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 شرکت  معرفی

توليد و توزيع تجهيزات پزشكی و لوازم مصرفی پزشكی    اموريتـمشرکت ارمغان رفاه جامع )ارج( با  

 پا به عرصه توليد تجهيزات پزشكی نهاده است. 1393در سال 

اين شرکت، کسب مقام برترين توليد کننده تجهيزات پزشكی بخش نوزادان ايران در   انداز  چشم

ايجاد تنوع در محصوالت و توسعه بازار تعيين   جاریشرکت برای سال    اهداف   بوده و  1404سال  

 شده است. 

با توجه به تغييرات گسترده و سريع در بازار کسب و کار و جهت رقابت با کاالهای خارجی، اين  

شرکت حرکت در مسير تعالی سازمانی و بهره وری را سرلوحه خود قرار داده و با بهبود فرآيندها  

ه محصوالت ئايش کيفيت محصوالت خود دارد تا بتواند با اراسعی در کاهش قيمت تمام شده و افز

با کيفيت عالی و قيمت مناسب رضايت مشتريان و مصرف کنندگان خود را افزايش دهد و به جايگاه  

 شايسته ای در اين صنعت دست يابد. 

بوده و طی دو سال گذشته بر روی پروژه های متفاوت جهت توسعه   R&Dاين شرکت دارای واحد  

والت شرکت و همچنين اضافه نمودن محصوالت جديد به ليست محصوالت شرکت فعاليت محص

 نموده است.

در سيستم مديريت کيفيت و ايجاد نمايندگی    ISO-13485  از دستاوردهای اين شرکت، اخذ گواهی

 فروش و خدمات پس از فروش در سراسر کشور است. 

 

راه بهبود و ارتقای  ما را در    ،پيشنهادات و انتقادات سازنده خوده  ئ به اميد آنكه شما عزيزان نيز با ارا

 ياری نماييد.  هرچه بيشتر
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 محصوالت شرکت 

 تخت احياء نوزاد  ❖

 (وارمرکاتنوزاد )گرمكن ريكاوری  ❖

 وارمر نوزاد )گرمكن( ❖

 فتوتراپی اينتنزيو )اينتنسيو(  ❖

 فتوتراپی بيمارستانی )ايستاده(  ❖

 فتوتراپی خانگی )قابل حمل(  ❖

 چشم بند فتوتراپی  ❖

 : کات نوزاد )تخت بستری( در مدل های ❖

 ارج  •

 ارمغان •

 رفاه  •

 جامع •

 آريو  •

 : اکسيژن هود نوزاد )اکسی هود( در مدل های ❖

 استوانه ای )کوچک، متوسط و بزرگ( •

 زاويه دار )با دريچه دسترسی و بدون دريچه(  •

 فيكسچر سر نوزاد )هد هولدر( ❖

 

 مشاهده کاتالوگ، مشخصات کامل و قيمت بروز محصوالت به سايت ما مراجعه فرماييد برای  

www.amed.ir 
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 معرفی دستگاه 

 دستگاه فتـوتراپی خانگی جهت کاهش ميزان بيلی روبين خون نوزادان مورد استفاده قرار می گيرد. 

در دوره درمان شرايط    هزينه باالی بستری نوزاد در بيمارستان و همچنين دور بودن نوزاد از مادر

سختی را برای خانواده ها ايجاد می نمايد؛ دستگاه فتوتراپی خانگی اين امكان را به وجود می آورد  

 که در طول دوره درمان نوزاد در کنار مادر باشد و هزينه درمان نيز بسيار کمتر خواهد شد.

با طيف آبی    465nm-450و طول موج    9Wهر کدام با توان    LEDالمپ    6يا    4اين دستگاه با  

می بخش    کار  در  خانگی  فتوتراپی  دستگاه  که  دارد  وجود  قابليت  اين  همچنين    NICUکند. 

 بيمارستان ها و درمانگاه ها هم به صورت ثابت مورد استفاده قرار گيرد.

 مختلف دستگاهاجزاء  ❖

 اجزاء صفحه کلید )پنل( ➢

 
 روشن/خاموشکليد  (1

د و برای شروع و توقف ندستگاه توسط اين کليد روشن می شو  المپ های،  Stop/Stratکليد (2

 کار مورد استفاده قرار می گيرد. 

