
www.hastaranteb.com  

جمعنام محصولردیفجمعنام محصولردیف

299,250,000 درب معمولی 80  عرض IIهود المینار کالسFNR 130,935,00069 5-  دیونایزر1

322,875,000 درب معمولی 100  عرض IIهود المینار کالسFNR 144,375,00069 8-  دیونایزر2

371,175,000 درب معمولی 120  عرض IIهود المینار کالسFNR 162,750,00069 12- دیونایزر3

325,500,000برقی درب 80  عرض IIهود المینار کالسFNR 180,600,00069 20- دیونایزر4

350,175,000برقی درب 100  عرض IIهود المینار کالسFNR 325,500,00069 40-  دیونایزر5

408,975,000 برقی درب120  عرض IIهود المینار کالسFNR 422,100,00069 70-  دیونایزر6

334,950,000 با درب معمولی80  عرض class II ( B2)هود FNR 543,375,00069 100-  دیونایزر7
371,175,000 با درب معمولی100 عرض class II ( B2)هود call69 لیتر در ساعت200 متر مکعب 5دیونایزر 8
424,725,000 با درب معمولی120 عرض class II ( B2)هودcall69 لیتر در ساعت200 متر مکعب 5 صنعتی  Roسیستم دبل 9
0.000ریال اضافه میشه25000000تمام هود ها با درب برقی 78,750,00069پیش تصفیه دیونایزر 10
458,850,000 با فیلتر 130 عرض IIهود کشت بافت المینارکالس call69 لیتر500دستگاه ثانویه سیرکولیشن دیونایزر به همراه مخزن 11
PCR REAL  WORK  STATION 202,650,000ورک استیشن 42,000,00069 مرحله با فیلتر مینرال6تصفیه آب خانگی 12

 با درب پالکسی 4000RPM شاخه فول دیجیتال هوشمند 8سانتریفیوژ13
99,750,000

clean room114,450,000.000وورک استیشن ساده یا 69

14
 با درب 4000RPM شاخه فول دیجیتال هوشمند 16سانتریفیوژ 

پالکسی
141,225,00069

 با درب ورق الکترواستاتیک 80هود شیمیایی عرض 

بدون المپ
131,250,000

235,200,00069سایتو سانتریفیوژ بدون میکسر هماتولوژی15
 با درب ورق الکترواستاتیک 80هود شیمیایی عرض 

با المپ
138,600,000

16
 با 4000RPMشاخه فول دیجیتال هوشمند 24سانتریفیوژ 

پالکسیدرب 
165,375,00069

 با درب ورق الکترواستاتیک 100هود شیمیایی عرض 

بدون المپ
179,550,000

17
 با 4000RPM شاخه فول دیجیتال هوشمند 16سانتریفیوژ 

درب فلزی  قابل تنظیم با هر درجه
69موجود نمیباشد

 با درب ورق الکترواستاتیک  100هود شیمیایی عرض 

با المپ
185,850,000

15
 با 4000RPMشاخه فول دیجیتال هوشمند 24سانتریفیوژ 

درب فلزی قابل تنظیم با هر درجه
69موجود نمیباشد

 با ورق الکترواستاتیک  و 120هود پاتوبیولوژی عرض 

بدنه داخلی تمام استیل
458,850,000

ml165,375,00069 50تا بگت فالکون 4 با prpسانتریفیوژ 16
 با ورق الکترواستاتیک  و 150هود پاتوبیولوژی عرض 

بدنه داخلی تمام استیل
525,000,000

17
 1000 شاخه تنظیم دور از 24سانتریفیوژ میکروهماتوکریت 

113,925,00069 دور دقیقه درب پالکسی12000تا 
 با ورق الکترواستاتیک  و 160هود پاتوبیولوژی عرض 

بدنه داخلی تمام استیل
528,675,000

18
 1000 شاخه تنظیم دور از 24سانتریفیوژ میکروهماتوکریت 

138,600,00069 دور دقیقه درب پالکسی14000تا 
 مبلغ 100 و 80هود المینار با درب پلکسی عرض 

ریال اضافه میشه7/000/000  
0.000

19
 3000 تا 500 شاخه تنظیم دور از 12 (سریفیوژ)سانتریفیوژ 

RPM4,830,000.000پایه هود المینار 113,925,00069  با هد آلومینیوم

RPM  12000 شاخه قابل تنظیم دور تا 12میکروفیوژ 20
113,925,000

157,500,000 لیتر25اتوکالو69

RPM  14000 شاخه قابل تنظیم دور تا 12میکروفیوژ 21
138,600,000

187,740,000 لیتر50اتوکالو 69

22
 فول دیجیتال هوشمند prpسانتریفیوژ مخصوص 

4000RPM سی سی15با حجم لوله فالکون 
200,550,000 لیتر75اتوکالو 165,375,00069

23
هوشمند فن دار سه  ( لیتری 30)انکوباتور  فول دیجیتال 

جداره
225,750,000 لیتر100اتوکالو 101,850,00069

24
 درجه فول دیجیتال 0.1 لیتری با فن با دقت 55انکوباتور 

هوشمند
89,880,000فول دیجیتال (شیکر روتاتور سرولوژی) روتومیکس 101,850,00069

25
 0.1  درجه با دقت 65تا -5 لیتری یخچال دار 55انکوباتور 

با سیستم کنترلر دیجیتال هوشمند
46,200,000 (ورتکس  )شیکر لوله آزمایش 226,800,00069

