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  بسمه تعالی

  ءبها استعالمشرایط 
  

 ، هـــاي ارتوپـــدي  یکاشـــتن" خریـــددر نظـــر دارد نســـبت بـــه    مجتمـــع بیمارســـتانی شهیدبهشـــتی کاشـــان   
ــرجري،ن ــتیرانک روســ ــرم یوپالســ ــورت، میو تــ ــک وصــ ــو انواعفــ ــاي تعــ ــل  ضیپروتزهــ ــت(مفصــ  و) یآرتروپالســ

ازطریــق  ذیصــالح  شــرکتهاي  زا )مطــابق لیســت پیوســت  ( مــورد نیــاز یــک ســاله خــود     "  کســاتورفی اکســترنال
ــا  ــتعالم به ــد    ءاس ــدام نمای ــت اق ــی اس ــناد     مقتض ــق اس ــه دقی ــمن مطالع ــذاريض ــرایط ،  واگ ــت و , ش ــف قیم تخفی
ــنهادي  ــداکثر   پیشـ ــتی حـ ــدارك در خواسـ ــایر مـ ــراه سـ ــود را بهمـ ــت اداري روز  خـ ــان وقـ ــا پایـ ــورخ   دوتـ ــنبه مـ شـ

ارســـال  حراســـت واحـــد  -قطـــب راونـــديکیلـــومتر ســـه بلـــوار  –بـــا پســـت پیشـــتاز بـــه نشـــانی کاشـــان  4/4/97
  . نمایند 

   :شرایط عمومی  -الف
اداره کـل تجهیـزات   داراي ثبـت رسـمی و مجـوز فعالیـت از      کارپیشنهاد دهنده باید ضمن توانایی مالی و فنی براي انجام  -1

فتـوکپی برابـر اصـل و    تصویر مدارك ایـن بنـد بصـورت    . باشد  هاي الزم و همچنین تاییدیه پزشکی وزارت بهداشت و درمان 
  .        ممهور به مهر و امضا شرکت در پاکت ب ارسال گردد

واصل شده باشد ، پذیرفته و سـایر پیشـنهادات واصـله بعـد ازتـاریخ       بیمارستانبه دبیرخانه در مهلت مقرر پیشنهاداتی که  -2
  . مذکور ، ترتیب اثر داده نمی شود 

دي که در اسناد پیش بینی شده باشد ، نمی توانند بیش از یک پیشـنهاد تسـلیم   هیچ یک از شرکت کنندگان بجز در موار -3
  . کنند 

مـدت   و برابـر این مدت حـداکثر بـراي یـک بـار     . روز به استثناء ایام تعطیل می باشد  20مدت اعتبار پیشنهاد ها حداکثر  -4
  . قابل تمدید خواهد بود ) بیست روز دیگر ( پیش بینی شده 

  . می باشد  کارفرماارایه پیشنهاد به منزله قبول اختیارات و تکالیف تعیین شده از سوي  تعالم بهاواسشرکت در  -5
کلیه کسورات قانونی ناشی از قرارداد بعهده شرکت طرف قرارداد بوده و دانشگاه در مواردیکه مکلـف بـه کسـر آنهـا باشـد ،       -6

  . ود اقدام و از صورتحسابهاي پرداختی به شرکت کسر خواهد نم
بـه   استعالم بهـا ریال بابت سپرده شرکت در  پنجاه میلیونریال بحروف  50,000,000پیشنهاد دهندگان می بایست مبلغ  -7

واریـز و فـیش    بیمارستان شهید بهشتیبنام  شهید بهشتی کاشان بیمارستان شعبه رفاه  نزد بانک 67478712شماره حساب  
بـه عقـد قـرارداد نشـوند ، سـپرده شـرکت در       و یا نفر دوم حاضـر   استعالمرتیکه برنده آنرا در پاکت الف ارسال نمایند ، در صو

  . ضبط خواهد شد  کارفرماآنها به نفع  استعالم
کلیه مدارك درخواستی بشرح ذیل را در پاکت هاي جداگانه الك و مهر شده بگذارند و همه پاکت ها را ، شرکت کنندگان  -8

  . رگشت نخواهد بود بضمناً محتویات پاکت ب قابل . ارسال نمایند  در لفاف مناسب و الك و مهرشده
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  استعالمپاکت الف شامل تضمین شرکت در 

  : پاکت ب شامل 
اساسنامه شرکت و آخرین آگهی تغییرات و لیست سهام داران شرکت با ذکر سهام آنها ممهور بـه مهـر و امضـا مجـاز      -

  شرکت
 تاییدیه هاي الزم تصویر مجوز فعالیت ، رتبه بندي و سایر -
 رزومه کاري شرکت  -

به عـدد و   به همراه میزان تخفیف پیشنهادي اسناد استعالم بها و پیوست هاي آن ممهور به مهر و امضا مجاز شرکت: پاکت ج 
   حروف بطور خوانا و بدون قلم خوردگی

 "وصرفااقدام  وبررسی آن ودن پاکات بنسبت به گش استعالم بهاسپرده شرکت در  ابتدا پاکات الف مفتوح و پس از کنترل -9
  پیشنهاد قیمت افرادي بازگشایی می گردد که پاکات الف وب آنها موردتایید باشد

بعنـوان  کارفرمـا  با رعایـت صـرفه و صـالح     پیشنهادارزیابی و مناسب ترین پیشنهادات واصله پس از بازگشایی پاکت ج ،  -10
نفرات اول و دوم تا زمان عقد قرارداد نگهداري و سـپرده هـاي سـایر شـرکت هـا       استعالمبرنده اعالم و سپرده هاي شرکت در 

  . مسترد می گردد 
بعـد از  ) به استثناء ایام تعطیل ( روز کاري  هفت مکلف است قبل از انعقاد قرارداد و حداکثر ظرف مدت استعالم بهابرنده  -11

 کارفرمـا در غیر اینصورت . اقدام نماید  قرارداددرصد مبلغ کل  پنجنسبت به تسلیم ضمانت انجام تعهدات معادل  کارفرمااعالم 
  . از انقضاء مهلت مقرر ، تعهدي براي انعقاد قرارداد نخواهد داشت  پس
و بشرط تسلیم ضمانت نامه انجام تعهـدات توسـط    استعالم بهاشرایط عمومی  3ظرف مدت مقرر  در بند  کارفرماچنانچه  -12

درخواسـت   "کتبـا اقدام به عقد قرارداد ننماید ، شرکت برنده مختار است استرداد ضمانت نامه هاي خـودرا  ،  استعالم بهابرنده 
  . نماید 

  . د نکه مشمول قانون منع مداخله کارکنان در معامالت دولتی نمی باش نمودنداقرار  استعالم بهاشرکت کنندگان در    -13
   

  شرایط اختصاصی استعالم بها  - ب
درسـامانه     داخـل  تولیـد  ارتوپـدي  هـاي  کاشـتنی  جهـت  درمانی مرکز/داروخانه به فروش قیمت حداکثر اینکه به هتوج با -1

www.imed.ir نماید خریداري تر نازل بهاي با را اقالم این دارد نظر در مرکز این است، شده تعیین.  
 وارد شـرکت  رسـمی  نماینده یا داخلی کیفیت با هاي کننده تولید معتبر نماینده یا کننده تولید بایست می کننده شرکت-2

 .باشد داشته را ... و نیل ، پالك ، پیچ جمله از مرکز ارتوپدي هاي عمل نیاز مورد تمامی اقالم تأمین توانایی و بوده کننده
برنـده   چنـین هم. اقدام نماید نیاز مورد هاي ست نمودن مستقر و تأمین به نسبت وقت اسرع در بایست می استعالم برنده -3

 مرکـز  ایـن  عمـل  دراتـاق  خود هزینه هاي الزم باآموزش  ارائه تکنسین هاي خود را جهتدر صورت نیاز می بایست  استعالم
 . نماید حاضر

  .گردد مجتمع این پزشکی تجهیزات فنی مسئول تحویل مربوطه برچسب عدد 2 همراه به اقالم فاکتور است ضروري
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 بایسـت  مـی  باشد، مصوب قیمت فاقد که مرکز این بیماران عمل جهت داخل تولید استیدرخوتجهیزات  کاشتنی نوع هر -4

  . گردد ارائه کننده فروش تولید قیمت با حداکثر
 ..و جـذبی  اینترفـرانس  هـاي  پـیچ  مانند( مصوب هاي قیمت لیست از خارج وارداتی درخواستی ارتوپدي کاشتنی نوع هر-5

 .گردد ارائه بازار قیمت نازلترین با باید مجتمعاین  بیماران عمل جهت
 میسـر  همکـاري  ادامـه  استعالم، برنده توسط شده ارائه خدمات و کاال کیفیت از مجموعه نارضایتی درصورت است بدیهی -6

  .باشد نمی
  .شده باشد ارستان همراه با فاکتور قیمت مشخصدرخواست بیم بر اساستخفیفات ارائه شده به صورت کاالیی و  -7
رت ارائه پیشنهاد در خصوص تحویل وسایل جراحی و ست جراحی به عنوان تخفیف توسـط شـرکت کننـده میـزان     در صو -8

  .ریالی به صورت دقیق مشخص شده و ترجیحآ کیفیت و برند مورد درخواست بیمارستان تحویل داده شود
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Offer یشنھادیپ  نوع اقالم تعداد مورد نیاز قیمت  

  PCFپیچ نات   16    

 یک سانتی متر 2.0آرچ بار سیستم  31    

 ) کراسلینگ(اتصال عرضی   3    

 ACLنخ پرمیکرون در عمل  1اتیباند سوزن  3    

 اره و دریل ارتوپدي 21    

 اندکپ  کونچر اینترالك   57    

 استیل 15mmاندکپ تیبیا  62    

 استیل 15mmاندکپ فمورال  16    

 تیتانیوم MFNاندکپ نیل فمور  3    

س بی بار  9ایمپلنت فک و صورت پالك مینی ال شکل  1    
 چپ 

  4فک و صورت  مستقیم مندیبل بابار  2.3ایمپلنت کامپرشن  2    

  6فک و صورت  مستقیم مندیبل بابار  2.3ایمپلنت کامپرشن  2    

 استرایکر) نات(بالکر  18    

  4.9کونچر اینترالك ) پیچ(بولت  178    

 اتیتانیوم فمور 45/5mm MFNبولت اینترالك  4    

 تیتانیوم  70/50mm MFNبولت اینترالك  2    

 تیتانیوم  90کانولیتد  MFN 6.4mmبولت کنچر  6    

 متر سانتی 5/2*5/1م  م 6/0پچ گورتکس 2    

 سوراخه  10استیل  3.5توبوالر قطر  1.3پالك  1    

 سوراخه  11استیل  3.5توبوالر قطر  1.3پالك  1    

 سوراخه  4استیل  3.5توبوالر قطر  1.3پالك  1    

 سوراخه  6استیل  3.5توبوالر قطر  1.3پالك  7    

 سوراخه  7استیل  3.5توبوالر قطر  1.3پالك  6    

 سوراخه  8استیل  3.5والر قطر توب 1.3پالك  6    

 سوراخه  6تیتانیوم  3.5توبوالر قطر  1.3پالك  1    
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 سوراخه  7تیتانیوم  3.5توبوالر قطر  1.3پالك  1    

