
شرکت  محترم ....................................
با سالم

8-       پیشنهادات به صورت تعداد کاالي اهدایی، در ازاي تعداد مورد نیازاعالم شده باشد.

2- این مجتمع در انتخاب و ارجاع سفارش هر یک از اقالم به صورت انتخابی مختار است.
3- جهت شرکت در استعالم می بایست کلیه ضمائم را مهر و امضا نموده و در پاکت در بسته ارسال نمائید.

4- فرم استعالم وقیمت پیشنهادي خود را در پاکت دربسته و ممهور به مهر شرکت به آدرس کاشان – کیلومتر 
3 بلوار قطب راوندي-  مجتمع بیمارستانی شهید دکتر بهشتی- واحد حراست ارسال نمائید. روي پاکت عبارت 

5- به استعالم هایی که خارج از فرمت ذیل به این مجتمع ارسال گردد ترتیب اثر داده نخواهد شد.
6-       شرکت محترم، نماینده رسمی شرکت وارد کننده/تولید کننده در سایت اداره تجهیزات باشد.

7-       قید کد IMED اقالم الزامی است.

بسمه تعالی
فرم استعالم بهاء

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان
مجتمع بیمارستانی شهید دکتر بهشتی

احتراما نظر به اینکه این مجتمع در نظر دارد تجهیزات و ملزومات پزشکی مصرفی  مورد نیاز  سه ماهه خود را 
1- کلیه کسورات قانونی بر عهده پیمانکار می باشد.



