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T E B  I R A N I Y A N

Medical Equipment



شرکت هیوا طب ایرانیان از سال 1390 فعالیت خود 
را در زمینه تولید منسوجات یکبارمصرف بیمارستانی 

آغاز نموده است.

این شرکت همواره تالش نموده در راستای احترام به 
سالمت و بهداشـــت جامعه ، روش های نوین و 

خالقانه را در پیش گیرد.

تولیدات این مجموعه همواره با باالترین کیفیت و با 
قیمت مناسب به دست مصرف کننده خواهد رسید.
در راستای قرار داشتن در چهار چوب استاندارد های 
تعیین شده از طرف اداره کل تجهیزات پزشکی کشور 
، شرکت هیوا طب ایرانیان موفق به اخذ گواهی نامه 

ISO 13485 کنترل کیفیت گردید .

کسب گواهی نامه ساخت تجهیزات پزشکی از اداره 
کل تجهیزات پزشکی IMED  از دیگر موفقیت های 

شرکت محسوب می گردد.

با استاندارد  فضای تولید 1000 متر مربع منطبق 
های  اداره کل تجهیزات پزشکی با محیطی تمیز و 
تولید روزانه منسوجات یکبارمصرف با تیراژ باال و 
کنترل کیفی های منطبق با اســـتانداردها از دیگر 

دستاورد های این شرکت می باشد.

شرکت هیوا طب ایرانیان امیدوار است با عنایت به 
الطاف الهی و پشتکار و ابتکار پرسنل خود همواره 

پیشرو در تولید منسوجات پزشکی باشد.
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این محصول در اتاق عمل زیر مادر باردار قرار می گیرد . 
به علت اینکه در هنگام تولد نوزاد در عمل سزارین مایع آمینیوتیک زیادی سرازیر می شود معموال زیر بیمار به 
شدت مرطوب شده و ترشحات در زیر بیمار جمع شده یا از تخت جراحی سرازیر می شود. این موضوع نه تنها 
باعث انتقال ترشـــحات به زیر بیمار و بحث انتقال عفونت می شود ، بلکه با سرازیر شدن ترشحات از تخت 
جراحـــی باعث ریزش آنها بر روی پای جراح و کمک جراح و کف اتاق عمل و تخت جراحی می گردد که تمیز 

کردن و ضد عفونی کردن این محیط نیازمند صرف هزینه و نیروی انسانی می باشد.
این محصول کمک می کند تا بهداشت مادر و محیط پیرامون مادر در هنگام عمل سزارین رعایت گردد.
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پس از تولد نوزاد به روش ســـزارین و زایمان طبیعی ، مادران دچار خونریزی هایی هستند که طبیعی بوده و 
کامال غیر اختیاری می باشـــد. بنابراین این زیرانداز در آن هنگام نیز کاربرد داشته و باعث می شود مادر بدون 

نگرانی از نفوذ ترشحات به الیه زیرین تخت خود ، استراحت کرده و نگران بهداشت خود نباشد.
این زیرانداز در ابعاد 80 در 100 سانتی متر و جذب حدودا 1000 میلی لیتر ترشحات از الیه های مقاومی تهیه 

شده و به راحتی قابل تعویض بوده و در هنگام تعویض مانند زیرانداز های دیگر پاره نمی شود.

محصولی منحصر به فرد از شرکت هیوا طب ایرانیان تهیه شده از 
چهار الیه مقاوم و جاذب ترشحات بیمار قابل استفاده در :  

      اتاق عمل در هنگام عمل سزارین و زایمان طبیعی مادران
      پس از تولد نوزاد و هنگام مراقبت های مادر و نوزاد

زیرانداز زایمان
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تهیه شده از مرغوب ترین پارچه های بدون بافت و 
تیشو لمینیت شده .  

قابل اســـتفاده در تخت های معاینه پزشـــکی و 
دندانپزشکی ، تخت های فیزیوتراپی ، ماساژ درمانی 

و بخش های استریل بیمارستان ها و مراکز درمانی

رول ملحفه

رول ها در عرض های مختلف بین 40 
الی100 سانتی متر طبق سفارش مشتری 

تولید می گردد .
-عرض هـــای 60 و 80 ســـانتی متر تولیدات 

متداول این شرکت می باشد-

عرض محصول :

گرماژ محصول :
 

این محصول را می توان از پارچه های بدون بافت و تیشو لمینیت 
با گرماژ 15 الی 90 گرم تولید کرد.

