
   سيستم هاي تنفسي سري كوله ايRN:
 6بار ، سيينندر   300دقيقه اي ،  RN-A 1603  ،60سيستم تنفسي مدل  -1

،  سيستم  ماسك فشار مثبي،، مهزيس بيه لنيس      (Steel)ليتري از جنس فوالدي
پانوراميك با ميدان ديد وسييغ داراي ااييي، خيدا  و خيد اي ل از جينس       
پني كربنات ، ايي  سيسيتم تنفسيي مهزيس بيه مميانيسر هشيداردهند  ييوتي         

دقيقيه   12دسي بل يدا بيه ميدت ايدود     90با قابني، توليد ( ديافراگم يوتي)
، تولييد ايتالييا و    Spascianiميار    CEاستاندارد توليد سيستم .مي باشد 

.ساا، سال جاري مي دي مي باشد

بييار ،  300دقيقييه اي ،  RN-BN 1683C ،68سيسييتم تنفسييي مييدل  -2
كينييوگرر ،  4/7ليتييري از جيينس كامتوزييي، ، وزن اييالي سييينندر  6/8سييينندر

از جنس سيينيمون، مهزيس    BN/TR2002سيستم ماسك فشار مثب،  مدل 
به لنس پانوراميك با ميدان ديد وسيغ داراي اايي، خد ا  و خدا ل از جنس 
پني كربنات ، ماسك اي  سيستم دو منظور  مي باشد و قابنيي، اسيتفاد  بيا    
سيستم تنفسي فوق و نيس بمارگيري با انواع فينترهاي پااليشيرر الالينيد  هياي    

اييي  سيسييتم تنفسييي مهزييس بييه ممييانيسر هشييداردهند  يييوتي   . هييوا را دارد
دقيقيه   12دسي بل يدا بيه ميدت ايدود     90با قابني، توليد ( ديافراگم يوتي)

توليد ايتاليا و سياا، سيال جياري     Spascianiمار  CEاستاندارد.ميباشد
.مي دي مي باشد

بييار ،  300دقيقييه اي ،  RN-BN 1903C  ،90سيسييتم تنفسييي مييدل  -3
كينيوگرر ، سيسيتم    5/6ليتري از جنس كامتوزي، ،وزن االي سينندر  9سينندر 

از جينس سيينيمون، مهزيس بيه لنيس       BN/TR2002ماسك فشار مثب،  ميدل  
پانوراميك با ميدان ديد وسيغ داراي اايي، خد ا  و خدا ل از جنس پنيي  
كربنات ، ماسك ايي  سيسيتم دو منظيور  ميي باشيد و قابنيي، اسيتفاد  بيا         
سيستم تنفسي فوق و نيس بمارگيري با انواع فينترهاي پااليشيرر الالينيد  هياي    

اييي  سيسييتم تنفسييي مهزييس بييه ممييانيسر هشييداردهند  يييوتي   . هييوا را دارد
دقيقيه   12دسي بل يدا بيه ميدت ايدود     90با قابني، توليد ( ديافراگم يوتي)

توليد ايتاليا و سياا، سيال جياري     Spascianiمار  CEاستاندارد.ميباشد
.مي دي مي باشد
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بيار ،بيا    300دقيقه اي ،  RN-BN 2683C  ،136سيستم تنفسي مدل  -4
كينوگرر ،  4/7ليتري از جنس كامتوزي، ،وزن االي هر سينندر  6/8دو سينندر 

از جنس سيينيمون، مهزيس    BN/TR2002سيستم ماسك فشار مثب،  مدل 
به لنس پانوراميك با ميدان ديد وسيغ داراي اايي، خد ا  و خدا ل از جنس 
پني كربنات ، ماسك اي  سيستم دو منظور  مي باشد و قابنيي، اسيتفاد  بيا    
سيستم تنفسي فوق و نيس بمارگيري با انواع فينترهاي پااليشيرر الالينيد  هياي    

اييي  سيسييتم تنفسييي مهزييس بييه ممييانيسر هشييداردهند  يييوتي   . هييوا را دارد
دقيقيه   12دسي بل يدا بيه ميدت ايدود     90با قابني، توليد ( ديافراگم يوتي)

توليد ايتاليا و سياا، سيال جياري     Spascianiمار  CEاستاندارد.ميباشد
.مي دي مي باشد

بييار ، 300دقيقييه اي، RN-BN 2903C  ،180سيسييتم تنفسييي مييدل  -5
كينيوگرر ،   5/6ليتري از جنس كامتوزي، ،وزن االي هر سيينندر   9با دو سينندر 

از جنس سيينيمون، مهزيس    BN/TR2002سيستم ماسك فشار مثب،  مدل 
به لنس پانوراميك با ميدان ديد وسيغ داراي اايي، خد ا  و خدا ل از جنس 
پني كربنات ، ماسك اي  سيستم دو منظور  مي باشد و قابنيي، اسيتفاد  بيا    
سيستم تنفسي فوق و نيس بمارگيري با انواع فينترهاي پااليشيرر الالينيد  هياي    

اييي  سيسييتم تنفسييي مهزييس بييه ممييانيسر هشييداردهند  يييوتي   . هييوا را دارد
دقيقيه   12دسي بل يدا بيه ميدت ايدود     90با قابني، توليد ( ديافراگم يوتي)

توليد ايتاليا و سياا، سيال جياري     Spascianiمار  CEاستاندارد.ميباشد
.مي دي مي باشد


