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1 ST

دستگاه الکتروشوک پرتابل با مشخصات زير:
 و چاپ نتايج،ECGقابليت نمايشگري سيگنال 

قابليت چک کردن دستگاه قبل از روشن نمودن،
 اينچ،6/5داراي باتري هوشمند، صفحه نمايشگر رنگي 

و پيس ميکر،ECGداراي نرم افزارهاي هوشمند، داراي آنااليزر 
M - سري zollترجيحا  مارک 

نصب و راه اندازي دستگاه، ارايه  گارانتي و خدمات پس از
فروش الزامي مي باشد.

 
دستگاه الکترو شوک 1

1 ST

دستگاه نوار قلب با مشخصات زير:
 کاناله همراه با نمايش ضربان قلب و12صفحه نمايش رنگي 

ساختارهاي غير طبيعي، قابل استفاده با باتري يا جريان اصلي،
در زمان استراحت،ECGشامل برنامه هاي اندازه گيري و تفسيري،

 ميليمتري، صفحه نمايش دستي يا اتوماتيک،110نمايشگر پرينتر 
 ،USB و پورت SDپشتيباني از کارت حافظه 

DMSذخيره سازي بدون نياز به کاغذ با نرم افزار 
NIHON KOHDEN CARDIOFAX S 1250ترجيحا مدل 

نصب و راه اندازي دستگاه، ارايه  گارانتي و خدمات پس از
فروش الزامي مي باشد.

 
دستگاه نوار قلب 2

1 ST

دستگاه ساکشن با مشخصات زير:
 ليتر در دقيقه، داراي سطح خال قابل تنظيم،50ظرفيت مکش باالي 

)، داراي مانع سرريزCLASS IIسطح ايمني باال (
JAR SELECTOR ليتري مجهز به 3داراي دو جار 

قابليت استفاده به صورت پرتابل
MAX VACUUM: .90 KPA/-675 MM Hg

ELECTRIC MOTOR: 220-240 V AC/50 HZ AT 135 W
MEDICA C5SFترجيحا دستگاه ساکشن صاايران 

نصب و راه اندازي دستگاه، ارايه  گارانتي و خدمات پس از
فروش الزامي مي باشد.

 
دستگاه ساکشن 3

1 ST

دستگاه مانيتورينگ عاليم حياتي با مشخصات زير:
 با رزولوشن باالLED WIDE19مانيتور 

 ليد12 با قابليت  نمايش همزمانECG کانال تقويت کننده 8استفاده از 
 ساعت96 تا ECG، امکان ذخيره و نمايش LEAD FAILداراي آالرم 

NIBP بار اندازه گيري 100امکان ذخيره سازي و نمايش 
ST SEGMENT براي کليه پارامترها، نمايش آريتمي ها و TRENDقابليت 

BISقابليت اندازه گيري و نمايش پارامتر عددي سنجش عمق بيهوشي بيمار  4
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CARDIOSET ARAD P10ترجيحامدل صاايران 
نصب و راه اندازي دستگاه، ارايه  گارانتي و خدمات پس از

فروش الزامي مي باشد.
 

دستگاه مانيتورينگ عاليم حياتي

SSD_9900090

1 ST

لوازم پزشكي مورد نياز پزشكيار                 
 
 

اتو كالو                  
B ليتري كالس 18اتو كالو                  

 بار0.9 مرحله وكيوم تا4داراي پمپ وكيوم با                  
مجهز به تستر سختي آب                 

با قابليت تنظيم خودكار فشار هواي محيط                 
 
 

اتو كالو                  
1

1 ST

 
دستگاه ساكشن                 

دستگاه ساكشن دو شيشه                  
 ليتربردقيقه40 ليتري-قابليت مكش تا 2/5 مخزن 2داراي                  

 
 

دستگاه ساكشن                
2

2 NO

 
ترالي اورژانس                

داراي پنج كشو-داراي نرده محافظ-داراي قفسه
 
 

ترالي اورژانس 3

1 NO
 سانتي متري 5تخت معاينه و تشك 

4
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2 NO

 
تخت بستري

 
تخت بستري سه شكن 

با قابليت تنظيم زاويه زير سر بيمار و زير پاي بيمار
داراي حفاظ جهت جلوگيري از افتادن بيمار

داراي چرخهاي ترمزدار 
 

تخت بستري 5

4 PK

 
پك پانسمان و بخيه                

- شان استيل250mlشامل: گالي پات - بتادين                 
گاز استريل- باند كوچك - باند بزرگ - پنست - چسپ                 
پنس هموستات - قيچي يكسر تيز داراي دسته بيستوري                 

سوزن گير - سيني                 
 
 

پك پانسمان و بخيه                
6

2 NO
فشار سنج عقربه اي با گوشي                

7

2 ST
Uni-Iاتوسكوپ مارك ريشتر                 

8

1 ST
635دستگاه نوارقلب مارك ياشام                 

9

2 NO
ترمومتر ديجيتال ليزري - تفنگي                

10

1 ST

 
ترازو قد و وزن                 

 و قد سنج پيشرفته اولتراسونيك BMI با قابليت محاسبه 
 
 

ترازو قد و وزن                 
11

2 NO
چراغ قوه معاينه                

12

1 NO

 
نگهدارنده سر و گردن(آمبوالنس)                

17*26*41ابعاد:                
وزن:يك كيلوگرم

 
نگهدارنده سر و گردن(آمبوالنس)  13
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1 NO

 
بندعنكبوتي(آمبوالنس)                

جنس :كش-انعطاف پذير-قابل شستشو                
 
 

بندعنكبوتي(آمبوالنس)                
14

1 PK
IRNكيف احيا برند                 

15

1 NO

 
ويلچر                

سه كاره -قابليت تا شوندگي                
داراي زيرپايي و زيردستي                
جنس فلزبا روكش آبكروم                

 
 

ويلچر 16

2 ST

 
دستگاه گلوكومتر                

داراي حافظه ذخيره-قابليت اتصال به كامپيوتر                
داراي منبع تغذيه باطري                

 
 

دستگاه گلوكومتر                
17

2 ST
P060دستگاه پالس اكسيمتر بيورر مدل                

18

2 NO
گوشي پزشكي                

19

1 ST

 
CPRتخت                

 تكه4تخت سه شكن داراي سطح بستر                
با قابليت شكن زير پا و ساق و ران                

داراي بدسايد آكاردئوني                
89*194 و ابعادبستر89*197باابعادبيروني                

 
 

CPRتخت                
20

1 NO
 كيلويي4 آمبوالنس O2كپسول                

21
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1 ST

 
LONG BACK BOARD( آمبوالنس)                 

ساخته شده از مواد پليمري با قابليت شستشوي آسان                
امكان عبور اشعه ايكس                

با امكان نصب ثابت نگهدارنده  سر و گردن                
قابليت استفاده با بندعنكبوتي                

 
 

                LONG BACK BOARD 
22

به عدد
به حروف

هزينه بسته بندی
((لایر))

به عدد
به حروف

هزينه حمل
    ((لایر))

به عدد
به حروف

جمع کل 
((لایر))

شيراز خيابان زند جنب کوچه پروانه - ساختمان شرکت ملی نفت ايران - شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی (تدارکات کاال) -  

)  ايميل ()07132314447) فاکس (07132138436 - روح هللا پسنديده تلفن (506واحد 

  نام و امضاء و مهر فروشنده:

به عددتوضيحات
به حروف

قيمت کل کاال
((لایر))


