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 تعداد نام تجهیزات ردیف
 برند های مورد تایید بیمارستان

 قیمت کل قیمت واحد برند پیشنهادی شرکت
 انتخاب سوم انتخاب دوم انتخاب اول

  ویترومد اکسل 0888 آنژیوکت آبی 1
   

  ویترومد اکسل 15888 آنژیوکت صورتی 2
   

  ویترومد اکسل 588 آنژیوکت طوسی 3
   

   سوپا 188 11ان جی تیوب نارنجی  4
   

   سوپا 188 1وی شماره رای 5
   

  بی بران اکسل پریمیوم 2888 18تیغ بیستوری  1
   

  بی بران اکسل پریمیوم 1888 11تیغ بیستوری  7
   

  بی بران اکسل پریمیوم 3888 23تیغ بیستوری  0
   

   سوپا 588 درن پن رز باریک 9
   

   دنا 38888 چست لید 18
   

    188 20چست تیوپ  11
   

    988 چست باتل 12
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 تعداد نام تجهیزات ردیف
 برند های مورد تایید بیمارستان

 قیمت کل قیمت واحد برند پیشنهادی شرکت
 انتخاب سوم انتخاب دوم انتخاب اول

  حریر رویال 088 1.5دستکش استریل  13
   

  حریر رویال 15888 7دستکش استریل  14
   

  حریر رویال 9888 0دستکش استریل  15
   

  حریر رویال 1588 0.5دستکش استریل  11
   

  حریر رویال 3888 7.5دستکش استریل ارتوپدی  17
   

    M 188دستکش لاتکس  10
   

       L 188دستکش لاتکس  19

     پانسمان های نوین 28
   

    28 11کاتتر بسته ساکشن  21
   

    38 14کاتتر بسته ساکشن  22
   

    2888 25ساکشن تیوپ  23
   

   سوپا 588 38تیوپساکشن  24
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 تعداد نام تجهیزات ردیف
 برند های مورد تایید بیمارستان

 قیمت کل قیمت واحد برند پیشنهادی شرکت
 انتخاب سوم انتخاب دوم انتخاب اول

   سوپا 288 35ساکشن تیوپ  25
   

   سوپا 18888 ست تزریق سرم 21
   

   سوپا 15888 ست شستشو زخم 27
   

    2888 قلم الکترو یکبار مصرف 20
   

 388 ست یکبار مصرف ونتیلاتور 29
سر آمد طب 

 پارایه
  

   

    28 د خونفصکیسه  38
   

   رئوف 2888 یورین بگ 31
   

    3888 پلیت کوتر بزرگسال 32
   

    188 سوزن پورت زرد 33
   

    188 ضخیم سیم سرنو لوزه 34
   

 158 بزرگسالانست بیهوشی  35
سر آمد طب 

 پارایه
  تورن

   

    58 کاتتر نفرستومی 31
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 تعداد نام تجهیزات ردیف
 برند های مورد تایید بیمارستان

 قیمت کل قیمت واحد برند پیشنهادی شرکت
 انتخاب سوم انتخاب دوم انتخاب اول

 188 ست بیهوشی اطفال 37
سر آمد طب 

 پارایه
  تورن

   

   سوپا 188 ویژه اتاق عمل )دولایه(ست  30
   

   سوپا 988 ست تزریق سرم ضد نور 39
   

   ارو 78 ست ساب کلاوین بزرگسال 48
   

   ارو 98 ست لیدرکت 41
   

    1888 دهانی آندوسکوپی 42
   

   سوپا 3888 سه راهی برانول آبی 43
   

    188 5سوند حالب شماره  44
   

   سوپا 1288 0آبی  نلاتونسوند  45
   

   سوپا 3888 18مشکی  نلاتونسوند  41
   

   سوپا 25888 12سفید نلاتونسوند  47
   

   سوپا 18888 14سبز نلاتونسوند  40
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 تعداد نام تجهیزات ردیف
 برند های مورد تایید بیمارستان

 قیمت کل قیمت واحد برند پیشنهادی شرکت
 انتخاب سوم انتخاب دوم انتخاب اول

   سوپا 388 10قرمز نلاتونسوند  49
   

    188 4.0سوند دبل ژه  58
   

   ارو 58 دو راه بزرگسال CVCترتکا 51
   

   ارو 288 سه راه بزرگسال CVCرتکات 52
   

  تورن ول لید 388 فنر دار 7لوله تراشه  53
   

  تورن ول لید 38 فنر دار 1.5لوله تراشه  54
   

  تورن ول لید 5 21لوله تراشه دبل لومن  55
   

  تورن ول لید 5 20لوله تراشه دبل لومن  51
   

  تورن ول لید 4 32لوله تراشه دبل لومن  57
   

  تورن ول لید 5 37لوله تراشه دبل لومن  50
   

  تورن ول لید 4 39لوله تراشه دبل لومن  59
   

  تورن لید ول 5 کافدار 5 تراکئوستومیلوله  18
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 برند های مورد تایید بیمارستان

