم بند طبی
قابل تنظيم

Adjustable abdominal
Support

014

کد
رنگ بندی
سايز بندی

شكم بند طبی الغری

slimming belt

017

کد

S, M, L, XL, XXL, XXXL

داراي کش دوبل جهت نگهدارندگي بهتر
استفاده از مواد اوليه ضد حساسيت
قابليت استفاده در فعاليت هاي روزمره

سايز بندی

الغری نئوپرنی

Neoprene sliming belt

098

کد
رنگ بندی

رنگ بندی

بعد از عمل جراحی های شكم
جلوگيري از افتادگي عضالت ناحيه شكم در
موارد عمومي و پس از زايمان
استفاده در کمر دردهاي خفيف با منشاء عضالني

30

شكم بند طبی

S, M, L, XL, XXL, XXXL

جلوگيري از افتادگي شكم
جمع نمودن و کوچك نمودن شكم
ايجاد تعرق بيشتر در ناحيه شكم
استفاده از پارچه مخصوص ضد حساسيت
تسريع در روند الغري همگام با ورزش و رژيم
تغذيه اي

سايز بندی

S, M, L, XL, XXL, XXXL

جلوگيري از افتادگي شكم
جمع نمودن و کوچك نمودن شكم
ايجاد تعرق بيشتر در ناحيه شكم
استفاده از پارچه مخصوص نئوپرني و ضد
حساسيت
تسريع در روند الغري همگام با ورزش و رژيم
تغذيه اي
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گن فرم دهنده
بدن (زير لباس)

کمربند طبی سخت

Slim lift
) (body shaping

101

کد

کد

S, L

ايجاد فشار مناسب بر روي عضالت شكم
فرم دهنده تنه و اندام
ضد حساسيت
با قدرت کشساني مناسب و ماندگاري طوالني

سايز بندی

)(hard bar wide strap

125

کد
رنگ بندی

رنگ بندی

رنگ بندی
سايز بندی

کمربند طبی کار

Job lumbar support

076

با کش پهن

Lunbosacral corset

S, M, L, XL, XXL, XXXL

حمايت مناسب از ستون فقرات کمري در حين
حمل و نقل و جابجايي وسائل
کاهش احتمال صدمه به مهره ها و ديسك هاي
بين مهره اي در حين کار
داراي کشساني مناسب و مواد اوليه ضد
حساسيت
داراي کش دوبل جهت نگهدارندگي بهتر
داراي آتل پليمري سبك با نگهدارندگي باال
قابليت استفاده در فعاليت هاي روزمره

سايز بندی

S, M, L, XL, XXL, XXXL

کاهش فشار به روي ديسك هاي بين مهرهاي
محدود کردن حرکات اضافي کمر
کاهش درد و تسريع در روند درمان در
دردهاي با منشاء ديسكي و آرتروزيك
قابل استفاده در شكستگي هاي مهره هاي کمر
و نياز به بي حرکتي نسبي
داراي چهار آتل پليمري با فرم انحناهاي ستون
فقرات
استفاده از پارچه ضد حساسيت
امكان استفاده در هنگام راديو گرافي
لبه دوزی با قابليت کشسانی باال
31
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کمربند طبی سخت
کمربند طبی پددار )Lunbosacral corset (with pad

141

کد

)(with hard bar

019

کد
رنگ بندی

رنگ بندی
سايز بندی

با آتل پلی آميد

Lumbosacral corset

S, M, L, XL, XXL, XXXL

کاهش فشار بر روی ديسك های بين مهرهای
کاهش درد و تسريع در روند درمان
قابل استفاده برای افرادی که گودی کمر دارند
ضد حساسيت
استفاده از الياف سبك و راحت

سايز بندی

کمربند طبی نرم
با آتل پلی پروپيلن

Lumbosacral corset
)(with soft bar

018

کد
رنگ بندی

S, M, L, XL, XXL, XXXL

کاهش فشار به روي ديسك هاي بين مهرهاي
محدود کردن حرکات اضافي کمر
کاهش درد و تسريع در روند درمان در
دردهاي با منشاء ديسكي و آرتروزيك
قابل استفاده در شكستگي هاي مهره هاي کمر
و نياز به بي حرکتي نسبي
داراي چهار آتل پليمري مطابق با انحناهاي
ستون فقرات
استفاده از پارچه ضد حساسيت

سايز بندی

S, M, L, XL, XXL, XXXL

کنترل دردهاي ستون فقرات کمري با منشاء
عضالني
عاليم خفيف و متوسط فتق ديسك کمر
کاهش درد و تسريع در روند درمان
استفاده در کمردردهاي خفيف و شروع
دردهايی با منشاء آرتروزيك
داراي چهار آتل پليمري مطابق با انحناهاي
ستون فقرات
استفاده از پارچه ضد حساسيت
امكان استفاده در هنگام راديولوژي

