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شـركت توليـدى و صنعتـى آواپزشـك در حـال حاضـر در فضايـى به مسـاحت 13 هكتـار و زيربنـاى بيش 
از 24000 مترمربـع در شـهرك صنعتـى آشـتيان بـه توليـد تجهيـزات پزشـكى يكبار مصـرف مى پـردازد. دو دهه 
تـاش بـراى خـوب مانـدن و بهتر شـدن، مزايايـى از جملـه برخـوردارى از دانش فنى، فـن آورى هاى بـه روز و 
نيروهـاى متخصـص و كارآمـد بـراى آواپزشـك بـه همـراه داشـته اسـت كه نتيجـه آن عـاوه بر تأميـن نزديك 
بـه 85 درصـد نيـاز كشـور بـه سرسـوزن يكبـار مصـرف پزشـكى و صـادرات سرسـوزن بـه كشـورهاى اروپايى و 
آسـيايى، توسـعه محصـوالت در حـوزه هـاى مختلف پزشـكى بوده اسـت. كوشـش تيـم هاي تخصصـي مختلف 
شـركت در بخـش هـاي تحقيـق و توسـعه، طراحـي، توليـد و ... موجـب شـده اسـت كـه شـركت بـا عبـور از 

اهـداف چشـم انـداز 5 سـاله خويـش، تجهيزات 
پزشـكى يك بـار مصـرف ديگـرى ماننـد انـواع 
سـرنگ هاى انسـولين و لوئرالك و لوئراسـليپ، 
ويـن  اسـكالپ  خون گيـرى،  خـأ  لوله هـاى 
دندانپزشـكى  سرسـوزن  اسـكلروتراپى،  سـوزن 
سرسـوزن هاى چشـم پزشـكى و ... را با كيفيتى 
رقابتـى و قيمـت مناسـب به بـازار داخـل عرضه 

نمايـد. از سـوى ديگـر شـروع صـادرات ايـن محصـوالت بـه كشـورهاى منطقـه آسـياى ميانـه، خاورميانـه، 
آفريقـا و... زمينـه را بـراى معرفـى آواپزشـك بـه عنـوان يـك برنـد بين المللـى در زمينـه تجهيزات پزشـكى 
مطـرح كـرده اسـت. آواپزشـك عـاوه بـر اسـتفاده از مـواد اوليـه مرغـوب و متناسـب بـا توليـد محصـوالت 
پزشـكى )Medical grade raw material( ، بـا تكيـه بـر دانش فنى متخصصان و پرسـنل كارآزموده 
و اهتمـام مديـران خـود براى رسـيدن به تراز جهانى كيفيت، توانسـته اسـت به عنوان شـركتى پيشـگام در صنعت 
توليـد تجهيـزات پزشـكى، بـه توليـد يك ميليـارد محصول يـك بار مصرف پزشـكى در سـال و همچنين كسـب 

عنـوان "واحـد نمونـه صنعتى" دسـت يابد. 

ت ا تجـهــــیز
ـــی پــزشـکـــ
ــرف یک بار مصــ

درباره آواپزشک

3

شـركت توليـدى و صنعتـى آواپزشـك در حـال حاضـر در فضايـى به مسـاحت 13 هكتـار و زيربنـاى بيش 
از 24000 مترمربـع در شـهرك صنعتـى آشـتيان بـه توليـد تجهيـزات پزشـكى يكبار مصـرف مى پـردازد. دو دهه 
تـاش بـراى خـوب مانـدن و بهتر شـدن، مزايايـى از جملـه برخـوردارى از دانش فنى، فـن آورى هاى بـه روز و 
نيروهـاى متخصـص و كارآمـد بـراى آواپزشـك بـه همـراه داشـته اسـت كه نتيجـه آن عـاوه بر تأميـن نزديك 
بـه 85 درصـد نيـاز كشـور بـه سرسـوزن يكبـار مصـرف پزشـكى و صـادرات سرسـوزن بـه كشـورهاى اروپايى و 
آسـيايى، توسـعه محصـوالت در حـوزه هـاى مختلف پزشـكى بوده اسـت. كوشـش تيـم هاي تخصصـي مختلف 
شـركت در بخـش هـاي تحقيـق و توسـعه، طراحـي، توليـد و ... موجـب شـده اسـت كـه شـركت بـا عبـور از 

