
(لایر)مبلغ نام محصولر

1E.Coli24,000,000       آنتی سرم 

 24,000,000       آنتی سرم سالمونال2

 24,000,000       آنتی سرم شیگال3

 26,000,000       آنتی سرم ویبریوکلرا4

 8,500,000         (اوگاوا)آنتی سرم کلرا 5

 8,500,000         (اینابا)آنتی سرم کلرا 6

7o(O1)8,500,000         آنتی سرم کلرا 

 8,500,000         آنتی سرم سالمونال پلی کلونال8

9E.coli O  8,500,000         آنتی سرم157

 8,500,000         آنتی سرم بروسال آبورتوس10

 8,500,000         آنتی سرم یرسینا انتروکولتیکا11

 E.coli ATCC25922         3,200,000(لیوفیلیزه)سوشهای باکتری12

 A.aureus ATCC25293         3,200,000(لیوفیلیزه)سوشهای باکتری13

 P.aeroginosa ATCC2783         3,200,000(لیوفیلیزه)سوشهای باکتری14

 En.faecalis ATCC29212         3,200,000(لیوفیلیزه)سوشهای باکتری15

16Streptocous pneumoniae (S.pneumoniae) ATCC 63053,200,000          لیوفیلیزه 

17Hamophilus influenzae (H.influenzae) ATCC 90063,200,000          لیوفیلیزه 

 Streptococcus agalactiae (S.agalactiae)              3,200,000(لیوفیلیزه) 18

 Staph.epidermidis ATCC12228         3,200,000(لیوفیلیزه) 19

 Strep.group A ATCC19615         3,200,000(لیوفیلیزه)20

 Sal typhimorium ATCC14028         3,200,000(لیوفیلیزه)21

 Sh.Flexneri ATCC 12022         3,200,000(لیوفیلیزه)22

23Shigella Sonnei ATCC 9290 (لیوفیلیزه)         3,200,000 

24E.aeroginosa ATCC 13048(لیوفیلیزه)         3,200,000 

25Proteus mirabilis ATCC 43071(لیوفیلیزه)         3,200,000 

26Klebsiella pneumonia ATCC 700603(لیوفیلیزه)         3,200,000 

 4,900,000         کیت رنگ آمیزی گرم27

 4,900,000         کیت رنگ آمیزی آلبرت28

 4,900,000         کیت رنگ آمیزی زیل نلسون29

 2,900,000         خط کش آنتی بیوگرام30

 2,900,000         رنگ متیلن بلو بافری31

 2,900,000         الکتو فنل کاتن بلو32

 2,900,000         الکتو فنل33

34KOH         2,900,000 

 2,900,000         محلول لوگل35

 2,900,000         معرف کواکس36

37MR-VP         4,900,000 

 2,900,000         معرف تست کاتاالز38

 2,900,000         معرف کلرو فریک39

آنتی سرمهای میکروبی

معرف های میکروبشناسی

سوشهای باکتری لیوفیلیزه

شرکت بهار افشانمحصوالت
1401/04/11:تاریخ بروزرسانی 



 2,900,000          مک فارلند5/0استاندارد 40

 3,200,000         پالسمای لیوفیلیزه خرگوش41

 1,900,000         (Sring Test)آزمون رشته ای برای ویبریو42

 2,900,000         نوار اکسیداز43

 1,600,000         خون گوسفند44

 3,200,000         (اوانزبلو)کنترل کالیبراسیون لوپ میکروبشناسی 45

 240,000             بزرگساالنSPSمحیط کشت خون مایع حاوی 46

 220,000             کودکانSPSمحیط کشت خون مایع حاوی 47

 220,000             نوزادانSPSمحیط کشت خون مایع حاوی 48

 300,000            محیط کشت خون دیفازیک کاستاندا49

 350,000            محیط کشت لوفلر50

 420,000            محیط کشت لونشتاین51

 350,000             مدیوم برای مننژیتTIمحیط 52

 300,000            محیط حمل و نقل ویروس آنفوالنزا53

 420,000            محیط کشت کری بلر54

 S         4,900,000رنگ آماده مصرف پاسنو 55

 4,900,000         محلول رنگ بر56

 Clear aid         4,900,000محلول شفاف کننده غلیظ 57

 4,900,000         بافر هموگلوبین58

 4,900,000         بافر پروتئین59

 4,900,000         محلول همولیزان60

 13,000,000       (TLC)کدئین -کیت جدا سازی مرفین61