32
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کمربند طبی
سخت نئوپرنی

Neoprene lumbosacral
)corset (with hard bar

117

کد

کد

with hard bar

146

رنگ بندی

رنگ بندی
سايز بندی

کمربند طبی
سخت منفذدار

Elastic lumbosacral corset

S, M, L, XL, XXL, XXXL

کاهش فشار به روي ديسك هاي بين مهره اي
محدود کردن حرکات اضافي کمر
کاهش درد و تسريع در روند درمان در
دردهايی با منشاء ديسكي و آرتروزيك
قابل استفاده در شكستگي هاي مهره هاي کمر
و نياز به بي حرکتي نسبي
داراي چهار آتل پليمري مطابق با انحناهاي
ستون فقرات
استفاده از پارچه مخصوص نئوپرن و ضد
حساسيت
لبه دوزي با قابليت کشساني باال

سايز بندی

کمربند طبی
نرم منفذدار

Elastic lumbosacral corset
with soft bar

147

کد
رنگ بندی

S, M, L, XL, XXL, XXXL

فراهم نمودن بی حرکتی ستون فقرات کمری
کاهش درد و تسريع روند درمان
قابل استفاده از لغزش و جابه جايی مهره های
کمری
دارای  4آتل پليمری مطابق با اغنای ستون
فقرات
دارای استرپ های سه گانه جهت ثبات بيشتر
استفاده از پارچه ضد حساسيت و منفذدار با
تهويه بهتر

سايز بندی

S, M, L, XL, XXL, XXXL

فراهـم نمـودن بـی حرکتـی نسـبی در مهرهـای
کمر ی
کاهش درد و تسريع در روند درمان
قابل استفاده کمر دردهای حاد و مزمن
دارای  4آتل پليمری جهت ايجاد بی حرکتی
نسبی
دارای استرپ های سه گانه جهت ثبات بيشتر
استفاده از پارچه ضد حساسيت و منفذدار
جهت تهويه بهتر
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کمربند طبی
پددار منفذدار

Elastic lumbosacral corset
with pad

148

کد

S, M, L, XL, XXL, XXXL

فراهم نمودن بی حرکتی نسبی در ستون
فقرات
قابل استفاده در دردهای قسمت تحتانی کمر
قابل استفاده در لغزش مهره های تحتانی کمر
دارای  4آتل پالستيكی سخت جهت ثبات بيشتر
دارای پد کمری جهت راحتی بيشتر در افراد
با گودی کمر
استفاده از پارچه ضد حساسيت و منفذدار
جهت تهويه بهتر

34

پشمی

support

کد

020

رنگ بندی

رنگ بندی
سايز بندی

گرم کن کليه

Woolen abdominal

سايز بندی

گرم کن کليه
پشمی قابل تنظيم

Adjustable woolen abdominal
)support (with soft bar

021

کد
رنگ بندی

S, M, L, XL, XXL, XXXL

محافظي مناسب جهت کليه ها
فراهم نمودن گرمای مناسب برای کاهش درد
با قابليت تنظيم فشار محصول بر روي ناحيه
مورد نظر
استفاده از الياف نرم و لطيف پشمي و ضد
حساسيت در تماس مستقيم با بدن

سايز بندی

S, M, L, XL, XXL, XXXL

محافظي مناسب جهت کليه ها
ايجاد حمايت و گرما برای کليه ها
جلوگيري از تشديد درد کليه بر اثر سرما
با قابليت تنظيم فشار محصول بر روي ناحيه
مورد نظر
استفاده از الياف نرم و لطيف پشمي و ضد
حساسيت در تماس مستقيم با بدن
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شكم بند تمام کش

Abdominal support

آتل دار ممتاز ( پس از جراحی )

)(with soft bar

138

کد
رنگ بندی
سايز بندی

شكم بند قابل تنظيم
تمام کش

Adjustable abdominal
) support ( elastic

137

کد
رنگ بندی

S, M, L, XL, XXL, XXXL

سايز بندی

کش منفذدار

elastic

144

کد
رنگ بندی

S, M, L, XL, XXL, XXXL

بعد از عمل جراحي شكم و کمر
جلوگيري از افتادگي عضالت ناحيه شكم در
موارد عمومي و پس از زايمان
استفاده در کمر دردهاي خفيف با منشاء عضالني

بعد از عمل جراحي هاي شكم
جلوگيري از افتادگي عضالت ناحيه شكم در
موارد عمومي و پس از زايمان
استفاده در کمر دردهاي خفيف با منشاء عضالني