اهـداف چشـم انـداز 5 سـاله خويـش، تجهيزات 
پزشـكى يك بـار مصـرف ديگـرى ماننـد انـواع 
سـرنگ هاى انسـولين و لوئرالك و لوئراسـليپ، 
ويـن  اسـكالپ  خون گيـرى،  خـأ  لوله هـاى 
دندانپزشـكى  سرسـوزن  اسـكلروتراپى،  سـوزن 
سرسـوزن هاى چشـم پزشـكى و ... را با كيفيتى 
رقابتـى و قيمـت مناسـب به بـازار داخـل عرضه 

نمايـد. از سـوى ديگـر شـروع صـادرات ايـن محصـوالت بـه كشـورهاى منطقـه آسـياى ميانـه، خاورميانـه، 
آفريقـا و... زمينـه را بـراى معرفـى آواپزشـك بـه عنـوان يـك برنـد بين المللـى در زمينـه تجهيزات پزشـكى 
مطـرح كـرده اسـت. آواپزشـك عـاوه بـر اسـتفاده از مـواد اوليـه مرغـوب و متناسـب بـا توليـد محصـوالت 
پزشـكى )Medical grade raw material( ، بـا تكيـه بـر دانش فنى متخصصان و پرسـنل كارآزموده 
و اهتمـام مديـران خـود براى رسـيدن به تراز جهانى كيفيت، توانسـته اسـت به عنوان شـركتى پيشـگام در صنعت 
توليـد تجهيـزات پزشـكى، بـه توليـد يك ميليـارد محصول يـك بار مصرف پزشـكى در سـال و همچنين كسـب 

عنـوان "واحـد نمونـه صنعتى" دسـت يابد. 

ت ا تجـهــــیز
ـــی پــزشـکـــ
ــرف یک بار مصــ

درباره آواپزشک

3



4www.avapezeshk.com 4www.avapezeshk.com
4www.avapezeshk.com
4



4www.avapezeshk.com
4www.avapezeshk.com

5



6www.avapezeshk.com 6www.avapezeshk.com7

0   ISO 594 , ISO 9626 , ISO 7864  طراحى و ســاخته شده بر اساس اســتانداردهاى بين المللى
ISIRI 770 و استاندارد ملى ISO 6009 و ISO7886-1

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

كاهش احتمال بروز آسيب در محل تزريق   0

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

گسكت توليد شده از TPR پزشكى   0

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

بَِرل شفاف همراه با درجه هاى واضح   0

0   )Medical grade( 304داراى سوزن از جنس استيل ضدزنگ پزشكى

سترون شده با گاز اتيلن اكسايد   0

تاريخ انقضا: 3 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 دو سرسوزن آوا
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350 سرنگ در هر كارتن

رنگ هابگيجظرفيت )ميلى ليتر(

آبى323
مشكى522

0   ISO 594 , ISO 9626 طراحى و ساخته شده بر اساس استانداردهاى بين المللى
ISIRI 770 و استاندارد ملى ISO 6009 و ISO 7864 , ISO 7886-1

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
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ت ا تجـهــــیز
ـــی پــزشـکـــ
ــرف یک بار مصــ

سرنگ ایمن )گارددار( آوا
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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

0   ISO 9626 ,ISO 7864 ,ISO 7886-3 طراحى و ساخته شده بر اساس استانداردهاى بين المللى
ISIRI 770-3 و 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

0   )Medical grade( 304داراى سوزن از جنس استيل ضدزنگ پزشكى

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
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سترون شده با گاز اتيلن اكسايد   0

تاريخ انقضا: 3 سال پس از توليد   0

12www.avapezeshk.com13

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

0   ISO 9626 ,ISO 7864 ,ISO 7886-3 طراحى و ساخته شده بر اساس استانداردهاى بين المللى
ISIRI 770-3 و 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

0   )Medical grade( 304داراى سوزن از جنس استيل ضدزنگ پزشكى

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
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21

