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 سعید صمدی

رنگ  فروزن کرایوستات توزیع کننده پارافین حمام بافت

 تیشو امبدینگ اسالید آمیزی الم بافت شناسی

 اسالیدتیشوکاست -المل میکروتوم تبشوپروسسور

 -بافت شناسی -سیتولوژی -معرفها سانتریفیوژ پارافین

 خشك کن اسالیدتراشگر پارافین کاست بافت کنترل 

 دوربین میکروسکوپ اسلیت لمپ کولپوسکوپ

 میکروسکوپ فلورسنت میکروسکوپ فاز کنتراست

میکروسکوپ  استریو میکروسکوپ میکروسکوپ نوری

میکروسکوپ جراحی  میکروسکوپ میدان تاریك وارونه

 وپ جراحی مغز و اعصابمیکروسک چشم پزشکی

میکروسکوپ  میکروسکوپ جراحی گوش و حلق و بینی

 جراحی دندانپزشکی

 

 

 

 

 

 

 

74357773020 

 

 

 

 

 

 

 

 

azmashenasan@yahoo.com 

 

 

 

 

 

بعد از  -دی  91خیابان 

خیابان  -پل فرهنگیان 

 -نیلوفر یك ج -نیلوفر

 3طبقه  - 3پالك 

 

 

 

 

 

مهندسی 

مشاوران سالمت 

 گستر اعتماد

 

 

 

 

 

 مسعود اویسی

( ویال اسپور) log 6اندیکاتور بیولوژیکال اتیلن اکساید 

اندیکاتور ( ویال اسپور) log 6اندیکاتور بیولوژیکال بخار 

اندیکاتور ( ویال اسپور) log 6بیولوژیکال پالسما 

اندیکاتور پاسخ ( ویال اسپور) log 6بیولوژیکال فرمالدئید 

ویال ) Log 6ساعته بیولوژیکال اتیلن اکساید  2تا4سریع 

ساعته بیولوژیکال بخار  2تا4اندیکاتور پاسخ سریع ( اسپور

 6ساعته بیولوژیکال پالسما  2تا4اندیکاتور پاسخ سریع  6

Log (ویال اسپور )Log (ویال اسپور ) اندیکاتور پاسخ

ویال ) Log 6لوژیکال فرمالدئید ساعته بیو 2تا4سریع 

اندیکاتور هوشمند دو منظوره شستشو و تشخیص ( اسپور

 انکباتور پیشرفته و سریع با پرینتر کارایی ضدعفونی

انواع  انکباتور مخصوص تست های بیولوژیکال

زنجیره ) زمانی-اندیکاتورهای مانیتورینگ دمایی

تست ...( سرد،یخچال دارو،خون،واکسن،اتاق عمل و

هولدر  ساس ارزیابی باقیمانده پروتین و مواد آلیح

اندیکاتور ( واشینگ)استنلس استیل تست شستشو

بخار پشت ( 6کالس) 6شیمیایی دابل چك هوشمند تیپ

اندیکاتور شیمیایی دابل چك ( دقیقه5.3)زمانه  2چسبدار

زمانه  2بخار پشت چسبدار( 6کالس) 6هوشمند تیپ

تست ( 4کالس) 4خطی تیپ BD 6تست ( دقیقه5.3)

BD  اندیکاتور پیشرونده ( 4کالس) 4خطی تیپ 6لوله ای

بخار ( 3کالس) 3کنترل سیکل استریل اتیلن اکساید تیپ 

 3اندیکاتور پیشرونده کنترل سیکل استریل بخار تیپ

بخار اندیکاتور دو بار چسب لیبلی سیستم کد ( 3کالس)