داراي دو آتل نرم جهت نگهدارندگي بيشتر و
جمع شدن کش
استفاده از مواد اوليه ضد حساسيت

داراي کش دوبل جهت نگهدارندگي بهتر
استفاده از مواد اوليه ضد حساسيت و قابليت
تهويه

قابليت استفاده در فعاليت هاي روزمره

شكم بند تمام

Abdominal support

سايز بندی

S, M, L, XL, XXL, XXXL

بعد از بارداری يا جراحی شكم جهت ثبات
بيشتر
محافظت از عظالت شكمی و قابل استفاده در
دردهای خفيف کمری
استرپ های کشی با تهويه مناسب
بندهای سه گانه جهت برقراری راحتی و فشرده
سازی

قابليت استفاده در فعاليت هاي روزمره

35
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شكم بند رينگی
منفذدار

Elastic abdominal support
)(ring shape

152

کد

S, M, L, XL

محافظت در دردهای خفيف کمر
گرم نگهداشتن و محافظت از عضالت شكمی
ساختار يك تيكه و ظريف
دارای پارچه ضد حساسيت و منفذدار جهت
تهويه بهتر

36

پل دار منفذدار

with soft bar

145

کد
رنگ بندی

رنگ بندی
سايز بندی

شكم بند تمام کش

Elastic abdominal support

سايز بندی

کمر بند ممتاز طبی سخت

Lumbosacral corset

آتل دار (با کش االستيك)

) ( elastic strap & hard bar

139

کد
رنگ بندی

S, M, L, XL, XXL, XXXL

بعد از بارداری و جراحی شكم جهت حمايت
ستون فقرات
محافظت از عظالت شكمی و کمر دردهای خفيف
دارای دو آتل نرم جهت حمايت بيشتردر پشت
دارای استرپ های کشی با تهويه مناسب

سايز بندی

S, M, L, XL, XXL, XXXL

کاهش فشار به روي ديسك هاي بين مهرهاي
محدود کردن حرکات اضافي کمر
کاهش درد و تسريع در روند درمان در
دردهاي با منشاء ديسكي و آرتروزيك
قابل استفاده در شكستگي هاي مهره هاي کمر
و نياز به بي حرکتي نسبي
داراي چهار آتل پليمري مطابق با انحناهاي
ستون فقرات
استفاده از پارچه ضد حساسيت و قابليت تهويه
لبه دوزی با قابليت کشسانی باال
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کمر بند ممتاز طبی نرم

Lumbosacral corset

آتل دار (با کش االستيك) )(elastic strap & soft bar

140

کد

064

کد
رنگ بندی

رنگ بندی
سايز بندی

شكم بند طبی ساده

Elastic Tummy support

S, M, L, XL, XXL, XXXL

کنترل دردهاي ستون فقرات کمري با منشاء
عضالني
پشتيباني مناسب از قوس کمري ( لوردز کمري )
کاهش درد و تسريع در روند درمان
استفاده در کمر دردهاي خفيف و شروع
دردهاي با منشاء آرتروزيك
داراي چهار آتل پليمري مطابق با انحناهاي
ستون فقرات
استفاده از پارچه ضد حساسيت و قابليت تهويه

سايز بندی

کد
رنگ بندی

M, L, XL

محافظت کننده از عضالت ضعيف شكم
کاهش درد با حفﻆ گرما
استفاده از مواد اوليه ضد حساسيت

شكم بند موهری

Mohair tummy support

063

سايز بندی

M, L, XL

محافظت از عضالت ضعيف شكم
کاهش درد با حفﻆ گرما
استفاده از مواد اوليه ضد حساسيت
جلوگيری از تشديد درد کليه بر اثر سرما

37
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فتق بند يكطرفه
شكم بند حوله ای

Towelly tummy support

062

کد

محافظت از عضالت ضعيف شكم
کاهش درد با حفﻆ گرما
استفاده از مواد اوليه ضد حساسيت
جلوگيری از تشديد درد کليه بر اثر سرما

38

(چپ و راست)

) (single

022

کد
رنگ بندی

رنگ بندی
سايز بندی

Inguinal hernia Aid

M, L

سايز بندی

فتق بند دو طرفه

) Inguinal hernia Aid (double

023

کد
رنگ بندی

)Free (left/right

ايجاد فشار مناسب بر روي فتق
کاهش درد و کنترل عارضه
استفاده از مواد اوليه ضد حساسيت

سايز بندی

ايجاد فشار مناسب بر روي فتق
کاهش درد و کنترل عارضه
مناسب جهت استفاده بعد از جراحی
استفاده از مواد اوليه ضد حساسيت

