به نام خدا
لیست اقالم مصرفی شرکت نوین پوست
نام اقالم

اردیبهشت49
قیمت(تومان)

قیمت(تومان)

نام اقالم

آبسالنگ چوبی ایرانی( 01عددی)

011

بتادین  01سی سی

0011

آبسالنگ چوبی خارجی(01عددی)

0011

بتادین  001سی سی

0011

گاز استریل

001

بتادین  0لیتری

000111

گاز نیم کیلویی 01*01

000111

بتادین  9لیتری

040111

گاز نیم کیلویی 0*0

000111

زایالپی  01گرمی

0411

پد الکلی ( 011عددی)

0011

زینک اکساید  01درصد

00111

الکل سفید یک لیتری

000111

لیدوکایین تزریقی (ویال)

9011

پنبه ( 011گرمی)

00111

لیدوکایین اسپری01 ml

0911

دستکش جراحی (استریل)

0011

لیدوکایین اسپری011 ml

0011

دستکش ونیل بدون پودر

00,111

چسب حصیری01 cm

000111

دستکش التکس پودری

000111

چسب حصیری 00 cm

000111

دستکش التکس بدون پودر

00,111

چسب ضد حساسیت 0200*4

0011

دستکش نایلکسی ( 011عددی)

00111

چسب ضد حساسیت 020*4

0011

روتختی کشدار(ملحفه کشدار)001*01

0011

لباس بیمار

0011

رول روتختی عرض  00 0 01گرمی

0011

لباس بیمار با شلوار

00111

رول روتختی عرض  00 0 00گرمی

0111

لباس بیمار با شلوار و کاله

0011

رول روتختی عرض  01 0 01گرمی

0111

گان جراح (آستین مچ دار)

0011

رول روتختی عرض  01 0 00گرمی

4111

شان پارچه ای 01*01

0011

رول روتختی عرض  01 0 01گرمی

4011

شان پارچه ای 01*01

0011

010111

شان ساده استریل 01*01

0011

زیرانداز بیمار ( 41گرمی)

0911

شان ساده استریل 01*01

0011

پیش بند یک بار مصرف ( 01عددی)

00111

شان ساده استریل 011*011

0011

00,111

شان ساده غیراستریل 01*01

911

ماسک یک بار مصرف( 01عددی)

00111

شان ساده غیراستریل 011*011

0411

ژل اولتراسوند شفا  001سی سی

0011

جاپنبه ای  1200لیتری

01,111

ژل اولتراسوند شفا  0لیتری

0011

جاپنبه ای  120لیتری

00,111

ژل اولتراسوند شفا  0لیتری

000111

جاپنبه ای  0لیتری

01,111

ژل اولتراسوند سالم  0لیتری

000111

سینی استیل کوچک

000011

ژل اولتراسوند پلی ژل  0لیتری

010111

سینی استیل متوسط

000011

آیس پک کوچک ()01*0

00111

رسیور کوچک

40111

آیس پک متوسط ()00*01

00111

گالی پات کوچک

00111

آیس پک بزرگ ()00*00

00111

ست سرم ( 00عددی)

000111

دکونکس دستگاه نیم لیتری

010111

سوزن الکترولیز طالیی

دکونکس پوست نیم لیتری

010111

رول روتختی رنگی عرض 01

کاله یکبار

مصرف آکاردئونی( 011عددی)

سوزن الکترولیز نقره

(فرانسوی 010عددی)

000111

ای(فرانسوی 010عددی)

010111
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سفتی باکس  0لیتری

0011

ترالی یک کشوچرخدار

0410111

آب مقطر  0لیتری

0011

ترالی دو کشوچرخدار

0010111

کرم  01( RFسی سی)

010111

ترالی پانسمان استیل  0طبقه و چرخدار

000111

ژل هیدرودرمی

910111

پودر میکرودرم (گالن  0کیلویی)

900111

تیغ بیستوری ( 011عددی)

00,111

عینک محافظ بی رنگ

000111

تیر کمدون

0111

درمارولر در سایزهای مختلف

000111

سوآپ پنبه

0011

میکرونیدلینگ (کره ای 00ماه گارانتی)

000110111

سرجی فیکس

011

میکرونیدلینگ (چینی0یکسال وارانتی)

0010111

نخ بخیه

0011

سوزن میکرونیدلینگ ( 0و  00سوزنه)

000111

آنژیوکت

011

پایه سرم

000111

سه راهی آنژیوکت

001

تابوره جکدار ایرانی

0010111

اسکالپ

001

تخت معاینه پایه تاشو

011,111

چراغ معاینه

ترازو دیجیتالی

ست جراحی(قیچی و پنس و )...

اتوسکوپ(آلمانی و پاکستانی)

لوپ در مدل های مختلف

ترازوی کفی

کلیه لوازم آزمایشگاهی

فشار سنج دیجیتالی(بازویی و مچی)

کپسول اکسیژن

لیوان حجامت

بخور ازن ترموستات دار

دستگاه هیدرودرمی0های تک

مانومتر اکسیژن

اسپکلوم

قرص فورمالین

دستگاه هیدرودرمی  0های نس

انواع تخت های برقی

کرایوپن

نازل و فیلتر میکرودرم

دستگاه الکترولیز0های تک

لوازم طب سوزنی

پاراوان

هوله یکبار مصرف

دستگاه اتوکالودر حجم های مختلف

سرنگ ها(آوا  0سوپا و )...
سرنگ انسولین سرجدا(لیفن)

G01

 0سی سی ( 011عددی)

00,111

سرنگ انسولین یکپارچه (آوا)

G00

نیم سی سی( 01عددی)

0011

سرنگ انسولین یکپارچه (آوا)

G01,G00

 0سی سی ( 91عددی)

0011

سرنگ انسولین یکپارچه (آوا)

G00

 0سی سی (01عددی)

00011

سرنگ معمولی(آوا)

لوئرالک0پیستوندار

 0سی سی ( 011عددی)

00,111

سرنگ معمولی(آوا)

لوئرالک 0پیستوندار

 0سی سی (011عددی)

00,111

سرنگ معمولی(آوا)

فشاری

 01سی سی (011عددی)

000111

سر سوزن ها
آوا

G00000

011( 00 mعددی)

010111

آوا

G01000000000000

( 011عددی))00m,(G00000m

00111

آوا

G00004001000000

( 011عددی)900000m

00,111

میکروکنول (آوا)
Lipo-transfer cannula

برای تزریق چربی و تزریق ژل (اندازه های مختلف)

00011

ساخت آلمان با قابلیت اتصال به سرنگ های معمولی و لوئرلوک

0010111

تلفن 00 90 09 00:

 خرید و فروش دستگاه های کار کرده

همراه 1400 000 00 00:

 اجاره دستگاه IPL

1401 104 00 00
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