 12,000,000       بدون پلیت (TLC)کدئین-کیت جداسازی مرفین62

 14,000,000       (TLC)آمفتامین – کیت جداسازی مت آمفتامین 63

 19,000,000       بافر سرب64

 14,000,000       استاندارد مرفین65

 14,000,000       استاندارد کدئین66

 14,000,000       کدئین-استاندارد مرفین 67

 6,000,000         آمفتامین– کنترل منفی مرفین 68

 6,000,000         آمفتامین– کنترل مثبت مرفین 69

 6,000,000         آمفتامین– کنترل مثبت کاذب مرفین 70

 7,500,000          عددی5 بسته TLC (10×10)پلیت 71

 6,500,000          عددی5 بسته TLC (5×10)پلیت 72

 16,000,000       هگزا کلرو پالتینات73

 9,000,000         کیت جداسازی متادون74

 16,000,000       استاندارد آمفتامین75

 16,000,000       استاندارد مت آمفتامین76

 16,000,000       استاندارد متانول77

 16,000,000       استاندارد ترامادول78

 16,000,000       نوار شناسایی تقلب در ادرار79

80TLC قند ( آنالیز قندها به روشTLC)       16,000,000 

81TLCاسیدهای آمینه ( آنالیز اسیدهای آمینه به روشTLC)       16,000,000 

 6,500,000         رنگ آماده مصرف گیمسا82

 6,500,000         رنگ آماده مصرف رایت83

 Retic-S         3,900,000رنگ آماده مصرف رتیکولوست 84

محیط های آماده مصرف

مواد مصرفی الکتروفوز

TLCکیتهای مواد مخدر و 

(خونشناسی)هماتولوژی 



 3,500,000         همراه با استاندارد (درابکین)کیت هموگلوبین 85

 --- کنترل خونشناسی86

 --- کنترل رتیکولوسیت87

 5,500,000          کیفیG6PDکیت 88

 7,500,000          کمیG6PDکیت 89

 2,500,000          کمی و کیفیG6PDکنترل 90

 6,500,000         رنگ رایت گیمسا (گیمسا-رایت)رنگامیزی سریع هماتولوژی91

 3,900,000         آنتی هیومن سرم92

 3,900,000         گاوی% 22آلبومین 93

 Liss         3,900,000محلول 94

 Alsever         2,500,000محلول 95

 2,500,000         سرم فیزیولوژی استریل96

 3,500,000         کمپلمان خرگوش97

 13,000,000       (50ml)سرم اسب 98

 2,000,000         (Assay Matrix)سرم  خنثی 99

 IgG check Cell         4,200,000چک سل 100

 --- سرم کنترل کومبوس101

 --- آنتی بادی اسکرین102

103PT         1,200,000 

104PTT         1,200,000 

 1,200,000         کلرور کلسیم105

 300,000             لیوفیلیزهLevel 1پالسمای کنترل انعقادی 106

 300,000             لیوفیلیزهLevel 2پالسمای کنترل انعقادی 107

 CH50         3,900,000کیت 108

 IgG         3,900,000کیت 109

 IgA         3,900,000کیت 110

 IgM         3,900,000کیت  111

 C3         3,900,000کیت 112

 C4         3,900,000کیت 113

 3,900,000         آنتی تریپسین a1کیت 114

 3,900,000         کیت ترانسفرین115

 SRID         3,900,000خط کش 116

 3,900,000         کنترل و کالیبراتور ایمنی شناسی117

 ANA         3,000,000الم 118

 3,000,000         الم توکسوپالسما119

 3,000,000         الم لیستریا120

 3,500,000         معرف اوانزبلو برای ایمونوفلورسانس121

 400,000            جعبه الم122

 22,000,000       آنتی سرم کنژوگه فلورسان123

 IgG       22,000,000آنتی سرم کنژوگه 124

 IgA       22,000,000آنتی سرم کنژوگه125

 IgM       22,000,000آنتی سرم کنژوگه 126

 6,000,000         (بولت)آنتی سرم کنژوگه فلورسان 127

سرولوژی اختصاصی ، ایمونو هماتولوژی و بانک خون

G6PDغربالگری 

انعقاد

SRIDکیتهای 

کیت های ایمونوفلورسانس



 350,000            الم ده خانه ایمونوفلورسان128

 2,200,000         ، لیستریا،توکسوپالسماANAکنترل مثبت 129