12اتیباند 5 تیپر کات سوزن 55  پرمیکرونلوازم پزشکی1
5اتیباند 5 سوزن 1 نخ پرمیکرون در عمل ACLلوازم پزشکی2
24اتیباند صفر  26 تیپر کات اتیکونلوازم پزشکی3
12پرولن 0/4راند نخ س17 کد 8557خارجیلوازم پزشکی4
36پرولن 0/5 راند نخ کرولین س 18 پیترز 90 سانتلوازم پزشکی5
12پرولن 0/5راندس17کد 8556 اتیکونلوازم پزشکی6
72پرولن 0/5راندنخ س 13کد 8710 اتیکونلوازم پزشکی7
36پرولن 0/6 سوزن 10 خارجی کرولنلوازم پزشکی8
150پرولن 0/7 نخ س 9/3 کد  8702 اتیکونلوازم پزشکی9
130پرولن 0/7 راند نخ کرولین س 8 پیترز (تاریخ بلند)لوازم پزشکی10
12پی دي اس 0/2 راند 31 خارجیلوازم پزشکی11
12پی دي اس 0/5 راندنخ (بیمه)خارجی 13 اتیکونلوازم پزشکی12
72سیلک 2.0 تاي طب لوازم پزشکی13
700سیلک 2.0 راند س-37لوازم پزشکی14
700سیلک 2.0 کات س-37 لوازم پزشکی15
100سیلک 3.0 راند س-26 نلوازم پزشکی16
100سیلک 3.0 کات س - 26  لوازم پزشکی17
100سیلک 4.0 راند س-19 لوازم پزشکی18
150سیلک 4.0 کات س- 19 لوازم پزشکی19
72سیلک 5.0 کات س- 16 لوازم پزشکی20
100سیلک صفر راند س-37 لوازم پزشکی21
500سیلک صفر کات س-37 نلوازم پزشکی22
100مونوکریل 0/4 کات س19 خارجیلوازم پزشکی23
200نایلون 2.0 راند س-37 لوازم پزشکی24
1500نایلون 2.0 کات س-37 لوازم پزشکی25
300نایلون 5.0 کات س-16 لوازم پزشکی26
2500نایلون 3.0 کات س-26 لوازم پزشکی27
500نایلون صفر لوپ راند س-37لوازم پزشکی28
500نایلون یک لوپ راند س-37 لوازم پزشکی29
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100ویکریل 2 (پی جی اي) راند س-37 نلوازم پزشکی30
1000ویکریل 2.0 راند پی جی ايلوازم پزشکی31
50ویکریل 3/0 راندلوازم پزشکی32
24ویکریل 4.0 (پی جی اي) راند س-19لوازم پزشکی33
400ویکریل یک راند س 37 لوازم پزشکی34
200ویکریل صفر (پی جی اي) راند س-37 لوازم پزشکی35
200کرومیک 2.0 راند س-37 لوازم پزشکی36
400کرومیک صفر راند لوازم پزشکی37
300کرومیک یک راند س-37 لوازم پزشکی38
30لوله تراشه اسپیرال 7.5لوازم پزشکی39
1000لوله تراشه  کافدار 7.5 لوازم پزشکی40
5لوله تراشه دبل لومن 39 چپلوازم پزشکی41
30لوله تراکئوستومی 7 لوازم پزشکی42
20لوله تراکئوستومی 7.5 بلوازم پزشکی43
1000لوله ساکشن جراحی آبی 25 لوازم پزشکی44
2000لوله ساکشن جراحی طوسی 30 لوازم پزشکی45
1000لوله ساکشن جراحی مشکی 35لوازم پزشکی46
35اکستنتشن تیوپ دو سرکانکتور150 سانتلوازم پزشکی47
700اکستنشن تیوب 110 سانت (ست کا)لوازم پزشکی48
4000اکستنشن تیوب 150 سانت(ست کا)لوازم پزشکی49
1000اکستنشن تیوپ 15 سانت(ست کا)لوازم پزشکی50
1000ایروي چهار  نارنجیلوازم پزشکی51
100ایروي دوصفر لوازم پزشکی52
700ایروي سه آبی لوازم پزشکی53
100ایروي صفر لوازم پزشکی54
100ایروي سه صفرلوازم پزشکی55
100چست تیوب 36 لوازم پزشکی56
200چست تیوپ 32لوازم پزشکی57
500چست باتللوازم پزشکی58
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5000سوند اکسیژن نازال جراحلوازم پزشکی59
100سوند پتزر 28 درن جراحی لوازم پزشکی60
