لیست قیمت تجهیزات پزشکی تنفسی و بیمار در منزل خرداد 99
شماره

نام کاال

1

دستگاه اکسیژن ساز نايدک

180،000،000

2

دستگاه اکسیژن ساز فیلیپس

180،000،000
تماس بگیرد

3

دستگاه اکسیژن ساز EMG

160،000،000

حجم  5لیتری
غلظت اکسیژن  93درصد
وزن دستگاه  18کیلوگرم
ساخت تایوان

4

دستگاه اکسیژن ساز سوشیا

89،300،000

حجم  5لیتری
غلظت اکسیژن  96درصد
وزن دستگاه  17/5کیلوگرم
ساخت ایران

5

دستگاه اکسیژن ساز اکساز

78،100،000

حجم  5لیتری
غلظت اکسیژن  95درصد
وزن دستگاه  22کیلوگرم
ساخت ایران

6

دستگاه اکسیژن ساز اکسیژن پالس

تصوير محصول

قیمت(ريال)

67،000،000

توضیحات
حجم های  5و  8لیتری
غلظت اکسیژن باالی  95درصد
وزن دستگاه  13/6کیلوگرم
ساخت آمریکا

حجم  5لیتری
غلظت اکسیژن  96درصد
وزن دستگاه  13/6کیلوگرم
ساخت آمریکا

حجم  5لیتری
غلظت اکسیژن  96درصد
وزن دستگاه  15کیلوگرم
ساخت ایران

حداکثر فشار دمی  20سانتیمتر آب
آمریکایی ساخت استرالیا

7

دستگاه سی پپ رزمد

تماس بگیرید

8

دستگاه اتو سی پپ رزمد

تماس بگیرید

آمریکایی ساخت استرالیا

9

دستگاه سی پپ لوون اشتاين پريسما سافت

101،370،000

حداکثر فشار دمی  20سانتیمتر آب
ساخت آلمان

10

دستگاه اتو سی پپ لوون اشتاين پريسما اسمارت

124،000،000

دستگاه هوشمند اتو سی پپ
ساخت آلمان

11

دستگاه بای پپ  Sرزمد

تماس بگیرید

12

دستگاه بای پپ  STرزمد لومیس 150

تماس بگیرید

13

دستگاه بای پپ  STرزمد لومیس 100

تماس بگیرید

حداکثر فشار دمی  25سانتیمتر آب
دارای مد های ST ،S ، CPAP
آمریکایی ساخت استرالیا

14

دستگاه بای پپ لوون اشتاينPrisma 25ST

S
تماس بگیرید

حداکثر فشار دمی  25سانتیمتر آب
دارای مد های ST ،S ، CPAP

دستگاه هوشمند اتو سی پپ

حداکثر فشار دمی  25سانتیمتر آب
دارای مد های  CPAPو S
آمریکایی ساخت استرالیا
حداکثر فشار دمی  25سانتیمتر آب
دارای مد تنفس ،S ، CPAP ،iVAPS
ST

آمریکایی ساخت استرالیا

(مدل  Prisma 25Sنیز موجود است)

ST
237،600،000

15

دستگاه بای پپ لوون اشتاينPrisma 30ST

تماس بگیرید

16

دستگاه بای پپ بی ام سی

تماس بگیرید

ساخت آلمان
حداکثر فشار دمی  30سانتیمتر آب
دارای مد های ST ،S ، CPAP

ساخت آلمان
فشار دمی تا  30سانتیمتر آب
دارای مد های ST ،Bipap،CPAP

ساخت چین

17

دستگاه بای پپ پالس

18

ماسک بای پپ/سی پپ بی ام سی

تماس بگیرید

فشار دمی تا  30سانتیمتر آب
مد های  S ،Bipap،CPAPو ST

ساخت ایران
9،000،000

ماسک فول فیس بدون پیشانی
ساخت چین

9،500،000

ماسک فول فیس بدون پیشانی
ساخت آلمان

ماسک بای پپ/سی پپ لوون اشتاين

904،700،000

19
ونتیالتور لوون اشتاين

20
ونتیالتور رزمد مدل VSIII

تماس بگیرید

21
ونتیالتور رزمد مدل Elise 150

22

ونتیالتور رزمد مدل فشاری Stellar 100

تماس بگیرید

تماس بگیرید

23
ونتیالتور رزمد مدل فشاری Stellar 150

تماس بگیرید

24
ونتیالتور TBird

170،000،000

دارای مدهای حجمی و فشاری
قابل استفاده تهاجمی و غیر
تهاجمی
ساخت آلمان
دارای مدهای ،PSVtT،APVC
PSVS
قابل استفاده تهاجمی و غیر
تهاجمی
ساخت رسمد در آلمان
دارای مد فشاری
قابل استفاده تهاجمی و غیر
تهاجمی
ساخت استرالیا
دارای مد فشاری
قابل استفاده تهاجمی و غیر
تهاجمی
ساخت استرالیا
دارای مد حجمی و فشاری
قابل استفاده تهاجمی و غیر
تهاجمی ،کودکان و بزرگساالن
ساخت رسمد فرانسه
دارای کمپرسور
برای بیمار خانگی و بیمارستانی
ساخت آمریکا

25

26

ونتیالتور Ltv950

200،000،000

دارای کمپرسور
برای بیمار خانگی و بیمارستانی
پرتابل و قابل حمل
قابل استفاده تهاجمی و غیر
تهاجمی

پالس اکسیمتر انگشتی

قیمت مصوب

چویسمد

27
پالس اکسیمتر رومیزی

تماس بگیرید
حدود قیمت
آکبند
()95/000/000

28
کپسول اکسیژن  10لیتری
29
کپسول اکسیژن  2/5لیتری

30

31

32

13،500،000
آهنی
14،500،000
آلومینیوم
15،500،000

کار کرده و آکبند

بدون مانومتر
آهنی

همراه با ملحقات

نبواليزر امرن C803

7،300،000

نبوالیزر خانگی

نبواليزر امرن C900

17،000،000

کمپرسوری بیمارستانی

نبواليزر امرن u780

180،000،000

اولتراسونیک بیمارستانی

33
نبواليزر زنیت مد2102

5،400،000

نبوالیزر خانگی

34
ساکشن تک شیشه  hspموتور ضعیف

6،700،000

ساکشن برای کاربرد خانگی

35
ساکشن تک شیشه  hspموتور قوی

10،000،000

ساکشن برای کاربرد خانگی

36
ساکشن تک شیشه رومیزی زنیت مد

29،000،000

37
ساکشن تک شیشه برق و باتری زنیت مد

39،000،000

38
ساکشن دو شیشه کوتاه زنیت مد

47،000،000

39
ساکشن دو شیشه بلند زنیت مد

54،000،000

40

مانومتر ايرانی

2،800،000

41

تشک مواج تخم مرغی زنیت مد

5،900،000

42

تشک مواج سلولی زنیت مد

21،000،000

*با توجه به نوسانات قیمت ها ،لطفا قبل از خريد استعالم قیمت انجام شود*

قدرت  15لیتر بر دقیقه
مخزن  1لیتری
طراحی سوئیس
قدرت  15لیتر بر دقیقه
مخزن  1لیتری ،برق و باتری
دوره شارژ  30دقیقه
طراحی سوئیس
قدرت  26لیتر بر دقیقه
دو مخزن  2/5لیتری
طراحی سوئیس

قدرت  40لیتر بر دقیقه
دو مخزن  2/5لیتری
طراحی سوئیس

تحمل وزن تا  165کیلوگرم
دارای  18سلول