 قیمت کل قیمت واحد برند پیشنهادی شرکت
 انتخاب سوم انتخاب دوم انتخاب اول

  تورن ول لید 5 کافدار 1 تراکئوستومیلوله  11
   

  تورن ول لید 5 کافدار 5.5 تراکئوستومیلوله  12
   

   کولوپلاست 1288 تومیکولسکیسه  13
   

   گال مد 1888 کاتتر مونت 14
   

   سوپا 1288 کتتر ل والو 15
   

    121 آسم یار بزرگسال 11
   

   سوپا 488 پمپ تزریق سرم 17
   

    188 پیش بند یکبار مصرف 10
   

  تورن ول لید 18 بدون کاف 2لوله تراشه  19
   

   سوپا 18 بدون کاف 5لوله تراشه  78
   

   سوپا 188 کاف دار 5لوله تراشه  71
   

   سوپا 988 کاف دار 7لوله تراشه  72
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 تعداد نام تجهیزات ردیف
 برند های مورد تایید بیمارستان

 قیمت کل قیمت واحد برند پیشنهادی شرکت
 انتخاب سوم انتخاب دوم انتخاب اول

  تورن ول لید 28 کاف دار 3.5لوله تراشه  73
   

   سوپا 108 کاف دار 5.5لوله تراشه  74
   

   سوپا 1288 کاف دار 7.5لوله تراشه  75
   

   سوپا 18 کاف دار 0.5لوله تراشه  71
   

   WRP 58 18سوند فولی دوراه  77
   

   WRP 78 12سوند فولی دوراه  70
   

   WRP 1288 11سوند فولی دوراه  79
   

   WRP 388 10دوراه سوند فولی  08
   

   WRP 28 11سوند فولی سه  راه  01
   

    3888 کاور دسته چراغ 02
   

    XL  98 گردن بند فیلادلفیا 03
   

    L 288گردن بند فیلادلفیا  04
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 تعداد نام تجهیزات ردیف
 برند های مورد تایید بیمارستان

 قیمت کل قیمت واحد برند پیشنهادی شرکت
 انتخاب سوم انتخاب دوم انتخاب اول

   سوپا 9888 میکروست 05
   

01 
ماسک یکبار مصرف اکسیژن 

 بزرگسال
4888 

سر آمد طب 

 پارایه
  

   

 088 ماسک یکبار مصرف اکسیژن اطفال 07
سر آمد طب 

 پارایه
  

   

 388 اکسیژن بزرگسال ماسک بگ دار 00
سر آمد طب 

 پارایه
  

   

   تورن 188 4ماسک رنژیال لا 09
   

    988 مش بینی 98
   

   اکسل 588 22نیدل اسپاینال  91
   

   اکسل 388 25نیدل اسپاینال  92
   

   سوپا 088 (27اریکشن ) نیدل هیدرو 93
   

     ATP 488 382 نایف چشمی  94
   

   سوپا 248 صفر کت سیلکنخ  95
   

   سوپا 1888 یک کت  سیلکنخ  91
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 تعداد نام تجهیزات ردیف
 برند های مورد تایید بیمارستان

 قیمت کل قیمت واحد برند پیشنهادی شرکت
 انتخاب سوم انتخاب دوم انتخاب اول

   سوپا 128 کت  4.8 سیلکنخ  97
   

   سوپا 988 کت PVDF 2.8نخ  90
   

   سوپا 1888 کت PVDF 3.8نخ  99
   

   سوپا 188 کت PVDF 4.8نخ  188
   

 سوپا 1288 کت PVDF 5.8نخ  181
     

 سوپا 248 راند PVDF 5.8نخ  182
     

 سوپا 408 کت PVDF 1.8نخ  183
     

 سوپا 188 کت 4.8نخ جراحی کرومیک  184
     

185 
راند  2.8نخ جراحی کرومیک 

 سوزن
 سوپا 18

     

  128 راند 3.8نخ جراحی کرومیک  181
     

  408  28*18سرجی سل  187
     

  188 نخ سبک صفر آزاد 189
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 تعداد نام تجهیزات ردیف
 برند های مورد تایید بیمارستان