ت ا تجـهــــیز
ـــی پــزشـکـــ
ــرف یک بار مصــ

النست خون گیری آوا

100 النست در هر جعبه
10 جعبه در هر جعبه ميانى )1000 النست(

10 جعبه ميانى در هر كارتن )10000 النست(

رنگگيج سوزنقطرخارجى )ميلى متر(

آبى0.3628
سبز0.330

0   ISIRI 8501 و استاندارد ملى  DIN 58916 طراحى و ساخته شده بر اساس استاندارد

سرسوزن فوق العاده نازك براى انجام راحت تست   0

سازگار با تمامى قلم هاى النست چهار پر   0

سهولت در به كار گيرى   0

سرسوزن تيز با به كارگيرى تكنولوژى تراش سه گانه    0

0   )Medical grade( 304داراى سوزن از جنس استيل ضدزنگ پزشكى

سترون شده با اشعه يا با گاز اتيلن اكسايد    0

تاريخ انقضا: 3 سال پس از توليد   0

20
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ت ا تجـهــــیز
ـــی پــزشـکـــ
ــرف یک بار مصــ

النست خون گیری آوا

100 النست در هر جعبه
10 جعبه در هر جعبه ميانى )1000 النست(

10 جعبه ميانى در هر كارتن )10000 النست(

رنگگيج سوزنقطرخارجى )ميلى متر(

آبى0.3628
سبز0.330

0   ISIRI 8501 و استاندارد ملى  DIN 58916 طراحى و ساخته شده بر اساس استاندارد

سرسوزن فوق العاده نازك براى انجام راحت تست   0

سازگار با تمامى قلم هاى النست چهار پر   0

سهولت در به كار گيرى   0

سرسوزن تيز با به كارگيرى تكنولوژى تراش سه گانه    0

0   )Medical grade( 304داراى سوزن از جنس استيل ضدزنگ پزشكى

سترون شده با اشعه يا با گاز اتيلن اكسايد    0

تاريخ انقضا: 3 سال پس از توليد   0
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ت ا تجـهــــیز
ـــی پــزشـکـــ
ــرف یک بار مصــ

النست خون گیری آوا

100 النست در هر جعبه
10 جعبه در هر جعبه ميانى )1000 النست(

10 جعبه ميانى در هر كارتن )10000 النست(

رنگگيج سوزنقطرخارجى )ميلى متر(

آبى0.3628
سبز0.330

0   ISIRI 8501 و استاندارد ملى  DIN 58916 طراحى و ساخته شده بر اساس استاندارد

سرسوزن فوق العاده نازك براى انجام راحت تست   0

سازگار با تمامى قلم هاى النست چهار پر   0

سهولت در به كار گيرى   0

سرسوزن تيز با به كارگيرى تكنولوژى تراش سه گانه    0

0   )Medical grade( 304داراى سوزن از جنس استيل ضدزنگ پزشكى

سترون شده با اشعه يا با گاز اتيلن اكسايد    0

تاريخ انقضا: 3 سال پس از توليد   0
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ت ا تجـهــــیز
ـــی پــزشـکـــ
ــرف یک بار مصــ

سرسوزن پن انسولین آوا

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

رنگگيج سوزنطول سوزن )ميلى متر(

زرد830
بنفش631
بنفش831
نارنجى632

طراحى و ساخته شده بر اساس استانداردهاى بين المللى ISO9626 , ISO 7864 و   0
ISIRI 17060-2 و استاندارد ملى EN ISO 11608-2

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

سوزن داراى پوشش سيليكونى جهت كاهش سوزش و درد تزريق   0

0   )Medical grade( 304داراى سوزن از جنس استيل ضدزنگ پزشكى

سترون شده با گاز اتيلن اكسايد   0

تاريخ انقضا: 3 سال پس از توليد   0
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ت ا تجـهــــیز
ـــی پــزشـکـــ
ــرف یک بار مصــ

سرسوزن پن انسولین آوا

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

رنگگيج سوزنطول سوزن )ميلى متر(

زرد830
بنفش631
بنفش831
نارنجى632

طراحى و ساخته شده بر اساس استانداردهاى بين المللى ISO9626 , ISO 7864 و   0
ISIRI 17060-2 و استاندارد ملى EN ISO 11608-2