Free
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فتق بند
يك طرفه دو طرفه

Inguinal bilateral
Hernia aid

059

کد
رنگ بندی
سايز بندی

S, M, L, XL

ايجاد فشار مناسب بر روي فتق
کاهش درد و کنترل عارضه
مناسب جهت استفاده بعد از جراحی
استفاده از کش حوله ای ضد حساسيت
قابليت استفاده در يك طرف با برداشتن پد

39

اندام تحتانی
Lower limb

دارای ایزو 134585
مربوط به کیفیت تولیدات

لوح یادبود کارآفرین برتر

دریافت لوح تقدیر از سازمان ملل UNDO

وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی

بابت ایجاد اشتغال برای جوانان

تجهیزات پزشکی از  C.C.P.Iنروژ

گواهی ثبت خود اظهاری محصوالت
از سازمان ملی استاندارد ایران
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ران بند نئوپرنی
ران بند نئوپرنی

Neoprene thigh support

089

کد

)(with strap

122

کد

S, M, L, XL

مناسب در صدمات ورزشي ناحيه ران در حين
ورزش و پس از آن
کاهش درد و تسريع در روند درمان
استفاده از پارچه نئوپرن مخصوص و سازگار
با پوست بدن
گرم نگه داشتن عضالت ناحيه ران
مناسب جهت پياده روي و کوهنوردي

سايز بندی

کشكك باز

)(open patella

026

کد
رنگ بندی

رنگ بندی

رنگ بندی
سايز بندی

با استرپ

Neoprene thigh support

زانو بند

Adjustable knee support

S, M, L, XL

مناسب در صدمات ورزشي ناحيه ران در حين
ورزش و پس از آن
کاهش درد و تسريع در روند درمان
استفاده از پارچه نئوپرن مخصوص و سازگار
با پوست بدن
قابليت تنظيم فشار بر ناحيه ران
گرم نگه داشتن عضالت ناحيه ران
مناسب جهت پياده روي و کوهنوردي

سايز بندی

S, M, L, XL, XXL

جهت استفاده در کشيدگي هاي خفيف بافت هاي
نرم اطراف زانو
قابليت استفاده در حين ورزش جهت حمايت از
مفصل زانو
قابل استفاده در آسيب هاي خفيف ليگاماني
مناسب جهت استفاده در شروع دردهاي
آرتروزيك خفيف زانو
مطابق با فرم آناتوميك زانو
قابليت استفاده در حين پياده روي

43
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زانو بند کشكك باز
منفذدار

Knee support
open patella

149

کد
رنگ بندی
سايز بندی

44

زانو بند کشكك بسته

Knee support

زانو بند

منفذدار

closed patella

کشكك بسته

150

کد

S, M, L, XL, XXL

S, M, L, XL

کشيدگی و التهاب خفيف زانو
درد زانو و آرتروز زانو
تسكين دهنده درد زانو در صدمات خفيف زانو

کشيدگی و گرفتگی خفيف زانو
التهاب خفيف زانو و تورم بورس زانو
ايجاد حمايت برای بيماران ضعيف و سالمند

استفاده از ساختار کشی مانع جمع شدگی در
بيشتر زانو
سبك با قابليت تهويه مناسب

استفاده از ساختار کشی مانع از جمع شدگی
پشت زانو
سبك با قابليت تهويه مناسب تر

)(closed patella

027

کد
رنگ بندی

رنگ بندی
سايز بندی

Adjustable knee support

سايز بندی

S, M, L, XL

مناسب جهت استفاده در شروع دردهاي مفصل
زانو و کشيدگي هاي خفيف بافت هاي نرم
قابل استفاده در کشيدگي هاي ليگامانهاي
اطراف زانو
استفاده از پارچه ضد حساسيت در تماس
مستقيم با بدن
مناسب استفاده در حين تمرينات ورزشي
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زانو بند ساده پشمی دو

Woolen knee support

کاره( با قابليت تنظيم فشار)

)(with adjustable straps

043

کد
رنگ بندی
سايز بندی

زانو بند نئوپرنی
کشكك باز

Neoprene knee support
)(open patella

116

کد
رنگ بندی

S, M, L, XL, XXL, XXXL

قابل استفاده در کشيدگیهای ليگامانهای
اطراف زانو
گرم نگه داشتن زانو و ساق
استفاده از الياف لطيف و پشمی و سازگاری با
پوست بدن
دارای کش مكمل جهت تنظيم فشار مناسب
مناسب استفاده در حين تمرينات ورزشی و
فعاليت های روزمره

