
     نام اطالعات شرکت ردیف

 محلول چشمی ATP BLUE - AMPOULE 1ml ابزار طب پویا 1

 محلول چشمی ATP Chol - AMPOULE 1ml ابزار طب پویا 2

 ژل داخل چشمی Cristavisc 1ml ابزار طب پویا 3

 ژل داخل چشمی ATP VISC  Prefilled Syringe 2ml ابزار طب پویا 4

 ضدعفونی کننده سریع سطوح Minuten spray 500 ml آسیا شیمی طب 5

 BIB forte eco 250 ml آسیا شیمی طب 6
ضدعفونی کننده ابزار به روش غوطه 

 وری

 ضدعفونی کننده ابزار و سطوح Desomed Rapid AF 1 L پهنه آسمان آبی 7

 ضدعفونی کننده ساکشن Descosuc 5 L پهنه آسمان آبی 8

 ضدعفونی کننده سطوح Biguanid Flache- N 1 L پهنه آسمان آبی 9

 ضدعفونی کننده ابزار perfektant Endo 1L پهنه آسمان آبی 10

 آمپول چشمی   HYALASE® 1500IU AMP تدبیر کاالی جم 11

 دهانشویه CHOLORHEXIDINE BEHSA® 250mL داروسازی بهسا 12

 ضدعفونی کننده ابزار پزشکی CETRIMIDE - C  BEHSA® 250mL داروسازی بهسا 13

 ضد عفونی کننده سریع االثر Epimax quick 1 L 1 L داروسازی عماد 14

   Epimax scrub 3.75 ml داروسازی عماد 15
ضدعفونی کننده و شوینده دست 

 جراحان

 ضدعفونی کننده زخم  Epimax U 250 ml داروسازی عماد 16

 ضدعفونی کننده سطوح و تجهیزات  Nanosil D6 1Lit داروسازی کیمیافام 17

 Easyclenz 0.5 1Lit داروسازی کیمیافام 18
ضدعفونی و پاک کننده سطوح، ابزار 

 و تجهیزات پزشکی

 Nanosil D2Plus 1Lit داروسازی کیمیافام 19
گندزدایی هوای محیط و سطوح 

 تجهیزات

20 
دارویی به بان 

 شیمی
SEPTICIDINE TURBO SPRAY 500ml  ضدعفونی آماده مصرف 

21 
دارویی به بان 

 شیمی
PERCIDINE RU 1Lit 

محلول آماده به مصرف ضدعفونی  

 کننده  ابزارآالت پزشکی

 ژل داخل چشمی VISCOLON 2ml دیدگاه طب 22

 ژل داخل چشمی VISCOLON 2ml دیدگاه طب 23

 ضد عفونی کننده سطوح SURFOSEPT II 250ml رضا راد 24

 ضد عفونی کننده ابزار surfosept instrument 250ml رضا راد 25

 آنتی سپتیک DERMOSEPT+ 1L رضا راد 26

27 
سعادت طب و 

 دارو
CITOSTERIL 21% 5L ضد عفونی کننده دستگاه دیالیز 

28 
شیمیایی نوین پاک 

 شرق
deconex SURFACE AF 500ml ضدعفونی کننده 

29 
شیمیایی نوین پاک 

 Deconex 50 AF 1000ml شرق
 ضدعفونی کننده

 Microzed HD 0.075 عطرینه سازیبا 30
 -ضدعفونی دست و اسکراب جراحی

 آماده به مصرف

31 
فرآورده های 

تزریقی و دارویی 

 ایران
Artipic 0.32% 0.5 ml (21اشک مصنوعی )عددی 



32 
فرآورده های 

تزریقی و دارویی 

 ایران
ArtipicAdvanced 0.15% 0.5 ml  عددی( 21مصنوعی)اشک 

 ژل تزریقی مفصلی viscor 2% 2.5ml نیکان طب کیمیا 33

 ژل تزریقی مفصلی synogel1.6% 2ml نیکان طب کیمیا 34

35 
کیتوتک)کیفیت 

 تولید تکاپو(
SivoSept Hospital Surface 
and Floor Disinfectant 

1000 
mL 

 ضدعفونی کردن سطوح و
 زمین بیمارستانی 

 زنجان کیمیا الکل 36
INSTANT DISINFECTANT 
KOMAKOL70% -  

250ml ضدعفونی کننده دست و محل تزریق 

 کیمیا الکل زنجان 37
INSTANT DISINFECTANT 
KOMAKOL70% - 

250ml 
(SPRAY) 

 ضدعفونی کننده دست و محل تزریق

38 
کیمیا شفا بخش 

 آرین
Emotion 60ml  اسپری تاخیری 

39 
کیمیا شفا بخش 

 آرین
Emotion Extreem love 75ml تاخیری 

البراتوارهای سینا  40

 دارو
SINALONE 0.3% SINGLE-
USE OPHTHALMIC 0.5ML  0/5ml قطره چشمی یکبار مصزف 

البراتوارهای سینا  41

 دارو

SINALONE ADVANCED 
0.2% 0.5 ML SINGLE-USE 
OPHTHALMIC  0/5ml قطره چشمی یکبار مصزف 

42 
 Proxan RU plus  5 Lit نقش جبه پارس

محلول ضد عفونی کننده سطوح و 

ابزارپزشکی ودندانپزشکی آماده 

 مصرف

 محلول ضد عفونی کننده دست Proxan DAS 1 Lit نقش جبه پارس 43

44 
 Proxan RU 1 Lit نقش جبه پارس

محلول ضد عفونی کننده سطوح و 

 ابزارپزشکی آماده مصرف

45 
 Proxan RU 1% (SI) 1 Lit نقش جبه پارس

محلول ضد عفونی کننده سطوح و 

 ابزارکنسانتره

 محلول ضد عفونی کننده دستگاه دیالیز Proxan RU 3% (DI) 5 Lit نقش جبه پارس 46

47 
 Proxan RU 6% (S) 1 Lit نقش جبه پارس

محلول ضد عفونی کننده سطوح 

 بیمارستانی

 Denova 5 Lit نوافارمد کیمیا 48
کننده ابزار دندانپزشکی و ضدعفونی 

 اتاق عمل

 ژل تزریقی مفصلی Hyalic 2 ml دارو درمان آرنگ 49

 pancohl 250ml فومن وش 50
محلول ضدعفونی کننده دست و محل 

 تزریق 

 spray pancohl 500ml فومن وش 51
اسپری ضدعفونی کننده دست و محل 

 تزریق 

 پد الکلی    pancohl فومن وش 52

 پد الکلی    PADCOL تزریق پاکروش 53

 پد الکلی    AS MED پالیز طب شفق 54

 پد الکلی    SKIN LIFE پالیز طب شفق 55

 پد الکلی    ISOPROPYL ALCOHOL 70% پرپود پاکان 56

 پد الکلی    NAJEH 70% پرپود پاکان 57

 پد الکلی    VARIOPAD واریان فارمد 58

 پد الکلی    NEWSAAD صامت تک خزر 59



60 
صنایع بسته بندی 

توان افزای 

 شهریار
PADPAK    پد الکلی 

61 
سلولزی بهداشتی 

 مرهم زنجان
ZAVAJER    پد الکلی 

 پد الکلی    VERKAN شیده آرا گل 62

63 
تولیدی الوند شیمی 

 تویسرکان
KIA    پد الکلی 

 