 سوراخه  5تیتانیوم  3.5توبوالر الکینگ قطر  1.3پالك  3    

 سوراخه  6تیتانیوم  3.5توبوالر الکینگ قطر  1.3پالك  8    

 سوراخه  7تیتانیوم  3.5توبوالر الکینگ قطر  1.3ك پال 2    

 سوراخه  8تیتانیوم  3.5توبوالر الکینگ قطر  1.3پالك  3    

 سوراخه  9تیتانیوم  3.5توبوالر الکینگ قطر  1.3پالك  1    

 سوراخ  8- 9توبوالر ناودانی  1/3پالك  2    

 سوراخ  5-7ناودانی  3.5توبوالر 1/3پالك  7    

 نرو  4.5سوراخه  12پالك  1    

 سوراخ استیل  11سبک  DCP 3.5پالك  1    

 سوراخ استیل  12سبک  DCP 3.5پالك  1    

 سوراخ استیل  6سبک  DCP 3.5پالك  8    

 سوراخ استیل  7سبک  DCP 3.5پالك  10    

 سوراخ استیل  8سبک  DCP 3.5پالك  4    

 سوراخه استیل  10ریکانسترکشن  3.5پالك  2    

 سوراخه استیل  7ریکانسترکشن  3.5پالك  2    

 سوراخه استیل  8ریکانسترکشن  3.5پالك  2    

 سوراخ ال شکل بار بلند ایمن ایجاز 4پالك  1    

 سوراخ چپ  9-10کالویکل   5پالك  1    

 تیت 2.7سوراخ سیستم  4مستقیم انگشتی   DCPپالك  3    

 تیت 2.7سوراخ سیستم  5مستقیم انگشتی   DCPپالك  3    

  95سوراخ استیل برل  7مینی   DCSپالك  1    

 سوراخه استیل  10الکینگ  DCSپالك  1    

 سوراخه استیل  12الکینگ  DCSپالك  1    

 سوراخه استیل  6الکینگ  DCSپالك  1    

 سوراخه استیل  8الکینگ  DCSپالك  3    

 25mm 6برل  95الکینگ چهارونیم  DCSپالك  2    
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 سوراخ 

 سوراخه استیل  2غیرالکینگ  DHS 4.5پالك  1    

 سوراخه استیل  4غیرالکینگ  DHS 4.5پالك  2    

 سوراخه استیل  10الکینگ  DHS 4.5پالك  2    

 سوراخه استیل  12الکینگ  DHS 4.5پالك  1    

 ستیل سوراخه ا 14الکینگ  DHS 4.5پالك  1    

 سوراخه استیل  16الکینگ  DHS 4.5پالك  1    

 سوراخه استیل  4الکینگ  DHS 4.5پالك  48    

 سوراخه تیتانیوم  4الکینگ  DHS 4.5پالك  1    

 سوراخه استیل  5الکینگ  DHS 4.5پالك  4    

 سوراخه استیل  6الکینگ  DHS 4.5پالك  2    

 وراخه استیل س 7الکینگ  DHS 4.5پالك  1    

 سوراخه استیل  8الکینگ  DHS 4.5پالك  1    

 سوراخ  8تیتانیوم الکینگ  DHSپالك  1    

 38mmسوراخ 2-4بارل 135الکینگ  DHSپالك  6    

 38mmسوراخ 4بارل 135الکینگ  DHSپالك  8    

 38 سوراخ بارل 2- 4الکینگ  DHSپالك  2    

 سوراخ راست و چپ 8- 10 کالویکل ترقوه    Sپالك  2    

 سوراخ راست و چپ 9- 10کالویکل ترقوه     Sپالك  1    

 سوراخه راست استیل  6شکل کالویکل هوك  Sپالك  1    

 سوراخه چپ استیل 8شکل کالویکل هوك  Sپالك  1    

 تیتانیوم 1.5سیستم ) 2+3(سوراخ  5شکل  Tپالك  3    

 تیتانیوم 1.5سوراخ سیستم  4شکل  Xپالك  6    

 تیتانیوم 1.5سوراخ سیستم  5شکل  Yپالك  4    

 تیتانیوم 1.5سوراخ سیستم  6شکل  YYپالك  1    

 تی 1.5سوراخ سیستم  10پالك آناتومیکال اوربیتال فلور  3    

 تانیومتی 1.5سوراخ سیستم  13پالك آناتومیکال اوربیتال فلور  1    
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 انیومتیت 1.5سوراخ سیستم  8تال فلور پالك آناتومیکال اوربی 1    

 تیتانیوم 2.0سیستم ) 2*6(سوراخ  12پالك استروت  2    

 تیتانیوم 2.0سیستم ) 2*6(سوراخ  12پالك استروت  1    

 تیتانیوم 1.5سیستم ) 2*8(سوراخ  16پالك استروت  0    

 تیتانیوم ) پس سري(پالك اکسیپیتال پروانه اي  1    

 تیتانیوم 2.0سوراخ راست سیستم  7ك ال با زاویه پال 1    

 تانیومتی 2.0سوراخ چپ سیستم  5پالك ال با زاویه با فاصله  2    

   2.0سوراخ راست سیستم  5پالك ال با زاویه با فاصله  1    

 سوراخه استیل  5چپ  4.5پالك ال پلیت  1    

 یومیتانت 1.5چپ سیستم ) 2+3(سوراخ  5پالك ال سخت  2    

 تیتانیوم 2.0سوراخ چپ سیستم  5پالك ال سخت  4    

 تیتانیوم 2.0سوراخ راست سیستم  5پالك ال سخت  8    

 میلی متري 2سوراخ بابار 6پالك اوربیتال  1    

 سوراخه چپ تیتانیوم  4پالك اولنار الکینگ  2    

 سوراخه راست تیتانیوم  4پالك اولنار الکینگ  1    

سوراخ چپ سیستم  5+10پالك بازسازي فکی ال زاویه دار  2    
2 

 سوراخ راست سیستم  6+14پالك بازسازي فکی ال زاویه دار  1    

  تیتانیوم  1.5سیستم  12سوراخ سایز  6پالك برهول کاور  6    

  تیتانیوم  1.5سیستم  15سوراخ سایز  6پالك برهول کاور  16    

  تیتانیوم  1.5سیستم  17سوراخ سایز  6ر پالك برهول کاو 22    

 تیتانیوم  1.5سیستم  17سوراخ سایز  6پالك برهول کاور  2    

 تیتانیوم  1.5سیستم  24سوراخ سایز  6پالك برهول کاور  10    

  تیتانیوم  1.5سیستم  24سوراخ سایز  6پالك برهول کاور  7    

  1.6پالك برهول میکرو سایز بزرگ  49    

 سوراخ چپ استیل  11پالك پروگزیمال تیبیا لترال  1    

 سوراخ چپ استیل  5پالك پروگزیمال تیبیا لترال  5    
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                                                                          کتر  بهشتی                                                                                                                   مجتمع بیمارستانی شهید د                        
 سوراخ چپ تیتانیوم  5پالك پروگزیمال تیبیا لترال  3    

 سوراخ راست استیل  5پالك پروگزیمال تیبیا لترال  2    

 راست تیتانیوم سوراخ  5پالك پروگزیمال تیبیا لترال  1    

 سوراخ چپ تیتانیوم  7پالك پروگزیمال تیبیا لترال  3    

 سوراخ راست استیل  7پالك پروگزیمال تیبیا لترال  2    

 سوراخ چپ استیل  9پالك پروگزیمال تیبیا لترال  2    

 سوراخ چپ تیتانیوم  9پالك پروگزیمال تیبیا لترال  1    

سوراخه  3الکینگ لترال  3.5روس پالك پروگزیمال هوم 2    
 یومتیتان

سوراخه  4الکینگ لترال  3.5پالك پروگزیمال هومروس  2    
 یومتیتان

سوراخه  5الکینگ لترال  3.5پالك پروگزیمال هومروس  1    
 یومتیتان

 سوراخه استیل  4الکینگ  4.5پالك تی  2    

 سوراخه استیل  5الکینگ  4.5پالك تی  1    

 سوراخه استیل  6الکینگ  4.5پالك تی  4    

 سوراخه استیل  7الکینگ  4.5پالك تی  1    

 سوراخه استیل  8الکینگ  4.5پالك تی  1    

 سوراخ بی بار 6پالك تی شکل  2    

 سوراخ  4پالك تی الکینگ  1    

 سوراخه تیتانیوم  3پالك تی مینی الکینگ  5    

 سوراخه تیتانیوم  4نگ پالك تی مینی الکی 2    

 سوراخه تیتانیوم  5پالك تی مینی الکینگ  2    

 سوراخه تیتانیوم  6پالك تی مینی الکینگ  1    

 سوراخه تیتانیوم  7پالك تی مینی الکینگ  1    

 سوراخه تیتانیوم  8پالك تی مینی الکینگ  4    

ل بار سوراخ ال شک 4پالك تیتانیوم جراحی فک و صورت  3    
 بلند 

 سوراخه چپ استیل  5مدیال  3.5پالك دیستال تیبیا  1    

 سوراخه چپ استیل  7مدیال  3.5پالك دیستال تیبیا  4    
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 سوراخه راست استیل  7مدیال  3.5پالك دیستال تیبیا  3    