100سوند پتزر 30 درن جراحی لوازم پزشکی61
100سوند رکتال 30  طوسی لوازم پزشکی62
50سوند فولی دو راه التکس 10 فولی کتلوازم پزشکی63
100سوند فولی دو راه التکس 12 فولی کتلوازم پزشکی64
600سوند فولی دو راه التکس 14 فولی کتلوازم پزشکی65
1000سوند فولی دو راه التکس 16 ریبللوازم پزشکی66
600سوند فولی دو راه التکس 18 فولی کتلوازم پزشکی67
10سوند تی تیوپ 12 لوازم پزشکی68
10سوند تی تیوپ 14لوازم پزشکی69
10سوند تی تیوپ 16 لوازم پزشکی70
10سوند تی تیوپ 18 لوازم پزشکی71
100سوند فولی دو راه التکس 20 فولی کتلوازم پزشکی72
50سوند فولی دو راه التکس 22 ریبللوازم پزشکی73
100سوند فولی دو راه التکس 6 فولی کتلوازم پزشکی74
50سوند فولی دو راه التکس 8  فولی کتلوازم پزشکی75
50سوند فولی سه راه  التکس 18 لوازم پزشکی76
100سوند فولی سه راه التکس 22 ریبللوازم پزشکی77
20سوند دبل جی 28*4لوازم پزشکی78
5سوند فوگارتی 3 آمبولکتومی PEROUSEلوازم پزشکی79
5سوند فوگارتی 4 آمبولکتومی PEROUSEلوازم پزشکی80
100سوند معده سفید 12لوازم پزشکی81
100سوند معده مشکی 10 لوازم پزشکی82
2000سوند معده نارنجی 16 لوازم پزشکی83
100درن پن رز 1/5سانت لوازم پزشکی84
100درن پن رز 2/5سانت لوازم پزشکی85
1000دوراهی ساکشن (فینگر تیپ) لوازم پزشکی86
60000ست تزریق سرملوازم پزشکی87
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5000ست تزریق خونلوازم پزشکی88
2000سوند نالتون سفید 12 لوازم پزشکی89
500سوند نالتون قرمز 18 لوازم پزشکی90
1000سوند نالتون مشکی 10لوازم پزشکی91
1000سوند نالتون نارنجی 16لوازم پزشکی92
3000فیدینگ تیوپ سبز 6 لوازم پزشکی93
20000میکروست   (با رابط تزریق)لوازم پزشکی94
70000هپارین الكلوازم پزشکی95
400همواك بزرگسال لوازم پزشکی96
10000یورین بگ (کیسه ادرار) 2L لوازم پزشکی97
2000یورین بگ اطفال پسرانه لوازم پزشکی98
3000یورین بگ اطفال دخترانه لوازم پزشکی99
500کلمپ بند ناف آبیلوازم پزشکی100
40000کاتتر ساکشن شماره 14 سبز لوازم پزشکی101
200کاندوم بگ 35لوازم پزشکی102
350کاندوم بگ25لوازم پزشکی103
8000وسیله شستشوي زخم (ایریگیتور)لوازم پزشکی104
7000اسکالپ وین آبی23لوازم پزشکی105
12000برانول آبی 22  لوازم پزشکی106
4000برانول زرد 24 لوازم پزشکی107
20000سرسوزن آبی 23 هتلینگ بخش ها108
20000سرسوزن مشکی 22 هتلینگ بخش ها109
6000سه راهی برانول آبیلوازم پزشکی110
1000سه راهی برانول قرمز بیچاکچیالرلوازم پزشکی111
1000سه راهی ساکشنلوازم پزشکی112
120اسپکلوم یکبار مصرف واژیناللوازم پزشکی113
30استرنوم ساپورت L لوازم پزشکی114
30استرنوم ساپورت XL لوازم پزشکی115
70اسلینگ & سواچ (ثابت کننده بازو و شانه) L لوازم پزشکی116
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60اسلینگ & سواچ (ثابت کننده بازو و شانه) Mلوازم پزشکی117
20اسلینگ & سواچ (ثابت کننده بازو و شانه) Sنلوازم پزشکی118
10کرست طبی کمري با کش دوبل XL لوازم پزشکی119
10کرست طبی کمري با کش دوبل XXL لوازم پزشکی120
