
(ریال)قیمتنام کاالردیف(ریال)قیمتنام کاالردیف

SF81.000محیط کشت 87.75056 سانت8محیط کشت بالد آگار 1

300.000محیط کشت الکتوز براث105.00057محیط کشت بالد آگار سه خانه2

T.S.B126.000محیط کشت 132.00058 سانت10محیط کشت بالد آگار 3

157.500محیط کشت مالتوز66.00059 سانت6محیط کشت بالد آگار 4

157.500محیط کشت دی مانیتولEMB97.50060محیط کشت دوقسمتی بالد 5

157.500محیط کشت گلوکز120.75061محیط کشت شکالت آگار سه خانه6

157.500محیط کشت الکتوز72.75062 سانت6محیط شکالت آگار 7

157.500محیط کشت سوکروز101.25063 سانت8محیط شکالت آگار 8

94.500محیط کشت آرابینوز99.00064 سه خانهEMBمحیط کشت 9

102.000محیط کشت ژالتینار87.75065 هشت سانتEMBمحیط کشت 10

86.250محیط کشت مالونات63.00066 شش سانتEMBمحیط کشت 11

187.500محیط کشت گزیلوز101.25067 هشت سانتDNAseمحیط کشت 12

130.500 درصد6.5نمک /بالد/ قسمتی بایل3محیط کشت 79.50068 شش سانتDNAseمحیط کشت 13

DNase124.500/بالد/ قسمتی مانیتول3محیط کشت 112.50069 سه خانهDNAseمحیط کشت 14

TCBS87.000محیط کشت 142.50070محیط کشت نوترینت آگار15

108.000محیط کشت بالد آگار دوخانه119.25071محیط کشت مولر هینتون آگار16

106.500 دوخانهEMBمحیط کشت 94.50072 هشت سانتXLDمحیط کشت 17

159.000محیط کشت هیپورات104.25073 سه خانهXLDمحیط کشت 18

EMB112.500/شکالت/محیط کشت بالد93.00074 آگارBHIمحیط کشت 19

KIA82.500محیط کشت 73.50075 براثBHIمحیط کشت 20

82.500  براثGNمخیط کشت 94.50076 آگار هشت سانتSSمحیط کشت 21

187.500 خانه4محیط کشت بالد آگار 79.50077 آگار شش سانتSSمحیط کشت 22

187.500 چهارخانهEMBمحیط کشت 94.50078 سه خانهSSمحیط کشت 23

XLD120.000/محیط کشت دوقسمتی هکتونTSA300.00079محیط کشت 24

102.000محیط کشت آب پپتونه148.00080محیط کشت مولربالد25

EMB217.500/سابرو/محیط سه قسمتی بالد75.00081 درصد6.5محیط کشت نمک 26

240.000محیط کشت استوآرت285.00082 براث با گلیسرولBHIمحیط کشت 27

101.250 سانت6محیط کشت مک کانکی 99.00083(HE)محیط کشت هکتون آگار 28

142.500 سی سی20محیط کشت خون اطفال 105.00084محیط کشت بایل اسکولین آگار29

135.000 سی سی10محیط کشت خون نوزاد 352.50085(سابرو دکستروز) SCCمحیط کشت 30

180.000( 100ccویال بزرگ)محیط کشت خون بزرگسال 105.00086محیط کشت هکتون سه خانه31

165.000( cc 50ویال کوچک )محیط کشت خون بزرگسال 532.50087محیط کشت تایو32

206.250( cc 50ویال کوچک)محیط کشت خون دیفازیک 127.50088 سانت10محیط کشت مک کانکی 33

232.500( cc 100ویال بزرگ)محیط کشت خون دیفازیک 105.00089 سانت8محیط کشت مک کانکی 34

1.185.00 سی سی50خون گوسفندی 118.50090محیط کشت مک کانکی سه خانه35

675.000 سی سی25خون گوسفندی 124.50091مک کانکی/ محیط کشت دوقسمتی بالد 36

VTM180.000 سی سی 3لوله فالکن XLD120.00092/ محیط کشت دو قسمتی مک کانکی 37

2.700.000کیت رنگ آمیزی گرم165.00093محیط کشت مانیتول سالت آگار38

2.700.000کیت رنگ آمیزی زیل نلسون397.50094محیط کشت سابرو دکستروز با کلرامفنیکل39

1.350.000(0.5)استاندارد مک فارلند 127.50095محیط کشت ونکومایسین اسکرین آگار40

1.350.000 نرمال1معرف اسید کلریدریک 330.00096 سانت6محیط کشت سابرو دکستروز 41

1.350.000معرف کواکس79.50097محیط کشت الیزین آیرون آگار42

1.350.000معرف متیل رد69.00098محیط کشت فنیل آالتین آگار43

1.350.000معرف کلرورفریک82.50099 با پایه گلوکزOFمحیط کشت 44

975.000 سی سی1پالسمای خرگوش 132.000100 با پایه الکتوزOFمحیط کشت 45

2.550.000 سی سی5پالسمای خرگوش 132.000101 با پایه مالتوزOFمحیط کشت 46

13.000.000 سی سی50سرم اسب TSI79.500102محیط کشت 47

645.000پارافین مایع استریلMRVP79.500103محیط کشت 48

K214.250 و K3EDTA با ماده CBCلوله SIM79.500104محیط کشت 49

PT,PTT14.250لوله 79.500105محیط کشت سیمون سیترات50

ESR14.250لوله 88.500106محیط کشت اوره آگار51

1.605.000معرف نین هیدرین 88.500107محیط کشت الیزین دکربوکسیالز52

4.200.000رنگ گیمسا144.000108محیط کشت  نوتریت براث53

3.600.000رنگ رایت گیمسا93.000109محیط کشت  نوتریت آگار54

79.500محیط کشت کری بلر55

(ریال)قیمتنام کاالردیف(ریال)قیمتنام کاالردیف

1E.coli ATCC 259221.050.00010Salmonella Typhimurium ATCC 140281.050.000

2S.aureus ATCC 259231.050.00011E.aerogenes ATCC 130481.050.000

3P.Aeruginosa ATCC 278531.050.00012Proteus Mirabillis ATCC 430711.050.000

4E.faecalis ATCC 292121.050.00013S.epidemidis ATTC 122281.050.000

5Streptococcus Pyogenes ATCC 196151.050.00014Klebsiella pneumoniae ATCC 138831.050.000

6Streptococcus pneumoniae ATCC 63051.050.00015Listeria monocytogenes ATCC 76441.050.000

7Streptococcus agalactia1.050.000

8Shigella sonnei TCC 92901.050.000

9Shiglella flexneri ATCC 120221.050.000
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