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

سوزن داراى پوشش سيليكونى جهت كاهش سوزش و درد تزريق   0

0   )Medical grade( 304داراى سوزن از جنس استيل ضدزنگ پزشكى

سترون شده با گاز اتيلن اكسايد   0

تاريخ انقضا: 3 سال پس از توليد   0
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ت ا تجـهــــیز
ـــی پــزشـکـــ
ــرف یک بار مصــ

سرسوزن و هلدر خون گیری آوا

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

رنگگيج سوزنطول سوزن )ميلى متر(

سبز3821
مشكى3822

0     ISO 9626 استانداردهاى بين المللى JIS T 3220 طراحى و ســاخته شده بر اساس استاندارد ژاپنى
 ISO 6009و

استفاده از سوزن داراى ديواره فوق نازك )ETW( براى باال بردن سرعت جريان خون و كاهش درد   0

ارائه هلدر آوا به همراه سوزن   0

انجام فرآيند خون گيرى به صورت ثابت و يكنواخت   0

وجود رزوه استاندارد جهت قرار گرفتن هاب بر روى انواع هلدر   0

سوزن دو سر تيز با به كار گيرى تكنولوژى تراش سه گانه   0

0   )Medical grade( 304داراى سوزن از جنس استيل ضدزنگ پزشكى

سترون شده با گاز اتيلن اكسايد   0

تاريخ انقضا: 3 سال پس از توليد   0
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ت ا تجـهــــیز
ـــی پــزشـکـــ
ــرف یک بار مصــ

سرسوزن و هلدر خون گیری آوا

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

رنگگيج سوزنطول سوزن )ميلى متر(

سبز3821
مشكى3822

0     ISO 9626 استانداردهاى بين المللى JIS T 3220 طراحى و ســاخته شده بر اساس استاندارد ژاپنى
 ISO 6009و

استفاده از سوزن داراى ديواره فوق نازك )ETW( براى باال بردن سرعت جريان خون و كاهش درد   0

ارائه هلدر آوا به همراه سوزن   0

انجام فرآيند خون گيرى به صورت ثابت و يكنواخت   0

وجود رزوه استاندارد جهت قرار گرفتن هاب بر روى انواع هلدر   0

سوزن دو سر تيز با به كار گيرى تكنولوژى تراش سه گانه   0

0   )Medical grade( 304داراى سوزن از جنس استيل ضدزنگ پزشكى

سترون شده با گاز اتيلن اكسايد   0

تاريخ انقضا: 3 سال پس از توليد   0
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ت ا تجـهــــیز
ـــی پــزشـکـــ
ــرف یک بار مصــ

میکروکانوال آوا

طول هاى90 و 110 )ميلى متر(: 25 ميكروكانوال در هر جعبه
ساير طول ها: 40 ميكروكانوال در هر جعبه

گيجطول سوزن )ميلى متر(قطر خارجى )ميلى متر(
1/27018
1/211018
0/87021
0/75022
0/77022
0/79022
0/65023
0/44027
0/45027
0/32530

0   ISO 9626  طراحى و ساخته شده بر اساس استاندارد بين المللى

داراى نوك گرد به منظور كاهش آسيب هنگام ورود به پوست و ايجاد حداقل كبودى و خونريزى   0

داراى روزنه در ديواره كانوال به منظور تزريق دقيق تر   0

تحريك كاژن سازى در محل تزريق   0

داراى هاب در رنگ هاى مختلف با توجه به قطر كانوال   0

داراى نشان گر در جهت حفره ميكروكانوال   0

0   )Medical grade( 304داراى سوزن از جنس استيل ضدزنگ پزشكى

كاهش درد در هنگام تزريق   0

كاهش دفعات تزريق   0

سترون شده با گاز اتيلن اكسايد   0

تاريخ انقضا: 5 سال پس از توليد   0
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ت ا تجـهــــیز
ـــی پــزشـکـــ
ــرف یک بار مصــ

میکروکانوال آوا

طول هاى90 و 110 )ميلى متر(: 25 ميكروكانوال در هر جعبه
ساير طول ها: 40 ميكروكانوال در هر جعبه

گيجطول سوزن )ميلى متر(قطر خارجى )ميلى متر(
1/27018
1/211018
0/87021
0/75022
0/77022
0/79022
0/65023
0/44027
0/45027
0/32530