 سوراخه چپ استیل  9مدیال  3.5پالك دیستال تیبیا  1    

 سوراخه راست استیل  9مدیال  3.5پالك دیستال تیبیا  1    

 سوراخه چپ استیل  5پالك دیستال تیبیا مدیال  4    

 سوراخه چپ تیتانیوم  5پالك دیستال تیبیا مدیال  3    

 سوراخه راست تیتانیوم  5پالك دیستال تیبیا مدیال  2    

 سوراخه چپ استیل  7پالك دیستال تیبیا مدیال  1    

 سوراخه چپ تیتانیوم  7تیبیا مدیال  پالك دیستال 3    

 سوراخه راست استیل  7پالك دیستال تیبیا مدیال  5    

 سوراخه راست تیتانیوم  7پالك دیستال تیبیا مدیال  1    

 سوراخه چپ استیل  9پالك دیستال تیبیا مدیال  3    

 سوراخه استیل  4پالك دیستال رادیوس  1    

 سوراخه تیتانیوم  6یوس الکینگ پالك دیستال راد 1    

 سوراخه چپ استیل  11پالك دیستال فمورال لترال  1    

 سوراخه راست استیل  11پالك دیستال فمورال لترال  3    

 سوراخه چپ تیتانیوم  13پالك دیستال فمورال لترال  1    

 سوراخه چپ استیل  5پالك دیستال فمورال لترال  1    

 سوراخه راست استیل  5ستال فمورال لترال پالك دی 1    

 سوراخه راست تیتانیوم  5پالك دیستال فمورال لترال  1    

 سوراخه چپ استیل  7پالك دیستال فمورال لترال  3    

 سوراخه چپ تیتانیوم  7پالك دیستال فمورال لترال  2    

 سوراخه راست استیل  7پالك دیستال فمورال لترال  1    

 سوراخه راست تیتانیوم  7پالك دیستال فمورال لترال  2    

 سوراخه چپ استیل  9پالك دیستال فمورال لترال  2    

 سوراخه چپ تیتانیوم  9پالك دیستال فمورال لترال  1    

 سوراخه راست استیل  9پالك دیستال فمورال لترال  2    

 تیتانیوم  سوراخه راست 9پالك دیستال فمورال لترال  1    
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                                                                          کتر  بهشتی                                                                                                                   مجتمع بیمارستانی شهید د                        
 4الکینگ دورسال لترال  3.5پالك دیستال هومروس  2    

 سوراخه 
 4الکینگ دورسال لترال  3.5پالك دیستال هومروس  2    

 سوراخه 
 5الکینگ دورسال لترال  3.5پالك دیستال هومروس  1    

 سوراخه 
 6الکینگ دورسال لترال  3.5پالك دیستال هومروس  2    

 سوراخه 
 7الکینگ دورسال لترال  3.5پالك دیستال هومروس  2    

 سوراخه 
 سوراخه راست  4الکینگ مدیال  3.5پالك دیستال هومروس  2    

 سوراخه راست  5الکینگ مدیال  3.5پالك دیستال هومروس  1    

 سوراخه تیتانیوم  15پالك ریکانس مستقیم  1    

   )س  9- 12(  3.5پالك ریکانستراکشن  3    

 سوراخ  4- 8پالك ریکانستراکشن مینی 3    

 سوراخه تیتانیوم  11پالك ریکانسترکشن الکینگ  1    

 سوراخه تیتانیوم  12پالك ریکانسترکشن الکینگ  1    

 سوراخه استیل  16پالك ریکانسترکشن الکینگ  1    

 سوراخه تیتانیوم  5پالك ریکانسترکشن الکینگ  2    

 سوراخه تیتانیوم  7یکانسترکشن الکینگ پالك ر 1    

 سوراخه استیل  8پالك ریکانسترکشن الکینگ  2    

 سوراخ  5الکینگ 3.5پالك زائده آرنج اولکرانون  1    

 سوراخه استیل  10الکینگ  4.5پالك سبک  4    

 سوراخه استیل  11الکینگ  4.5پالك سبک  3    

 راخه استیل سو 15الکینگ  4.5پالك سبک  1    

 سوراخه استیل  6الکینگ  4.5پالك سبک  1    

 سوراخه استیل  7الکینگ  4.5پالك سبک  4    

 سوراخه استیل  8الکینگ  4.5پالك سبک  4    

 سوراخه استیل  9الکینگ  4.5پالك سبک  1    

 سوراخ  6) پالك گردنی(پالك سرویکال  1    

 سوراخ  4) ك گردنیپال(  30-24پالك سرویکال  1    
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 سوراخ  4) پالك گردنی(  24-33پالك سرویکال  8    

 سوراخ  6) پالك گردنی(  45پالك سرویکال  1    

 سوراخ  4) پالك گردنی(  24- 30پالك سرویکال 2    

 سوراخه استیل  11الکینگ  4.5پالك سنگین  1    

 سوراخه استیل  12الکینگ  4.5پالك سنگین  1    

 سوراخه استیل  14الکینگ  4.5پالك سنگین  2    

 تیتانیوم 2.0سوراخ سیستم  3+3شکل  Tپالك فکی  1    

 تیتانیوم 2.0سوراخ سیستم  5شکل  Tپالك فکی  1    

 تیتانیوم 2.0سوراخ سیستم  5شکل  Yپالك فکی  1    

 متیتانیو 2.0سوراخ سیستم  4پالك فکی کوچک باریک  4    

 متیتانیو 2.0سوراخ سیستم  5ك فکی کوچک باریک پال 1    

 متیتانیو 2.0سوراخ سیستم  6پالك فکی کوچک باریک  1    

سوراخ  4پالك فکی کوچک باریک با فاصله در مرکز  1    
  2سیستم

سوراخ سیستم  6پالك فکی کوچک باریک با فاصله در مرکز  1    
2 

 2سوراخ سیستم  5مرکز پالك فکی کوچک پهن با فاصله در  1    

 2سوراخ سیستم  6پالك فکی کوچک پهن با فاصله در مرکز  1    

 نیومتیتا 2.0سوراخ با فاصله سیستم  4پالك فکی مستقیم  3    

 60mmپالك کالکانئوس   1    

 Iسوراخه راست و چپ نوع  6پالك کالکانئوس بیژن تیتانیوم  1    

 اخه چپ استیل سور 4پالك کالویکل هوك  2    

 سوراخه چپ تیتانیوم  4پالك کالویکل هوك  2    

 سوراخه راست استیل  4پالك کالویکل هوك  1    

 سوراخه چپ تیتانیوم  5پالك کالویکل هوك  2    

 سوراخه راست تیتانیوم  5پالك کالویکل هوك  1    

 سوراخه چپ استیل  6پالك کالویکل هوك  1    

 سوراخه چپ تیتانیوم  6ویکل هوك پالك کال 2    
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 سوراخه راست استیل  6پالك کالویکل هوك  1    

 تیتانیوم  26mmپالك گردنی قدامی  1    

 تیتانیوم  28mmپالك گردنی قدامی  1    

 سوراخ  8استیل  DCSپالك الکینگ   1    

   LCPسوراخه  7استیل  3.5پالك الکینگ  6    

   LCPسوراخه  8استیل  3.5 پالك الکینگ 1    

   LCPسوراخه  10تیتانیوم  3.5پالك الکینگ  3    

   LCPسوراخه  12تیتانیوم  3.5پالك الکینگ  3    

   LCPسوراخه  6تیتانیوم  3.5پالك الکینگ  2    

   LCPسوراخه  7تیتانیوم  3.5پالك الکینگ  19    

   LCPخه سورا 8تیتانیوم  3.5پالك الکینگ  13    

   LCPسوراخه  9تیتانیوم  3.5پالك الکینگ  1    

 سوراخ   8تا  4مینی  3.5پالك الکینگ  25    

 سوراخ   6مینی  3.5پالك الکینگ  3    

 سوراخ   8مینی  3.5پالك الکینگ  1    

 سوراخ   11تا  9مینی  3.5پالك الکینگ  2    

 تیتانیوم سوراخه  7سبک  4.5پالك الکینگ  1    

 سوراخه تیتانیوم  8سبک  4.5پالك الکینگ  2    

 سوراخه تیتانیوم  9سبک  4.5پالك الکینگ  1    

 سوراخه تیتانیوم 10سنگین  4.5پالك الکینگ  1    

 سوراخ  9- 13برید سنگین  5و  4.5پالك الکینگ  3    

 س استیل 9- 10سبک   5.0و4.5پالك الکینگ  1    

 سوراخ استیل  LCP 10-9سبک  5.0و4.5الکینگ  پالك 4    

 سوراخ DCS 4.5 14-12پالك الکینگ  2    

 38mmس  DHS - 4.5 4-2پالك الکینگ  3    

 سوراخ استیل  10چپ  3.5پالك الکینگ پروگزیمال تیبیا  1    

 سوراخ  5- 13  4.5پالك الکینگ پروگزیمال تیبیا  3    
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                                                                          کتر  بهشتی                                                                                                                   مجتمع بیمارستانی شهید د                        
 سورراخ 12تا  4تیبیا 4.5مال الترال پالك الکینگ پروگزی 3    

  3- 10* 3.5پالك الکینگ پروگزیمال هومروس   3    

 سوراخ 11- 13پالك الکینگ دیستال چپ فمور   1    

  T-plateسوراخ   3-4پالك الکینگ دیستال رادیوس  2    

 پالك الکینگ دیستال فمور  چهارونیم   1    

 تمام سایزها  پالك الکینگ دیستال فمور 1    

سوراخ راست 5-6 - 8تیبیا 4.5پالك الکینگ دیستال مدیال  4    
L 

 سوراخ چپ 6-12پالك الکینگ دیستال مدیال تیبیا   10    

 سوراخ LCP  10 -9پنج /پالك الکینگ سبک چهارونیم 2    

 سوراخ LCP  8 -6پنج /پالك الکینگ سبک چهارونیم 4    

 سوراخ  5- 4ل  هوك پالك الکینگ کالویک 1    

 سوراخ   13-12پالك الکینگ مینی  1    

 سوراخ 3-14چپ  3.5پالك الکینگ هومروس دیستال  2    

 سوراخ  14- 16سنگین   4.5پالك الکینگ 1    

 سوراخ  13- 9سنگین  4.5و4پالك الکینگ 1    

 تیتانیوم 2.0سوراخ سیستم 10پالك مستقیم  1    

 تیتانیوم 2.0سوراخ سیستم  4پالك مستقیم  7    

 تیتانیوم 2.0سوراخ سیستم  6پالك مستقیم  6    

 تیتانیوم 1.5سوراخه سیستم  10پالك مستقیم انگشتی  1    

 تیتانیوم 2.0سوراخه سیستم  5پالك مستقیم انگشتی  1    

 تیتانیوم 2.0سوراخه سیستم  6پالك مستقیم انگشتی  1    

 نیومتیتا 2.4سوراخ سیستم  4ازسازي فکی پالك مستقیم ب 1    

 نیومتیتا 2.4سوراخ سیستم  4پالك مستقیم بازسازي فکی  1    

 نیومتیتا 2.4سوراخ سیستم  6پالك مستقیم بازسازي فکی  1    

 یومتیتان 2.4سوراخ سیستم  8پالك مستقیم بازسازي فکی  5    

 انیومتیت 1.5سوراخ سیستم 10پالك مستقیم سخت  1    

 تیتانیوم 1.5سوراخ سیستم 12پالك مستقیم سخت  3    
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 تیتانیوم 1.5سوراخ سیستم  2پالك مستقیم سخت  7    