سايز بندی

زانو بند طبی نئوپرنی
ساده با استرپ

Neoprene knee support
)(with straps

097

کد
رنگ بندی

S, M, L, XL, XXL, XXXL

سايز بندی

Free

مناسب جهت دردهاي آرتروزيك در سنين
ميانسالي و سالمندی
قابل استفاده در آسيب هاي خفيف بافت هاي
نرم اطراف زانو
حمايت مناسب زانو در حين ورزش

مناسب جهت دردهاي آرتروزيك در سنين
ميانسالي و سالمندی
قابل استفاده در آسيب هاي خفيف بافت هاي
نرم اطراف زانو
حمايت مناسب زانو در حين ورزش

استفاده از پارچه نئوپرن ضد حساسيت
مناسب جهت پياده روي

استفاده از پارچه نئوپرن ضد حساسيت
مناسب جهت پياده روي

پد دايره ای در اطراف کشكك جهت ثبات زانو
تسكين درد زانو با حفﻆ گرما

کاهش درد و تسريع در روند درمان
گرم نگه داشتن مفصل زانو
پد دايره ای در اطراف کشكك جهت ثبات زانو
45
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زانو بند نئوپرنی
چهار فنره

Neoprene knee support
)(with spring

085

کد

S, M, L, XL, XXL, XXXL

مناسب در آرتروزهاي زانو و صدمات بافت هاي
نرم اطراف زانو نظير کشيدگي ها يا پارگي هاي
ليگاماني
ناپايداری زانو
آسيب رباط های جانبی زانو
توانبخشی بعد از عمل جراحی بر روی رباط و
مينيسك
استفاده از پارچه نئوپرني مخصوص و سازگار
با پوست بدن
داراي چهار فنر جهت جلوگيري از حرکات جانبي زانو
گرم نگه داشتن مفصل زانو
مناسب جهت پياده روي ميانساالن و سالمندان
46

مفصل دار

knee brace

134

کد
رنگ بندی

رنگ بندی
سايز بندی

زانو بند نئوپرنی

Neoprene hinged

سايز بندی

زانو بند ايموبليزر

Knee imobiliazer

086

کد
رنگ بندی

S, M, L, XL, XXL, XXXL

مناسب در آرتروزهاي زانو و صدمات بافت هاي
نرم اطراف زانو نظير کشيدگي ها يا پارگي هاي
ليگاماني
آ سيب رباط های جانبی
کاهش درد و تسريع در روند درمان
بی ثباتی زانو
استفاده از پارچه نئوپرني مخصوص و سازگار
با پوست بدن
داراي آتل جهت نگهداری بهتر و عدم لغزش
از طرفين
حفاظت از ليگامان های طرفی
حمايت از مينيسكهای مفصل زانو

سايز بندی

S, M, L, XL, XXL

جهت مراقبت از اندام تحتاني پس از عمل
جراحي با محدود کردن کامل حرکات مفصل زانو
استفاده از پارچه ضد حساسيت
داراي آتل آلومينيومي
قابليت تنظيم فشار مناسب بر مفصل زانو
امكان حرکت با استفاده از اين محصول پس
از جراحي
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ساق بند
ساق بند

Towelly shin support

029

کد
رنگ بندی
سايز بندی

Towelly shin support
) ( cone shape

112

کد

Free

سايز بندی

S, L

آسيب ساق پا ( سندروم استرس تبيال داخلی )
کشيدگی يا رگ به رگ شدگی خفيف ساق پا
گرم نگه داشتن عضالت نواحي ساق
استفاده از الياف لطيف و پشمي و سازگاري با
پوست بدن
قابليت استفاده در حين پياده روي

زانو بند ژاکارد

knee support

130

کد
رنگ بندی

رنگ بندی

درد قسمت داخلی ساق ( سندروم استرس
تبيال داخلی )
آسيب و کشيدگی عضالت ساق
گرم نگه داشتن عضالت نواحي ساق و زانو
استفاده از الياف لطيف و پشمي و سازگاري با
پوست بدن
قابليت استفاده در حين پياده روي

حوله ای مخروطی

Jacquard elastic

سايز بندی

Free

قابل استفاده در آسيب هاي خفيف ليگاماني
گرم نگه داشتن عضالت نواحي ساق و زانو
استفاده از الياف لطيف و پشمي و سازگاري با
پوست بدن
قابليت استفاده در حين پياده روي

47
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پد کشكك زانو
پد کشكك زانو

Patellar strap

057

کد

48

132

کد
رنگ بندی

رنگ بندی
سايز بندی

نئوپرنی

Neoprene patellar strap

S, M, L, XL

سايز بندی

ساق بند زانوبند طبی

Calf & shin support

072

کد
رنگ بندی

S, M, L, XL

فشار مناسب بر برجستگي زير استخوان
کشكك در بيماري ازگوداشالتر
حمايت از تاندون عضله چهار سر راني
حمايت مناسب زانو در ورزش