-   تولیدات متداول این شرکت در گرماژ 15 ، 17 ، 20  گرم می باشد 

رنگ محصول :

رنگ بندی این محصول در بین رنگ های سفید ، آبی روشن ، آبی 
تیره ، صورتی ، ســـبز می باشد که بیشتر در رنگ سفید تولید می 

گردد.
چاپ بر روی رول ها به سفارش و هزینه مشتری قابل اجرا خواهد 

بود .
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اندازه محصول :

ابعاد 50 در 70 سانتی متر اندازه معمول این محصول 
بوده که می توان طول محصول را بنا بر ســـفارش 

مشتری تغییر داد.

گرماژ و رنگ بندی :

هر نوع تنوع در رنگ بندی و گرماژی که در پارچه های 
بدون بافت وجود دارد را می تـــوان در تهیه انواع 
روبالش اســـتفاده کرد که به سفارش مشتری امکان 

پذیر می باشد.

کاور بالش ( روبالش )

تهیه شده از پارچه های بدون بافت با گرماژ و رنگ های 
متنوع که با  دســـتگاه های تمام اتوماتیک با دوخت 

اولتراسونیک و بدون دخالت دست به صورت کامال 
بهداشتی  با تیراژ بیست هزار عدد در روز تولید 

و عرضه می گردد.
ترکیب پارچه های چـــاپ دار مختلف 

همراه با الیاف که در تهیه نوع خاصی 
از روبالش ها کاربرد دارد به صورت 

اختصاصی در شرکت هیوا طب 
ایرانیان تولید می گردد.
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یکـــی از محصوالت پر کاربـــرد در مراکز 
درمانی ، لباس بیمار ( گان بیمار ) متشکل 

از : گان_ شلوار_ کاله می باشد.
بنا به مصرف در واحد های مختلف مرکز 
درمانی اعم از MRI بخش آندوســـکوپی ، 
اتاق عمل ، بخش تصویر برداری و پزشکی 
هســـته ای ، مدل هـــای مختلف از این 

محصول قابل استفاده می باشد.
شـــرکت هیوا طب ایرانیان با استفاده از 
وبا  بافت  پارچه های بدون  ترین  مرغوب 
بهترین کیفیت در اختیار مرکز درمانی قرار 

می دهد.

گان بیمار
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در مجموعه هیوا طب ایرانیان کاله جراحی از تنوع خاصی برخوردار است. برخالف بازار منسوجات پزشکی که 
فقط یک نوع کاله ارائه می شود، در این شرکت انواع محصول وجود دارد که به آنها اشاره می شود:

کلیه کاله های این شـــرکت از پارچه های مرغوب استفاده شده و از استفاده ی قسمت های پرت و نامرغوب 
اجتناب می گردد.

www.hivateb.ir6

کاله جراحی

کاله ارتوپدی

کاله حوله ای

کاله جراح ساده:

تهیه شده از پارچه های بدون بافت که کل سرو گردن جراح را به جز 
صورت در بر میگیرد و مانع ریزش مو و پوســـت صورت به داخل 
منطقه جراحی می شود، این نوع کاله به علت استفاده در جراحی 
های حساس از جمله ارتوپدی ، به کاله ارتوپدی معروف می باشد.

این نوع خاص از کاله از پارچه های اسپان لس که دارای الیاف پنبه 
ای می باشد _ تولید شده اســـت. این موضوع کمک می کند که 
تعریق ناحیه پیشانی جراح و کمک جراح جذب شود و از چکیدن به 

ناحیه جراحی جلوگیری گردد.

این محصـــول از پارچه های بدون بافت تهیه شـــده و با الگوی 
مناسب برای کادر درمان مورد استفاده قرار می گیرد.
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زیرانداز حمل بیمار

این محصول اولین ابداع شرکت هیوا طب ایرانیان با توجه به نیاز سنجی از مراکز درمانی می باشد.
کاربرد این محصول در اتاق های عمل جهت کاور کردن زیر بیمار می باشد که مزایای آن عبارت است از :

قدرت جذب مایعات و ترشحات تا حدود 1.5 لیتر
عایق بودن بدن بیمار نسبت به تخت جراحی تا 95 درصد در ضعیف ترین نقاط ، و جلوگیری از سوختگی 

بدن بیمار در حین استفاده از الکتروکوتر 
قابلیت حمل بیمار تار وزن بیش از 250 کیلوگرم بدون نگرانی از پاره شدن زیرانداز
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این محصـــول از چهار الیه از 
در  موجود  اولیه  مواد  بهترین 
بازار ایران تهیه شده است که 
باعث می شـــود مشخصات 
منحصـــر به فـــردی به این 

محصول ببخشد.

