
 

 

 فارماکوپه ملزومات پزشکی

 

 

 (ع)بیمارستان امیرالمومنین

 بویین زهرا

 

 

 

 پزشکی و ملزومات زهرا روغنی،مسئول تجهیزات:تهیه و تنظیم

 

 

 

 

 

 



 گروه مصرفی عمومی

 شرکت فروشنده/برند گروه مصرفی عمومی

 سوپا آبسالنگ

ماکو مهرطب/هالل ایران/سها (صورتی،طوسی،آبی،زرد،آجریسبز،)آنژیوکت ها  

 سالم سانت 01باند ساده 

 سالم سانت 01باند ساده 

 سالم سانت 1باند ساده 

 سالم سانت 01و01باند سوختگی 

 سالم سانت 01باند کشی 

 سالم سانت 01باند کشی 

 آواپزشک سبز 10سرسوزن سایز 

 آواپزشک آبی 12سرسوزن سایز 

 آواپزشک مشکی 11سرسوزن سایز 

 آواپزشک(/هالل ایران)سها سی سی 01سرنگ 

 آواپزشک/سها سی سی 1سرنگ 

 آواپزشک/سها سی سی 11سرنگ 

 آواپزشک/سها سی سی 01و  11سرنگ 

 اطلس سرنگ سرنگ گاواژ

 آواپزشک/سها سی سی 1سرنگ 

 سوپا لینوسرنگ انس

 صانع طب گرمی 111گاز خط دار بسته 

 صانع طب گرمی 111گاز ساده بسته 

 سالم گاز وازلینه

 صانع طب النگاز

 سوپا میکرو ست ساده

 سوپا ست سرم

 سوپا ست سرم شستشو

 بهنوار چسب لوکوپالست

 نوین باند اصفهان/پاندا سانت 1/1چسب 



 توسعه صنایع پزشکی ماد ماسک یکبار مصرف کشی

 توسعه صنایع پزشکی ماد ماسک یکبار مصرف بند دار

 pharma strip fabric چسب بخیه

 سوپا ساکشن تیوپ

 سوپا ست خون

 سوپا رابط ساکشن

 سوپا رابط پمپ سرنگ

 coloplast سانت 01چسب کامفیل 

 سوپا 00-01سوند ساکشن 

 سوپا سه راهی

 طب و صنعت شکم بند

 (فراسامد)پاستور (clever-accu)نوار گلوکومتر 

 پرسا پنبه هیدروفیل

 داده گستران دنا چست لید

 سوپا-آواپزشک 12-01 اسکالپ وین

 الهام طب سانت01و 01 چسب حصیری

 آرسین سالمت ایرانیان چسب اتوکالو

 گروه جراحی عمومی

 شرکت فروشنده/برند جراحی عمومی

 احسان طب فارس 01تیغ بیستوری سایز 

 احسان طب فارس 11تیغ بیستوری سایز 

 احسان طب فارس 11تیغ بیستوری سایز 

 تامین بهبود پارس 00و 01تیغ بیستوری سایز

 حریر 0.1دستکش استریل سایز

 حریر 7دستکش استریل سایز

 حریر 7.1دستکش استریل سایز

 حریر 8دستکش استریل سایز

 حریر دستکش التکس

 سوپا درن کاروگیت -درن پنرز



 سوپا نخ و سوزن کرومیک چهارصفر راند

 سوپا نخ و سوزن کرومیک دوصفر راند

 سوپا کرومیک دو راندنخ و سوزن 

 سوپا نخ و سوزن کرومیک یک راند

 سوپا نخ و سوزن سیلک دوصفر راند

 سوپا نخ و سوزن سیلک دو راند

 سوپا نخ و سوزن سیلک یک راند

 سوپا سیلک سه صفر تای

 سوپا سیلک صفر تای

 سوپا نخ و سوزن نایلون یک راند

 سوپا نخ و سوزن نایلون یک کات

 سوپا راند 1/1نایلون نخ و سوزن 

 سوپا راند 2/1نخ و سوزن نایلون 

 سوپا کات 2/1نخ و سوزن نایلون 

 سوپا کات 1/1نخ و سوزن نایلون 

 سوپا کات 0/1نخ و سوزن نایلون 

 سوپا نخ و سوزن نایلون یک لوپ

 سوپا راند 1نخ و سوزن ویکریل 

 سوپا راند 0نخ و سوزن ویکریل 

 سوپا راند 1نخ و سوزن ویکریل 

 سوپا راند 1/1نخ و سوزن ویکریل 

 سوپا راند 1نخ و سوزن پلین 

 سرآمد طب پارایه پلیت یکبار مصرف

 جهان گسترش تجارت سیم رابط پلیت

 فراطب جراح سیم قلم کوتر

 فارمد چست باتل

 سوپا 20-21-18چست تیوپ 

 سوپا همواگ

 دانشمند نوین پارس مش پرولین

 کیتوتک سرجی سل



 گروه قلبی عروقی

 گردنی دوشاخ cvpکتتر  ایران فارمیس-سوپا

 

 گروه تنفسی و بیهوشی

 شرکت فروشنده/برند تنفسی و بیهوشی

 سوپا 1-2-1/1-1لوله تراشه بدون کاف 

 سوپا 2-1لوله تراشه با کاف 

 سوپا -1/1لوله تراشه با کاف 

 سوپا 1/1-1/2-0/1لوله تراشه بدون کاف 

 سوپا 8-7-7.1-1/0-0-1/1لوله تراشه با کاف 

  11-11-12سوزن اسپاینال سایز 

 سرآمد طب پارایه ماسک اکسیژن بزرگسال

 /Suzhou Weikang Medical 2الرنژیال ماسک 
 فراطب

 سوپا سوند اکسیژن نازال

 سوپا صفر 1 -1-2-1-0ایروی

 تهران فن آور طب آسم یار بزرگسال

 سرآمد طب پارایه لوله خرطومی 

 سرآمد طب پارایه ماسک ونچوری بزرگسال

 سوپا رابط اکسیژن

 سرآمد طب پارایه رابط ونتیالتور

 سرآمد طب پارایه تیپیس ونچوری

 فراطب جراح بگ بیهوشی

 سوپا لوله تراکئوستومی

 

 



 گروه ارولوژی و نفرولوژی

 شرکت فروشنده/برند یارولوژی و نفرولوژ

 سوپا 00تا  01سوند فولی 

 سوپا کیسه ادرار اطفال دخترانه و پسرانه

 سوپا 08تا  8سوند نالتون 

 توسعه صنایع پزشکی ماد یورین بگ

 سوپا ست دیالیز

 سوپا سوزن فیستوال وریدی

 سوپا سوند اکسترنال

 مدوی -هالل ایران صافی دیالیز

 arrow/ایران فارمیس شالدون

 

 گروه گوارش

 فروشندهشرکت /برند گوارش

 سوپا فیدینگ تیوب

 سوپا 08-01سوند معده 

 سوپا 8سوند تغذیه 

 

 گروه نوزادان

 شرکت فروشنده/برند نوزادان

 ظریف پلیمر پوار بینی نوزاد

 احیا نوزاد قرن چشم بند

 کاالی پزشکی و بیمارستانی جراح دستبند نوزاد

 سوپا کلمپ بند ناف

 

 



 گروه ارتوپدی

 فروشنده شرکت/برند ارتوپدی

 باندهای پزشکی ایران سانت 01باند ویبریل 

 تن سان طب هگمتانه گردنبند طبی فیالدلفیا

 افق درمان باختر-تن سان طب هگمتانه آتل انگشتی

 ابزار درمان باند سرجی فیکس

 