فشار مناسب بر برجستگي زير استخوان
کشكك در بيماري ازگوداشالتر
حمايت از تاندون عضله چهار سر راني
حمايت مناسب زانو در ورزش

قابليت تنظيم فشار بر روي برجستگي استخواني
مناسب جهت پياده روي در صورت احساس درد
در ناحيه برجستگي استخواني زير کشكك

قابليت تنظيم فشار بر روي برجستگي استخواني
مناسب جهت پياده روي در صورت احساس
درد در ناحيه برجستگي استخواني زير کشكك
استفاده از پارچه نئوپرنی ضد حساسيت

سايز بندی

Free

کشيدگی و رگ به رگ شدن عضالت ساق پا
گرم نگه داشتن عضالت نواحي ساق
استفاده از الياف لطيف و پشمي و سازگاري با
پوست بدن
قابليت استفاده در حين پياده روي
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ساق بند زانوبند طبی
ساق بند االستيك

Elastic calf & shin support

028

کد

Free

کشيدگی و رگ به رگ شدن عضالت ساق پا
گرم نگه داشتن عضالت نواحي ساق
استفاده از الياف لطيف و پشمي و سازگاري با
پوست بدن
قابليت استفاده در حين پياده روي

Shin support

038

کد
سايز بندی

Free

آسيب و کشيدگی ساق پا
گرم نگه داشتن عضالت نواحي ساق و زانو
استفاده از الياف لطيف و پشمي و سازگاري با
پوست بدن
قابليت استفاده در حين پياده روي
طراحی منحصر به فرد با کشسانی بيشتر

جوراب واريس نانو

)(Nano

121

کد
رنگ بندی

رنگ بندی

رنگ بندی
سايز بندی

( طرح کبريتی )

Compression stocking

سايز بندی

BD, BF, BG, AD, AF, AG

جلوگيری از واريس
کاهش درد در بيماران مبتال به واريس
کمك به تسريع در گردش خون در اندام تحتاني
استفاده پس از هر عمل جراحی که منجر به
عدم تحرك چند روزه می شود
قابل استفاده در بارداري
استفاده از مواد اوليه سازگار با پوست بدن
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قوزك بند نئوپرنی
جوراب واريس جودون

Compression stocking

113

کد

BD, BF, BG, AD, AF, AG

جلوگيری از واريس
کاهش درد در بيماران مبتال به واريس
کمك به تسريع در گردش خون در اندام تحتاني
استفاده پس از هر عمل جراحی که منجر به
عدم تحرك چند روزه می شود
قابل استفاده در بارداري
استفاده از مواد اوليه سازگار با پوست بدن

50

025

کد
سايز بندی

129

کد
رنگ بندی

رنگ بندی

رنگ بندی
سايز بندی

جوراب واريس طرح سوئيسی

Varicose stocking

ساده

Neoprene ankle support

BD, BF, BG, AD, AF, AG

کاهش درد در بيماران مبتال به واريس
کمك به تسريع در گردش خون در اندام تحتاني
استفاده پس از هر عمل جراحی که منجر به
عدم تحرك چند روزه می شود
قابل استفاده در بارداري
واريس خفيف ( درجه ) 1
استفاده از مواد اوليه سازگار با پوست بدن

سايز بندی

S, M, L, XL, XXL, XXXL

مناسب در صدمات و کشيدگي هاي بافت هاي
نرم اطراف مچ پا
خستگی عضالنی تورم قوزك پا
استفاده از الياف نرم سازگار با پوست بدن
گرم نگه داشتن مفصل مچ پا
استفاده از پارچه نئوپرنی ضد حساسيت
مناسب جهت استفاده حين تمرينات ورزشی و
پياده روي
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قوزك بند نئوپرنی
پشت باز

Neoprene ankle support
) ( open design

128

کد
رنگ بندی
سايز بندی

قوزك بند
ليگامانی حوله ای

Ligament towelly
ankle support

037

کد
رنگ بندی

S, M, L, XL

مناسب در صدمات و کشيدگي هاي بافت هاي
نرم اطراف مچ پا
کاهش درد بعد از آسيب های خفيف
حمايت از مچ پای متورم
استفاده از الياف نرم سازگار با پوست بدن
گرم نگه داشتن مفصل مچ پا
استفاده از پارچه نئوپرنی ضد حساسيت
مناسب جهت استفاده حين تمرينات ورزشی و
پياده روي

