
5

رنگ هابگيجظرفيت )ميلى ليتر(

آبى323
مشكى522
سبز1021

طراحى و ساخته شــده بر اساس استانداردهاى بين المللى  ISO594 ,ISO7864 ,ISO7886-1 و   0
ISIRI 770 و استاندارد ملى  ISO6009

جدا نشدن سرسوزن از سرنگ در فرآيند تزريق   0

به كارگيرى مكانيزم قفل شوندگى جهت جلوگيرى از نشت دارو   0

0   )Medical grade P.P.( بدنه سرنگ توليد شده از پلى پروپيلن پزشكى

سوزن داراى پوشش سيليكونى جهت كاهش سوزش و درد تزريق   0

داراى سوزن از جنس استيل ضدزنگ پزشكى304   0

بَِرل شفاف همراه با درجه هاى واضح   0

سترون شده با گاز اتيلن اكسايد   0

تاريخ انقضا: 5 سال پس از توليد   0

سرنگ 3 و 5 ميلى ليتر: 100سرنگ در هر جعبه/10 جعبه در هر كارتن )1000 سرنگ(
سرنگ 10 ميلى ليتر: 600 سرنگ در هر كارتن

 امکان تولید سرنگ لوئرالک همراه سوزن با گیج و طول های مختلف وجود دارد.

ت ا تجـهــــیز
ـــی پــزشـکـــ
ــرف یک بار مصــ

سرنگ لوئرالک آوا

http://www.avapezeshk.com/products.74
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طراحى و ساخته شــده بر اساس استانداردهاى بين المللى  ISO594 ,ISO7864 ,ISO7886-1 و    0
ISIRI 770 و استاندارد ملى ISO6009

كاهش قابل توجه درد هنگام تزريق   0

جلوگيرى از انتقال عفونت هاى محيطى و بروز آبسه درمحل تزريق بيمار   0

تسهيل تركيب دارو داخل ويال و كشيدن آن به داخل سرنگ   0

جدا نشدن سرسوزن از سرنگ در فرآيند تزريق   0

به كارگيرى مكانيزم قفل شوندگى جهت جلوگيرى از نشت دارو   0

كاهش احتمال بروز آسيب در محل تزريق   0

0   )Medical grade P.P.( بدنه سرنگ توليد شده از پلى پروپيلن پزشكى

داراى سرسوزن با پوشش سيليكونى جهت كاهش سوزش و درد تزريق   0

بَِرل شفاف همراه با درجه هاى واضح   0

داراى سوزن از جنس استيل ضدزنگ پزشكى304   0

سترون شده با گاز اتيلن اكسايد   0

تاريخ انقضا: 5 سال پس از توليد   0

100 سرنگ در هر جعبه
10 جعبه در هر كارتن )1000 سرنگ(

گيج سوزن تزريقگيج سوزن كشيدن داروظرفيت )ميلى ليتر(

31823
51822

ت ا تجـهــــیز
ـــی پــزشـکـــ
ــرف یک بار مصــ

سرنگ لوئرالک دوسرسوزن آوا
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سرنگ 3 و 5 ميلى ليتر: 100سرنگ در هر جعبه/   15 جعبه در هر كارتن )1500 سرنگ(
سرنگ 10 ميلى ليتر: 600 سرنگ در هر كارتن
سرنگ 20 ميلى ليتر: 350 سرنگ در هر كارتن

طراحى و ساخته شــده بر اساس استانداردهاى بين المللى  ISO594 ,ISO7864 ,ISO7886-1 و    0
ISIRI 770 و استاندارد ملى ISO6009

مناسب جهت تزريقات و خون گيرى   0

0   )Medical grade P.P.( بدنه سرنگ توليد شده از پلى پروپيلن پزشكى

داراى سوزن با پوشش سيليكونى جهت كاهش سوزش و درد تزريق   0

بَِرل شفاف همراه با درجه هاى واضح   0

داراى سوزن از جنس استيل ضدزنگ پزشكى304   0

سترون شده با گاز اتيلن اكسايد   0

تاريخ انقضا: 5 سال پس از توليد   0

ت ا تجـهــــیز
ـــی پــزشـکـــ
ــرف یک بار مصــ

سرنگ لوئراسلیپ آوا

 امکان تولید سرنگ لوئراسلیپ همراه سوزن با گیج و طول های مختلف وجود دارد.