0   ISO 9626  طراحى و ساخته شده بر اساس استاندارد بين المللى

داراى نوك گرد به منظور كاهش آسيب هنگام ورود به پوست و ايجاد حداقل كبودى و خونريزى   0

داراى روزنه در ديواره كانوال به منظور تزريق دقيق تر   0

تحريك كاژن سازى در محل تزريق   0

داراى هاب در رنگ هاى مختلف با توجه به قطر كانوال   0

داراى نشان گر در جهت حفره ميكروكانوال   0

0   )Medical grade( 304داراى سوزن از جنس استيل ضدزنگ پزشكى

كاهش درد در هنگام تزريق   0

كاهش دفعات تزريق   0

سترون شده با گاز اتيلن اكسايد   0

تاريخ انقضا: 5 سال پس از توليد   0
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ت ا تجـهــــیز
ـــی پــزشـکـــ
ــرف یک بار مصــ

میکروکانوال آوا

طول هاى90 و 110 )ميلى متر(: 25 ميكروكانوال در هر جعبه
ساير طول ها: 40 ميكروكانوال در هر جعبه

گيجطول سوزن )ميلى متر(قطر خارجى )ميلى متر(
1/27018
1/211018
0/87021
0/75022
0/77022
0/79022
0/65023
0/44027
0/45027
0/32530

0   ISO 9626  طراحى و ساخته شده بر اساس استاندارد بين المللى

داراى نوك گرد به منظور كاهش آسيب هنگام ورود به پوست و ايجاد حداقل كبودى و خونريزى   0

داراى روزنه در ديواره كانوال به منظور تزريق دقيق تر   0

تحريك كاژن سازى در محل تزريق   0

داراى هاب در رنگ هاى مختلف با توجه به قطر كانوال   0

داراى نشان گر در جهت حفره ميكروكانوال   0

0   )Medical grade( 304داراى سوزن از جنس استيل ضدزنگ پزشكى

كاهش درد در هنگام تزريق   0

كاهش دفعات تزريق   0

سترون شده با گاز اتيلن اكسايد   0

تاريخ انقضا: 5 سال پس از توليد   0
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ت ا تجـهــــیز
ـــی پــزشـکـــ
ــرف یک بار مصــ

سرسوزن دندانپزشکی آوا

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

رنگگيج سوزنطول سوزن )ميلى متر(

خاكسترى3527 - بلند
خاكسترى2527 - كوتاه
زرد3530 - بلند
زرد2530 - كوتاه

طراحى و ساخته شده بر اساس استانداردهاى بين المللىISO 9626 , ISO 7864 , ISO 7885   و    0
ISIRI 5554 استاندارد ملى

كانوالى دوسر تيز شده با ديواره نازك   0

سوزن داراى پوشش سيليكونى جهت كاهش سوزش و درد تزريق   0

داراى نشان گر در جهت تيزى نوك سرسوزن جهت افزايش سرعت عمل دندانپزشك   0

اتصال مناسب بر روى انواع سرنگ و گان تزريق   0

0   )Medical grade( 304داراى سوزن از جنس استيل ضدزنگ پزشكى

سترون شده با گاز اتيلن اكسايد    0

تاريخ انقضا: 3 سال پس از توليد   0

 امکان تولید سوزن با طول های مختلف بر اساس درخواست وجود دارد.
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ت ا تجـهــــیز
ـــی پــزشـکـــ
ــرف یک بار مصــ

سرسوزن دندانپزشکی آوا

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

رنگگيج سوزنطول سوزن )ميلى متر(

خاكسترى3527 - بلند
خاكسترى2527 - كوتاه
زرد3530 - بلند
زرد2530 - كوتاه

طراحى و ساخته شده بر اساس استانداردهاى بين المللىISO 9626 , ISO 7864 , ISO 7885   و    0
ISIRI 5554 استاندارد ملى

كانوالى دوسر تيز شده با ديواره نازك   0

سوزن داراى پوشش سيليكونى جهت كاهش سوزش و درد تزريق   0

داراى نشان گر در جهت تيزى نوك سرسوزن جهت افزايش سرعت عمل دندانپزشك   0

اتصال مناسب بر روى انواع سرنگ و گان تزريق   0

0   )Medical grade( 304داراى سوزن از جنس استيل ضدزنگ پزشكى

سترون شده با گاز اتيلن اكسايد    0

تاريخ انقضا: 3 سال پس از توليد   0

37 امکان تولید سوزن با طول های مختلف بر اساس درخواست وجود دارد.