از دیگر مزایای این محصـــول برای مراکز 
درمانی ، حذف شان های پارچه ای و کاهش 
هزینه هـــای خرید و شستشـــوی آنها و 
به  مربوط  کاهش هزینه های  آن  متعاقب 

آب و برق مراکز درمانی می باشد.
اســـتقاده از این محصول کمک شایانی به 
کنترل عفونت در بیمارســـتان ها و مراکز 

درمانی می کند.
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کاور کفش

این محصول از دو نوع مواد تولید می شود :
نایلونی

اسپان باند
در شـــرکت هیوا طب ایرانیان ، این محصول با دستگاه های تمام 
اتوماتیک و با تیراژ باال ، تولید می شـــود که تمام این دستگاه ها در 

بخش مهندسی ماشین آالت طراحی و ساخته شده است.

کاربرد این محصول در مراکز درمانی ، 
، کارخانه ها با محیط  مراکز بهداشتی 
ایزوله ، اتاق هـــای تمیز و کلیه مکان 
هایی که نباید با کفش های بیرون وارد 

آن محیط ها شد.
کاربرد هـــای عمومی این محصول در 
مصارف خانگی برای محافظت از کفش 
ها در محیط هایی که از تمیزی باالیی 

برخوردار نیستند می باشد .
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حوله یکبار مصرف

پارچه های استفاده شـــده در این محصول از نوع 
بدون بافت با درصد باالی پنبه می باشـــد به نام 

اسپان لیس
این مشخصه خاص کمک می کند که این محصول 
بیشـــترین درصد جذب آب را در بین پارچه های 

بدون بافت داشته باشد.

حوله هایی که در شرکت هیوا طب ایرانیان از این 
محصول تولید می شـــود در دو نوع رولی و برگی  
کاربرد های مختلفی دارد که به برخی از آنها اشـــاره 

می گردد :
دست خشک کن های جراح 

کاربرد این محصول در اتاق های عمل و داخل پگ 
های جراحی جهت خشـــک کردن دست جراح و 

کمک جراح می باشد.
سالن های ماساژ

حوله های یکبار مصرف را می توان در سالن های 

ماساژ برای جلوگیری از روغنی شدن حوله های پارچه 
ای مورد استفاده قرار داد.

سالن های زیبایی
استفاده از این حوله ها در آرایشگاه ها جهت رنگ 
کردن مو و کار روی ناخن و هنگام اســـتفاده از لوازم 
آرایشی و بهداشـــتی به علت لطافت و جذب فوق 

العاده ، کاربرد زیادی دارد.
آشپزخانه ها

حوله های رولی تولید شده ، کاربرد های خانگی دارد 
که از جمله آنها می توان به اســـتفاده در آشپزخانه 

منازل اشاده کرد.
استفاده از این محصول برای هر شخص و به منظور 
استفاده خاص می تواند به کنترل عفونت و جلوگیری 

از انتقال بیماری کمک قابل توجهی کند .
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شان های بیمارستانی

استفاده از پارچه های بی بافت به عنوان :
شـــان های CSR ( جهت پکینگ وسایل استریل و بسته بندی 
ست های جراحی )، شان پرفوره  ( انواع پرفوره های جراحی ، 

چشمی و ارولوژی)،
شـــان های اســـتریل انواع پگ های جراحـــی از جمله پگ 

 IVF رینوپالستی ، پگ جنرال ، پگ اورولوژی و پگ

بسیار متداول و مطابق استاندارد های 
روز دنیا در ضمینه پزشکی می باشد.

