
کشور سازندهشرکت نمایندگیبرندنام انگلیسی کاالسایزنام فارسی کاالردیف
قیمت مصوب فروش به 

(ریال)مراکز درمانی

قیمت فروش به مصرف 

(ریال)کننده

A1BRآتل اطفال 1 Sدرمان گستر سینوهه زرندیهIR AN

A2BRآتل اطفال 2 Sدرمان گستر سینوهه زرندیهIR AN

A3BRآتل اطفال 3 Sدرمان گستر سینوهه زرندیهIR AN

0BRآتل سایز 4 Sدرمان گستر سینوهه زرندیهIR AN

100P*15آتل گچی بلند پا5 LAS TE R  O F  P AR IS  S P LINTP LAS TR INدرمان گستر سینوهه زرندیهIR AN343732412478

60P*10آتل گچی بلند دست6 LAS TE R  O F  P AR IS  S P LINTS INO  C AS Tدرمان گستر سینوهه زرندیهIR AN117851141421

60P*15آتل گچی کوتاه پا7 LAS TE R  O F  P AR IS  S P LINTP LAS TR INدرمان گستر سینوهه زرندیهIR AN206240247488

38P*10آتل گچی کوتاه دست8 LAS TE R  O F  P AR IS  S P LINTP LAS TR INدرمان گستر سینوهه زرندیهIR AN7463989567

IVهمه سایز ها آنژیوکت  9  C ANNU LAhico بین المللی همگام بهداشتindia68507670

IVهمه سایز ها آنژیوکت  10  C ANNU LANO VAC ATHساختمان آتی پیIND IA79388890

22IV-20-18-16-14آنژیوکت  11  C ANNU LAME DIFLO Nمبنا طب پارسIND IA75808490

Sاریگاتور 12 UP Aسوپا"ساخت وسایل پزشکی ایران"IR AN

Sاسپکولوم13 MALL-ME DIU MS P E C U LO M  VAG INALظریف پلیمر سپاهان بکرIR AN961211534

indiaمبنا طب پارسbesmedاسپیرومتری تشویقی14

iran23602830"سوپا"ساخت وسایل پزشکی ایرانscalp veinsupaندارد اسکالپ وین 15

china15431728سینا  مکس آراد scalp veinsinamaxندارد اسکالپ وین 16

iran"سوپا"ساخت وسایل پزشکی ایرانairwaysupaایروی17

450elastic*10باند کشی 18  bandageابزار درمان سالمiran2409228910

450elastic*15باند کشی 19  bandageابزار درمان سالمiran2550930611

250plaster of paris*10باند گچی بی پی آی20  bandageBP I S O LO NA تولیدی باندهای پزشکی ایرانiran7029184350

250plaster of paris*15باند گچی بی پی آی 21  bandageBP I S O LO NA تولیدی باندهای پزشکی ایرانiran105437126524

250plaster of paris*20باند گچی بی پی آی 22  bandageBP I S O LO NA تولیدی باندهای پزشکی ایرانiran140583168699

250plaster of paris*7.5باند گچی بی پی آی 23  bandageBP I S O LO NA تولیدی باندهای پزشکی ایرانiran5271863262

10N*10الیه16باند نخی 24 /Aشهاب باند شهابiran323698388438

iranطب و صنعت طب و صنعت بانداژ ولپو 25

iranتجهیز طب قوامی جراح تولیدی قوامی جراج پد چشمی 26

iranبکربکرپوآر نوزاد 27

آسیا جراح پیشرو آسیا جراح پیشرو تامپون قدامی بینی 28

iran"سوپا"ساخت وسایل پزشکی ایرانsupaتی تیوپ 29

germanyمدیریت تجهیزات پزشکی b braunتیغ بیستوری 30

IRطب و صنعت طب و صنعت جوراب ضد واریس 31 AN

IRتولید لوازم پزشکی یکبار مصرف سرمد درمانسرمد درمان 18uncoated ic-16-14-12-10(نالتون)کتترهای متناوب بدون پوشش32 AN45905508

50cmdrainsطول چست تیوب33  thoracicsupaسوپا"ساخت وسایل پزشکی ایران"IR AN3244538934

skin tactچست لید 34

کندال چست لید 35

iran7932095180"سوپا"ساخت وسایل پزشکی ایرانcvp ruler supaندارد خط کش سی وی پی 36

iran"سوپا"ساخت وسایل پزشکی ایرانsupaدرن شیاردار 37

الهام طبالهام طبزیرانداز بیمار -دروشیت38

malaysia1345015060تهران شیذر مد 8.5surgical latexulma-7.5.8-7-6.5کم پودر -دستکش استریل جراحی39

malaysia1816020340تهران شیذر مد 8.5surgical latexulma-7.5.8-7-6.5بدون پودر-دستکش استریل جراحی40

malaysia1774019870تهران شیذر مد 8.5surgical latexsensiflex plus-7.5.8-7-6.5دستکش استریل جراحی التکس41

malaysia1272014250تهران شیذر مد 8.5surgical latexmaxitex-7.5.8-7-6.5دستکش استریل جراحی التکس42

pediatricاطفالدمیار 43  danyarفناور طب اسپادانافناور طب اسپاداناIR AN
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damyar aerosol holdingبزرگسال دمیار 44  chamber with valveفناور طب اسپادانافناور طب اسپاداناIR AN

oxygen connectingتک سایز رابط اکسیژن 45  tubesupaسوپا"ساخت وسایل پزشکی ایران"IR AN79009480

