بسمه تعالی
احترامـــــاً ،این شرکت محصوالت و خدمات ذیل را در قالب نمایندگی کمپانی های :
 B.Braunآلمان
 Aesculapآلمان
 Novairفرانسه
 Ecodasفرانسه
 Spiegelbergآلمان
 Viamedانگلستان
 Cryolifeانگلستان
به حضورمعرفی و عرضه می دارد :

 oارتوپدی (کمپانی اسکوالپ)
انواع ابزار و ست های جراحی ارتوپدی عمومی و تخصصی
ایمپلنت های لگن و زانو
انواع موتور جراحی ( پنوماتیک – شارژی – برقی )
Osteosynthes implants
 Navigation Systemبرای اعمال جراحی لگن و زانو و ترمیم رباط قدامی زانو
نیل های داخل استخوان ( کونچر  ،اینترالک )
لوازم و ستهای ترمیم  ACLو PCL

 oجراحی مغزو اعصاب و ستون فقرات (کمپانی اسکوالپ)
انواع ابزار و ست های جراحی مغزو اعصاب و ستون فقرات
نورواندوسکوپ
( ICP Monitoringکمپانی اشپیلبرگ)
انواع موتور جراحی (بادی  ،برقی  ،شارژی )
Aneurysm Clips
پروتزهای ستون فقرات
جایگزین های الیه دورای مغز
ثابت کننده های فلپ استخوانی جمجمه ( کرانیوفیکس )
شانتهای مغزی
سیستم های اسکوپی ستون فقرات
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 oجراحی عمومی و زنان و زایمان و ارولوژی (کمپانی اسکوالپ)
انواع ابزار و ست های جراحی عمومی و تخصصی زنان و ارولوژی – ست های ترمیمی
درماتوم های دستی و شارژی
Skin graft mesher
سیستم الپاروسکوپی  HDو  ( 3Dسه بعدی)
انواع کوتر و ضمائم مربوطه
انواع کانتینر برای نگهداری ابزار جراحی
سیستم توراکوسکوپی
انواع نخ های جراحی عمومی و تخصصی
انواع مش
 Patchهای مخصوص هموستاز
Liga clips
چسب بافتی Histoacryle
دستگاه کوتری Seal & Cut
کلیپس های مخصوص آپاندکتومی تحت الپاراسکوپی DS CLIPS

 oقلب و عروق (کمپانی اسکوالپ)
انواع ست های جراحی قلب باز بزرگسال و اطفال
سیستم موتوری استرنوتومی برقی  ،بادی و شارژی
انواع گرافت عروقی و  Patchهای قلبی
کلیپس های قلب و عروق
پچ قلبی
اکارتور های تخصصی
ست جراحی قلب بصورت اندوسکوپی  Minimal Invasive Surgeryبا کیفیت  HDو (3Dسه بعدی)

 ENT oو فک و صورت (کمپانی اسکوالپ)
انواع ابزار و ست های  ENTو فک و صورت
سیستم سینوسکوپی
سیستم موتوری بادی و برقی و شارژی
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 oابزار عمومی و تخصصی دندانپزشکی (کمپانی اسکوالپ )
 oابزار عمومی و تخصصی دامپزشکی (کمپانی اسکوالپ )
 oگازهای طبی (کمپانی نوویر)
دستگاه های اکسیژن ساز بیمارستانی در غلظتهای %93 ، %99 ، %99
دستگاه های اکسیژن ساز پرتابل تک نفره
دستگاه های هوای فشرده بیمارستانی
وکیوم مرکزی بیمارستانی
دستگاه غلظت سنج اکسیژن

 oدیالیز (کمپانی بی براون)
ماشین های دیالیز معمولی
دستگاه CRRT
لوازم مصرفی و محلول های مربوطه
دستگاه دیالیز چربی خون با روش ) Plasmat Futura ( HELP
کاتترهای دیالیز صفاقی حاد
فیلترهای لکوسیت
اسید سیتریک جهت شستشوی ماشین دیالیز

 oبیهوشی –( ICUکمپانی بی براون)
پمپ های تزریق سرم و سرنگ و مصرفی های مربوطه
دستگاه نرواستیموالتور و سوزن های مربوطه
انواع سوزن ها و ست های اسپاینال و اپیدورال و Regional Anaesthesia
کتترهای  CVPو  CVCو شریانی
فیلترهای تزریق دارو
ست شیمی درمانی
لوله K
ترمینال تزریق
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 oلوازم مصرفی (کمپانی اسکوالپ و بی براون)
نخ های جراحی عمومی و تخصصی
آنژیوکت و سه راهی  ،آنژیوکت Safety
صفر بند و Extension Tube
لوازم یکبار مصرف و ست های ارولوژی ( نفروستومی  ،سیستوستومی  ،دبل جی )

 oامحاء زباله های بیمارستانی (کمپانی اکوداس)
دستگاه امحاء زباله بیمارستانی ( غیر زباله سوز ) به همراه سیستم خردکن داخلی

 oمحلول عایق بندی و بندآورنده خونریزی عروق (کمپانی کرایوالیف)
واحد سرویس و خدمات پس از فروش

4