 تیتانیوم 1.5سوراخ سیستم  4پالك مستقیم سخت  12    

 تیتانیوم 1.5سوراخ سیستم  6پالك مستقیم سخت  9    

 تانیومتی 1.5سوراخ سیستم  4پالك مستقیم سخت با فاصله  4    

 تانیومتی 1.5سوراخ سیستم  6پالك مستقیم سخت با فاصله  2    

 تیتانیوم 1.5سیستم  10*10پالك مش کانتورایبل  6    

 تیتانیوم 1.5سیستم  10*10پالك مش کانتورایبل  4    

 تیتانیوم 1.5سیستم  20*20پالك مش کانتورایبل  3    

 تیتانیوم 1.5م سیست 5*5پالك مش کانتورایبل  7    

 تیتانیوم 1.5سیستم  5*5پالك مش کرانیوپالستی  1    

 تیتانیوم 1.5سیستم  10*10پالك مش مثلثی  2    

 تیتانیوم 1.5سیستم  5*5پالك مش مثلثی  1    

 تیتانیوم 1.5سیستم  10*10پالك مش مثلثی کرانیوپالستی  2    

 اخه سور 6واي بابار  1.6پالك میکرو دبل  1    

 سوراخه مستقیم بی بار 4پالك مینی  3    

  DCPسوراخ  5پالك مینی  1    

  DCP 3.5سوراخه 6پالك مینی  1    

  DCP 3.5سوراخ   7پالك مینی  3    

 س بی بار راست  7پالك مینی ال شکل  2    

 سوراخه باردار بامیله 2مستقیم  1.6پالك نرو  8    

 تیتانیوم 2.0سیستم  HSوراخ س10پالك هاللی  1    

 تیتانیوم 2.0سیستم  HSسوراخ  8پالك هاللی  3    

 تیتانیوم 1.5سوراخ سیستم 10پالك هاللی سخت  1    

 تیتانیوم 1.5سوراخ سیستم  12پالك هاللی سخت  1    

 تیتانیوم 1.5سوراخ سیستم  6پالك هاللی سخت  1    

 تیتانیوم 1.5تم سوراخ سیس 8پالك هاللی سخت  3    

 سوراخ سیستم  6پالك هاللی فکی کوچک با فاصله در مرکز  3    
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                                                                          کتر  بهشتی                                                                                                                   مجتمع بیمارستانی شهید د                        
 سوراخ سیستم  8پالك هاللی فکی کوچک با فاصله در مرکز  1    

  2mmسوراخه با بار  8پلیت اوربیتال با میله  1    

 سوراخ  11براي بازسازي مندیبل ) ریکانس(پلیت مستقیم  1    

 سوراخ  13براي بازسازي مندیبل ) ریکانس(تقیم پلیت مس 1    

  سوراخ  4تیتانیوم  2mmپلیت مستقیم با میله  1    

  سوراخ  6تیتانیوم  2mmپلیت مستقیم با میله  1    

  2mmسوراخه  20پلیت مستقیم بدون میله  1    

 دمینرال بن  5ccپودر استخوان   18    

 بن  دمینرال10ccپودر استخوان  50    

 دمینرال بن  20ccپودر استخوان  2    

  1.6پیچ  جنرال سلف دریل  14    

  تیتانیوم  10دریل طول - سلف تپ IMFپیچ  1    

  تیتانیوم  11دریل طول - سلف تپ IMFپیچ  17    

  تیتانیوم  13دریل طول - سلف تپ IMFپیچ  38    

  تیتانیوم  14دریل طول - سلف تپ IMFپیچ  7    

  تیتانیوم  15دریل طول - سلف تپ IMFپیچ  8    

  تیتانیوم  16دریل طول - سلف تپ IMFپیچ  6    

  تیتانیوم  8دریل طول - سلف تپ IMFپیچ  4    

  تیتانیوم  9دریل طول - سلف تپ IMFپیچ  2    

   13- 16دریل تیتانیوم طول &سلف تپ  IMFپیچ  6    

 تیتانیوم  4.0*12پدیکوالر پلی اگزیال  PCFپیچ  2    

  تیتانیوم  3.5*14الر پلی اگزیال پدیکو PCFپیچ  4    

 تیتانیوم  3.5*14پدیکوالر پلی اگزیال  PCFپیچ  33    

 تیتانیوم  4.0*14پدیکوالر پلی اگزیال  PCFپیچ  35    

 تیتانیوم  3.5*16پدیکوالر پلی اگزیال  PCFپیچ  29    

 تیتانیوم  4.0*16اگزیال پدیکوالر پلی  PCFپیچ  17    

 تیتانیوم  3.5*18پدیکوالر پلی اگزیال  PCFپیچ  1    



  
                                                                                     علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان                                                                                      دانشگاه                  

                                                                          کتر  بهشتی                                                                                                                   مجتمع بیمارستانی شهید د                        
 تیتانیوم  4.0*22پدیکوالر پلی اگزیال  PCFپیچ  6    

 تیتانیوم  3.5*24پدیکوالر پلی اگزیال  PCFپیچ  2    

 تیتانیوم  3.5*26پدیکوالر پلی اگزیال  PCFپیچ  3    

 تیتانیوم  3.5*28پلی اگزیال پدیکوالر  PCFپیچ  2    

   9و  7شماره   2.3mmپیچ امرژنسی  10    

 استیل  28mmطول  4.9پیچ بولت الکینگ  2    

 استیل  30mmطول  4.9پیچ بولت الکینگ  12    

 استیل  34mmطول  4.9پیچ بولت الکینگ  22    

 استیل  36mmطول  4.9پیچ بولت الکینگ  69    

 استیل  38mmطول  4.9بولت الکینگ پیچ  14    

 استیل  40mmطول  4.9پیچ بولت الکینگ  31    

 استیل  42mmطول  4.9پیچ بولت الکینگ  87    

 استیل  44mmطول  4.9پیچ بولت الکینگ  54    

 استیل  48mmطول  4.9پیچ بولت الکینگ  28    

 استیل  55mmطول  4.9پیچ بولت الکینگ  9    

 استیل  60mmطول  4.9پیچ بولت الکینگ  5    

 استیل  65mmطول  4.9پیچ بولت الکینگ  3    

  PCFگردنی پلی اگزیال کوتاه ' 4پیچ پدیکوالر  8    

 نات+  PCFگردنی پلی اگزیال کوتاه ' 4پیچ پدیکوالر  30    

 نات +   40- 50*6و6.5پیچ پدیکوالر پلی اگزیال  بلند سایز  6    

 نات +  40- 50*6و6.5پیچ پدیکوالر پلی اگزیال  بلند سایز  46    

 نات+ سنتز  6*45پیچ پدیکوالر پلی اگزیال بلند   6    

  بلوکر + پیچ پدیکوالر پلی اگزیال بلند  8    

 به همراه نات استرایکر 6.5پیچ پدیکوالر پلی اگزیال بلند  22    

 نات +  35-40* 5.5یز پیچ پدیکوالر پلی اگزیال بلند سا 4    

  45mmطول  6.5پیچ پدیکوالر پلی اگزیال پدیکال کوتاه  10    

  35mmطول  4.5پیچ پدیکوالر پلی اگزیال ریداگشن بلند  9    



  
                                                                                     علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان                                                                                      دانشگاه                  

                                                                          کتر  بهشتی                                                                                                                   مجتمع بیمارستانی شهید د                        
  40mmطول  4.5پیچ پدیکوالر پلی اگزیال ریداگشن بلند  1    

  35mmطول  5.5پیچ پدیکوالر پلی اگزیال ریداگشن بلند  10    

  40mmطول  5.5پیچ پدیکوالر پلی اگزیال ریداگشن بلند  49    

  45mmطول  5.5پیچ پدیکوالر پلی اگزیال ریداگشن بلند  24    

  50mmطول  5.5پیچ پدیکوالر پلی اگزیال ریداگشن بلند  4    

  35mmطول  6.5پیچ پدیکوالر پلی اگزیال ریداگشن بلند  7    

  40mmطول  6.5ی اگزیال ریداگشن بلند پیچ پدیکوالر پل 87    

  45mmطول  6.5پیچ پدیکوالر پلی اگزیال ریداگشن بلند  378    

  45mmطول  6.5پیچ پدیکوالر پلی اگزیال ریداگشن بلند  8    

  50mmطول  6.5پیچ پدیکوالر پلی اگزیال ریداگشن بلند  87    

  55mmطول  6.5 پیچ پدیکوالر پلی اگزیال ریداگشن بلند 9    

  40mmطول  7.5پیچ پدیکوالر پلی اگزیال ریداگشن بلند  1    

  45mmطول  7.5پیچ پدیکوالر پلی اگزیال ریداگشن بلند  1    

  55mmطول  7.5پیچ پدیکوالر پلی اگزیال ریداگشن بلند  1    

  بلوکر + پیچ پدیکوالر پلی اگزیال کوتاه  4    

  6.5mmنات  + لی اگزیال النگ آرمپیچ پدیکوالر پ 4    

 پیچ پدیکوالر پلی اگزیال النگ ارم تیتانیوم به همرا نات   101    

 ) شرکت استرایکر(پیچ پدیکوالر پلی اگزیال النگ  1    

  40mmطول  5.5پیچ پدیکوالر منواگزیال ریداکشن بلند  2    

  45mmل طو 6.5پیچ پدیکوالر منواگزیال ریداکشن بلند  6    

 نات+  PCFگردنی پلی اگزیال کوتاه ' 3.5پیچ پدیکوالر 8    

 16سایز  3.5پیچ پالك سرویکال  9    

 تیتانیوم  10طول  4.0پیچ پالك گردنی قطر  3    

 تیتانیوم  12طول  4.0پیچ پالك گردنی قطر  4    

 2mm  hippایمپلنت فک وصورت    IMFپیچ تیتانیوم 18    

   2mm  hippایمپلنت فک وصورت    IMFپیچ تیتانیوم 18    

 تیتانیوم خود ضرب  2.7پیچ جنرال ساده غیر جزبی  25    



  
                                                                                     علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان                                                                                      دانشگاه                  

                                                                          کتر  بهشتی                                                                                                                   مجتمع بیمارستانی شهید د                        
  تیتانیوم  11- 12طول  2mmتپ  &پیچ جنرال سلف دریل  9    