3) LED  .سبز که در هنگام کار دستگاه روشن می شود 

4)  LEDکه در پايان کار دستگاه و هم زمان با آالرم دستگاه، روشن و خاموش می شود  زرد .  

 ( )چشمک می زند

 تنظيم گردد. بايد تنظيم زمان نوردرمانی که در ابتدای کار  برایDown و  Upکليد های  (5

 ( LCDنشانگر کارکرد المپ ها و نشانگر زمان نور درمانی ) (6
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 (LCD)پارامترهای صفحه نمايشگر   ➢

می بـاشـد که دو کاراکتـر سمت    00 00:00زمان نور درمانی را نشان می دهد و شامل    اولسطر   •

( ثانيه  نشـان دهنده  )Sراست  دقيقه  نشان دهنده  در وسط،  بعدی  کاراکتـر  دو  M(، دو  و   )

( است که توسط کليدهای جهت باال و جهت پايين  H( نشان دهنده ساعت )00کاراکتـر بعد )

 قابل تنظيم می باشند. 

(  W.T: 00000 Hبه صورت )عت  زمان کارکرد المپ ها را بر حسب سا  دوم سمت چپسطر   •

ساعت رسيد می بايست کليه المپ ها    30000به عدد    اين زماننشان می دهد که هرگاه  

 تعويض و دستگاه ريست گردد. 

 نشان می دهد.   C°0.1سطر دوم سمت راست دمای محيط را بر حسب درجه سانتی گراد با دقت   •

 را فشار دهيد.  Startکليد  سپس ثانيه صبر کرده و  10پس از روشن کردن دستگاه، ابتدا  توجه:

نشانگر زمان نور درمانی    ،و روشن شدن المپ ها   Startالزم به ذکر است که پس از فشار دادن کليد  

( به صورت معكوس شروع به شمارش می کند و پس از اتمام زمان مورد نظر LCD)در سطر دوم  

 . و آالرم دستگاه به صدا در می آيد زدهچشمک  زرد LED ، المپ ها خاموش شده ،ده( )تنظيم ش
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 ی و راه انداز نصب 

 محل نصب   ط ي( شرا  1

 افزايش    باشد.  ی م  گراد  یدرجه سانت  35تا    20  نيمحل استقرار دستگاه ب  یمناسب برا  یدما(

 ، روی بدن بيمار تاثير خواهد گذاشت(درجه  20و کاهش به کمتر از  درجه 35دما به بيش از 

  درصد می باشد 65تا  10رطوبت مناسب برای محل استقرار دستگاه بين . 

  یکيالکتر هيتغذ  ط ي( شرا  2

 : ديينما تيدستگاه رعا  یكيل الكترئرا در مورد مسا   رياز وقوع هر نوع حادثه موارد ز  یريشگيپ   جهت

   ديبه دستگاه متصل کن کي( نزدنيزم ی)دارا ارت دار زيپر کيدو شاخه برق را به . 

 د ييجداگانه استفاده نما زيپر  کيهر دستگاه از  یبرا . 

 هرتز )برق شهر( است  50ولت   220به دستگاه مناسب  یبرق ورود . 

 با نحوه عملكرد آن به طور کامل آشنا باشد.   ستيبا  ی کاربر م،  دستگاه  یاز نصب و راه انداز  قبل 

نما  نيا توسط  فـروش که مس  ندگانيآمـوزش  از  انـدازيخدمات پس  راه  آموزش   یول  و  دستگاه 

 .رديپذ  یدفتـرچه( صورت م  نيبا مطالعه دستـورالعمل استفاده )هم  ايانجام شـده و    دکـاربران هستن

 روشن کردن دستگاه   قه ي( طر  3

دکمه خاموش و روشن   ،زيپس از قرار دادن دستگاه در محل مناسب و نصب دوشاخه دستگاه به پر

 آماده کار است.  هيدستگاه پس از چند ثان ؛ ديرا فشار ده

  د يزمان و از کل  شيافزا  یبرا  Up  ديزمان درمان از کل  ميجهت تنظ  ، از روشن شدن دستگاه  پس

Down کاهش زمان در قسمت  یبراTime Control ديياستفاده نما . 