1000تیغ بیستوري 22 لوازم پزشکی121
1500تیغ بیستوري 23لوازم پزشکی122
1000تیغ بیستوري ATP 24لوازم پزشکی123
30000چسب برانول هتلینگ بخش ها124
10000ترمومتر TPK چینیلوازم پزشکی125
7500چسب ضد حساسیت 1/4 حلقهلوازم پزشکی126
50000نوار گلوکومتر URiGHT + النستلوازم پزشکی127
1500پوآر نوزادان قرمز ایدآللوازم پزشکی128
1000چسب لکوپالست 1/8 حلقه ایرانیهتلینگ بخش ها129
100ترمینال تزریق سه راهیلوازم پزشکی130
10000تست اتوکالو (TST) کالس 6هتلینگ بخش ها131
100پلیت کوتر اطفال لوازم پزشکی132
2000پلیت کوتر بزرگسال لوازم پزشکی133
25000چست لید ECG بزرگسال هتلینگ بخش ها134
12000چست لید F55  SKIN TACTهتلینگ بخش ها135
1000دستبند نوزادلوازم پزشکی136
15000سرنگ 10cc هتلینگ بخش ها137
7000سرنگ 20ccهتلینگ بخش ها138
10000سرنگ 2cc هتلینگ بخش ها139
7000سرنگ 50cc هتلینگ بخش ها140
20000سرنگ 5cc هتلینگ بخش ها141
50سرنگ انژکتور آنژیوگرافیقلب و عروق142
10000سرنگ انسولین سر جدا *هتلینگ بخش ها143
7000سرنگ گاواژ وریدهتلینگ بخش ها144
50سوزن اسپاینال 19 (کرم) Dr.Jلوازم پزشکی145
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50سوزن اسپاینال 21 (سبز) Dr.Jلوازم پزشکی146
150سوزن اسپاینال 22 (مشکی) Dr.Jلوازم پزشکی147
200جوراب لمینت 100*40 تک عددي پگ جراحی و لباس148
4000لنگاز 50*40  دو الیه غیر استریل لوازم پزشکی149
2400باند کنار بافته 10 هتلینگ بخش ها150
2500باند کنار بافته 15 هتلینگ بخش ها151
3000گچ 10 سانت دي کست BPIلوازم پزشکی152
6000گچ 15 سانت دي کست BPIلوازم پزشکی153
3000ویبریل 15 سانت BPIلوازم پزشکی154
2000ویبریل 10 سانت BPIلوازم پزشکی155
2000فیلتر HMEF پارایه سبز رنگلوازم پزشکی156
1000رابط اکسیژن امبوبگ لوازم پزشکی157
500رابط ونتیالتور دو واتر تراپ بزرگساللوازم پزشکی158
200رابط خرطومی بیهوشی+ بگ 2 لیتري ST3 پارایه (خاص ORلوازم پزشکی159
100رابط ونتیالتور نوزاد همراه هیتروایر با چمبر فیشر لوازم پزشکی160
3000ماسک اکسیژن دهانی بزرگسال ایرانیلوازم پزشکی161
100ماسک اکسیژن رزوبگدار بزرگسال لوازم پزشکی162
50ماسک بیهوشی یکبار مصرف 2 زرد لوازم پزشکی163
200ماسک بیهوشی یکبار مصرف 3 سرخابی لوازم پزشکی164
100ماسک نبوالیزر اطفال لوازم پزشکی165
1000ماسک نبوالیزر بزرگسال لوازم پزشکی166
10000ماسک یکبار مصرف 50 عددي (3الیه) لوازم پزشکی167
10ماسک الرنژیال شماره 2لوازم پزشکی168
10ماسک الرنژیال شماره 2.5 تورنلوازم پزشکی169
100ماسک الرنژیال شماره 4 لوازم پزشکی170
20ماسک الرنژیال شماره 5 لوازم پزشکی171
200سوزن اسپاینال 23 (آبی) Dr.Jلوازم پزشکی172
700گاز خط دار 16 الیه یک عددي هتلینگ بخش ها173
3000گاز ساده کیلوییهتلینگ بخش ها174
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300گاز وازلین استریل 10پدي لوازم پزشکی175
3000گان جراح با حوله استریل اضافه پگ جراحی و لباس176
 800گان جراحی قلب اسپانلس A-1930  ATN سایز Lپگ جراحی و لباس177