ر اندیکاتور دو با( 9کالس ) 9رهگیری اتیلن اکساید تیپ 

( 9کالس ) 9چسب لیبلی سیستم کد رهگیری بخار تیپ 

اندیکاتور دو بار چسب لیبلی سیستم کد رهگیری پالسما 

اندیکاتور دو بار چسب لیبلی سیستم کد ( 9کالس ) 9تیپ 

اندیکاتور شیمیایی ( 9کالس ) 9رهگیری فرمالدئید تیپ 

اتوکالو اتیلن اکساید اندیکاتور شیمیایی اتوکالو پالسما 

یکاتور شیمیایی اتوکالو فرمالدئید اندیکاتور شیمیایی اند

( 3کالس) 3بخار اندیکاتور شیمیایی تیپ( 3کالس) 3تیپ 

( دقیقه7)بخار ( 6کالس) 6اندیکاتور شیمیایی تیپبخار

( دقیقه5.3)بخار ( 6کالس) 6اندیکاتور شیمیایی تیپ

( دقیقه5.3)بخار ( 6کالس) 6اندیکاتور شیمیایی تیپ

( دقیقه7)بخار ( 6کالس) 6میایی تیپاندیکاتور شی

( 6کالس) 6اندیکاتور شیمیایی دابل چك هوشمند تیپ

اندیکاتور شیمیایی ( دقیقه5.3)زمانه  2بخار پشت چسبدار

بخاراندیکاتور ( 2کالس) 2کراس چك پیشرفته تیپ

( 2کالس) 2شیمیایی کراس چك پیشرفته تیپ

و  9( کالس)بخاراندیکاتورهای کنترل فرآیند استریل تیپ

 

 

 

 

74354019375 

 

 

 

 

 

 

 

en.salamatghostar@gmail.com 

 

 

 

 

 

متری  96-خیابان دانیال

 4بین کوچه -سجادامام 

 2و 
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پکیج  BDانواع چسب اتوکالو بخارتست 6و  3و  2و  5و  4

 4گرین کارت نانو تیپ  BDتست ( 4کالس) 4تیپ

تست ( 4کالس) 4گرین کارد نانو تیپ  BDتست ( 4کالس)

BD  تست پگ شاهد ( 4کالس) 4خطی تیپ 6لوله ای

PCD (Helix ) هرسیکل استریل اتوکالو فرمالدئیدتست

اتوکالو  PCD (Helix) پگ شاهد هرسیکل استریل

 PCD)اتیلن اکسایدتست پگ شاهد هرسیکل استریل 

(Helix  اتوکالو بخارتست پگ شاهد هرسیکل استریل

(PCD (Helix  اتوکالو پالسماتست پگ شاهد هرسیکل

اتوکالو  PCD (Helix)استریل 

فرمالدئیدتستها،نشانگرها و محصوالت بسته بندی و 

ن اکسایدسیستم کد چسب اتوکالو اتیل کنترل استریل

 PCDیا BDهولدر تست ( لیبل زن)رهگیری سه خطی 

انواع رول،پوچ و کاغذهای مدیکال بسته بندی استریل 

کاغذ مخصوص جذب  (تایوك)بخار،اتیلن اکساید و پالسما

 دزیمتر اتیلن اکساید رطوبت مازاد اتوکالو

دتکتور،شناساگر و آالرمر فوق هوشمند اتوکالو اتیلن 

تم انتقال و جابجایی ایمن بیمار از یك تخت سیس اکساید

به تخت دیگرتست بیولوژیکال بخار،پالسما،اتیلن 

تست اتوکالو کالس  اکساید،فرم آلدئیئ و فور

تست پگ شاهد یا کنترل دسته ها اتوکالو  6و3و2و5و4و9

 لیبل و لیبل زن بخار،پالسما،اتیلن اکساید و فرمالدئید

پاکت  دی استریلفول لمینیت بسته بن SMSنانوون 

پاکت چسبدار اتوکالو  تایوك چسبدار اتوکالو پالسما

رول پلیسه  بخار،اتیلن اکساید و فرم آلدئیدتست بی دی

دار بخار و اتیلن اکسایدرول تایوك اتوکالو پالسمارول و 

پوچ اتوکالو بخار،اتیلن اکساید و فرمالدئیدرول وی پگ 

 بسته بندی استریلاتوکالو بخار و اتیلن اکسایدکاغذ کرپ 

بسته بندی استریل بخار،اتیلن (کاغذ و پارچه)نانوون 

سه الیه  SMMSنانوون  اکساید،پالسما و فرم آلدئید

 نانوون فوق جاذب رطوبت مازاد اتوکالو بسته بندی استریل

نیلی طب پیشرو 

 سپهران

نیلوفر 

 رشیدزاده

 96 -خیابان سمیه  -قم lili.rsh@gmail.com 74357721692 کلوئید، سیلیکونی/صفحه های جلوگیری از اسکار

 -متری رسول اکرم 
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