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                                       عمليـات ورعـاية
                                 التعقيـــــــــــــــــــــــم

                       عيــــــــادة اأ�شـــــــــنان
                  عيــادة اأنــــف واأذن

              عيادة جتميل وجلدية
           اأثاثات عيادة التجميل والـجلدية

        اأجهزة عيادة الن�شا والباطنة
      ق�شـــــم الـح�شـــــــــانات
    ق�شـــــم الأثاث الطـــــبى

   ق�شم جميع الك�ش�شوارات الطبيةوالآلت الـجراحية

كابالت ر�شم قلبو�شالت تنف�ش وتخدير

ميزان حمام مبوؤ�شر

برطمان �شفططقم كالمب
كابالت بابيولرطقم بامب

فلوميرت باملرطب

كف مونيتور و�شغط

عازل دياثريمي

كابل قيا�ش ن�شبة
 الأك�شجني يف الدم

كابل فايرب للم�شدر ال�شوئي

من�شار فك جب�ش

اأوتو�شكوب

�شن�شور م�شتهلك

كبل جهاز ر�شم قلب

ملبات زينون
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ك�شاف عمليات مزدوج

دولب اأدوات �شتنانل�ش

تروللي عمليات
تروللي دياثرمي

تروللي مناظري

كر�شى غ�شيل كلى كهرباء

ترابيزة عمليات هيدروليك
جهاز تنف�ش �شناعى للرعاية

جهاز تخدير كامل

ك�شاف عمليات مفرد

�شفاط عمليات
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مونيتور متابعة مري�ش

تروللي رعاية

دياثرمى عمليات

اآلت جراحية

جهاز �شدمات قلب

�شرير رعاية

ss ترابيزة طعام
ترابيزة اأدوات 2 رف

ترابيزة اأدوات 2 رف
ترابيزة طعام

�شرير فولر�شرير ن�شف فولر حملى

ترابيزة اأدوات 3 رف

�شرير ك�شف ن�شا �شتانل�ش

حامل حماليل

كرا�ش تروللي



جهاز قيا�ش 
ن�شبة الأوك�شجني فى الدم
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ميزان اأطفال ديجيتال

وحدة مناظريجهاز فوتو ثرابي
جهاز �شدمات قلب

�شرجنة حماليل

جهاز قيا�ش 
ن�شبة الأوك�شجني فى الدم

)B.H.U( وحدة خدمة فوق ال�شرير

LED ك�شاف عمليات

م�شخة حماليل

�شفاط اأطفال

ح�شانة اأطفال

جهاز نوبليزر
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اأوتوكالف تعقيم

حــــــو�ش تعقيــــــــــم

فرن تعقيــم ديجيتال

ماكينة تغليف اآلت

فرن تعقيــم عادى

اأوتوكالف تعقيم )20 لرت(

ميزان ديجيتال

ميزان ديجيتال

اأوتوكالف لعيادات الن�شا

جهاز �شونار ن�شا

جهاز ر�شم قلب

ميزان مبوؤ�شر
 ومقيا�ش طول

جهاز نب�ش 
جنني
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وحدة اأدراج مفتوحة

�شرير ك�شفوحدة اأدراج مغلقة

ميزان اأطفال ديجيتال

عد�شة فح�ش جلدية بالإ�شاءة

ميزان قيا�ش 
ن�شبة الدهون يف اجل�شم

وحدة اأدراج
متغرية الإرتفاعات

جهاز اأ�شعة اأ�شنان حائطى

اأوتوكالف عيادة اأ�شنان تايواين
كمربو�شر �شيني

وحدة اأ�شنان
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وحدة اأنف واأذن

�شفاط اأنف واأذن
حفارات اأنف واأذن

كر�شي طبيب

كر�شي اأنف واأذن هيدروليك حملي

LED هيد ليت اأنف واأذن

عد�شة فح�ش اأوتو �شكوب
جلدية بالإ�شاءة

عد�شة فح�ش 
جلدية بالإ�شاءة

كر�شي جتميل هيدروليك حملي

كر�شي طبيب هيدروليك

جهاز درموجيت

جهاز كي بالتربيد

ديرماتو �شكوب

دياثرمي جلدية

جهاز اأ�شعة فوق بنف�شيجية


