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Production	of		LED	devices	was	launched	in	2010.	Compared	with	�luorescent	devices,	LED	

devices	are	lighter,	smaller,	and	more	economical	and	can	be	easily	transported	to	the	 	furthest

points	of	the	country	and	even	villages,	with	a	very	lower	cost	than	hospitalization	of	the	

neonate.	Unlike	similar	products,	this	device	has	reliable	approvals	and	special	features.

In	addition,	in	order	to	prevent	further	costs	to	the	owners	of	�luorescent	devices,	the	produced	

LED	lamps	are	similar	to	20-watt	�luorescent	lamps	in	dimensions	and	appearance	and	can	

easily	replace	them,	converting	the	bulb	devices	into	LED	ones.

شرکت تابان پرتو کوش (تپکو) اولین تولیدکننده دسـتگاه درمان زردي پرتابل (جهت درمان زردي نوزادان در منزل) در ایران 

بوده  و داراي گواهی ثبت اختراع به شماره46571 می باشد.

.در سال 1389 تولید دستگاه هاي خانگی LED  در دستور کار قرار گرفت. دستگاههاي LED ، نســــــبت به دستگاههاي 

فلورسنتی ، بسیار سبکتر ، کوچکتر و کم مصرفتر بوده و به راحتی تا دور ترین نقاط کشور و حتی روستاها نیز قابل حمل است و 

هزینه درمان بسیار کمتري نسبت به بستري شدن نوزاد  در بیمارستان دارد .  این دستگاه ها داراي تائیدیه هاي معتبر و ویژگی 

هاي خاصی می باشد که در هیج نمونه مشابه اي وجود ندارد.

همچنین براي جلوگیري از تحمیل هزینه بســــیار زیاد به دارندگان دستگاههاي قدیمی فلورسنتی ، اقدام به تولید المپهاي 

 LED با ابعاد و مشخصـات ظاهري کامال مشـابه المپهاي فلورسنت 20 وات فیلیپس کرده است ، که براحتی جایگزین المپهاي 

فلورسنت شده و دستگاه هاي المپی، تبدیل به دستگاه  LED می شود .

History

Tepko,	holding	the	Patent	number	46571,	is	the	�irst	Iranian	producer	of	portable	phototherapy	

devices	(for	at-home	treatment	of	neonatal	jaundice)	.

معرفی شرکت تابان پرتو کوش (تپکو)

چشم بند فتوتراپی نوزاد 

در زمان فتوتراپی جهت جلوگیري از تابش نور به چشم نوزاد الزم است از چشم بند مخصوص استفاده گردد

ü  سبک، نرم، با اندازه مناسب 

ü  متریال بهداشتی

ü  جلوگیري صد درصدي عبور نور

ü  قابل ارائه در بسته هاي 50 عددي و در کارتن هاي 1000 عددي

چشم بند فتوتراپی

اکسی هود

ü  در سه اندازه، با حجم جابجایی 5 ، 7 و 10 لیتر اکسیژن در دقیقه براي نوزادان و اطفال در سنین و وزن هاي مختلف
ü  جنس اکسی هود پلگسی گلس شفاف و داراي اتصال انژوکت (ورودي اکسیژن) و دریچه تنظیم فشار هوا می باشد

ویژگیهاي اکسی هود

اکسی هود

(١×٢٠×٢٠۴ cm ) Oh1

(٢۴×١×٢٢۶ cm ) OH2

(٢×٢٨۴×١٨ cm ) OH3

 Oh1
 Oh2

 Oh3
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  LED دستگاه فتوتراپی نوزاد 

مخصوص استفاده در منزل 
:  معادل 4 المپ فلورسنت 20 وات 

:  معادل 6 المپ فلورسنت 20 وات 

:  معادل 8 المپ فلورسنت 20 وات 

H تا L قابل انتخاب از حالت  :