  38-39) نئون پیچ(پیچ دنس  1    

   4mm) مهره گردنی(پیچ سرویکال  10    

   4mm) مهره گردنی(پیچ سرویکال  4    

 ) مهره گردنی(پیچ سرویکال  36    

  5- 7میلیمتري تیتانیوم شماره  1.6پیچ سلف دریل  322    

 تیتانیوم  100mmطول  6.5*16پیچ کانوله  1    

 تیتانیوم  105mmطول  6.5*16پیچ کانوله  1    

 تیتانیوم  110mmطول  6.5*16پیچ کانوله  1    

 تیتانیوم  40mmطول  6.5*16پیچ کانوله  1    

 تیتانیوم  70mmطول  6.5*16پیچ کانوله  2    

 تیتانیوم  85mmطول  6.5*16پیچ کانوله  3    

 تیتانیوم  90mmطول  6.5*16پیچ کانوله  4    

 تیتانیوم  95mmطول  6.5*16پیچ کانوله  1    

 یوم تیتان 50mmطول  7*16پیچ کانوله  1    

 تیتانیوم  100mmطول  6.5*32پیچ کانوله  1    

 تیتانیوم  105mmطول  6.5*32پیچ کانوله  3    

 تیتانیوم  110mmطول  6.5*32پیچ کانوله  1    

 تیتانیوم  50mmطول  6.5*32پیچ کانوله  1    

 تیتانیوم  55mmطول  6.5*32پیچ کانوله  1    

 تیتانیوم  60mm طول 6.5*32پیچ کانوله  5    

 تیتانیوم  65mmطول  6.5*32پیچ کانوله  2    

 تیتانیوم  70mmطول  6.5*32پیچ کانوله  4    

 تیتانیوم  75mmطول  6.5*32پیچ کانوله  10    

 تیتانیوم  75mmطول  6.5*32پیچ کانوله  1    

 تیتانیوم  80mmطول  6.5*32پیچ کانوله  13    

 تیتانیوم  80mmطول  6.5*32پیچ کانوله  3    



  
                                                                                     علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان                                                                                      دانشگاه                  

                                                                          کتر  بهشتی                                                                                                                   مجتمع بیمارستانی شهید د                        
 تیتانیوم  85mmطول  6.5*32پیچ کانوله  7    

 تیتانیوم  90mmطول  6.5*32پیچ کانوله  7    

 تیتانیوم  95mmطول  6.5*32پیچ کانوله  6    

 تیتانیوم  70mmطول  7*32پیچ کانوله  1    

 تیتانیوم  80mmطول  7*32پیچ کانوله  1    

 تیتانیوم  40mmکوتاه طول  4.5وله پیچ کان 5    

 تیتانیوم  42mmکوتاه طول  4.5پیچ کانوله  1    

 تیتانیوم  44mmکوتاه طول  4.5پیچ کانوله  2    

 تیتانیوم  46mmکوتاه طول  4.5پیچ کانوله  5    

 تیتانیوم  48mmکوتاه طول  4.5پیچ کانوله  2    

 تیتانیوم  50mmکوتاه طول  4.5پیچ کانوله  12    

 تیتانیوم  56mmکوتاه طول  4.5پیچ کانوله  3    

 تیتانیوم  58mmکوتاه طول  4.5پیچ کانوله  2    

 20- 60تیتانیوم  4mو 3.5پیچ کانولیتد دبل ترد  4    

 تیتانیوم دبل تریدد 7m*30-130پیچ کانولیته  8    

 استیل  DHSپیچ کمپرشن  58    

 تیتانیوم  DHSپیچ کمپرشن  1    

 DHS  36mmپیچ کمپرشن نیل  22    

 استیل  55mmطول  6.5*16پیچ کنسلوس  1    

 استیل  60mmطول  6.5*16پیچ کنسلوس  1    

 استیل  65mmطول  6.5*16پیچ کنسلوس  1    

 تیتانیوم  65mmطول  6.5*16پیچ کنسلوس  1    

 استیل  70mmطول  6.5*16پیچ کنسلوس  1    

 استیل  85mmطول  6.5*16پیچ کنسلوس  1    

 تیتانیوم  45mmطول  6.5*32پیچ کنسلوس  2    

 استیل  50mmطول  6.5*32پیچ کنسلوس  1    

 استیل  60mmطول  6.5*32پیچ کنسلوس  6    



  
                                                                                     علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان                                                                                      دانشگاه                  

                                                                          کتر  بهشتی                                                                                                                   مجتمع بیمارستانی شهید د                        
 تیتانیوم  70mmطول  6.5*32پیچ کنسلوس  3    

 استیل  75mmطول  6.5*32پیچ کنسلوس  1    

 تیتانیوم  75mmطول  6.5*32پیچ کنسلوس  3    

 استیل  80mmطول  6.5*32پیچ کنسلوس  2    

 استیل  90mmطول  6.5*32پیچ کنسلوس  2    

 استیل  95mmطول  6.5*32پیچ کنسلوس  2    

 استیل  70mmطول 6.5*32پیچ کنسلوس  1    

 40-40- 35فول ترد سایز 4پیچ کنسلوس  9    

 تیتانیوم  14mmفول ترد طول  4لوس پیچ کنس 2    

 استیل  16mmفول ترد طول  4پیچ کنسلوس  1    

 تیتانیوم  16mmفول ترد طول  4پیچ کنسلوس  6    

 استیل  18mmفول ترد طول  4پیچ کنسلوس  7    

 تیتانیوم  18mmفول ترد طول  4پیچ کنسلوس  9    

 ل استی 20mmفول ترد طول  4پیچ کنسلوس  9    

 تیتانیوم  20mmفول ترد طول  4پیچ کنسلوس  6    

 استیل  22mmفول ترد طول  4پیچ کنسلوس  5    

 تیتانیوم  22mmفول ترد طول  4پیچ کنسلوس  1    

 استیل  24mmفول ترد طول  4پیچ کنسلوس  3    

 تیتانیوم  24mmفول ترد طول  4پیچ کنسلوس  1    

 استیل  26mmترد طول فول  4پیچ کنسلوس  3    

 تیتانیوم  28mmفول ترد طول  4پیچ کنسلوس  1    

 استیل  30mmفول ترد طول  4پیچ کنسلوس  4    

 تیتانیوم  30mmفول ترد طول  4پیچ کنسلوس  12    

 استیل  35mmفول ترد طول  4پیچ کنسلوس  7    

 تیتانیوم  35mmفول ترد طول  4پیچ کنسلوس  10    

 استیل  40mmفول ترد طول  4پیچ کنسلوس  10    

 تیتانیوم  40mmفول ترد طول  4پیچ کنسلوس  8    



  
                                                                                     علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان                                                                                      دانشگاه                  

                                                                          کتر  بهشتی                                                                                                                   مجتمع بیمارستانی شهید د                        
 استیل  45mmفول ترد طول  4پیچ کنسلوس  10    

 تیتانیوم  45mmفول ترد طول  4پیچ کنسلوس  5    

 استیل  50mmفول ترد طول  4پیچ کنسلوس  14    

 تیتانیوم  50mmفول ترد طول  4پیچ کنسلوس  4    

 استیل  55mmفول ترد طول  4پیچ کنسلوس  2    

 تیتانیوم  55mmفول ترد طول  4پیچ کنسلوس  3    

 استیل  60mmفول ترد طول  4پیچ کنسلوس  14    

 تیتانیوم  60mmفول ترد طول  4پیچ کنسلوس  1    

 استیل  65mmفول ترد طول  4پیچ کنسلوس  8    

 استیل  70mmفول ترد طول  4لوس پیچ کنس 8    

 تیتانیوم  70mmفول ترد طول  4پیچ کنسلوس  8    

 استیل  75mmفول ترد طول  4پیچ کنسلوس  4    

 استیل  16mmنیم رزوه طول  4پیچ کنسلوس  2    

 استیل  18mmنیم رزوه طول  4پیچ کنسلوس  2    

 استیل  20mmنیم رزوه طول  4پیچ کنسلوس  3    

 استیل  22mmنیم رزوه طول  4پیچ کنسلوس  1    

 استیل  35mmنیم رزوه طول  4پیچ کنسلوس  3    

 استیل  40mmنیم رزوه طول  4پیچ کنسلوس  4    

 تیتانیوم  40mmنیم رزوه طول  4پیچ کنسلوس  1    

 استیل  45mmنیم رزوه طول  4پیچ کنسلوس  2    

 استیل  50mmه طول نیم رزو 4پیچ کنسلوس  11    

 تیتانیوم  50mmنیم رزوه طول  4پیچ کنسلوس  2    

 استیل  60mmنیم رزوه طول  4پیچ کنسلوس  4    

 استیل  65mmنیم رزوه طول  4پیچ کنسلوس  1    

 استیل  70mmنیم رزوه طول  4پیچ کنسلوس  2    

 65-110فول  سایز6.5و6و 4.5پیچ کنسلوس  6    

 4mm 28-14فول ترد  6.5و4.5کنسلوس پیچ  9    



  
                                                                                     علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان                                                                                      دانشگاه                  

                                                                          کتر  بهشتی                                                                                                                   مجتمع بیمارستانی شهید د                        
 4mm 60-30فول ترد  6.5و4.5پیچ کنسلوس  21    

   4m*26-22پیچ کنسلوس  2    

 تیتانیوم  50mmفول ترد طول  6.5پیچ کنسلوس  1    

 تیتانیوم  60mmفول ترد طول  6.5پیچ کنسلوس  2    

 تیتانیوم  75mmفول ترد طول  6.5پیچ کنسلوس  2    

 تیتانیوم  80mmفول ترد طول  6.5پیچ کنسلوس  3    

 نیم تردد  6.5mmپیچ کنسلوس  1    

 فول ترد  20- 60پیچ کنسلوس چهارونیم و شش و نیم  3    

 استیل  100mmطول  6.5پیچ کنسلوس الکینگ  1    

 استیل  70mmطول  6.5پیچ کنسلوس الکینگ  1    

 25-100 4.5و 5پیچ کنسلوس الکینگ سایز  36    

 استیل  40mmطول  5پیچ کنسلوس الکینگ فول  1    

 استیل  50mmطول  5پیچ کنسلوس الکینگ فول  2    

 4*30- 60شش و نیم  &پیچ کنسلوس نیم ترید چهارونیم  11    

 استیل  40mmفول 6.5پیچ کنسلوس 1    

 استیل  60mmفول 6.5پیچ کنسلوس 3    

 استیل  70mmفول 6.5پیچ کنسلوس 4    

 استیل  80mmفول 6.5پیچ کنسلوس 3    

 استیل  85mmفول 6.5پیچ کنسلوس 3    

   1.5سیستم  10دریل طول - پیچ کورتکس چهارسو سلف تپ 4    

  2.0سیستم  10دریل طول - پیچ کورتکس چهارسو سلف تپ 5    

   2.4سیستم  10دریل طول - پیچ کورتکس چهارسو سلف تپ 21    

   2.0سیستم  11دریل طول - پیچ کورتکس چهارسو سلف تپ 60    

   2.0سیستم  12دریل طول - پیچ کورتکس چهارسو سلف تپ 2    

   2.4سیستم  12دریل طول - پیچ کورتکس چهارسو سلف تپ 34    

   2.4سیستم  12دریل طول - پیچ کورتکس چهارسو سلف تپ 10    

   2.0سیستم  13یل طول در- پیچ کورتکس چهارسو سلف تپ 47    



  
                                                                                     علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان                                                                                      دانشگاه                  

