
 
 ایگاه های سالمت شهریپ یپزشک زاتیتجه یندگینما یمشخصات شرکت ها

 عنوان تجهیزات پزشکی

نام شرکت 

نمایندگی و شخص 

 هماهنگ کننده

شماره تلفن 

 شرکت

شماره تلفن 

 همراه اضطراری
 شماره تلفکس آدرس شرکت

فشارسنج عقربه ای اطفال و 
 بزرگسال هاین

شرکت مدیسا طب 

 -درمان
خانم بی خیله و 

 آقای عباسی

54158868 
 و

54158568 

 خانم بی خیله
18808802840 

خیابان سئول، خیابان آفتاب، 

نبش بن بست هشتم، 

 66ساختمان پزشکان 
- 

ترازوی بزرگسال کفی و -
 قپانی سکا

 ترازو و قدسنج اطفال سکا-
 قدسنج دیواری سکا-

شرکت مدیسان 

آقای  -کیش

 خلعتبری
4-44848218 

 آقای خلعتبری
18806888625 

سه راه ، خیابان ولیعصر

جمهوری، جنب بانک رفاه، 

ساختمان رام فر، طبقه 

 00سوم، واحد 

44848218 
 (8)داخلی 

44848214 

 ترازوی قدسنج دار بردیا-
 ترازوی اطفال بردیا-
 میز قد و وزن نوزاد بردیا-
 ترازوی اطفال باالس-
 ترازوی قدسنج دار راسا -

شرکت ایده 

  –گستران سالمت
 کوهستانیخانم 

44688121 
 و

44844208 

 آقای ذبیحیان
18808288818 

خیابان ولی عصر، خیابان 

 6، واحد 82رشت، پالک 
44844285 

 سونی کید

شرکت سُندس 

خانم  -طب

شبستری، آقای 

خدادادی، آقای 

 حسینی

88-44681658 

 (6)داخلی 
- 

خیابان طالقانی غربی، بین 

خیابان وصال و فلسطین، 

 61خیابان فریمان، پالک 

 همکفطبقه 

88-44681658 
 (4)داخلی 

 تخت ژنیکولوژی
شرکت رازان پرداز 

خانم  -تهران

 میرزایی

44881080 
 و

44881005 

 آقای بختیاری فر
18814266626 

خیابان ستارخان، کوچه 

میکائیلی )هفتم دریان نو(، 

 6پالک 
44881868 

 اتوکالو
 -شرکت مبناطب

 آقای سلیمانخانی

55258808 
 و

55258888 
 (818)داخلی 

 آقای سلیمانخانی
18808884682 

میدان ونک، پاساژ ونک، 

 010طبقه دوم، شماره 
55258808 

 (814)داخلی 

 تخت معاینه
 -شرکت طب کاران

 خانم جاللی
84682811 

 (0)داخلی 
خانم جاللی 

18688882588 

ضلع شرقی بزرگراه نواب، 

نرسیده به پل کمیل، بازار 

کاالی پزشکی ایران)اقاقیا(، 

 865طبقه اول، واحد 
 65همکف، واحد طبقه 

84688684 
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 ترالی و پاراوان و پله
 -شرکت نیک نفس

 آقای ایراجیان
1046628288 

 آقای ایراجیان
18881488611 

جاده خاوران، 88کیلومتر 

عباس آباد عالقمند، شهرک 

، 0صنعتی بهارستان، فاز

 462، پالک 6نرگس

1046628288 

 ترالی اورژانس
شرکت کیمیای 

آقای  -عافیت

 اللهیاری
66688208 

 آقای اللهیاری
18808684410 

جنت آباد، باالتر از اتوبان 

همت، خیابان دانش، خیابان 

و  0، واحد 81توحید، پالک 

6 

2-66688208 

 44688186 شرکت بیکران آبی ابزار 
آقای مهندس 

 فخرائی

خیابان ولیعصر، باالتر از 

جامی، خیابان آذربایجان، 

 0خیابان بوذرجمهر، پالک 
44881210 