این پارچه ها به دلیل ســـاختار خاص 
خود رطوبت و دمای اتوکالو را از خود 
عبور داده و باعث عملکرد کامل فرایند 
استریلیزاسیون شده و در هنگام فرایند 
تخلیه بخار توسط اتوکالو هیچ اختاللی 

ایجاد نمی کند.
این محصول به راحتی پاره نمی شود و 
مانع از آســـیب به الیه های زیرین و 

غیراستریل شدن وسایل می گردد.
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کیسه های بسته بندی محصوالت
 

پارچه های بدون بافت با توجه به دســـته بندی های مختلف، در صنایع و حیطه های خاصی مورد مصرف قرار     
می گیرند.  NONWOVEN  ها در درجات مختلفی تولید می شوند که از جمله آنها تولید پارچه های فود گرید 

(FOOD GRADE) می باشد.

مصارف این کیسه ها در :
     بسته بندی محصوالت پزشکی
     رطوبت گیر قطعات الکترونیکی

     صنایع کشاورزی و کاشت گیاهان به روش هیدروپونیک
     بسته بندی مواد غذایی 

با توجه به درجه تولیـــد این پارچه ها ، کاربردهای مختلفی 
دارند.

درجه فودگرید این محصول جهت تولید کیسه های چای و 
دمنوش و بسته بندی محصوالت خوراکی مورد استفاده قرار      

می گیرد.

الکترونیکی قطعات  گیر  رطوبت 

کشاورزی

چای و دمنوش

یی ا غذ
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فوم های ضربه گیر

در صنایــع مختلــف بــرای بســته بنــدی و جلوگیــری از وارد شــدن صدمــه بــه اشــیاء حســاس و بــا 
ارزش ، از انواع روش های مختلف برای حقاظت از وسایل استفاده می شود.

یکی از این روش های استفاده از ورق های فوم 
می باشد.

شرکت هیوا طب ایرانیان با تکیه بر دانش فنی 
و مهندسی خود اقدام به ابداع خط تولید کیسه 
های فوم جهت قرار دادن اشـــیاء شکننده  و 

حساس از جمله :

اشـــاره کرد. کیسه های فوم تولید شده در این 
ابعاد مختلف جهت بسته بندی  شـــرکت در 

وسایل مختلف کاربرد دارد.
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فوم های ضربه گیر

در صنایع مختلف برای بسته بندی و جلوگیری از وارد 
شدن صدمه به اشیاء حساس و با ارزش ، از انواع روش 
های مختلف برای حفاظت از وسایل استفاده می شود.

تجهیزات آزمایشگاهی
وسایل پزشکی

قطعات الکترونیکی
قطعات کامپیوتری

و  خانه  شیرآالت 
آشپزخانه

ظروف چینی
صنایع دستی
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زیرانداز حیوانات

با توجه به قبول مسئولیت انسان ها در مقابل مراقبت از حیوانات خانگی ، نیاز به ابزار و وسایل مراقبتی از این 
موجودات به صورت روزافزون درحال افزایش می باشد.

ورود این موجودات خانگی به منزل انســـان ها با چالش هایی مواجه است که از جمله آنها محیط زندگی 
مناسب این حیوانات می باشد.

خوشـــایند برخی از صاحبان حیوانات نیست که آنها بر روی جایی که آنها می نشینند نشسته و نیاز است تا 
زیرانداز هایی برای آنها تهیه شود و محیط زندگی آنها را از خود به صورت بهداشتی جدا کرد.

زیرانداز های شرکت هیوا طب ایرانیان با توجه به جذب مایعات و ترشحات و همچنین مقاومت در برابر پارگی 
نســـبت به زیرانداز های موجود در بازار که برای مصارف بیمار و بیمارســـتانی مورد استفاده قرار می گیرند ، 

کاربردی تر بوده و مورد مصرف مناسب تری دارد.

از کاربرد های این زیرانداز ها می توان به موارد زیر اشاره کرد : 
   داخل باکس حیوانات

   زیرانداز روی فرش
   زیرانداز روی مبل و صندلی ماشین

   زیر زین اسب 

این زیرانداز ها از چهارالیه تشکیل شده است که مانع از انتقال 
ترشحات حیوانات بر روی وسایل منزل و ماشین می شود .

همچنین این زیرانداز برای زیر زین اسب ها استفاده می شود 
که از فشار زین به پشت اسب جلوگیری می کند و مانع از آسیب 
به زین در اثر تعریق اســـب می شـــود که از این لحاظ بسیار 

کاربردی می باشد.
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