                                                                          کتر  بهشتی                                                                                                                   مجتمع بیمارستانی شهید د                        
   2.0سیستم  14دریل طول - پیچ کورتکس چهارسو سلف تپ 12    

   2.4سیستم  14دریل طول - پیچ کورتکس چهارسو سلف تپ 11    

   2.0سیستم  15دریل طول - پیچ کورتکس چهارسو سلف تپ 10    

   2.0سیستم  17دریل طول - پیچ کورتکس چهارسو سلف تپ 11    

   1.5سیستم  4دریل طول - کورتکس چهارسو سلف تپ پیچ 22    

   1.5سیستم  5دریل طول - پیچ کورتکس چهارسو سلف تپ 488    

   1.5سیستم  5دریل طول - پیچ کورتکس چهارسو سلف تپ 11    

   1.5سیستم  6دریل طول - پیچ کورتکس چهارسو سلف تپ 148    

   2.0ستم سی 6دریل طول - پیچ کورتکس چهارسو سلف تپ 5    

   1.5سیستم  7دریل طول - پیچ کورتکس چهارسو سلف تپ 142    

   1.5سیستم  7دریل طول - پیچ کورتکس چهارسو سلف تپ 10    

   2.0سیستم  7دریل طول - پیچ کورتکس چهارسو سلف تپ 163    

   2.0سیستم  7دریل طول - پیچ کورتکس چهارسو سلف تپ 2    

   1.5سیستم  8دریل طول - سلف تپپیچ کورتکس چهارسو  12    

   1.5سیستم  8دریل طول - پیچ کورتکس چهارسو سلف تپ 12    

   2.0سیستم  8دریل طول - پیچ کورتکس چهارسو سلف تپ 9    

   2.4سیستم  8دریل طول - پیچ کورتکس چهارسو سلف تپ 4    

   1.5سیستم  9دریل طول - پیچ کورتکس چهارسو سلف تپ 13    

   2.0سیستم  9دریل طول - پیچ کورتکس چهارسو سلف تپ 127    

 10دریل امرژنسی طول -پیچ کورتکس شش ضلعی سلف تپ 1    

 16دریل امرژنسی طول -پیچ کورتکس شش ضلعی سلف تپ 1    

  2سیستم 10دریل طول -پیچ کورتکس شش ضلعی سلف تپ 6    

 سیستم 12دریل طول -پیچ کورتکس شش ضلعی سلف تپ 8    
2 

سیستم  14دریل طول -پیچ کورتکس شش ضلعی سلف تپ 1    
2 

سیستم  20دریل طول -پیچ کورتکس شش ضلعی سلف تپ 1    
2 

سیستم  22دریل طول -پیچ کورتکس شش ضلعی سلف تپ 4    
2 



  
                                                                                     علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان                                                                                      دانشگاه                  

                                                                          کتر  بهشتی                                                                                                                   مجتمع بیمارستانی شهید د                        
سیستم  24دریل طول -پیچ کورتکس شش ضلعی سلف تپ 4    

2 
 استیل  14mmطول  3.5پیچ کورتیکال  31    

 تیتانیوم  14mmطول  3.5پیچ کورتیکال  23    

 استیل  16mmطول  3.5پیچ کورتیکال  85    

 تیتانیوم  16mmطول  3.5پیچ کورتیکال  57    

 استیل  18mmطول  3.5پیچ کورتیکال  84    

 تیتانیوم  18mmطول  3.5پیچ کورتیکال  73    

 استیل  20mmطول  3.5پیچ کورتیکال  31    

 تیتانیوم  20mmطول  3.5پیچ کورتیکال  58    

 استیل  22mmطول  3.5پیچ کورتیکال  20    

 تیتانیوم  22mmطول  3.5پیچ کورتیکال  19    

 استیل  24mmطول  3.5پیچ کورتیکال  19    

 تیتانیوم  24mmطول  3.5پیچ کورتیکال  17    

 استیل  26mmطول  3.5پیچ کورتیکال  14    

 تیتانیوم  26mmطول  3.5پیچ کورتیکال  12    

 استیل  28mmطول  3.5پیچ کورتیکال  2    

 تیتانیوم  28mmطول  3.5پیچ کورتیکال  5    

 استیل  30mmطول  3.5پیچ کورتیکال  5    

 تیتانیوم  30mmطول  3.5پیچ کورتیکال  17    

 استیل  32mmطول  3.5پیچ کورتیکال  2    

 تیتانیوم  32mmطول  3.5پیچ کورتیکال  3    

 استیل  34mmطول  3.5پیچ کورتیکال  12    

 استیل  36mmطول  3.5پیچ کورتیکال  15    

 تیتانیوم  36mmطول  3.5پیچ کورتیکال  4    

 استیل  38mmطول  3.5پیچ کورتیکال  9    

 تیتانیوم  38mmطول  3.5پیچ کورتیکال  6    



  
                                                                                     علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان                                                                                      دانشگاه                  

                                                                          کتر  بهشتی                                                                                                                   مجتمع بیمارستانی شهید د                        
 استیل  40mmطول  3.5کورتیکال پیچ  15    

 تیتانیوم  40mmطول  3.5پیچ کورتیکال  11    

 استیل  44mmطول  3.5پیچ کورتیکال  3    

 استیل  46mmطول  3.5پیچ کورتیکال  2    

 تیتانیوم  46mmطول  3.5پیچ کورتیکال  3    

 استیل  50mmطول  3.5پیچ کورتیکال  6    

 تیتانیوم  50mmطول  3.5پیچ کورتیکال  3    

 استیل  60mmطول  3.5پیچ کورتیکال  1    

 تیتانیوم  60mmطول  3.5پیچ کورتیکال  4    

 3.5mm  34 -60پیچ کورتیکال  9    

  3.5mm 20-12پیچ کورتیکال  205    

 34-60سایز  3.5mmپیچ کورتیکال  32    

 اسوه 3.5mm 40-20پیچ کورتیکال  39    

 28- 40سایز  4.5پیچ کورتیکال  87    

 42- 60سایز  4.5پیچ کورتیکال  3    

  14- 26سایز  4.5پیچ کورتیکال  11    

 استیل  18mmطول  4.5پیچ کورتیکال  3    

 استیل  24mmطول  4.5پیچ کورتیکال  12    

 تیتانیوم  24mmطول  4.5پیچ کورتیکال  8    

 استیل  26mmطول  4.5پیچ کورتیکال  14    

 استیل  28mmطول  4.5پیچ کورتیکال  16    

 استیل  30mmطول  4.5پیچ کورتیکال  36    

 استیل  32mmطول  4.5پیچ کورتیکال  29    

 استیل  34mmطول  4.5پیچ کورتیکال  21    

 استیل  36mmطول  4.5پیچ کورتیکال  47    

 وم تیتانی 36mmطول  4.5پیچ کورتیکال  11    

 استیل  40mmطول  4.5پیچ کورتیکال  92    



  
                                                                                     علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان                                                                                      دانشگاه                  

                                                                          کتر  بهشتی                                                                                                                   مجتمع بیمارستانی شهید د                        
 استیل  42mmطول  4.5پیچ کورتیکال  33    

 استیل  44mmطول  4.5پیچ کورتیکال  16    

 استیل  46mmطول  4.5پیچ کورتیکال  8    

 استیل  48mmطول  4.5پیچ کورتیکال  6    

 استیل  50mmطول  4.5پیچ کورتیکال  8    

 استیل  58mmطول  4.5چ کورتیکال پی 1    

 استیل  60mmطول  4.5پیچ کورتیکال  2    

 استیل  70mmطول  4.5پیچ کورتیکال  2    

 تیتانیوم  26mmطول 4.5پیچ کورتیکال  7    

 تیتانیوم  28mmطول 4.5پیچ کورتیکال  6    

 تیتانیوم  30mmطول 4.5پیچ کورتیکال  13    

 تیتانیوم  32mmطول 4.5ال پیچ کورتیک 10    

 تیتانیوم  34mmطول 4.5پیچ کورتیکال  6    

 استیل  38mmطول 4.5پیچ کورتیکال  48    

 تیتانیوم  38mmطول 4.5پیچ کورتیکال  5    

 تیتانیوم  40mmطول 4.5پیچ کورتیکال  5    

 تیتانیوم  42mmطول 4.5پیچ کورتیکال  3    

 تیتانیوم  44mmطول 4.5پیچ کورتیکال  5    

 تیتانیوم  46mmطول 4.5پیچ کورتیکال  2    

 تیتانیوم  48mmطول 4.5پیچ کورتیکال  2    

 تیتانیوم  50mmطول 4.5پیچ کورتیکال  3    

 تیتانیوم  52mmطول 4.5پیچ کورتیکال  1    

 تیتانیوم  58mmطول 4.5پیچ کورتیکال  1    

  4.5mm 28-40ینگ پیچ کورتیکال غیرالک 11    

 3.5mm  64 -20پیچ کورتیکال الکینگ  24    

 70- 85سایز  4.5پیچ کورتیکال الکینگ  9    

 تیتانیوم  16mmطول  2.7پیچ الکینگ  1    



  
                                                                                     علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان                                                                                      دانشگاه                  

                                                                          کتر  بهشتی                                                                                                                   مجتمع بیمارستانی شهید د                        
 تیتانیوم  18mmطول  2.7پیچ الکینگ  2    

 تیتانیوم  20mmطول  2.7پیچ الکینگ  10    

 یتانیوم ت 24mmطول  2.7پیچ الکینگ  6    

 تیتانیوم  26mmطول  2.7پیچ الکینگ  4    

 تیتانیوم  28mmطول  2.7پیچ الکینگ  5    

 تیتانیوم  30mmطول  2.7پیچ الکینگ  8    

 تیتانیوم  32mmطول  2.7پیچ الکینگ  2    

 تیتانیوم  36mmطول  2.7پیچ الکینگ  4    

 تیتانیوم  40mmطول  2.7پیچ الکینگ  2    

 تیتانیوم  55mmطول  2.7پیچ الکینگ  1    

 20- 24سایز   3.5پیچ الکینگ  19    

  18تا  16سایز  3.5پیچ الکینگ  106    

 تیتانیوم  12mmطول  3.5پیچ الکینگ  6    

 استیل  14mmطول  3.5پیچ الکینگ  1    

 تیتانیوم  14mmطول  3.5پیچ الکینگ  10    

 استیل  16mmطول  3.5پیچ الکینگ  10    

 تیتانیوم  16mmطول  3.5پیچ الکینگ  39    

 استیل  18mmطول  3.5پیچ الکینگ  10    

 تیتانیوم  18mmطول  3.5پیچ الکینگ  94    

 استیل  20mmطول  3.5پیچ الکینگ  23    

 تیتانیوم  20mmطول  3.5پیچ الکینگ  77    

 یل است 22mmطول  3.5پیچ الکینگ  3    

 تیتانیوم  22mmطول  3.5پیچ الکینگ  20    

 استیل  24mmطول  3.5پیچ الکینگ  11    

 تیتانیوم  24mmطول  3.5پیچ الکینگ  16    

 تیتانیوم  26mmطول  3.5پیچ الکینگ  18    

 تیتانیوم  28mmطول  3.5پیچ الکینگ  11    



  
                                                                                     علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان                                                                                      دانشگاه                  