رنگ    زرد  LED  ،خاموش شده   فتوتراپی المپ  ،  پس از اتمام زمان مورد نظر و صفر شدن زمان درمان

 . ديآ ی چشمک زده و آالرم دستگاه به صدا در م

 قرار دادن نوزاد درون دستگاه(    4

 قرار دهيد. پس از روشن نمودن دستگاه و تثبيت دمای آن، می توانيد نوزاد را در مرکز تشک 

   استفاده نماييد.   و پوشکنوزاد  فتوتراپی  حتما از چشم بند  برای محافظت از نوزاد،    نیدرمانوردر طی  
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 ( طريقه خاموش کردن دستگاه 5

دستگاه، المپ ها خاموش می شوند در اين زمان  پس از اتمام زمان مورد نظر و شنيدن صدای آالرم  

 می توانيد کليد خاموش/روشن را فشار دهيد. 

را   Stopدر صورتی که می خواهيد زودتر از زمان تنظيم شده، کار دستگاه را متوقف کنيد، کليد  

کليد   )نحوه خاموش کردن ايمن دستگاه(فشار دهيد. همچنين می توانيد برای توقف کامل دستگاه 

 وش/روشن را فشار داده و دستگاه را خاموش نماييد.  خام

 

 ( سیگنال های هشدار و رنگ بندی آن ها 5

 

 رنگ چراغ نشانگر  الرم ها آ رديف 

 قرمز  خرابی سنسور)افزايش و کاهش دما و قطع سنسور پوستی(  1

 قرمز  قطع منبع تغذيه = قطع برق 2

 قرمز  )خرابی فن ها و ...(   قطع مدار کنترلی 3

 زرد اتمام کارکرد  4

 زرد دقيقه(  25هشدار جهت بازديد نوزاد )هر   5

 

 ( وضعیت آالرم ها 5-1

 

 با تاخیر  سريع  نی آ 

سیب برگشت  آمرگ يا 

 ناپذير 
 اولويت متوسط  اولويت باال  اولويت باال 

 اولويت پايين اولويت متوسط  اولويت باال  پذير  برگشت  سیبآ

 اولويت متوسط  متوسط اولويت   صدمه جزئی يا ناراحتی
اولويت پايين يا عدم  

 وجود سيگنال هشدار 
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 وضعیت های آالرم ها به لحاظ گروه های آالرم های فیزيولوژيک و آالرم های فنی (  5-2

  

 های هشدار  اولويت رنگ بندی و فرکانس شنیداری سیگنال(  6

 

 رنگ  درجه اولويت  
محدوده فرکانس  

 ديداری 

محدوده فرکانس  

 شنیداری 

افزايش يا کاهش  

 دما
 Hz 150-1000 Hz 2.8-1.4 قرمز  اولويت باال 

 Hz 150-1000 Hz 2.8-1.4 قرمز  اولويت باال  قطع سنسور 

 Hz 150-1000 Hz 2.8-1.4 قرمز  اولويت باال  قطع منبع تغذيه 

 Hz 150-1000 Hz 2.8-1.4 قرمز  اولويت  باال  قطع مدار کنترلی 

 ( پیش تنظیمات هشدار 7

 اين بند در دستگاه ما کاربرد ندارد . 

 سیستم آالرم ( چنانچه محدوده های آالرم در دستگاه قابل تغییر باشد ، نحوه امنیت  8

 اين بند در دستگاه ما کاربرد ندارد . 

9)communicator     ،)دهنده کننده(،   integrator)ارتباط  ادغام  يا  ساز   )يکپارچه 

source  منبع( آالرم ها( 

 يک سيستم هشدار بايد حداقل يكی از موارد زير را داشته باشد:

 ( ر)توليد هشدا: منبع الف(

 )اولويت بندی هشدارها( : ب( يكپارچه کننده

 ج( ارتباط دهنده 

 آالرم های فیزيولوژيک  سیگنال های اطالعاتی  آالرم های فنی 

 افزايش يا کاهش دما  اتمام کارکرد  قطع سنسور 

 بازديد نوزاد  کنترلیقطع مدار  
 

  قطع منبع تغذيه
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 در دستگاه ما 

 برد آالرم   - ولت  12منبع: مدار سوئيچينگ 

 زرد  ledقرمز و   LCD – ledارتباط دهنده: 

 برد باطری بک آپ  - برد کنترل  يكپارچه کننده:

 می باشد . 
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 هشدار ها 
 موارد ايمنی را جدی بگيريد! 

 ديقرار نده دينور خورش ميتابش مستق ريدستگاه را ز چگاهيه . 

