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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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Standalone (مستقل):

برای اجرا کردن پروتکل های تحریک 
اجرای پروتکل های تحریک و بیوفیدبک از طریق

اپلیکیشن مخصوص دستگاه اندرویدی 
(سیگنال EMG به صورت RMS نشان داده می شود)

کنترل و اجرای کامل تر پروتکل ها از طریق نرم افزار
اختصاصی

(سیگنال EMG به صورت RMS یا raw نمایش داده می شود)

٣ حالت عملکردی دستگاه:

EMG Trigger Stimulation توانایی انجام

(تلفیقی از بیوفیدبک و تحریک) :

قراردادن سطح آستانه  برای انقباض عضالت

و اعمال تحریک در زمان مناسب 

 NMES پروتکل های تحریکی شامل انوع جلسات
(neuromuscular electrical stimulation) می باشد. 

NMES نوعی از درمان است که با انقباض و فعال سازی عضالت همراه

 است. 

هر جلسه درمان طبق پارامترهایی نظیر: زمان پروتکل، تعداد 
مراحل Workو Rest، زمان Ramp up & Ramp down، نرخ و 

عرض پالس تنظیم می شود.
 

: Myonyx پروتکل های ارزیابی در دستگاه
Rest (pre baseline) 
maximal contraction

fast flicks

endurance

Rest(post baseline)



TEXT/PIC

قابلیت تحریک ٤ کانال(١٠٠mA) و ثبت ٢ کانال sEMG به صورت همزمان
محصول کمپانی Thought Technology کانادا با بیش از ٤٥ سال 

سابقه فروش فعال در سراسر دنیا
دارای تاییدیه FDA آمریکا

امکان شخصی سازی پروتکل های تحریک
قابلیت اجراکردن ٢ پروتکل تحریک به صورت همزمان 

(pattern گراف، نمودار، انیمیشن و) تنوع گرافیکی در جلسات بیوفیدبک
دارای حافظه داخلی ٨ گیگ برای ذخیره جلسات درمان 

ویژگی های دستگاه بیوفیدبک و تحریک الکتریکی عضالت به صورت همزمان

ویژگی های دستگاه بیوفیدبک و
تحریک الکتریکی عضالت به صورت همزمان :

 Wireless دستگاه پرتابل و
امکان اتصال ٤ دستگاه به هم برای تحریک تا ١٦ کانال

EMG جهت تحریک الکتریکی عضالت و ثبت A,B ورودی
ورودی C,D فقط جهت تحریک الکتریکی عضالت

ثبت EMG با نرخ نمونه برداری ٢٠٤٨ نمونه بر ثانیه 
:Dual Exercise مد

امکان اعمال ٢ جلسه تحریکی را به صورت همزمان
 فراهم می کند.



تنوع گرافیکی در جلسات بیوفیدبک
(pattern گراف، نمودار، انیمیشن و)

سادگی

پروتکل های تحریک از پیش تنظیم 
شده برای دسترسی سریع

سهولت در استفاده – تنها با ٣ کلیک 

گزارش های کوتاه و شفاف 

انعطاف پذیری

انجام SEMG, ETS و
Electrostimulation

قابل استفاده با تبلت و لپتاپ 

تنظیم پارامترهای شکل موج، زمان،
 میزان حدآستانه و ...

تنوع گرافیکی در جلسات بیوفیدبک 
(pattern گراف، نمودار، انیمیشن و)

ارزیابی عملکرد و اجرای جلسات تمرینی
 در حین حرکت به دلیل

 Wireless بودن دستگاه

قدرت

ثبت سیگنال SEMG با نرخ نمونه 
برداری ٢٠٤٨

قابلیت تحریک تا ٤ کانال به صورت 
١٠٠mA همزمان تا

دستیابی به سیگنال EMG به 
RMS صورت خام و

٨ ساعت کار مداوم با باتری داخلی 