RX دستگاه

 RX ویژگیهاي دستگاه

RX L

RX M

RX H

RX S

ü قابلیت حمل آسان، کم وزن، زیبا و مستحکم

ü داراي کارکرد ساده و آسان

ü داراي صفحه منبع نوري LED با طول موج 460 نانومتر متناسب جهت درمان زردي

UV بدون اشعه مضر ü

ü عمر بسیار طوالنی منبع نوري به نسبت المپ هاي فلورسنت

ü داراي دما سنج دیجیتالی تشخیص دماي بدن نوزاد

ü داراي منبع تغذیه و ورودي برق 24 ولت و کامال ایمن

ü 1 سال گارانتی و  5 سال خدمات پس از فروش

ü مطابق با استاندارد هاي روز دنیا و آخرین تکنولوژي اروپایی

( ISO 13485) داراي استاندارد مدیریت کیفیت در ساخت تجهیزات پزشکی  ü

  IEC 60601-2-50 و IEC 60601-1-1 داراي استاندارد  ü

(IMED) ثبت در سامانه وزارت بهداشت و درمان  ü

   LED دستگاه فتوتراپی نوزاد 

مخصوص استفاده در منزل 
:  معادل 4 المپ فلورسنت 20 وات 

:  معادل 6 المپ فلورسنت 20 وات 

:  معادل 8 المپ فلورسنت 20 وات 

H تا L قابل انتخاب از حالت  :

REP دستگاه

 REP ویژگیهاي دستگاه

REP L

REP M

REP H

REP S

ü قابلیت حمل آسان، کم وزن، زیبا و مستحکم 

ü داراي سنسور تشخیص نوزاد 

ü داراي سه عدد تایمر دقیق

ü داراي منبع نوري LED با طول موج 460 نانومتر مناسب جهت درمان زردي

 UV بدون اشعه مضر ü

ü عمر بسیار طوالنی منبع نوري نسبت  به المپ هاي فلورسنت 

ü داراي سنسور دماي بدن نوزاد و اعالم صوتی افزایش دماي بدن نوزاد

ü مجهز به سیستم ثبت میزان کارکرد کلی دستگاه

ü داراي منبع تغذیه 24 ولت و کامال ایمن

ü 1 سال گارانتی و  5 سال خدمات پس از فروش

( ISO 13485) داراي استاندارد مدیریت کیفیت در ساخت تجهیزات پزشکی  ü

  IEC 60601-2-50 و IEC 60601-1-1 داراي استاندارد  ü

(IMED) ثبت در سامانه وزارت بهداشت و درمان  ü



5 4

  LED دستگاه فتوتراپی نوزاد

 SMG دستگاه

مخصوص استفاده در بیمارستان و مراکز درمانی

ü امکان تنظیم شدت نور معادل 4,6,8,12 المپ 20 وات با تاثیر درمانی باال
ü داراي پایه تلسکوپی با قابلیت تنظیم ارتفاع

ü داراي چرخهاي ترمز دار با کیفیت مرغوب و حرکت آسان
ü قابلیت تنظیم در تمام جهات وتابش نور به صورت زاویه دار... 

ü امکان تنظیم کارکرد بصورت اتوماتیک یا دستی
 NICU نمایش مدت درمان جهت گزارش به پزشک و مسئول بخش ü

ü داراي صفحه منبع نوري LED با طول موج 460 نانومتر مناسب جهت درمان زردي
  UV بدون اشعه مضر ü

ü داراي منبع تغذیه 24 ولت و کامال ایمن 
ü عمر بسیار طوالنی منبع نوري نسبت به المپ هاي فلورسنت (حدود 4 برابر)

ü داراي سنسور دماي بدن نوزاد و اعالم صوتی افزایش دماي بدن نوزاد
ü مجهز به سیستم ثبت میزان کارکرد کلی دستگاه

ü 1 سال گارانتی و 5 سال خدمات پس از فروش
( ISO 13485) داراي استاندارد مدیریت کیفیت در ساخت تجهیزات پزشکی  ü

  IEC 60601-2-50 و IEC 60601-1-1 داراي استاندارد  ü
(IMED) ثبت در سامانه وزارت بهداشت و درمان  ü

:  معادل 4 المپ فلورسنت 20 وات 

:  معادل 6 المپ فلورسنت 20 وات 

:  معادل 8 المپ فلورسنت 20 وات 

H تا L قابل انتخاب از حالت  :

