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تومان-قیمتحجمنام محصول
آنتی سرم های میکروبی 

3,200,000ویالE.Coli4سرم آنتی 1

3,200,000ویال4آنتی سرم سالمونال2

3,200,000ویال4آنتی سرم شیگال3

3,200,000ویال4لراآنتی سرم ویبریوک4

1,150,000ویال4(اوااوگ)آنتی سرم کلرا 5

1,150,000ویال4(بااینا)کلرا آنتی سرم 6

1,150,000ویال4(O1)کلرا آنتی سرم 7

8
لی آنتی سرم سالمونال پ

کلونال
1,150,000ویال4

9
Ecoliسرم آنتی

O157
1,150,000ویال4

10
آنتی سرم بروسال 

آبورتوس
1,150,000ویال4

11
آنتی سرم یرسینا 

انتروکولتیکا
1,150,000ویال4

سوش های باکتری لیوفیلیزه

1
E.Coli

ATCC25922
390,000ویال1

2
A.aureus

ATCC25293
390,000ویال1

3
P.aeroginosa

ATCC2783
390,000ویال1

تومان-قیمتحجمنام محصول

4
En.faecalis
ATCC29212

390,000ویال1

5

Streptocous
pneumoniae 

(S.pneumoniae) 
ATCC 6305

390,000ویال1

6

Hamophilus
influenzae

(H.influenzae) 
ATCC 9006

390,000ویال1

7
Streptococcus 

agalactiae
(S.agalactiae)

390,000ویال1

8
Staph.epidermi
dis ATCC12228

390,000ویال1

9
Strep.group A 

ATCC19615
390,000ویال1

10
Sal 

typhimorium
ATCC14028

390,000ویال1

11
Sh.Flexneri
ATCC 12022

390,000ویال1
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12
Shigella Sonnei
ATCC 9290

390,000ویال1

13
E.aeroginosa
ATCC 13048

390,000ویال1

14
Proteus 
mirabilis ATCC 
43071

390,000ویال1

15
Klebsiella
pneumonia 
ATCC 700603

390,000ویال1

معرف های میکروبشناسی
590,000*مکیت رنگ آمیزی گر1

2
کیت رنگ آمیزی 

آلبرت
*590,000

3
کیت رنگ آمیزی زیل

نلسون
*590,000

390,000*امخط کش آنتی بیوگر4

390,000*ریرنگ متیلن بلو باف5

390,000*والکتو فنل کاتن بل6

390,000*الکتو فنل7

8KOH*390,000

390,000*محلول لوگل9

390,000*معرف کواکس10

11MR-VP*590,000

390,000*معرف تست کاتاالز12

390,000*معرف کلرو فریک13

14
مک 0/5استاندارد 

فارلند
*390,000

15
ه پالسمای لیوفیلیز

خرگوش
*390,000

16
آزمون رشته ای برای 

Sringویبریو Test 
*190,000

390,000*نوار اکسیداز17

220,000*خون گوسفند18

19
ون کنترل کالیبراسی

لوپ میکروبشناسی

)اوانزبلو(
*390,000

محیط های آماده مصرف

1
محیط کشت خون مایع

بزرگساالن SPSحاوی 
*28,000

2
محیط کشت خون مایع

کودکان SPSحاوی 
*26,000

3
محیط کشت خون مایع

نوزادان SPSحاوی 
*26,000

4
محیط کشت خون 

دیفازیک کاستاندا
*36,000

45,000*محیط کشت لوفلر5

45,000*نمحیط کشت لونشتای6

7
مدیوم برای  TIمحیط 

مننژیت
*35,000

8
محیط حمل و نقل 

ویروس آنفوالنزا
*30,000

42,000*رمحیط کشت کری بل9

مصرفی الکتروفورزمواد 

1
رنگ آماده مصرف 

Sپاسنو 
*590,000

590,000*محلول رنگ بر2

3
محلول شفاف کننده 

Clear aidغلیظ 
*590,000

590,000*بافر هموگلوبین4

590,000*بافر پروتئین5

590,000*محلول همولیزان6

TLCکیتهای مواد مخدر و 

1
-نمرفیکیت جدا سازی 

(TLC)کدئین
*1,600,000

2
-مرفینکیت جداسازی 

پلیتبدون (TLC)کدئین
*1,400,000
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3
کیت جداسازی مت 

