
 09125245542:مدیر فروش                      09196717534:کارشناس فروش                               02155436443:دفتر مرکزی 

 

 

 601 ، واحد 6تهران ، نواب ، مرکز خرید و فروش تجهیزات پزشکی کشور ، مجتمع افرا ،طبقه 

                          09125245542مدیرفروش :               09016411661کارشناس فروش:                      02155436424دفتر مرکزی : 

 قیمت تعداد محصوالت

 دستکش
  

 107000 تاییOP Perfect  L M التکس بدون پودر 

 50000 تایی OP  L M 50التکس کم پودر 

 OP perfect S  109000التکس بدون پودر 

 SPA S L  114000التکس مالزی 

 M L S  170000نیتریل مای گالو مالزی آبی 

 OP L M S  195000مشکی نیتریل 

 OP    L M  85000ونیل 

 L M  92000ونیل چینی لیبرتون  

 165000 100 نیتریل نیتکس

 7900 200 دستکش جراحی ایرانی کم پودر

 8800 400 بدون پودر چینی دستکش جراحی 

   سرجی کردستکش جراحی بدون پودر 

 4500 100 دستکش پالستیکی

   ماسک

 550 50 ماسک سه الیه با کیفیت

 950 50 ماسک سه الیه وارداتی

 2050 25 اصل KF94ماسک سه بعدی 

 1550 25 ماسک سه بعدی معمولی

   البسه

 7800 1 گرم 38گان جراح 

 7000 1 گان بیمار

 14000 1 ست بیمار )گان ، کاله ، شلوار (

 850 100 کاله بیمار

 380 100 کاله آکاردئونی

 430 100 کاور کفش

 1300 100 کاور آستین

 مرکز تجهیزات پزشکی مدیکو 
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 18000 80عرض   14000 60عرض  1 رول ملحفه

 4400 10 رول ملحفه دو سر کش

 1900  حوله یکبار مصرف

   بیمارستانی

سر سوزن نارنجی ، آبی ، صورتی ، مشکی  

 سبز آوا
100 550 

 800 100 سرسوزن زرد  آوا

 1190با هم   5و  3 1000 سرنگ آوا

 890 2 5   920 1000 سرنگ سها

 1550 600 10سرنگ مینا  

 830 1400 2.5سرنگ مینا 

 890 900 5سرنگ مینا 

 نا موجود  900 حیات لویرالکسرنک 

 3200 1000 آنژیوکت ، آبی ، صورتی

 3050 1000 سبزآنژیوکت 

 1450 2000 اسکالپ سبز

 نا موجود  2000 اسکالپ سفید

 1480 2000 آبیاسکالپ 

 4400 500 ست سرم

 4300 سانتی 10* 5چسب حصیری  

 5800 عدد 1 2.5چسب ضد حساسیت 

 14000 عدد 1 2.5 چسب لکوپالست 

 950 عدد 1 چسب آنژیوکت

 30000 تایی 12 چسب شفاف اکسل

 6900 بسته 1 گرمی 100پنبه 

  عدد 1 لیتر 1بتادین 

 86000 عدد hepsun 1 لیتر  5 پزشکی  ژل

  عدد 1 لیتر 5پلی ژل 

 4100 تایی 140 اسپکلوم

 17000 تایی 40 میکرو ست

 70000 گرمی400 گرمی 400گاز غیر استریل 

 700 تایی 100 گاز استریل

 4250  زیر انداز بیمار

 500 هر سانت کشی باند
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 3100 8*6 6*8پانسمان ضد آب 

 4950  کیسه ادرار

   نخ بخیه

 17600 36 نخ کرومییک در انواع سایز ها راند و کات

 17800 36 نخ ویکریل در انواع سایز کات و راند

 8600 36 نخ نایلون همه سایز راند و کات

   )تخت ها (تجهیزات 

   موتوره 4تخت دیالیز 

   تخت جنرال جراحی

   و ژنیکو تخت زایمان 

   تخت بستری

   تخت معاینه

   )فشارسنج ها (لوازم عمومی 

  یک عدد M3فشارسنج دیجیتال امرون 

  یک عدد M2فشارسنج دیجیتال امرون 

  فشارسنج دیجیتال  بی ول

  فشارسنج دیجیتال  بی ول

   میکروالیف فشارسنج عقربه ای 

   فشارسنج عقربه ای زنیت مد

 تب سنج
  

  یک عدد تب سنج  دیجیتال بیورر

 
  یک عدد تب سنج دیجیتال  رزمکس

  یک عدد دیجیتال بی ول تب سنج 

  یک عدد تب سنج اکوارا

  عدد 1 تب سنج زیر زبانی

  تایی 12 تب سنج جیوه ای

   انواع واکر ها

 بستگی به نوع یک عدد واکر های ثابت

 بستگی به نوع یک عدد واکر های تاشو ساده

 بستگی به نوع یک عدد واکر های تاشو چرخ دار

   انواع ویلچیر
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 بستگی به نوع   ویلچیر ساده ایرانی

 بستگی به نوع   ساده ویلچیر خارجی 

 بستگی به نوع   برقی خارجی و ایرانیویلچیر 

   انواع بالش ها و تشک

   تشک برقی

   تشک مواج تخم مرغی

   تشک مواج سلولی

 450000 تایی 12 بالشت موج کوچک

 560000 تایی 8 بالشت موج بزرگ

 پشت گردنی

 
 49000 تایی 12

 48000 تایی 14 ایرینگ

   

 