200پگ سزارین  CA 2پگ جراحی و لباس178
200پگ نروسرجريN 2 پگ جراحی و لباس179
300پگ هموروئید-کورتاژ-D&C  H1پگ جراحی و لباس180
600پگ آنژیوگرافی کامل +دروشیت70*100 + سینی و کاور لگن پگ جراحی و لباس181
200پگ ارتوپدي O10 پگ جراحی و لباس182
60جوراب لمینت 100*40 تک عددي پگ جراحی و لباس183
4000دستکش جراحی  6.5 کم پودر لوازم پزشکی184
200000دستکش جراحی 7 کم پودر لوازم پزشکی185
15000دستکش جراحی 7.5 کم پودر لوازم پزشکی186
6000دستکش جراحی 8 کم پودرلوازم پزشکی187
2000دستکش جراحی پالتینیوم 7لوازم پزشکی188
2000دستکش جراحی پالتینیوم 7.5لوازم پزشکی189
25دستکش هاي ریسک سایز 7.5 -پرفکتلوازم پزشکی190
15دستکش هاي ریسک سایز 8 -پرفکتلوازم پزشکی191
240000دستکش معاینه Mلوازم پزشکی192
120000دستکش وینیل و التکس بدون پودر لوازم پزشکی193
50000دستکش یکبار مصرف عددي سینکولوازم پزشکی194
100استیل وایر سایز 7 (دورشته اي) ACIER  پیترزقلب و عروق195
72استیل وایر سایز 8 دورشته اي petersقلب و عروق196
3کاتتر بالون پمپ داخل آئورت 7.5F*40CC maquteقلب و عروق197
1کاتتر بالون پمپ داخل آئورت 8F*50CC maquteقلب و عروق198
1دریچه  کاربوسیل کربومدیس + گرافت SORIN 28MM 23قلب و عروق199
1دریچه مکانیکی آئورت R-23 کربومدکس ردیوس SORINقلب و عروق200
1دریچه مکانیکی میترال 27 کربومدیکس اربیس SORINقلب و عروق201
1دریچه مکانیکی میترال 31 کربومدیکس اربیس SORINقلب و عروق202
10دورال بچ مغزي 12*8مصنوعی ReDura دستاورد سینا (بخلوازم پزشکی203
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10دورال بچ مغزي 6*6 مصنوعی ReDura لوازم پزشکی204
10دورال بچ مغزي 8*6مصنوعی ReDura  لوازم پزشکی205
30شالدون دو لومن 20 سانت 12Fr برند ARROWلوازم پزشکی206
5کاتتر سی وي سی تک راه ARROW 16لوازم پزشکی207
10کاتتر پلور  ARROWلوازم پزشکی208
40کاتتر سی وي سی چهار راه 8.5F*16cm ARROW جراحی قلوازم پزشکی209
100کاتتر سی وي سی سه راه 7F*20cm ARROW بزرگساللوازم پزشکی210
50کانکتور اکسیژناتور مستقیم شیردار SORIN 1.4قلب و عروق211
100کانکتور اکسیژناتور واي شیر دار  SORIN 1.4قلب و عروق212
30کانول آئورت 21 سیم دار  SORINقلب و عروق213
20کانول آئورت 24 سیم دار SORINقلب و عروق214
20کانول ونوس دو راه 46-34 کتابی SORINقلب و عروق215
20کانول ونوس دو راه 50-36 کتابی SORINقلب و عروق216
5کانول ونوس سیم دار قابل انعطاف 28-ادواردقلب و عروق217
30کانول کاردیوپلژي رترو گرید SORIN 14قلب و عروق218
50سرجی سل 7.5*5 اتیکون کوچکلوازم پزشکی219
1000مینی اسپایک B-BROUNلوازم پزشکی220
150کیت کارتریج ACT  هموکرونقلب و عروق221
100اکسیژناتور بزرگسال سورین + ستقلب و عروق222
200اینفلیتور+ست واي کانکتورقلب و عروق223
200بن واکس اکو یمدیکاللوازم پزشکی224
30پانسمان کیتو (آلژینات کلسیم)10*10 پانسمان225
200پانسمان کیتو (ترانس) (پد) 20*10 پانسمان226
200پانسمان کیتو (ترانس) 12*10 لوازم پزشکی227
200پانسمان کیتو (ترانس) 16*10 پانسمان228
50پانسمان نقره دار کلوپالستپانسمان229
100پانسمان کیتو (ترانس) (پد) 25*10پانسمان230
30پانسمان کیتو (ترانس)12*10پانسمان231
100ژل پانسمان دبرید زخم 50ml پانسمان232