آمفتامین–آمفتامین 

(TLC)
*1,800,000

2,000,000*بافر سرب4

2,000,000*استاندارد مرفین5

2,000,000*استاندارد کدئین6

2,000,000*ئینکد-استاندارد مرفین 7

8
–کنترل منفی مرفین

آمفتامین
*700,000

9
–ن کنترل مثبت مرفی

آمفتامین
*700,000

10
کنترل مثبت کاذب 

آمفتامین–مرفین 
*700,000

11
TLC( 10×10)پلیت 

عددی5بسته 
*950,000

12
 TLC( 5×10)پلیت 

عددی5بسته 
*850,000

2,000,000*هگزا کلرو پالتینات13

1,000,000*کیت جداسازی متادون14

2,200,000*استاندارد آمفتامین15

2,200,000*ناستاندارد مت آمفتامی16

2,200,000*استاندارد متانول17

2,200,000*استاندارد ترامادول18

19
در نوار شناسایی تقلب

ادرار
*1,600,000

20
TLC  قندهاآنالیز )قند

(TLCبه روش 
*1,700,000

21
TLC  اسیدهای آمینه

اسیدهای آمینهآنالیز )

(TLCبه روش 

*1,700,000

(خونشناسی)هماتولوژی 

1
رنگ آماده مصرف 

گیمسا
*850,000

2
رنگ آماده مصرف 

رایت
*850,000

101
رنگ آماده مصرف 

Retic-Sرتیکولوست 
*490,000

102
کیت هموگلوبین 

با همراه )درابکین(

استاندارد

*450,000

G6PDغربالگری 

**کنترل خونشناسی1

**تکنترل رتیکولوسی2

650,000*کیفیG6PDکیت 3

850,000*کمیG6PDکیت4

5
کمی و G6PDکنترل

کیفی
*350,000

6
سریع رنگ امیزی 

-رایت)هماتولوژی 

(گیمسا

*850,000

سرولوژی اختصاصی ، ایمونوهماتولوژی و بانک خون
550,000*آنتی هیومن سرم1

550,000*گاوی% 22آلبومین 2

Liss*550,000محلول 3

4Alsever 350,000*محلول

5
سرم فیزیولوژی 

استریل
*350,000

450,000*کمپلمان خرگوش6

1,700,000*سرم اسب 7

8
سرم  خنثی

(Assay Matrix) 
*200,000

9
چک سل

IgG check Cell
*590,000

---*سرم کنترل کومبوس10

---*آنتی بادی اسکرین11

NBT1ml1,400,000سریع احیا تست12

انعقاد
1PT*120,000

2PTT*120,000
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120,000*کلرور کلسیم3