 قیمت کل قیمت واحد برند پیشنهادی شرکت
 انتخاب سوم انتخاب دوم انتخاب اول

  سوپا 408 راند 1 ویکریلنخ  118
    

  سوپا 188 21راند سوزن  2/8 ویکریلنخ  111
    

  سوپا 248 راند سوزن  بزرگ 2/8 ویکریلنخ  112
    

  سوپا 248 راند 3/8 ویکریلنخ  113
    

  سوپا 188 ن لوپ یکونخ نایل 114
    

 بی بران اتیکون 548 28راند سوزن  4/8نخ پرولن  115
    

 بی بران اتیکون 248 3/9سوزن  7/8نخ پرولن  111
    

 بی بران اتیکون 248 25راند سوزن  9/8نخ پرولن  117
    

  بی بران اتیکون 248 13راند سوزن  1/8نخ پرولن  110
   

 سوپا 28888 هپارین لاک 
 

 
   

 فوجی 5 فشار متوسط مغزیشنت  
 

 
   

  18 18*18 تت فلیش 
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 تعداد نام تجهیزات ردیف
 برند های مورد تایید بیمارستان

 قیمت کل قیمت واحد برند پیشنهادی شرکت
 انتخاب سوم انتخاب دوم انتخاب اول

    58 اره ژیگلی 119
   

   SMI 388 کت 3.8نخ منو کریل  128
   

   SMI 128 صفر راند  PDSنخ  122
   

   SMI 248 راند  PDS 5.8نخ  123
   

   188 آیو پی ست 124
    

  سوپا 40 دو سوزنه 7/8 لکنخ سی 125
    

       188 پلکس یاکسژل  121

       388 فیلتر آنتی باکتریال 127

      BPI 588 18*30آتل گچی  120

      BPI 588 15*12آتل گچی  129

      BPI 288 15*188آتل گچی  138

      responder 48 پودر بند آورنده خونریزی 131
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 تعداد نام تجهیزات ردیف
 بیمارستانبرند های مورد تایید 

 قیمت کل قیمت واحد برند پیشنهادی شرکت
 انتخاب سوم انتخاب دوم انتخاب اول

      equiwax 388 5/2بن واکس  132

      اپی مکس 18888 سی سی 258 اسپری الکل 133

     صفا طب کاوه 5888 سانتی 5 دور بافت باند سفید 134

    کاوه صفا طب سپاهان بهبود 4888 سانتی 18باند سوختگی کرپ  135

    کاوه صفا طب سپاهان بهبود 1888 سانتی 15باند سوختگی کرپ  131

      طوس نگاه 3888 پد چشمی 137

      عقاب 2488 چسب کاغذی 130

       248 چسب اتوکلاو 139

      سالم 2488 218ژل الکترو 148

     ورید سها هلال 188888 سی سی  5سرنگ  141

     سها هلال سوپا 188888 سی سی 18سرنگ  142

      سوپا 388 10سر سوزن شماره  143
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 برند های مورد تایید بیمارستان

 قیمت کل قیمت واحد برند پیشنهادی شرکت
 انتخاب سوم انتخاب دوم انتخاب اول

       5 پودرسودولایم 144

      توس نگاه 1588 شیلد چشمی 145

      استرلینگ 28 سانتی 15 پکینگکاغذ  141

      استرلینگ 18 سانتی 25 پکینگاغذ ک 147

     کاوه صفا طب 2888 گرمی 588گاز ساده  140

      چینی 188 کلیپس زرد 149

      سوپا 1588 158اکستنشن تیوپ  158

      سوپا 388 18اکستنشن تیوب  151

      سوپا 1088 118 تیوب اکستنشن 152

       288 دابل س دیوسرنرتست  153

      دونجس 3 29دریچه میترال فلزی  154

      دونجس 3 23دریچه میترال فلزی  155
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 برند های مورد تایید بیمارستان

 قیمت کل قیمت واحد برند پیشنهادی شرکت
 انتخاب سوم دوم انتخاب انتخاب اول

      میتروفلو 1  23 آئورتدریچه بیولوژیک  151

       2 0کاتتر بالن پمپ  157

       ACT 188کیت  150

 240 پیچ پلی اکسیال 159
شرکت جهان 

 نما
     

118 DDT 10       

       20 سانتی 05راد  111

       240 نات 112

       12 ست گردنی پلی اکسیال 113

       18 ست بای پالر 114

       18 ست توتال نی 115

       8 ست هیپ 111

       3 ست هربرت 117
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 تعداد نام تجهیزات ردیف
 برند های مورد تایید بیمارستان

 قیمت کل قیمت واحد برند پیشنهادی شرکت
 انتخاب سوم انتخاب دوم انتخاب اول

 ست کرانیوپالستی 110

63 

      سارینا سالمت
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