ردیف
نوع 

تجهیزات 
پزشکی 

تعداد مورد  میزان سفارش سه ماهه
نیاز

 قیمت
 پیشنهادي
 به ازاي هر

تعداد 
 OFFer

پیشنهادي

 تاریخ انقضاء
تجهیزات

 نوع
برند(شرك
ت (سازنده

مهلت زمانی 
جهت تسویه 

حساب



100کیتوهم پودر هموستاتیک نصف بسته یک گرمیلوازم پزشکی233
200بگ کلستومی بزرگ ته بسته Coloplast 5700لوازم پزشکی234
50اسپیروبال SPIRO-BALL اسپانیالوازم پزشکی235
150رابط تزریق فشار 100cm سرفلزي قلب و عروق236
200پد لول سنسورقلب و عروق237
100دام ترانس دیوسر medex860(آبی)قلب و عروق238
500شیت شریانی 11 سانت 6F کوردیسقلب و عروق239
15شیت شریانی 11 سانت 7F کوردیسقلب و عروق240
20شیت رادیال 6F مریت 7cmقلب و عروق241
124کتتر 6F JR4 آلویژنقلب و عروق242
10کتتر PICC  یک فرنچ نوزادان ویگونلوازم پزشکی243
5کتتر  5F MPA1قلب و عروق244
3کتتر  6F MPA1قلب و عروق245
10کتتر 5F JL3.5قلب و عروق246
5کتتر 5F JL4 کوردیسقلب و عروق247
10کتتر 5F JL6   کوردیسقلب و عروق248
10کتتر 5F JR3.5 کوردیسقلب و عروق249
10کتتر 5F JR4 کوردیسقلب و عروق250
5کتتر 6F IM کوردیسقلب و عروق251
200کتتر 6F JL4 کوردیسقلب و عروق252
15کتتر 6F JL5 کوردیسقلب و عروق253
20کتتر 6F JR3.5 کوردیسقلب و عروق254
200کتتر 6F JR4 کوردیسقلب و عروق255
5کتتر 6F MPA2قلب و عروق256
5کتتر پیگتیل  5F کوردیسقلب و عروق257
10کتتر پیگتیل 6F کوردیسقلب و عروق258
30گایدینگ کتتر 6F JL3.5 کوردیسقلب و عروق259
10گایدینگ کتتر 6F JL4 کوردیسقلب و عروق260
30گایدینگ کتتر 6F JR3.5 کوردیسقلب و عروق261
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15گایدینگ کتتر 6F JR4 کوردیسقلب و عروق262
5گایدینگ کتتر 6F JR4.SH کوردیسقلب و عروق263
60گایدینگ کتتر 6F XB 3.5 کوردیس و آلویژنقلب و عروق264
5گایدینگ کتتر 7F JR4 کوردیسقلب و عروق265
4گایدینگ کتتر 7F XB 3.5 کوردیسقلب و عروق266
3گاید شنت مغزي مدترونیک کاتتر 60 سانتلوازم پزشکی267
500گاید وایر 150cm jtype 0.035 کوردیسقلب و عروق268
5گاید وایر 180cm ASAHI Grand S -/014قلب و عروق269
5گاید وایر 180cm ASAHI Miracl 6-4.5 /014  ژاپنقلب و عروق270
10گاید وایر 180cm  SION BLUE J 014/0قلب و عروق271
10گاید وایر 180cm ASAHI  SION BLUE 014/0قلب و عروق272
5گاید وایر ASAHI FielderXT 014/0قلب و عروق273
200گاید وایر BMW II  UN.ST-190cm 014/0  ابوتقلب و عروق274
5گاید وایر PILOT  50  (J.TIP)-190cm 014/0  ابوتقلب و عروق275
3گاید وایر BMW 0.014*300CMقلب و عروق276
4استنت کرونري دارویی رزولوت اونیکس 18*2.75 مدترونیکقلب و عروق277
2استنت کرونري دارویی رزولوت اونیکس 26*2.5 مدترونیکقلب و عروق278
1استنت کرونري دارویی رزولوت اونیکس 26*2.75 مدترونیکقلب و عروق279
2استنت کرونري دارویی رزولوت اونیکس 26*3.0 مدترونیکقلب و عروق280
3استنت کرونري دارویی رزولوت اونیکس 30*2.75 مدترونیکقلب و عروق281
4استنت کرونري دارویی رزولوت اونیکس 30*3.0 مدترونیکقلب و عروق282
1استنت کرونري دارویی رزولوت اونیکس 34*3.0 مدترونیکقلب و عروق283
1استنت کرونري دارویی رزولوت اونیکس 34*4.0 مدترونیکقلب و عروق284
1استنت کرونري دارویی رزولوت اینتگریتی 12*2.5 مدترونیکقلب و عروق285