                                                                          کتر  بهشتی                                                                                                                   مجتمع بیمارستانی شهید د                        
 استیل  30mmطول  3.5پیچ الکینگ  5    

 تیتانیوم  30mmطول  3.5پیچ الکینگ  20    

 استیل  32mmطول  3.5پیچ الکینگ  3    

 تیتانیوم  32mmطول  3.5پیچ الکینگ  6    

 استیل  34mmطول  3.5پیچ الکینگ  8    

 تیتانیوم  34mmطول  3.5پیچ الکینگ  9    

 استیل  36mmطول  3.5پیچ الکینگ  22    

 تیتانیوم  36mmل طو 3.5پیچ الکینگ  9    

 استیل  38mmطول  3.5پیچ الکینگ  15    

 تیتانیوم  38mmطول  3.5پیچ الکینگ  7    

 استیل  40mmطول  3.5پیچ الکینگ  38    

 تیتانیوم  40mmطول  3.5پیچ الکینگ  28    

 استیل  42mmطول  3.5پیچ الکینگ  4    

 استیل  44mmطول  3.5پیچ الکینگ  25    

 تیتانیوم  44mmطول  3.5پیچ الکینگ  9    

 استیل  46mmطول  3.5پیچ الکینگ  9    

 تیتانیوم  46mmطول  3.5پیچ الکینگ  11    

 استیل  50mmطول  3.5پیچ الکینگ  18    

 تیتانیوم  50mmطول  3.5پیچ الکینگ  14    

 استیل  55mmطول  3.5پیچ الکینگ  2    

 تیتانیوم  55mmطول  3.5 پیچ الکینگ 1    

 استیل  60mmطول  3.5پیچ الکینگ  1    

 تیتانیوم  60mmطول  3.5پیچ الکینگ  8    

 تیتانیوم  65mmطول  3.5پیچ الکینگ  2    

 65-85*5  4.5پیچ الکینگ  10    

 5)*40- 48( سایز4.5mm 5پیچ الکینگ  49    

 30- 38 5پیچ الکینگ  48    



  
                                                                                     علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان                                                                                      دانشگاه                  

                                                                          کتر  بهشتی                                                                                                                   مجتمع بیمارستانی شهید د                        
 استیل  20mmطول  5کینگ پیچ ال 1    

 استیل  22mmطول  5پیچ الکینگ  1    

 استیل  24mmطول  5پیچ الکینگ  17    

 تیتانیوم  24mmطول  5پیچ الکینگ  14    

 استیل  26mmطول  5پیچ الکینگ  29    

 تیتانیوم  26mmطول  5پیچ الکینگ  15    

 استیل  28mmطول  5پیچ الکینگ  30    

 استیل  30mmطول  5پیچ الکینگ  38    

 تیتانیوم  30mmطول  5پیچ الکینگ  11    

 استیل  32mmطول  5پیچ الکینگ  23    

 تیتانیوم  32mmطول  5پیچ الکینگ  9    

 استیل  34mmطول  5پیچ الکینگ  26    

 تیتانیوم  34mmطول  5پیچ الکینگ  4    

 تیل اس 36mmطول  5پیچ الکینگ  54    

 تیتانیوم  36mmطول  5پیچ الکینگ  17    

 استیل  38mmطول  5پیچ الکینگ  47    

 تیتانیوم  38mmطول  5پیچ الکینگ  18    

 استیل  40mmطول  5پیچ الکینگ  84    

 تیتانیوم  40mmطول  5پیچ الکینگ  11    

 استیل  42mmطول  5پیچ الکینگ  28    

 تیتانیوم  42mmطول  5پیچ الکینگ  12    

 استیل  44mmطول  5پیچ الکینگ  15    

 تیتانیوم  44mmطول  5پیچ الکینگ  3    

 استیل  46mmطول  5پیچ الکینگ  2    

 استیل  48mmطول  5پیچ الکینگ  4    

 تیتانیوم  50mmطول  5پیچ الکینگ  7    

 استیل  55mmطول  5پیچ الکینگ  6    



  
                                                                                     علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان                                                                                      دانشگاه                  

                                                                          کتر  بهشتی                                                                                                                   مجتمع بیمارستانی شهید د                        
 تیتانیوم  55mmطول  5کینگ پیچ ال 9    

 استیل  60mmطول  5پیچ الکینگ  21    

 تیتانیوم  60mmطول  5پیچ الکینگ  15    

 استیل  65mmطول  5پیچ الکینگ  16    

 تیتانیوم  65mmطول  5پیچ الکینگ  15    

 استیل  70mmطول  5پیچ الکینگ  25    

 تیتانیوم  70mmطول  5پیچ الکینگ  12    

 استیل  75mmطول  5پیچ الکینگ  14    

 تیتانیوم  75mmطول  5پیچ الکینگ  8    

 استیل  80mmطول  5پیچ الکینگ  6    

 تیتانیوم  80mmطول  5پیچ الکینگ  13    

 استیل  85mmطول  5پیچ الکینگ  4    

 تیتانیوم  85mmطول  5پیچ الکینگ  1    

  یوم تیتان  PFNپیچ الکینگ  1    

 18-64 3.5پیچ الکینگ کورتیکال  200    

 5)*32-34(سایز  4.5پیچ الکینگ کورتیکال  27    

 )60-65*(5سایز  4.5پیچ الکینگ کورتیکال  7    

 تیتانیوم  28mmطول  5پیچ الکینگ کورتیکال  9    

 LCP )30 -24*(5پیچ الکینگ کورتیکال چهارونیم  61    

 LCP )36 -34*(5رتیکال چهارونیم پیچ الکینگ کو 1    

 LCP )42 -34*(5پیچ الکینگ کورتیکال چهارونیم  2    

 LCP )55 -50*(5پیچ الکینگ کورتیکال چهارونیم  3    

 استیل  45mmطول  4.5پیچ مالئوالر  11    

 استیل  50mmطول  4.5پیچ مالئوالر  2    

 استیل  55mmطول  4.5پیچ مالئوالر  2    

  55-80سایز 4.5پیچ مالئوالر  6    

  25- 50پیچ مالئوالر چهارونیم  سایز  2    



  
                                                                                     علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان                                                                                      دانشگاه                  

                                                                          کتر  بهشتی                                                                                                                   مجتمع بیمارستانی شهید د                        
- 17غیر جذبی  2mmپیچ مینی جنرال ساده فک و صورت  146    

 اي 7
   22سایز  2.7پیچ هربرت  2    

   1پین سایز  87    

 1.2پین سایز  40    

   1.5پین سایز  363    

 1.6پین سایز  53    

 1.8پین سایز  115    

 2پین سایز  732    

  2.5پین سایز  105    

  3پین سایز  82    

 3.5پین سایز  16    

 4پین سایز  22    

 4.5پین سایز  2    

  5پین سایز  75    

 6پین سایز  4    

 تراکشن استخوانی فلزي نعل اسبی 20    

 TEN 2.5تیتانیوم االستیک نیل  4    

 تیغ اره ارتوپدي 21    

  دمینرال  5ccچیپس آلوگرافت استخوان  5    

 10ccچیپس گرافت استخوان دمینرال  16    

  سنتز 15cm*6راد  2    

 سانت استرایکر 20راد  2    

 8cm PCF*3.2راد  4    

  100mmتیتانیوم طول  6راد  60    

  100mmتیتانیوم طول  6راد  3    

  150mmانیوم طول تیت 6راد  38    



  
                                                                                     علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان                                                                                      دانشگاه                  

                                                                          کتر  بهشتی                                                                                                                   مجتمع بیمارستانی شهید د                        
  200mmتیتانیوم طول  6راد  42    

  250mmتیتانیوم طول  6راد  2    

  300mmتیتانیوم طول  6راد  8    

  350mmتیتانیوم طول  6راد  1    

  400mmتیتانیوم طول  6راد  2    

  450mmتیتانیوم طول  6راد  2    

  500mmتیتانیوم طول  6راد  0    

   PCF 3.2*200mmراد  1    

   PCF 3.2*8mmراد  2    

 استرایکر 10cmخلف گردن طول  PCFراد  1    

  PCF 5.5*3.2راد اسپاینال  2    

  PCF 60*3.2راد اسپاینال  2    

 راد استرایکر 1    

 راد استرایکر یک سانت 41    

 200راد اکسترنال فیکساتور  3    

 استیل  15-25یکساتور راد اکسترنال ف 13    

 میلی متر 400راد اکسترنال فیکساتور  4    

 استیل  30-45راد اکسترنال فیکساتور  10    

 راد اکسترنال فیکساتور استیل  4    

 راد اکسترنال فیکساتور کربنی مشکی  8    

 تیتانیوم  200mmطول  3.2قطر  PCFراد انگل  2    

 نت سا 12راد تیتانیوم  2    

 سانت  6راد تیتانیوم  6    

   50سانت  6mmراد تیتانیوم  1    

   8cm*6راد تیتانیوم  8    

 سانت  10راد تیتانیوم طول  2    

 سانت  20راد تیتانیوم طول  4    



  
                                                                                     علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان                                                                                      دانشگاه                  

                                                                          کتر  بهشتی                                                                                                                   مجتمع بیمارستانی شهید د                        
 راد داینامیک کوتاه  2    