رنگ هابگيجظرفيت )ميلى ليتر(

آبى323
مشكى522
سبز1021
زرد2020

http://www.avapezeshk.com/products.78
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350 سرنگ در هر كارتن

رنگ هابگيجظرفيت )ميلى ليتر(

آبى323
مشكى522

0    ISO594 ,ISO7864  طراحى و ســاخته شده بر اساس استانداردهاى بين المللى
ISIRI 770 و استاندارد ملى ISO6009 و ISO7886-1

جلوگيرى از جراحت و خراش )زخم سرسوزن( بر بدن تكنسين يا بيمار    0

داراى گارد قفل شونده بر روى سرسوزن   0

جلوگيرى از استفاده مجدد   0

0   )Medical grade P.P.( بدنه سرنگ توليد شده از پلى پروپيلن پزشكى

داراى پوشش سيليكونى جهت كاهش سوزش و درد تزريق   0

بَِرل شفاف همراه با درجه هاى واضح   0

داراى سوزن از جنس استيل ضدزنگ پزشكى304   0

سترون شده با گاز اتيلن اكسايد   0

تاريخ انقضا: 5 سال پس از توليد   0

ت ا تجـهــــیز
ـــی پــزشـکـــ
ــرف یک بار مصــ

سرنگ ایمن )گارددار( آوا

http://www.avapezeshk.com/products.77
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ت ا تجـهــــیز
ـــی پــزشـکـــ
ــرف یک بار مصــ

سرنگ خودتخریب )AD( آوا

100 سرنگ در هر جعبه
20 جعبه در هر كارتن )2000 سرنگ(

گيج سوزن تزريقظرفيت )ميلى ليتر(

0.523

طراحى و ســاخته شده بر اساس استانداردهاى بين المللى ISO9626 ,ISO7864 ,ISO7886-3 و    0
ISIRI 770-3 استاندارد ملى

داراى مكانيسم ايمنى خودتخريبى   0

داراى بَِرل شفاف   0

0   )Medical grade P.P.( بدنه سرنگ توليد شده از پلى پروپيلن پزشكى

يك بار مصرف و غير قابل استفاده مجدد   0

داراى سوزن از جنس استيل ضدزنگ پزشكى304   0

داراى سوزن با پوشش سيليكونى جهت كاهش سوزش و درد تزريق    0

سترون شده با گاز اتيلن اكسايد   0

تاريخ انقضا: 3 سال پس از توليد   0

http://www.avapezeshk.com/products.76
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ت ا تجـهــــیز
ـــی پــزشـکـــ
ــرف یک بار مصــ

سرسوزن تزریق آوا

100 سرسوزن در هر جعبه
50 جعبه در هر كارتن )5000 سرسوزن(

رنگ هابگيج سوزنقطر خارجى )ميلى متر(

نارنجى0.2332
بنفش0.2531
زرد0.3030
قرمز0.3329
خاكسترى0.4027
نارنجى0.5025
آبى تيره0.6023
مشكى0.7022
سبز0.8021
زرد0.9020
صورتى1.2018
سفيد1.6016

0    ISO9626 , ISO594 , ISO6009طراحى و ســاخته شده بر اســاس اســتانداردهاى بين المللى
ISIRI 3979  و استاندارد ملى ISO7864

سوزن تيز شده با به كارگيرى تكنولوژى تراش سه  گانه    0

قابل توليد در طول هاى مختلف از 1/7 تا 3/2 اينچ )حدود 4 تا  38 ميلى متر(   0

سوزن با پوشش سيليكونى جهت كاهش سوزش و درد تزريق   0

داراى سوزن از جنس استيل ضدزنگ پزشكى304   0

عرضه شده در دو نوع استريل و غيراستريل )مخصوص كارخانه هاى توليد سرنگ(   0

سترون شده با گاز اتيلن اكسايد   0

تاريخ انقضا: 5 سال پس از توليد   0

http://www.avapezeshk.com/products.79
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طراحى و ساخته شده بر اساس اســتانداردهاى بين المللى ISO9626 , ISO7864 و    0
ISIRI 18191 و استاندارد ملى AN/NZS 2485

غير سمى و غير تب زا   0

حجم باقيمانده )فضاى مرده(: كمتر از 0.5 ميلى ليتر   0

سوزن با ديواره نازك تيز شده با به كارگيرى تكنولوژى تراش سه  گانه    0

داراى سوزن از جنس استيل ضدزنگ پزشكى304    0

سوزن داراى پوشش سيليكونى جهت كاهش سوزش و درد تزريق   0

سترون شده با گاز اتيلن اكسايد   0

تاريخ انقضا: 5 سال پس از توليد   0

ت ا تجـهــــیز
ـــی پــزشـکـــ
ــرف یک بار مصــ

سوزن اسکالپ وین آوا

رنگ هابگيج

سبز21
مشكى22
آبى23
نارنجى25

100 سوزن اسكالپ وين در هر جعبه
20 جعبه در هر كارتن )2000 سوزن(

http://www.avapezeshk.com/products.82
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