1استنت کرونري دارویی رزولوت اینتگریتی 38*3.5 مدترونیکقلب و عروق286
4استنت کرونري دارویی زاینس آلپاین Abbott 2.25*15قلب و عروق287
15استنت کرونري دارویی زاینس آلپاین Abbott 3.0*18قلب و عروق288
6استنت کرونري دارویی زاینس آلپاین Abbott 3.5*18قلب و عروق289
8استنت کرونري دارویی زاینس آلپاین Abbott 2.5*23قلب و عروق290
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13استنت کرونري دارویی زاینس آلپاین Abbott 3.0*23قلب و عروق291
3استنت کرونري دارویی زاینس آلپاین Abbott 3.5*23قلب و عروق292
4استنت کرونري دارویی زاینس آلپاین Abbott 2.75*28قلب و عروق293
1استنت کرونري دارویی زاینس آلپاین Abbott 3.0*28قلب و عروق294
2استنت کرونري دارویی زاینس آلپاین Abbott 3.5*28قلب و عروق295
2استنت کرونري دارویی زاینس آلپاین Abbott 3.0*33قلب و عروق296
11استنت کرونري دارویی زاینس آلپاین Abbott 3.0*38قلب و عروق297
3استنت کرونري دارویی زاینس اکسپدیشن Abbot 2.25*12قلب و عروق298
9استنت کرونري دارویی زاینس اکسپدیشن Abbott 3.0*12قلب و عروق299
1استنت کرونري دارویی زاینس اکسپدیشن Abbott 4.0*12قلب و عروق300
1استنت کرونري دارویی زاینس اکسپدیشن Abbot 2.25*28قلب و عروق301
1استنت کرونري دارویی زاینس اکسپدیشن Abbott 2.5*28قلب و عروق302
2استنت کرونري دارویی زاینس اکسپدیشن Abbot 2.75*38قلب و عروق303
3بالون کرونري ان سی آپولو Brosmed  2.75*10قلب و عروق304
1بالون کرونري ان سی آپولو Brosmed  3.75*12قلب و عروق305
5بالون کرونري ان سی آپولو Brosmed  3.25*15قلب و عروق306
1بالون کرونري ان سی آپولو Brosmed  4.5*15قلب و عروق307
3بالون کرونري ان سی ترك Abbott  2.5*12قلب و عروق308
2بالون کرونري ان سی ترك Abbott  3.75*15قلب و عروق309
2بالون کرونري ان سی ترك Abbott  2.5*20قلب و عروق310
3بالون کرونري ان سی ترك Abbott  2.75*20قلب و عروق311
11بالون کرونري ان سی ترك Abbott  3.0*20قلب و عروق312
5بالون کرونري ان سی ترك Abbott  3.5*20قلب و عروق313
8بالون کرونري ترك ساده Abbott  2.5*20قلب و عروق314
2بالون کرونري سفایر II  شماره 10*2.0 اربوسنیچقلب و عروق315
3بالون کرونري سفایر II  شماره 12*2.5 اربوسنیچقلب و عروق316
1بالون کرونري سفایر II  شماره 20*2.5 اربوسنیچقلب و عروق317
1بالون کرونري موزك ساده 17*2.75 مریلقلب و عروق318
2بالون کرونري موزك ساده 9*2.0 مریلقلب و عروق319
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2بالون کرونري موزك ساده 9*2.75 مریلقلب و عروق320
7بالون کرونري مینی ترك Abbott 1.2*12قلب و عروق321
3بالون کرونري مینی ترك Abbott 1.5*12قلب و عروق322
6بالون کرونري مینی ترك Abbott 2.0*12قلب و عروق323
7بالون کرونري مینی ترك Abbott 2.0*15قلب و عروق324
7بالون کرونري مینی ترك Abbott 2.0*20قلب و عروق325
2بالون کرونري مینی ترك Abbott 2.0*8قلب و عروق326
1آي سی دي دو حفره اي DRG مدترونیک PROTECTAقلب و عروق327
1آي سی دي دو حفره اي DRM مدترونیک PROTECTAقلب و عروق328
2آي سی دي سه حفره اي Protecta  DF-1 مدترونیکقلب و عروق329