 د يقرار نده  یشيگرما اي  یبرودت ل يدستگاه را در مجاورت وسا . 

 است گراد یدرجـه سانت 35تا  20 نيمحـل استقـرار دستگـاه ب یمناسب برا  یدمـا . 

 است سانتی متر  60حداقل  یو برودت ی شيگرما لي دستگاه با وسا  نيفاصله مناسب ب . 

 دينپوشان  یكيو پالست یپارچه ا یدستگاه را با روپوش ها یدر هنگام استفاده رو چگاهيه . 

 برا  یبرا  ی دستگاه فتوتراپ   نور از   حتما   محافظت از چشمان نوزاد  یچشمان نوزاد مضر است 

 . دي ريبگ یله را جدئمس نيو ا ديياستفاده نما نوزاد  یچشم بند فتوتراپ 

 ب  اگر و  زمان طوالن  ی مارانيکاربر  قراردارند، مدت  مجاورت دستگاه  اشعه   ی که در  در معرض 

حالت در زمان    نياز ا  یريجلوگ  یممكن است دچار حالت تهوع شوند. برا  رنديدستگاه قرار گ

 . شودمحافظ استفاده  نکياز ع  اي  کرده  تيفاصله مناسب را از دستگاه رعا د ي، بایفتوتراپ 

 شود یريبه طور منظم اندازه گ دي با  ماريب نيروبی ليب مقدار. 

 خطرناک بوده، چون احتمال رسوب   زانيم  نيباشد، ا  17نوزاد باالتر از    نيروبی  ليب  زانيم  اگر

 شود.  یم  یذهن ی نوزاد دچار عقب ماندگ ن،يروبی ليدر مغز وجود دارد و با رسوب ب

 واکنش بدن نوزاد،    ليبه دل  یدستگاه کم بوده ول  نيا  یشده در قسمت المپ ها  ديتول  یگرما

 .شود یريبدن نوزاد اندازه گ  یتوسط کاربر دما د يبا یکه م ابد ي  یم  شيبدن نوزاد افزا یدما

 موبا دادن  قرار  وسا  ل ياز  دل  رينظ  گري د  ل يو  به  دستگاه  مجاورت  در  تداخالت    جاد يا  ل يآن 

 .ديينما یخوددار یسيالكترومغناط

 مادر در ساعت   ري از ش  هيتغذ   نيبنابرا  ابدي  یم  شيافزا  یپوست  ريتبخ  زانيم  یفتوتراپ   نيح  در

 دارد. تياهم یاز هر موضوع  شتريشده توسط پزشک متخصص ب نييتع یها

 به کمک افراد آموزش   ديتوان  یالمپ ها و . . .( م   ،وزهايقطعات )از جمله ف  دياز اتمام عمر مف  پس

به افراد در محل استفاده دستگاه،    یورت عدم دسترسو درص  د يينما  ض يقطعات را تعو  نيا  ده يد

 کنيد.خدمات پس از فروش شرکت مراجعه  یها  یندگ يبه نما
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 ی و . . .( آنها را در سطل زباله عموم  وزهايف  ،اجزاء دستگاه )المپ ها   دياز اتمام عمر مف  پس  

 .ديندازين

 تعم  کاربر انجام  به  نم  راتيمجاز  ن  ی دستگاه  تعم  ازيباشد در صورت    ق ياز طر  د يبا   ی م   ريبه 

دستگاه انجام    یبر رو  یاگر اصالح  ؛د يشرکت اقدام نما  نيخدمات پس از فروش ا  یها  یندگ ينما

 . رديانجام گ دي از عملكرد دستگاه با نانياطم یو آزمون مناسب برا یشد، بازرس

 خاموش/روشن   دي کل  دستگاه(  منيتوقف کامل دستگاه )نحوه خاموش کردن ا  یبرا  ديتوان  یم

 . دييرا فشار داده و دستگاه را خاموش نما

  ديينما  یخوددارپودر به بدن نوزاد   دنياز چرب کردن بدن نوزاد و پاش  یدر طول دوره فتوتراپ . 

 کنيد یتابش خوددار طيدر مجاورت مح یقيتزر عاتياز قرار دادن داروها و ما  . 