38www.avapezeshk.com 38www.avapezeshk.com
38www.avapezeshk.com
38



38www.avapezeshk.com
38www.avapezeshk.com

39



40www.avapezeshk.com 40www.avapezeshk.com
40www.avapezeshk.com41

ت ا تجـهــــیز
ـــی پــزشـکـــ
ــرف یک بار مصــ

سرسوزن چشم پزشکی آوا

رنگ هابگيج سوزنطول سوزن )ميلى متر(

زرد2230
زرد1330
خاكسترى2527
خاكسترى2227
خاكسترى1327
نارنجى3825
نارنجى3225
آبى3823
آبى2223
سياه3222
سياه2222
سبز2221

0      ISO 9626 , ISO 594 , ISO 6009 طراحى و ســاخته شده بر اساس اســتانداردهاى بين المللى
ISIRI 3979 و استاندارد ملى ISO 7864

داراى كانول سر كج تيز نشده جهت شستشوى چشمى   0

امكان توليد با طول ها و زاويه هاى مختلف بر اساس درخواست   0
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ت ا تجـهــــیز
ـــی پــزشـکـــ
ــرف یک بار مصــ

سرسوزن آنژیوگرافی آوا

40 سوزن در هر جعبه
50 جعبه در هر كارتن )2000 سوزن(

گيج سوزنطول سوزن )ميلى متر(
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ت ا تجـهــــیز
ـــی پــزشـکـــ
ــرف یک بار مصــ
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ت ا تجـهــــیز
ـــی پــزشـکـــ
ــرف یک بار مصــ

کانوال و مفتول آوا

0       ISO 9626طراحى و ساخته شده بر اســاس استانداردهاى بين المللى
ISIRI 3981 و استاندارد ملى ISO 7864

سوزن تيز با به كارگيرى تكنولوژى تراش سه گانه و برش بك كات   0

قابل توليد در طول هاى مختلف   0

قابل توليد در گيج هاى مختلف از گيج 14 تا 32   0

قابل عرضه در سه نوع ديواره معمولى، نازك و فوق نازك   0

0   )Medical grade( 304داراى سوزن از جنس استيل ضدزنگ پزشكى

قابل توليد بصورت تيز شده و تيز نشده   0

توليد مفتول تيزشــده پزشكى از قطر 0.25 ميلى متر تا 1.6 ميلى متر در   0
طولهاى مختلف و مفتول با كاربرد غير پزشكى

)mm( گيجقطرخارجى

2.1014
1.8015
1.6016
1.4017
1.2018
1.1019
0.9020
0.8021
0.7022
0.6023
0.5524
0.5025
0.4526
0.4027
0.3628
0.3329
0.330

0.2531
0.2332
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آواپزشك با توجه به قابليت هاى عمدتًا منحصر به فرد خويش 
و هم زمان با ارتقاء جايگاه از بزرگترين توليدكننده سرسوزن پزشكى 
در كشــور به مجموعه اى بزرگ با توان توليد بيش از 20 محصول 
پزشــكى يك بارمصرف در حوزه تزريــق و نمونه بردارى، اقدام به 
توســعه برند خويش در بازارهاى هدف منطقه اى و فرامنطقه اى 
نموده كه وجود ســابقه صادرات محصوالت به كشورهاى اروپاى 

غربى و آسياى ميانه تسهيل گر اين امر مى باشد.

با تطابق بيش از پيش محصوالت آوا با استانداردهاى جهانى، 
بازارهاى جديدى در دســترس آواپزشــك قرارگرفته كه اين مهم، 

ارزش آفرينى براى ميهن عزيز را به همراه خواهد داشت.

هم اينك آوا پزشــك نه تنها به عنوان يك فروشــنده مورد 
توجه خريداران منطقه اى محصوالت اين حوزه مى باشــد، بلكه به 
عنوان يك توليدكننده، توجــه برندهاى مطرح بين المللى را براى 

توليد تحت برند، به خويش معطوف ساخته است.
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