یاس
یکپارچه ،اطمینان بخش ،ساده

عینک هوشمند برای تزریقی بدون درد

یاس ،نرم فزاری با کاربری آسان و امکاناتی گسترده
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اطالعات مهمی برای کسب و کار شمـا داریـم . . .

هم اکنون در خبرنامه یاس عضو شوید

عینک هوشمند برای تزریقی بدون درد

که فایده عملی ندارند .اما شرکت  Evena Medicalاین طرز فکر را تغییر داده است.
شرکت  Evena Medicalعینکی هوشمند ساخته که می تواند محل عبور دقیق رگ ها را در زیر
پوست نشان دهد .تزریقات داخل وریدی (تزریقاتی که درون رگ انجام می شود) مهارتی است که نیازمند
تجربه زیاد دارد و در مورد نوزادان و سالمندان ،پیدا کردن محل دقیق رگ برای تزریق کار بسیار دشواری
است.
اگ ر این کار با موفقیت انجام نشود ممکن است پارگى رگ ها و کبودى پوست را به دنبال داشته باشد .اما
عینک  Eyes-Onمی تواند این مشکل را با استفاده از نور نزدیک به مادون قرمز  NIRو تکنولوژى
MOverioشرکت اپسون حل کند.
فناوری  Epson’s Moverioبه کار رفته در عینک  Eyes-Onمی تواند توضیحاتی در مورد
قسمتهای مختلف بدن را به صورت زنده نمایش دهد و یا به سیستم اطالعات پزشکی بیمارستان وصل

فرصتی مناسب برای شروعی دوباره و مطمئن

عده ای معتقد هستند عینک های هوشمند تنها جنبه سرگرمی دارند و گجت های گران قیمتی هستند

یاس
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شود .همچنین با نورهای چند طیفی مسیر واقعى عبور عروق در زیر پوست را مشخص مى کند.
 Eyes-Onدرگاه های ارتباطی بلوتوث ،وای فای و  3Gهم دارد که می تواند تصاویر ضبط شده را به
اشتراک گذارد.

آیا می دانید عمده مشکالت و اثر از دست دادن فرصت های مناسب به وجود می آید؟
 بسیاری از زیان های مالیاتی و حقوقی و  ...در اثر عدم اطالع از آخرین قوانین و مقررات است.

فرصت را از دست ندهید . . .

در خبرنامه یاس عضو شوید

یاس یک نرم افزار جامع در حوزه مالی ،صندوق ،فروش ،انبار ،دستمزد ،بودجه و بهای تمام شده است
(انتشار این مقاله به شکل موجود بالمانع است)
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 بسیاری از فرصت ها در اثر عدم آگاهی از اطالعیه ها و بخشنامه های جدید از دست می رود.
 بسیاری از مشکالت کسب و کار در اثر تغییرات سریع محیط اطراف و عدم اطالع ما از آخرین دستاوردهای دنیاست.
مشکالت بی شماری در اثر عدم استفاده از ابزار مناسب ،در زمان مناسب ایجاد می شوند.