سايز بندی

قوزك بند
ليگامانی

Ligament ankle support

041

کد
رنگ بندی

M, L, XL

مناسب صدمات و کشيدگي هاي بافت هاي نرم
اطراف مچ پا
بی ثباتی قوزك پا
پيچ خوردگی مزمن پا
جهت استحكام مفصل مچ پا پس از صدمات خفيف
گرم نگه داشتن مفصل مچ پا
استفاده از الياف سازگار با پوست
قابليت تنظيم فشار مناسب بر روي ناحيه
صدمه ديده مچ پا با بند های ضربدری

سايز بندی

S, M, L, XL, XXL

مناسب صدمات و کشيدگي هاي بافت هاي نرم
اطراف مچ پا
بی ثباتی قوزك پا
پيچ خوردگی مزمن پا
جهت استحكام مفصل مچ پا پس از صدمات خفيف
استفاده از الياف نرم سازگار با پوست بدن
قابليت تنظيم فشار مناسب بر روي ناحيه
صدمه ديده مچ پا

51
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قوزك بند
نئوپرنی آتل دار

Neoprene ankle support
)(with spring

088

کد
رنگ بندی
سايز بندی

030

کد

S, M, L, XL, XXL, XXXL

استفاده از پارچه مخصوص نئوپرن و سازگار
با پوست بدن
فنرهای انعطاف پذير در طرفين جهت تقويت
مچ پا

سايز بندی

031

کد
رنگ بندی

رنگ بندی

جهت استحكام مفصل مچ پا پس از صدمه
مناسب جهت بي حرکتي مفاصل مچ پا در
کشيدگي هاي شديد بافت نرم و متعاقب
شكستگي ها
بی ثباتی و پيچ خوردگی مكرر مچ پا

52

قوزك بند طبی االستيك

Elastic ankle support

قوزك بند طبی حوله ای

Towelly ankle support

Free

سايز بندی

Free

مچ پای ضعيف
خستگی يا ضعف عضالنی
حمايت از مچ پای متورم

مناسب در صدمات و کشيدگي هاي خفيف بافت
هاي نرم اطراف مچ پا
حمايت از مچ پای دردناك و متورم

استفاده از الياف نرم سازگار با پوست بدن
گرم نگه داشتن مفصل مچ پا

استفاده از الياف نرم سازگار با پوست بدن
گرم نگه داشتن مفصل مچ پا

مناسب جهت استفاده حين تمرينات ورزشی و
پياده روي

مناسب جهت استفاده حين تمرينات ورزشی و
پياده روي
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کفی طبی سيليكونی
پد متا تارس

Metatarsal pad

131

کد

کد

silicone insole

093

رنگ بندی

رنگ بندی
سايز بندی

پنجه دار

Full length

Free

درد قدام پا
کاهش قوس عرضی کف پا
سندروم نورمای مورتون
برداشت فشار از سر متا تارس و کاهش درد
سبك و راحت

سايز بندی

کفی طبی
با رويه جير

Medical insole (suitable to ﬁt in the
) most regular shoes

100

کد
رنگ بندی

S, M, L, XL, XXL

قابل استفاده در دردهاي با منشا التهاب غالف
چربي کف پايي
پای ديابتی جهت توزيع فشار کف پا و نرمی
قابل استفاده در عارضه خار پاشنه HEEL SPUR
استفاده از مواد اوليه ضد حساسيت سيليكون
داراي پد متاتارسال
مناسب برای پياده روی های طوالنی به خصوص
در سالمندان

سايز بندی

S, M, L, XL, XXL

کنترل حرکتي و جلوگيري از افت و اختالل
قوسهاي کف پا
کاهش درد کف پا
مناسب در دردهاي کف پا با منشاء بافت نرم
کف پايي
التهاب نيام/بافت کف پايی
استفاده از مواد اوليه پلي يورتان در ساخت کفي
افزايش ثبات پا در داخل کفش بدليل استفاده
از پارچه جير
جهت استفاده در راه رفتن و ايستادن های
طوالنی
53

کاتالوگ محصوالت پاك سمن

پد خار پاشنه
طبی سيليكونی

Silicon heel spur pad

092

کد

033

کد
رنگ بندی

رنگ بندی
سايز بندی

پد خار پاشنه طبی

Heel spur pad

S, M, L, XL

سايز بندی

کفی طبی

Poly urethane insole

مولتی پد

)(multi pad

136

کد
رنگ بندی

S, M, L, XL, XXL

کاهش درد ناحيه پاشنه پا
کنترل فشار در ناحيه درد پاشنه پا

کاهش درد ناحيه پاشنه پا
کنترل فشار در ناحيه درد پاشنه پا

استفاده از مواد اوليه سيليكون و ضد
حساسيت
مناسب جهت استفاده داخل کفش در حين
پياده روي