2آي سی دي سه حفره اي Protecta  DF-4 مدترونیکقلب و عروق330
4لید پیس میکر CS  مدترونیک ATTAIN ABILITY 78cقلب و عروق331
1لید پیس میکر S-ICD بوستونقلب و عروق332
6لید پیس میکر بطنی CAPSUREFIX NOVUS 58cm مدترقلب و عروق333
9لید پیس میکر دهلیزي CAPSUREFIX NOVUS 52cm مقلب و عروق334
1لید شوك DURATA 65cm  ICD سنت جودقلب و عروق335
5لید شوك SPRINT QUATTRO 62cm  ICD  مدترونیک قلب و عروق336
4لید شوك SPRINT QUATTRO 65cm  ICD  مدترونیک قلب و عروق337
4دلیوري سیستم مدترونیک CSقلب و عروق338
2سیلفوم استرنال 4*25*120 دوراسل قلبقلب و عروق339
10سیم پیس میکر موقت 6F دیسپومدیکالقلب و عروق340
100ترانس دیوسر ست کامل تک کانوله FMT  ترکیهقلب و عروق341
40ترانس دیوسر یکبار مصرف دو کانوله FMT  ترکیهقلب و عروق342
1کاتتر شنت مغزي آنتی بیوتیک دار مدترونیکلوازم پزشکی343
100سرمته نوروسرجري نیزه اي بلند F 3/9 TA30  مدترونیکلوازم پزشکی344
200پنس بیوپسی سوزندار آندو 160cm یکبارمصرف ENDO-FLآندوسکوپی345
100پنس بیوپسی سوزندار آندو-کولون 230cm یکبارمصرف ENDآندوسکوپی346
11پنس بیوپسی برونکوسکوپی 150CM یکبار مصرفلوازم پزشکی347
10اسنیر اووال پلیپکتومیلوازم پزشکی348
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3ست پگ 24F (ست گاستروستومی PEG)  برند USلوازم پزشکی349
20سوزن اسکلروتراپی کولون ET2522-G6  230cm اندوفلکسآندوسکوپی350
2000ویال شیشه اي آندوسکوپی 20*50*24 لوازم پزشکی351
100ظرف نمونه گیري برونکوسکوپلوازم پزشکی352
2استپلر اشلون خطی-برشی  60 فلکس 1/6لوازم پزشکی353
15کارتریج استپلرخطی-برشی 75  اتیکون SR75 مشکیلوازم پزشکی354
1پرموکت duramax 28cm (کاتتر همودیالیز دائمی)لوازم پزشکی355
2پرموکت همودیالیز دائمی 15.5F*24cm BIOFLO DURAبدون نوع356
2پرموکت همودیالیز دائمی 15.5F*28cm BIOFLO DURAلوازم پزشکی357
10پرموکت همودیالیز دائمی 15.6F*24cm  DURAMAX آمریکلوازم پزشکی358
2پرموکت همودیالیز دائمی 15.6F*28cm  DURAMAX آمریکلوازم پزشکی359
1پرموکت همودیالیز دائمی 15.6F*32cm  DURAMAX آمریکلوازم پزشکی360
5پورت شیمی درمانی 9F  تیتانیوم PakuMed آلمانلوازم پزشکی361
64تروکار تیغ دار دوقلو 110*10.5 یکبارمصرف optcla آلمانلوازم پزشکی362
44تروکار دو قلو تیغ دار  100*5.5  یکبارمصرف optcla آلملوازم پزشکی363
18کانوالي یدك تروکارلوازم پزشکی364
5سوزن آسپیراسیون مغز استخوان 16G*60mmلوازم پزشکی365
50سوزن الکترومیوگرافی 30G  Ambu سفیدلوازم پزشکی366
30سوزن بیوپسی تمام اتوماتیک 14G*11.5cm  *TSKلوازم پزشکی367
4سوزن بیوپسی تمام اتوماتیک TSK-18G*20cm معمولیلوازم پزشکی368
20سوزن جمشیدي(بن مارو) 10cm*11Gمدکس ایتالیالوازم پزشکی369
5مش داینا 15*10 (بیمه)لوازم پزشکی370
70مش هرنی(پلی پروپیلن) 11*6 غیر جذبی ایتالیالوازم پزشکی371
10مش هرنی(پلی پروپیلن) 15*15 غیر جذبی ایتالیالوازم پزشکی372
45کاور استریل دستگاه CRپگ جراحی و لباس373
400کاور پروب سونوگرافی (کاندوم)نازایی374
200کاور لنز الپاراسکوپی مدل حلقه ايلوازم پزشکی375
5ست لوله یکبار مصرف دستگاه سونیکا ASSA medلوازم پزشکی376
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