
مهندسی پزشکی نیما طب دانششرکت   
 

 

 

 

الکتروکوتر که به عنوان کوتر  ست؟یچ یالکتروکوتر حرارت

 یاشاره دارد که ط یاشود و به پروسه  یم  شناخته یحرارت

 یفلز میالکترود از س قیمتناوب از طر ای میمستق انیآن جر

شود. الکترود گرم  یم دیکند و حرارت تول یمقاوم عبور م

به  تازتا هموس ردیگ یزنده قرار م یبافت ها یشده سپس رو

بافت انجام شود.  بیاز تخر یدرجات متفاوت ای دیدست آ

مختلف استفاده شود،  یها یتواند در جراح یالکتروکوتر م

 ی ،نیگوش، حلق و ب،  چشم،  پوست: یها یمانند جراح

یاورولوژ،  کیپالست  

 

                       مشخصات فنی 

 

   

 

  

 

  

15*7.5*20.5  cm  (w × h × d) 1 ابعاد 

1.4  Kg 2 وزن 

 3 دارای ولوم متغیر حرارت نوک قلم

متر سیم قلم 1  4 

5.5/6.5      A 12.5/11 V 5 

سال خدمات پس از فروش 5سال گارانتی و  2  

 
      

Windows User 

[Company name] 

      

 الکترو کوتر حرارتی



 

 

 ستمیاستاندارد س یطب دانش دارنده گواه مایشرکت ن

 اتیبه شکا یدگیرس تیریمد

ISO 10002  یپزشک زاتیتجه تیفیک تیریمد ستمیو س 

ISO 13485 تیفیک تیریمد ستمیو س ISO 9001 باشدیم 

 
برای سفارش دستگاه الکتروکوتر حرارتی 

و درخواست نیما طب دانش   

 

پیش فاکتور به تلگرام شرکت مراجعه کنید و 

 یا با شماره ی

09113539270      

  011- 33408585  

 تماس حاصل فرمایید.

   @nimatebdanesh1                

   Mail: nimatebdanesh@gmail.com 

نبش خ طبرستان  –بلوار خزر  – یسار -مازندران :ینشان

 کوچه طلیعه مرکز رشد دانشگاه آزاد

Instagram:nima.teb.danesh    

 telegram: @nimatebdanesh 

                       

 

( )دانش بنیان(، 14066شرکت نیما طب دانش با شماره ثبت )

 که در زمینه تولید

تجهیزات پزشکی  فعالیت دارد ؛ از دیگر فعالیت های این شرکت 

خدمات ارائه  

تعمیرات تجهیزات پزشکی بیمارستانی و آزمایشگاهی میباشد .  

 شرکت نیما طب دانش

محصول تولید شده  4شروع و دارای  1395کار خود را از سال 

 میباشد که عبارتنداز:

کرایو برقی بدون نیاز به کپسول )ثبت اختراع شده توسط شرکت 

–نیما طب دانش(   

منبع نور سرد ؛  –آبسالنگ گیر هوشمند  –الکتروکوترحرارتی 

 تمامی محصوالت این شرکت

خود را نسبت دارای نوآوری های خاصی میباشد که محصوالت 

 به رقبای خود متمایز میکند.

 

طب دانش را انتخاب کنیم؟  چرا الکتروکوتر حرارتی نیما

الکتروکوتر حرارتی نیما طب دانش یکی محصوالت دانش بنیان 

که خود را  ،این شرکت که دارای نوآوری های خاصی میباشد

نسبت به رقیبان خود متمایز میکند ، این دستگاه دارای طراحی 

زیبا و اندازه ای کوچک میباشد و حمل آن به آسانی صورت 

 از پس خدمات سال 5مزایای این دستگاه  دیگر از و میگیرد

 میباشد. محصول این گارانتی سال 2 و فروش

 