 تابش    طيو . . .( در مجاورت مح  یهوشبر  یگازها  ،ژنيقابل اشتعال )اکس  یقرار دادن گازها  از

 .  فرماييد یجداً خوددار

 د يرفته و با   نيالمپ از ب  یمدت اثربخش  نيساعت است پس از ا  30000المپ ها    د يمف  عمر  

 نياگر در ا  ی)حت  .( شودستيصفر )ر  زيگردد و زمان کارکرد المپ ها ن  ضيالمپ ها تعو  هيکل

 گردد(   ضيالمپ ها تعو هيکل بايددوره   اني در پا ، شده باشد ضياز المپ ها تعو ی دوره بعض

 ديينما یدستگاه خوددار  یيزمان روشن بودن المپ ها، از جابجا در . 

 در    کننده، مواد پاک کننده و . . .  یقابل اشتعال مانند مواد ضدعفون  یاز محلول ها  استفاده

 باشد.  یزمان روشن بودن دستگاه مجاز نم 

  آمدن    نييساعت خاموش( و تا پا  مين  ، ساعت روشن  1به طور متناوب انجام شود )  دي با  یفتوتراپ

 کند.  رييتواند بر اساس نظر پزشک تغ ی مقدار م  ني. اابديبه حد نرمال ادامه  نيروب یليسطح ب

 ی ساعت بعد کنترل شود چون گاه  24حداقل تا    نيروب  یليب   زانيم  د يبا   یاز قطع فتوتراپ   پس  

 افتد.  ی سرم اتفاق م نيروب یل يقابل انتظار ب ريغ   شياوقات افزا

  قوام   ايمدفوع سبز    ماريشود و ب  یمحسوس آب م  ريحرارت و دفع غ   شيسبب افزا  یفتوتراپ

  ی دهاياس  کيتحر  اي  یاز روده به کمبود موقت الکتاز روده ا  ع يکند. اتالف ما  یم  داي کم پ   یليخ

 تواند خطرناک باشد.  ی م یشود لذا کم آب  ی صفرا در مدفوع م
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 نگهداری 

 نظافت و ضدعفونی کردن دستگاه ➢

می توانيد از پارچه تميز آغشته به محلول ضدعفونی کننده    ،برای نظافت بدنه دستگاه و متعلقات آن

( نماDeconexدکونكس  استفاده  دستگاه  يد.ي(  نظافت  زمان  دستگاه    ، در  روی  بر  آب  پاشش  از 

 يد.يخودداری نما

برای  و فرمل برای نظافت دستگاه استفاده نكنيد.هپتان  از موادی چون تينر، الكل، اتر، دتول،   توجه:

 . يديجلوگيری از انتقال آلودگی برای هر بار نظافت از يک پارچه يا دستمال مجزا استفاده نما

 عمر مفید  ➢

سال است که در اين مدت قطعات و لوازم يدکی دستگاه توسط شرکت    10عمر مفيد اين دستگاه  

 ارمغان رفاه جامع ) ارج ( تامين می گردد. 

المپ ها با المپ  کليه  ساعت است و پس از اين مدت بايد    LED،  30000عمر مفيد المپ های  

LED  .)از همين نوع تعويض گردد )حتی اگر المپ ها روشن باشند 

 تعويض قطعات ➢

 المپ ها   ضيتعو ❖

که المپ ها در آنجا قرار دارد ( را از بدنه جدا   یهد دستگاه ) قسمت  ،المپ ها  ضيتعو  یبرا

جدا   راالمپ وصل هستند    یها  نيکه به پ   يیها  ميس  .ديالمپ ها را بردار  ینموده و طلق رو

ها را به   م يو س  ديينما  نيگزيرا جا  دي المپ جد  کنيد؛ها جدا    هيرا از پا  وبيالمپ معو    ديينما

 .  کنيدالمپ وصل  ی ها نيپ 

جايگزين از شرکت ارمغان رفاه جامع )ارج( تهيه گردد؛ استفاده از المپ های متفرقه می  المپ های  

 تواند بر روی ايمنی و اثر بخشی فتوتراپی تاثير گذارد. 