  راد صاف  2    

 تیتانیوم  100mmطول  3.2قطر  PCFراد مستقیم  13    

 تیتانیوم  200mmطول  3.2قطر  PCFراد مستقیم  2    

 تیتانیوم  50mmطول  3.2قطر  PCFراد مستقیم  2    

 تیتانیوم  70mmطول  3.2قطر  PCFراد مستقیم  8    

 تیتانیوم  80mmطول  3.2قطر  PCFراد مستقیم  2    

  10cm*5.5رادیونیون  1    

  14cm*5.5رادیونیون  1    

  16cm*5.5رادیونیون  4    

  20cm*5.5رادیونیون  2    

  22cm*5.5رادیونیون  2    

  6cm*5.5رادیونیون  2    

  8cm*5.5رادیونیون  2    

   70کراسلینگ ) رابط عرضی(ست  7    

 ست باي پوالر سیمانی  35    

 ست باي پوالر هیپ غیر سیمانی  4    

 آلومینیوم -لست تکمیل الیزاروف استی 5    

 آلومینیومی ) راد2+ شانز 6+ کلمپ 6(ست فیکساتور  1    

 تیتانیوم ) راد کوتاه+ شانز + کلمپ (ست فیکساتور مینی  2    

  ست کامل توتال نی سیمانی  38    

  ست کامل توتال هیپ سرامیکی  1    

  ست کامل توتال هیپ سیمانی  4    

  سیمانی ست کامل توتال هیپ غیر  2    

بالن +بالن کتتر+کیت(ست کامل کایفوپالستی یک طرفه  5    
 اکس

 ست کایفو پالستی دو طرفه 4    



  
                                                                                     علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان                                                                                      دانشگاه                  

                                                                          کتر  بهشتی                                                                                                                   مجتمع بیمارستانی شهید د                        
 سرمته  کوبلینگ دار کانولیتد 1    

  استیل  44.5طول  1.5سرمته  1    

  سرمته استیل جراحی فک و صورت و جمجمه  52    

  سرمته استیل جراحی فک و صورت و جمجمه  22    

 سرمته اینترالك کوبلینگ دار 2    

  کوبلینگ دار  کانولیتد  2.7سرمته بلند  1    

 میلی  5-4.5کوبلینگ دار  LCPسرمته بلند  127    

 سرمته بلند کوبلینگ دار 33    

 سرمته بلند کوبلینگ دار  کانولیتد 1    

 سرمته بلند کوبلینگ دار اینترالك 51    

  14/11راتور نوروسرجري یکبار مصرف سرمته پرفو 28    

  9/6سرمته پرفوراتور نوروسرجري یکبار مصرف  0    

 ENTسرمته فکی   7    

 سرمته فکی ریکانس  1    

  3.2سرمته کانولیته  13    

  4.5سرمته کانولیته  12    

   2.5سرمته کوبلینگ دار  69    

   2.7سرمته کوبلینگ دار  46    

   3.2سرمته کوبلینگ دار  101    

   4.3سرمته کوبلینگ دار  56    

   2سرمته معمولی  2    

  10BA40Dسرمته نوروسرجري  5    

   10BA60Dسرمته نوروسرجري  1    

  10BA50سرمته نوروسرجري گرد شیاردار  18    

   F 3/9 TA30سرمته نوروسرجري نیزه اي بلند  22    

   F 2/8 TA23نوروسرجري نیزه اي کوتاه سرمته  45    

 یک متر 0.5- 2سیم وایر ارتوپدي  2    



  
                                                                                     علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان                                                                                      دانشگاه                  

                                                                          کتر  بهشتی                                                                                                                   مجتمع بیمارستانی شهید د                        
 طول یک متر 0.4 -  0.5سیم وایر سایز  60    

 همراه آنتی بیوتیک 40grسیمان ارتوپدي  5    

  سیمان کایفوپالستی  3    

 استیل  5mmشانز اکسترنال فیکساتور  78    

 ACLفلیپ تک عمل  4    

 کراس لینک استرایکر 1    

  میلیمتر   52-62کراسلینک  2    

  42mmطول  DDTکراسلینک  8    

  60mmطول  DDTکراسلینک  7    

  80mmطول  DDTکراسلینک  6    

  PCF) اتصال عرضی(کراسلینگ  1    

 کلمپ اکسترنال فیکساتور تک قلو آبی آلومینیوم  4    

 اتور تک قلو استیل کلمپ اکسترنال فیکس 94    

 کلمپ اکسترنال فیکساتور دو قلو طالیی آلومینیوم  8    

 استیل  11کلمپ اکسترنال فیکساتور دوقلو  قطر  11    

 کلمپ تک اکسترنال فیکساتور 14    

 کلمپ دوقلو اکسترنال فیکساتور 1    

   10.2کلیپس آنوریسم دائم مستقیم  1    

 mm 28- 38 11ترالك ریم تیبیال این) نیل(کونچر  6    

    10*26- 38کونچر اینترالك  ریم تیبیا  21    

  9* 28- 38کونچر اینترالك تیبیا ریم     9    

 ) 28-38*(12کونچر اینترالك ریم تیبیا  1    

 )28- 46*(10کونچر اینترالك ریم فمور آنتی گرید   1    

 )280-460*(13د  کونچر اینترالك ریم فمور آنتی گری 4    

 تیتانیوم  MFN 36*11کونچر اینترالك فمور  2    

  46*11کونچر اینترالك فمور  2    

 تیتانیوم  MFN 42*12کونچر اینترالك فمور  1    



  
                                                                                     علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان                                                                                      دانشگاه                  

                                                                          کتر  بهشتی                                                                                                                   مجتمع بیمارستانی شهید د                        
  42*14کونچر اینترالك فمور  1    

  280-460آنتی گرید  12کونچر اینترالك فمور ریم  4    

   expandableز کیج باز شونده سینت 2    

  PLIF/TLIFخلفی کناري 28*7- 8کیج کمري  2    

  PLIF/TLIFکیج کمري خلفی کناري  3    

 استرایکر 14*5کیج گردنی پین دار  2    

  12*14*5کیج گردنی پین دار  3    

  13*15*5کیج گردنی پین دار  1    

  12*14*6کیج گردنی پین دار  8    

  14*14*6پین دار کیج گردنی  10    

  12*17*6کیج گردنی پین دار  3    

  12*14*7کیج گردنی پین دار  3    

  14*14*7کیج گردنی پین دار  1    

  12*17*7کیج گردنی پین دار  3    

  14*17*7کیج گردنی پین دار  2    

  Prodiscکیج گردنی  1    

   12- 16- 5کیج گردنی قدامی بلید دار  4    

   12*16*8کیج گردنی قدامی بلید دار  1    

 گاید الیو دار یک متري اینترالك  27    

 گاید بلند اینترالك  2    

 گاید پین   8    

  1.5گاید پین  3    

   150mmطول  1.5گاید پین  3    

   240mmطول  1.5گاید پین  7    

  240mmطول  2گاید پین  57    

   2.1-- 2.3 گاید پین 4    

   2.5گاید پین  26    



  
                                                                                     علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان                                                                                      دانشگاه                  

                                                                          کتر  بهشتی                                                                                                                   مجتمع بیمارستانی شهید د                        
  240mmطول  2.5گاید پین  20    

 ACLگاید پین در عمل  2    

 تري انگوالر ) میکرو مش(مش تیتانیوم  4    

 مش کف اوربیت سایز متوسط 1    

 سانت  8مش کیج استوانه اي  1    

 سوراخه مستقیم  باردار 4مینی پلیت  2    

 میل  2سوراخه مستقیم بی بار  8یت مینی پل 1    

 سوراخ 6مینی پلیت مستقیم بامیله تیتانیوم  7    

 تیتانیوم  PCFنات  132    

 نات تیتانیوم  702    

 DHS  4.5 *mm50-85نیل  14    

 استیل  100mmطول  DHS 4.5نیل  8    

 تیتانیوم  100mmطول  DHS 4.5نیل  1    

 استیل  105mmول ط DHS 4.5نیل  2    

 استیل  110mmطول  DHS 4.5نیل  2    

 استیل  115mmطول  DHS 4.5نیل  2    

 استیل  75mmطول  DHS 4.5نیل  2    

 استیل  80mmطول  DHS 4.5نیل  19    

 تیتانیوم  80mmطول  DHS 4.5نیل  1    

 استیل  85mmطول  DHS 4.5نیل  10    

 استیل  90mmطول  DHS 4.5نیل  7    

 استیل  95mmطول  DHS 4.5نیل  14    

  90-120الکینگ  DHSنیل  10    

 استیل  280mmطول  10نیل اینترالك تیبیا قطر  3    

 استیل  300mmطول  10نیل اینترالك تیبیا قطر  5    

 استیل  320mmطول  10نیل اینترالك تیبیا قطر  15    

 استیل  340mmطول  10قطر  نیل اینترالك تیبیا 14    



  
                                                                                     علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان                                                                                      دانشگاه                  

                                                                          کتر  بهشتی                                                                                                                   مجتمع بیمارستانی شهید د                        
 استیل  360mmطول  10نیل اینترالك تیبیا قطر  3    

 استیل  320mmطول  11نیل اینترالك تیبیا قطر  3    

 استیل  340mmطول  11نیل اینترالك تیبیا قطر  5    

 استیل  360mmطول  11نیل اینترالك تیبیا قطر  4    

 استیل  380mmطول  11نیل اینترالك تیبیا قطر  2    

 استیل  320mmطول  12نیل اینترالك تیبیا قطر  2    

 استیل  340mmطول  12نیل اینترالك تیبیا قطر  3    

 استیل  280mmطول  9نیل اینترالك تیبیا قطر  1    

 استیل  300mmطول  9نیل اینترالك تیبیا قطر  2    

 استیل  320mmطول  9نیل اینترالك تیبیا قطر  9    

 استیل  340mmطول  9نیل اینترالك تیبیا قطر  1    

 استیل  360mmطول  9نیل اینترالك تیبیا قطر  1    

 استیل  380mmطول  9نیل اینترالك تیبیا قطر  1    

 استیل  360mmطول  10نیل اینترالك فمورال قطر  1    

 ل استی 380mmطول  10نیل اینترالك فمورال قطر  1    

 استیل  380mmطول  11نیل اینترالك فمورال قطر  3    

 استیل  400mmطول  11نیل اینترالك فمورال قطر  2    

 استیل  360mmطول  12نیل اینترالك فمورال قطر  3    

 استیل  380mmطول  12نیل اینترالك فمورال قطر  4    

  استیل 400mmطول  12نیل اینترالك فمورال قطر  5    

 استیل  420mmطول  12نیل اینترالك فمورال قطر  1    

 استیل  400mmطول  13نیل اینترالك فمورال قطر  1    

 استیل  400mmطول  14نیل اینترالك فمورال قطر  1    

  آنتی روتیشن تیتانیوم   PFNنیل پروگزیمال فمور  1    

   34*10*90م تیتانیو  PFNنیل پروگزیمال فمور اسناندارد  1    

  استیل  2.0*44شماره  TENنیل تیتانیوم االستیک  6    

 واشر تیتانیوم  7    



  
                                                                                     علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان                                                                                      دانشگاه                  

                                                                          کتر  بهشتی                                                                                                                   مجتمع بیمارستانی شهید د                        
 تیتانیوم  13واشر شماره  35    

 استیل  7واشر شماره  3    

 تیتانیوم  7واشر شماره  6    

 ایمن ایجاز یک متر 0.5وایر فکی  11    

  