IR"سوپا"ساخت وسایل پزشکی ایرانsupaندارد رابط ساکشن 46 AN

IR"سوپا"ساخت وسایل پزشکی ایران3way stop lochedsupaندارد رابط کا 47 AN

IRطب و صنعت طب و صنعت زانوبند طبی 48 AN

ژل کامفیل اترک تین49

35S-30-25ساکشن تیوبساکشن تیوپ50 uction Tubesupaسوپا"ساخت وسایل پزشکی ایران"IR AN23,15527,786

IR"سوپا"ساخت وسایل پزشکی ایرانsupaندارد ست تزریق خون51 AN

IR"سوپا"ساخت وسایل پزشکی ایرانsupaندارد ست تعویض خون52 AN

Gندارد ست سرم 53 ravity Feed Infusion S etsupaسوپا"ساخت وسایل پزشکی ایران"IR AN8,94010730

IRمدیریت التیام درمانمادندارد ست شیردوش یک مادر مصرف54 AN

14U-12-11-10-9-8-6ست کامل نفرستومی55 rinary Nephrostomyurovisionفناوری طب پیشرفتهG ermany2,438,6002,633,700

Breathing میل اطفال15 میل بزرگسال، 22قطر مدار تنفسی ونتیالتور 56  C ircuit,Ventilatorسرآمد طب پارایهسرآمد طب پارایهIR AN261,360313,632

Breathing میل اطفال15 میل بزرگسال، 22قطر مدار تنفسی ونتیالتور 57  C ircuit,Ventilatorfisher & paykel نوید درمان پاسارگادus

Feedingندارد فیدینگ تیوپ58  Tubesupaسوپا"ساخت وسایل پزشکی ایران"IR AN7,7809340

TOسوزن بیوپسی بافت نرم59 P C U T 14G  200mmSoft tissue Biopsy NeedlesTS Kتجهیزات پزشکی افق طبJ apan737,847826,389

TOسوزن بیوپسی بافت نرم60 P C U T 16G  160mmSoft tissue Biopsy NeedlesTS Kتجهیزات پزشکی افق طبJ apan737,847826,389

20U-10-8-6کاتتر فولی دو راه61 rinary DrainageR US C Hایران فارمیسMalaysia57,11063,960

20U-10-8-6کاتتر فولی دو راه62 rinary DrainageUR O  VIS IO Nفناوری طب پیشرفتهG ermany475,900533,000

22U-20-18-16-14کاتتر فولی دو راه63 rinary DrainageR US C Hایران فارمیسmalaysia436,260488,610

Uکاتتر فولی دو راه64 rinary DrainageR US C Hایران فارمیسmalaysia221,500248,100

Nasogastricنداردنازو گاستریک کاتتر65  C athetersupaسوپا"ساخت وسایل پزشکی ایران"IR AN8,1009,720

Uنالتون زنانه(نالتون)کتترهای متناوب بدون پوشش 66 ncoated ICsupaسوپا"ساخت وسایل پزشکی ایران"IR AN3,8884,666

Uسوند نالتون بلند مردانه(نالتون)کتترهای متناوب بدون پوشش 67 ncoated ICsupaسوپا"ساخت وسایل پزشکی ایران"IR AN4,5905,508

fr-16cmhemodialysis 12شالدون همودیالیز دو راه68  catherizaion arrowایران فارمیسmexico

Uاطفالییورین بگ اطفال کیسه ادرار اطفال69 rinary C ollection Bag  InfantS UP Aسوپا"ساخت وسایل پزشکی ایران"IR AN2,7003,020

Tracheal Tubeندارد لوله تراشه بدون کاف70  , C ufflessS UP Aسوپا"ساخت وسایل پزشکی ایران"IR AN17,28020,736

Tracheal Tubeندارد لوله تراشه بدون کاف71  , C ufflessTuorenفرا طب جراحC hina18,55020,780

Tracheal Tubeندارد لوله تراشه کافدار72  , C uffedS UP Aسوپا"ساخت وسایل پزشکی ایران"IR AN43,20051,840

Tracheal Tubeلوله تراشه بدون کاف73  , C ufflessWE LL LE ADبانیان راه توسعه و رشد برترC hina22,12024,770

Tracheal Tubeلوله تراشه کافدار74  , C uffedWE LL LE ADبانیان راه توسعه و رشد برترC hina44,21049,520

Tracheostomy Tubeندارد لوله تراکئوستومی کافدار75  , C uffedS UP Aسوپا"ساخت وسایل پزشکی ایران"IR AN39,96047,952

Infusion Buret Sندارد میکروست76 etS UP Aسوپا"ساخت وسایل پزشکی ایران"IR AN51,14061,368

8/0P-7/0-6/0نخ سیلک چند رشته ای77 olyfilament/S ilkS UP Aسوپا"ساخت وسایل پزشکی ایران"IR AN65,37078,444

6/0Pالی 0نخ سیلک چند رشته ای78 olyfilament/S ilkS UP Aسوپا"ساخت وسایل پزشکی ایران"IR AN14,66217,594

10/0NylonSدو سوزنه نخ نایلون79 UP Aسوپا"ساخت وسایل پزشکی ایران"IR AN93,675112,410

6/0NylonSالی 0 نخ نایلون80 UP Aسوپا"ساخت وسایل پزشکی ایران"IR AN13,85616,628

Blood Gندارد نوار تست قند خون81 lucose  Test S trips (S elf Testing /Home  U se )E AS Y  G LUC Oکامیاب طب مداواKorea , S outh434,000486,000

Blood Gندارد نوار تست قند خون82 lucose  Test S trips (S elf Testing /Home  U se )Accu C hekدرمان یاب داروG ermany508,000569,000

Sندارد هپارین الک83 top Locked(Haparin C ap)S UP Aسوپا"ساخت وسایل پزشکی ایران"iran2,9163,499
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