REH دستگاه

 REH ویژگیهاي دستگاه

REH L

REH M

REH H

REH S

نوزاد LED  دستگاه فتوتراپی 

مخصوص استفاده در منزل

ü امکان استفاده بدون  چشم بند  

ü بدون اشعه مضر UV  داراي منبع نوري LED با طول موج 460 نانومتر 

ü عمر طوالنی تر منبع نوري نسبت به المپ هاي فلورسنت 

ü داراي سنسور تشخیص نوزاد و سه عدد تایمر دقیق

ü داراي سنسور دماي محیط و سنسور دماي بدن نوزاد و اعالم صوتی افزایش دماي بدن نوزاد

ü داراي سیستم تهویه و داراي استند و تشک مخصوص مجهز به سیستم ثبت میزان کارکرد کلی دستگاه

ü  داراي منبع تغذیه 24 ولت و کامالً ایمن

( ISO 13485) داراي استاندارد مدیریت کیفیت در ساخت تجهیزات پزشکی  ü

  IEC 60601-2-50 و IEC 60601-1-1 داراي استاندارد  ü

.(IMED) ثبت در سامانه وزارت بهداشت و درمان  ü

:  معادل 4 المپ فلورسنت 20 وات 

:  معادل 6 المپ فلورسنت 20 وات 

:  معادل 8 المپ فلورسنت 20 وات 

H تا L قابل انتخاب از حالت  :

:  معادل 12 المپ فلورسنت 20 وات

  SMGویژگیهاي دستگاه

SMG L

SMG M

SMG H

SMG S

SMG I

 LED المپ فتوتراپی 

جایگزین المپهاي فلورسنت 20 وات فتوتراپی

ü بهترین جایگزین المپهاي فلورسنت و قابل نصب بر روي تمام دستگاه هاي فتوتراپی قدیمی

ü نیاز به	 باالست و استارت ندارند، هزینه نگهداري بسیار پائین

ü عمر بسیار طوالنی منبع نوري نسبت به المپ هاي فلورسنت 

ü داراي صفحه منبع نوري LED با طول موج 460 نانومتر متناسب جهت درمان زردي

 UV بدون اشعه مضر ü

ü هر المپ داراي شماره سریال منحصر به فرد جهت پیگیري گارانتی و طول عمر محصول

ü 1 سال گارانتی و  5 سال خدمات پس از فروش

ü مطابق با استاندارد هاي روز دنیا و آخرین تکنولوژي اروپایی

( ISO 13485) داراي استاندارد مدیریت کیفیت در ساخت تجهیزات پزشکی  ü

  IEC 60601-2-50 و IEC 60601-1-1 داراي استاندارد  ü

.(IMED) ثبت در سامانه وزارت بهداشت و درمان  ü

JTL2207 مدل

 LED ویژگیهاي المپ

این المپ مـی تواند با کمتـرین تغییـر، در 

دســــتگاه هاي المپی قدیمی، جایگزین 

المپهاي فلورسـنتی شـده و دسـتگاه هاي 

المپی عمالً تبدیل به LED شوند.

LED   دستگاه فتوتراپی نوزاد   

مخصوص استفاده در منزل و مراکز درمانی دستگاه ساینا

ü بدون اشعه مضر UV  داراي منبع نوري LED با طول موج 460 نانومتر 

ü داراي سنسور تشخیص نوزاد 

ü آالرم خطر در هنگام افزایش دماي بدن نوزاد

ü آالرم خطر در هنگام افزایش دماي محیط

ü قابلیت تنظیم توان نوري

 UV فاقد اشعه مضر ü

ü ثبت کارکرد کلی دستگاه

ü قابل استفاده در منزل و مراکز درمانی

ü مصرف بسیار پایین و کاربرد بسیار آسان

ü  داراي منبع تغذیه 24 ولت و کامالً ایمن

ü 1 سال گارانتی و  5 سال خدمات پس از فروش

( ISO 13485) داراي استاندارد مدیریت کیفیت در ساخت تجهیزات پزشکی  ü

  IEC 60601-2-50 و IEC 60601-1-1 داراي استاندارد  ü

(IMED) ثبت در سامانه وزارت بهداشت و درمان  ü



تولیدکننده

تجهیزات پزشکی
تابان پرتو کوش

 021 65297065 

فروش 09120450644

www.tepko.ir

tepkoyk@gmail.com
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