 2,200,000         ، لیستریا،توکسوپالسماANAکنترل منفی 130

 2,900,000         کنترل روزمره لیوفیلیزه نوار ادرار130

 2,400,000         (وزن مخصوص)کنترل روزمره رفراکتومتر 131

 2,900,000         معرف بندیکت132

 2,900,000         معرف ارلیخ133

 2,900,000         معرف سولفوسالیسیلیک اسید134

 3,200,000         رنگ رسوب ادرار همراه نگهدارنده135

 4,200,000         بوریک اسید136

 850,000            ( تستی50)نوار ادرار گلوکز 137

 1,250,000         ( تستی100)نوار ادرار گلومز 138

 1,700,000          پارامتری10نوار ادرار 139

 12,000,000       اوره آز سریع مایع140

 15,000,000       اوره آز سریع جامد141

 900,000            کنترل مثبت اوره آز سریع142

 15,000,000       (فایکول)جدا کننده لنفوسیت 143

 7,000,000         محلول تریپسین144

 7,000,000         استرپتومایسین– پنی سیلین 145

146FCS(50ml)       13,000,000 

147FBS(50ml)       13,000,000 

 5,000,000         گلوتامین148

 PHA       18,000,000لکتین محرک سلولی 149

 HBSS         3,500,000محلول هنکس 150

 DMEM         3,500,000محیط کشت سلولی 151

 RPMI         3,500,000محیط کشت سلولی 152

 4,900,000         کلشی سین153

 4,900,000         محلول بیکربنات154

 1N         1,500,000سود 155

 2,900,000          استریلPBSبافر 156

 8,000,000         ادجوانت کامل فروند157

 8,000,000         ادجوانت ناقص فروند158

 3,900,000         %6دکسران 159

 1,500,000         آب مقطر دیونیزه استریل160

 4,900,000         محلول آماده مصرف جنتامایسین161

 HEPES Buffer Solution         5,900,000هپس بافر 162

163DMSO --- 

بخش ادرار

کشت سلولی

آندوسکوپی



 OB Meyer         4,900,000کیت تشخیص خون مخفی در مدفوع 164

 OB Meyer Controls         2,200,000کنترل مثبت و منفی 165

 2,200,000         محلول نگهدارنده و فیکساتیو نمونه مدفوع166

 Namiractye 50ml         1,200,000اسپری فیکساتیو سیتولوژی 167

 Namiractye 30ml         1,000,000اسپری فیکساتیو سیتولوژی 168

 NamiraFix 1Lit         6,500,000فیکساتیو غیر فرمالینی 169

 8,000,000         رنگ هماتوکسیلین170

 Eosin         7,000,000رنگ 171

 OG6         7,000,000رنگ 172

 EA50         7,000,000رنگ 173

 1,200,000         روغن ایمرسیون174

 3,900,000         (روش پیروگالول)مایع نخاعی - کیت پروتئین ادرار 175

 3,900,000         مایع نخاعی- کیت پروتئین ادرار176

 2,900,000         مایع نخاعی-  ویالی پروتئین ادرار 5استاندارد 177

 Bitergent(Hitergent)         9,000,000محلول 178

 Multi - Clean         7,000,000محلول 179

 CSF         2,900,000کنترل پروتئین 180

 1,500,000         (10،7،4) متری phکلیبراتورهای 181

 1,500,000          مترphاحیا کننده الکترود 182

 1,500,000          مترphتمیز کننده الکترود 183

 4,000,000         (نشت تست)آزمون پارگی کیسه جنینی 184

 PH         4,000,000نشت تست همراه با سواپ  کنترل 185

 3,900,000         کیت ارزیابی اسپرم های زنده در مایع منی186

 Semen Quality Assay         4,900,000آزمون کیفیت منی 187

 Semen Fructose         4,900,000اندازه گیری فروکتوز در مایع منی 188

 1,400,000         لنز پاک کن189

 1,000,000          لیوفیلیزهASOآنتی ژن 190

 ASO            900,000بافر 191

انگل شناسی و آزمایش مدفوع

کیت های بیوشیمی

رنگ های پاتولوژی

سرولوژی

بخش زنان

سیتولوژی و آسیب شناسی

بخش آنالیز اسپرم
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