استفاده از فوم  EVAو ضد حساسيت
مناسب جهت استفاده داخل کفش در حين
پياده روي

سايز بندی

S, M, L, XL, XXL

کنترل حرکتي و جلوگيري از افت و اختالل
قوسهاي کف پا
کاهش درد کف پا
مناسب در دردهاي کف پا با منشاء بافت نرم
کف پايي
التهاب نيام و بافت کف پايی
درد و خستگی کف پا
استفاده از مواد اوليه پلي يورتان در ساخت کفي
پدهای چند گانه در کفی باعث بهبود گردش
خون و راحتی ميشود

54
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کفش زير گچ

Cast shoe

102

کد
رنگ بندی
سايز بندی

پد خار پاشنه منزل

Home heel support

087

کد
رنگ بندی

S, M, L, XL

سهولت حرکت در هنگام گچ بودن عضو آسيب
ديده
امكان حفﻆ بهداشت گچ
بدون ايجاد حساسيت
سايز های مختلف ( کودك تا بزرگسال )

سايز بندی

پاشنه پوش طبی

Heel support

032

کد
رنگ بندی

S, M, L, XL

کاهش درد ناحيه پاشنه پا
حفﻆ رطوبت طبيعی پوست ناحيه پاشنه
کنترل فشار در ناحيه درد پاشنه پا
خار پاشنه
استفاده از پارچه ضد حساسيت

سايز بندی

S, L

جلوگيری از ترك پاشنه
حفﻆ رطوبت طبيعی پوست ناحيه پاشنه
استفاده از پارچه ضد حساسيت
مناسب جهت استفاده در منزل و استعمال پماد

راحت و آسان جهت استفاده در منزل
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کاتالوگ محصوالت پاك سمن

اسپلينت هالوکس
والگوس سخت

Hallux valgus
)hard splint (ABS

035

کد
رنگ بندی
سايز بندی

والگوس نرم

)(poly ethylene

058

کد

)S, L (left/right

جهت استفاده در حين استراحت و خواب
داراي ال انگشتي  PVCجهت استفاده در روز

سايز بندی

S, L

اصالح کننده تغيير شكل مفصل شست پا
پيشگيري کننده از افزايش انحراف شست پا
داراي قابليت تنظيم ميزان فشار
جهت استفاده در حين استراحت و خواب

الانگشتی سيليكونی

Silicon toe separator

096

کد
رنگ بندی

رنگ بندی

اصالح کننده تغيير شكل مفصل شست پا
پيشگيري کننده از افزايش انحراف شست پا
داراي قابليت تنظيم ميزان فشار

56

اسپلينت هالوکس

Soft hallux valgus splint

سايز بندی

S, L

پيشگيري کننده از افزايش انحراف شست پا
قابل استفاده در حين فعاليتهاي روزانه داخل
کفش
استفاده از مواد اوليه ضد حساسيت سيليكون

Paksaman’s products cattaloge

الانگشتی PVC

PVC toe separator

036

کد
رنگ بندی
سايز بندی

Free

پيشگيري کننده از افزايش انحراف شست پا
بونيون و برهم افتادگی انگشتان
قابل استفاده در حين فعاليتهاي روزانه داخل
کفش
استفاده آسان در کفش

57

ساير محصوالت

Other products
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چشم بند

Eye cover

504

کد
رنگ بندی
سايز بندی

هدبند حوله ای

Head support

001

کد
رنگ بندی

Free

کاهنده نور در هنگام استراحت
بعد از عمل جراحی چشم جهت مسدود کردن
نورهای مستقيم
کاهش سر درد ميگرنی به وسيله مسدود
نمودن نور
استفاده از پارچه ضد حساسيت و عدم ايجاد
فشار چشم
استفاده آسان برای همه

سايز بندی

S, L

کاهش عاليم سينوزيت
گرم نگه داشتن و حمايت از پيشانی

استفاده از مواد اوليه ضد حساسيت و نرم
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تلفن021 - 24 887 :
www.paksaman.com
توجه :کلیه حقوق این اثر متعلق به پاک سمن می باشد .هرگونه بهره برداری از طرح و
عکس محصوالت و متون این مجموعه بدون مجوز کتبی پاک سمن پیگرد قانونی دارد.
کلیه محتوای تخصصی این کاتالوگ  ،توسط تیم پزشکی و کارشناسی پاک سمن  ،تهیه و تدوین
گردیـد اسـت و اسـتفاده از آن بـرای ارتقـا فرهنگ سلامت جامعه ،بـا ذکر منبع ،بال مانع اسـت.