4
ی پالسمای کنترل انعقاد

Level 1  لیوفیلیزه
*59,000

5
ی پالسمای کنترل انعقاد

Level 2 لیوفیلیزه
*59,000

SRIDکیتهای 

CH50*590,000کیت 1

2IgG 590,000*کیت

3IgA 590,000*کیت

4IgM  590,000*کیت

C3*590,000کیت 5

C4*590,000کیت 6

590,000*ینتریپسآنتی A1کیت 7

590,000*کیت ترانسفرین8

9SRID 490,000*خط کش

10
ر کنترل و کالیبراتو

ایمنی شناسی
*490,000

کیت های ایمونوفلورسانس
1ANA 400,000*الم

400,000*الم توکسوپالسما2

400,000*الم لیستریا3

4
معرف اوانزبلو برای 

ایمونوفلورسانس
*390,000

50,000*جعبه الم5

6
آنتی سرم کنژوگه 

فلورسان
*2,500,000

IgG*2,500,000آنتی سرم کنژوگه 7

IgA*2,500,000آنتی سرم کنژوگه8

IgM*2,500,000آنتی سرم کنژوگه 9

10
آنتی سرم کنژوگه 

)بولت(فلورسان 
*700,000

11
الم ده خانه 

ایمونوفلورسان
*50,000

155
،ANAکنترل مثبت 

سمالیستریا،توکسوپال
*350,000

156
،ANAکنترل منفی 

سمالیستریا،توکسوپال
*300,000

بخش ادرار

1
کنترل روزمره 

رلیوفیلیزه نوار ادرا
*350,000

2
کنترل روزمره 

وزن (رفراکتومتر 

)مخصوص
*300,000

350,000*معرف بندیکت3

350,000*معرف ارلیخ4

5
معرف 

اسیدسولفوسالیسیلیک
*350,000

6
رنگ رسوب ادرار 

همراه نگهدارنده
*350,000

550,000*بوریک اسید7

50T85,000گلوکزنوار ادرار 8

100T125,000گلوکزنوار ادرار 9

10
وبین تست تایید بیلی ر

ادرار 
*390,000

11
10نوار ادرار 

پارامتری
*170,000

آندوسکوپی
1,800,000*اوره آز سریع مایع1

2,250,000*اوره آز سریع جامد2

3
کنترل مثبت اوره آز

سریع
*90,000

کشت سلولی

1
جدا کننده لنفوسیت

)فایکول(
*2,100,000

850,000*محلول تریپسین2

3
–پنی سیلین 

استرپتومایسین
*950,000

4FCS50ml2,100,000
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5FBS50ml2,100,000

950,000*گلوتامین6

7
لکتین محرک سلولی

PHA
*2,200,000

HBSS*450,000محلول هنکس 8

9
محیط کشت سلولی 

DMEM
*450,000

10
محیط کشت سلولی 

RPMI
*450,000

850,000*کلشی سین11

850,000*محلول بیکربنات12

N1*150,000سود 13

390,000*استریلPBSبافر 14

1,000,000*ادجوانت کامل فروند15

1,000,000*ادجوانت ناقص فروند16

450,000*%6دکسران 17

18
آب مقطر دیونیزه 

استریل
*200,000

19
محلول آماده مصرف 

جنتامایسین
*850,000

20
HEPES Buffer 

Solution هپس بافر
*850,000

21DMSO*850,000

انگل شناسی و آزمایش مدفوع

1
کیت تشخیص خون 

 OBمخفی در مدفوع 
Meyer

*550,000

2
OB Meyer 

Controls  کنترل

مثبت و منفی

*290,000

3
محلول نگهدارنده و 

فوعفیکساتیو نمونه مد
*290,000

سیتولوژی و آسیب شناسی

1
اسپری فیکساتیو 

سیتولوژی 

Namiractye
50ml170,000

2
اسپری فیکساتیو 

سیتولوژی 

Namiractye
30ml150,000

3
فیکساتیو غیر فرمالینی

NamiraFix
1lit850,000

رنگ های پاتولوژی
950,000*رنگ هماتوکسیلین1

2Eosin 950,000*رنگ

OG6*950,000رنگ 3

EA50*950,000رنگ 4

150,000*روغن ایمرسیون5

کیت های بیوشیمی

1
-کیت پروتئین ادرار

مایع نخاعی 

(روش پیروگالول)

*390,000

2
-کیت پروتئین ادرار

مایع نخاعی
*390,000

3
پروتئین استاندارد 

مایع نخاعی-ادرار 
290,000ویال5

4
Bitergent
Hitergent

*900,000

5Multi - Clean*700,000

CSF*290,000کنترل پروتئین 6

7
کالیبراتورهای

Ph 4،7،10متری
*150,000

8
الکتروداحیا کننده 

phمتر
*150,000

9
دالکتروتمیز کننده 

phمتر
*150,000

بخش زنان

1
آزمون پارگی کیسه 

)نشت تست(جنینی 
*500,000

2
نشت تست همراه با 

PHسواپ  کنترل 
*500,000
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بخش آنالیز اسپرم

1
کیت ارزیابی اسپرم

های زنده در مایع منی
*490,000

2
آزمون کیفیت منی

Semen Quality 
Assay 

*590,000

3
وز اندازه گیری فروکت

منیدر مایع 

Semen Fructose
*590,000

190,000*لنز پاک کن4

سرولوژی
150,000*زهلیوفیلی ASOژنآنتی 1

ASO*100,000بافر 2
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