 وز یف  ضيتعو ❖

برق    ی دستگاه در قسمت جک پاور )ورود  وزيکه دستگاه روشن نشود احتمال دارد که ف  یدر صورت

 وزيآورده و ف رونيجک پاور را ب  نييقسمت پا ،آن ضيتعو یباشد که برااه در هد( سوخته گبه دست

(1A)  ييدنما ضيرا تعو. 
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؛  ديي ابتدا هد دستگاه را جدا نما  ، ترانس  ی داخل دستگاه در خروج  ی وزهايف  ضيتعو  یبرا  نيهمچن

  ی راه  نيب  یوزيرا جدا نموده و پس از باز نمودن جاف  نلقسمت محافظ پ   وزها يبه ف  یدسترس  یبرا

 کنيد.  ضي( را تعو0.5A) وزيف ،ترانس یدر خروج

 مشخصات فنی 

 220V AC/0.5A برق ورودی دستگاه 
50Hz 

 يچينگيمشخصات منبع تغذيه سو

(MEAN WELL) 

Input: 100-240V AC/0.5A 
50/60Hz 

Output: +12V DC/1.3A 

 مشخصات فيوز 
220-250V/1A 

 Sec 1>سرعت

 1A  ظرفيت قطع

 LED 220V/9W/50Hz المپ ها مشخصات  

 5×5فن   سيستم تهويه داخلی

12V/350mA 
 LCD 2×16 صفحه نمايش ديجيتال

 دارد  زمان سنج درمان 

 آالرم ها
 و سبز   زرد   LEDديداری

 شنيداری بازر 

 ابعاد دستگاه 

 68cmطول:  

 38cm  عرض:

 35cm  :داخلی  ارتفاع

 45cm:  خارجیارتفاع  

 Kg 8 دستگاه   وزن

 IPX0 (IP)  حفاظتی  استاندارد

نوع دستگاه با توجه به محافظت دربرابر شوک  

 الكتريكی 
Class: I 

Type: B 
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 معانی برچسب های محصول 

 محل نصب معنی  برچسب رديف 

1 

 

 کارتن بسته بندی محافظت از نور آفتاب/گرما

2 

 

 کارتن بسته بندی گهداری شود ندور از رطوبت 

3 

 

  کارتن روی بر هشدار برچسب

 محصول 
 کارتن بسته بندی

4 

 

 کارتن بسته بندی نمايش سمت باالی محصول

5 

 

 کارتن بسته بندی شكستنی است 

6 

 

 کارتن بسته بندی لوگو شرکت 

7 

 

کارتن بر روی هم   3بيش از 

 قرار نگيرد
 کارتن بسته بندی

8 

 

  برای استفاده از دستگاه 

 دستورالعمل را ببينيد
 بدنه دستگاه 

9 Phototherapy 
Quality Control 

OK 

يديه کنترل  ئو تامحصول نام 

 کيفيت 
 بسته بندی کارتن

10 

 

ی جهت حمل و  يمحدوده دما

 نقل و انبار دستگاه 
 کارتن بسته بندی
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11 

 

محدوده رطوبت جهت حمل و  

 نقل و انبار دستگاه 
 کارتن بسته بندی

12 

 

محدوده فشار جهت حمل و  

 نقل و انبار دستگاه 
 کارتن بسته بندی

13 

 
 داخل دستگاه  کنترل  برد رديابی و یيشناسا

14 

 

هشدار استفاده از چشم بند 

 نوزاد
 بدنه دستگاه 

15 

 

 دستگاه بدنه  ی و رديابی يشناسا

16 

 

 هشدار 

 يد يبه موارد ايمنی توجه نما
 بدنه دستگاه 

هشدار قرار ندادن دستگاه در    17

 کنار محلول های قابل اشتعال 
 بدنه دستگاه 

18 
 

 دستگاه بدنه  1Aفيوز 

19 

 

 داخل دستگاه  ترانس جريان و ولتاژ

20 
 

 بدنه دستگاه  راهنمای استفاده دستگاه 

21 

 
 کارتن بسته بندی برچسب اصالت 

22 

 
 برچسب زمين حفاظتی )ارت(

داخل دستگاه قسمت منبع  

 تغذيه

Equipment not for use in presence 

of anesthetics flammable with air , 

oxygen or nitrous oxide 
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 جدول کارکرد دوره ای

 تاريخ توليـد:                       خانگینام محصول: فتوتراپی 

 تاريخ ارسال:                   شماره سريال:                     

C  B 

 A  

E  D  

 

 ميزان کارکرد  تاريخ رديف 
nm/2w/Cmµ 

E D C B A 

1        

2        

3        

4        

5        

6        

7        

8        

9        

10        


