
T A J H I Z
"In Pursuit of Neuroscience Magic"

NEUROSCIENCE AI NEUROACADEMY

FARMED TAJHIZ is a part of Fanda Group

Since 2005

زندگی فرصت یکتایی است که به موجودات زنده بخشیده شده است و هر ثانیه آن غنیمتی است براي مکاشفه و تعمق در این وسعت بی 
کران زیبا، چالش هاي روبروي بشر به عنوان باهوش ترین موجود زنده ساکن بر این سیاره با استفاده از علوم کاربردي و بسط و گسترش آن 

قابل تحلیل ، تعدیل و حل شدن می باشد.

ما بر آنیم تا با درك فرصت یکتاي زندگی و اعجاز و زیبایی مکاشفه با علوم کاربردي پلی بین این دو شگفت انگیز بسازیم تا در بستر آن 
زندگی زیباتري را در الیه هاي مختلف جامعه به وجود آوریم.
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دستگاه تحریک مغناطیسی مغز
Transcranial Magnetic Stimulation

NEUROSCIENCE



کمپانی magstim رهبر TMS دنيا با سابقه حدود ٤٠ سال فعالیت 
رفرنس بیشترین تعداد مقاالت منتشر شده در دنیا

ساخت کشور انگلستان و دارای تاییدیه FDA آمریکا
Theta Burst دارای مدل های ٥٠، ٦٠ و ١٠٠ هرتز - به همراه

Rapid , Super rapid , Super rapid plus , Horizon : مدل های
رضایتمندی مشتریان از اثربخشی بسیار باال بعد از جلسه های درمان

آموزش جامع و کامال تخصصی توسط برترین اساتید کشور 
تطابق حداكثری با سیستم های نویگیشن

رابط کاربری تمام لمسی



با تنوع بيش از ٢٠ مدل كويل 
با شدت ميدان مغناطيسی متفاوت، 

متناسب با پروتكل درمان

خنک کنندگی کویل با جریان طبیعی هوا 

(Air Cooling)



TEXT/PIC

(navigation و سیستم TMS تلفیقی از دستگاه Horizon      دستگاه)

      Horizon با StimGuide+ با موقعیت یابی دقیق، درمان rTMS  را به تاثیرگذارترین شکل ارائه می دهد. 
موقعیت یابی دقیق XYZ  با چهار پارامتر: فاصله، تماس، شیب و چرخش کویل

همگام سازی داده ها بین چند دستگاه برای مراکزی که چندین شعبه جهت مراجعه بیماران خود دارند 
دارای دیتابیس قدرتمندی از اطالعات بیماران برای کنترل پروسه درمان

دقت باال در درمان
تحلیلهای قدرتمند

کنترل و پایش کیفیت
اعمال تحریک با شدت دوز مناسب  هر بیمار

طراحی الگوریتمهای اختصاصی
تسریع روند درمان

قابلیتهای دیگر این تجهیز شامل:

MagstimEGI  تلفیقی از سیستم TMS و EEG به 
  High Density EEG صورت

ادغام نوآورانه TMS و EEG که درمان های شخصی بر اساس 
نشانگرهای بیولوژیکی را تسهیل می کند.

این محصول مناسب تمامی آزمایشگاه ها و کلینیک های تحقیقاتی 
که بر سالمت روان، اختالالت مغزی و علوم اعصاب شناختی تمرکز 

دارند، می باشد.

Horizon 3.0
3.0

    

3.0


