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  تامین آتیه سالمت البرز دانش بنیان شرکت  

 آماده مصرف  و معرف های های تشخیصی آزمایشگاهیکیتلیست  

  43بلوار قریشی شمالی، کوی البرز، پالک  فردیس،: آدرس

   09924771330: شرکت تلفن

 ریال قیمت نام محیط ردیف ریال قیمت نام محیط ردیف

 650000 نرمال 1هیدروکسید سدیم معرف  26 800000 کیت رنگ آمیزی گرم 1

 500000 نرمال 1معرف اسید کلریدریک  27 1000000 کیت رنگ آمیزی ذیل نلسون 2

 H&E 1500000کیت رنگ آمیزی  28 500000 سی سی VP1 30معرف  3

 2000000 کرومکیت رنگ آمیزی تری 29 485000 سی سی VP2 30معرف  4

 PAS 2100000کیت رنگ آمیزی  30 650000 سی سی 30معرف کواکس  5

 BIELSCHOWSKY 6000000کیت رنگ آمیزی بتاآمیلوئید  31 600000 سی سی MR 30معرف  6

 1300000 کنکالین-کیت رنگ آمیزی اسپور باکتری به روش ویرتز 32 700000 سی سی 30   %10معرف کلروفریک  7

 1400000 آنتونیباکتری به روش  کپسولکیت رنگ آمیزی  33 750000 سی سی 30 معرف نین هیدرین 8

 950000 1معرف نیترات  34 850000 سی سی Crystal violet 30محلول  9

 950000 2معرف نیترات  35 950000 سی سی 30 محلول رنگ آمیزی گیمسا 10

 850000 سی سی 50تلوریت امولسیون زرده تخم مرغ استریل فاقد  36 1200000 کیت رنگ آمیزی گرانول باکتری به روش لوفلر 11

 2500000 سی سی 50امولسیون زرده تخم مرغ استریل حاوی تلوریت  37 1050000 سی سی 30 محلول رنگ آمیزی رایت 12

 38 700000 سوسپانسیون نیم مک فارلند 13
 RPMIمحیط کشت آماده مصرف 

 سی سی 50% در حجم 2با گلوکز 
1400000 

 550000 سی سی 50معرف کاتاالز  39 1350000 سی سی 50معرف اکسیداز  14

 700000 سی سی 30رنگ ماالشیت گرین  40 680000 سی سی 30 (Lugol's Idonمحلول لوگل) 15

 1300000 رنگ رایت گیمسا 41 600000 سی سی 50خون گوسفندی  16

 3000000 انواع سوشهای استاندارد 42 1300000 کیت رنگ آمیزی اسپور باکتری به روش دورنر 17

  سرم گاوی استریل در حجم های مختلف 43 800000 سی سی 5خون خرگوش  18

  سرم اسبی استریل در حجم های مختلف 44 2000000 کیت رنگ آمیزی باکتریهای  اسپروکت به روش فونتانا 19

 1200000 سی سی  100محلول  الکتوفنل  45 2100000 کیت رنگ آمیزی تاژک باکتری به روش لیفسون 20

 KOH 20% 700000محلول  46 400000 سی سی 1پالسمای خرگوش  21

 KOH 40% 750000محلول  47 1400000 سی سی 5پالسمای خرگوش  22

   48 1000000 سی سی 50سرم اسب  23

    450000 سی سی 50 پارافین مایع استریل 24

    950000 رنگ گیمسا 25