26
 لیتری با سیستم 55انکوباتور شیکردار یخچال دار 

کنترلردیجیتال هوشمند
35,595,000چشم شوی با دوش393,750,00069

27
 لیتری با سیستم 55انکوباتور شیکردار  بدون یخچال 

کنترلردیجیتال هوشمند
30,765,000چشم شوی بدون دوش226,800,00069
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28
هوشمند فن دار با  ( لیتری 120 )انکوباتور  فول دیجیتال 

0.1دقت 
22,575,000هات پلیت معمولی226,800,00069

29
هوشمند  ( لیتری 120 )انکوباتور  فول دیجیتال یخچال دار 

0.1فن دار با دقت 
24,675,000هات پلیت مگنت393,750,00069

30
 لیتری 120)انکوباتور فول دیجیتال  شیکردار بدون یخچال

هوشمند فن دار(
CBC29,400,000میکسر خورشیدی لوله  393,750,00069

31
 لیتری 120)انکوباتور فول دیجیتال یخچال دار شیکردار 

هوشمند فن دار(
ESR32,025,000میکسر خورشیدی  لوله  494,550,00069

32
 لیتری 240 )انکوباتور فول دیجیتال  شیکردار بدون یخچال

هوشمند فن دار(
26,775,000(رول میکسر)رولر 468,300,00069

33
هوشمند  ( لیتری 240 )انکوباتور  فول دیجیتال یخچال دار 

0.1فن دار با دقت 
114,450,000 لیتر150یخچال 468,300,00069

34
هوشمند فن دار با  ( لیتری 240 )انکوباتور  فول دیجیتال

0.1دقت 
193,200.000یخچال بانک خون 289,800,00069

34
 ( لیتری 240 )انکوباتور  فول دیجیتال یخچال دار شیکردار

0.1هوشمند فن دار با دقت 
253,575.000یخچال بانک خون با دیتاالگر 614,250,00069

223,125.000 لیتربا دیتاالگر380یخچال دارویی 99,750,00069سبد آژیتاتور با شیکر35

154,350,000 لیتر380یخچال آزمایشگاهی 347,550,00069 کیسه12انکوباتور با آژیتاتور 36

2050*58*114 لیتر دو درب560یخچال آزمایشگاهی 476,700,00069 کیسه24انکوباتور با آژیتاتور 37

205277,725,000*57*115 لیتر دو درب780یخچال آزمایشگاهی 549,150,00069 کیسه48انکوباتور با آژیتاتور 38

543,375,000 لیتر سه درب1200یخچال آزمایشگاهی 347,550,00069 کیسه12انکوباتور شیکرپالکت39

603,750,000 لیتر 1600یخچال آزمایشگاهی 476,700,00069 کیسه24انکوباتور شیکرپالکت 40

44156,975,000.000*41*90 لیتر   160فریزر آزمایشگاهی 549,150,00069 کیسه 48انکوباتور شیکرپالکت 41

202,650,000 لیتر340فریزر آزمایشگاهی 265,650,00069 لیتری 240سرم وارمر 42

446,250,00069 لیتر130ژرمیناتور 43
 میلیون و 12 میلیون دو درب 10یخچال داخل استیل تک درب 

 میلیون اضافه میشه15درب 3
0

748,650.00069 لیتر400ژرمیناتور 44
 لیتر تک درب داخل 450یخچال آزمایشگاهی 

70استیل با عرض 
265,650,000

101,850,00069 ( لیتری 55 )فور فول دیجیتال فن دار45
 لیتر دو درب داخل 560یخچال آزمایشگاهی 

استیل
0

226,800,00069 ( لیتری 120 )فور فول دیجیتال  هوشمند فن دار 46
 لیتر دو درب داخل 780یخچال آزمایشگاهی 

استیل
420,000,000

664,125,000لیتر داخل استیل1600یخچال آزمایشگاهی  289,800,00069 ( لیتری 240 )فور فول دیجیتال  هوشمند فن دار 47

301,875,00069بن ماری سرولوژی سیرکوله دار یخچالدار48
 لیترتک درب تمام استیل 450یخچال آزمایشگاهی 

70با عرض 
326,025,000

115,290,00069بن ماری سرولوژی سیرکوله دار 49
 لیتردو درب تمام استیل با 780یخچال آزمایشگاهی 

70عرض 
483,000,000

ppm5,775,000 1قلمی با دقت   - 115,290,00069TDS لیتر 25بن ماری سرولوژی و جوش تمام استیل 50

35,595,000رفرکتومتر78,750,00069 لیتر17بن ماری سرولوژی و جوش تمام استیل 51

37,275,000تاکومتر دیجیتال78,750,00069 خانه 8بن ماری سرولوژی 52

35,595,000 0.1 متر با دقت PH 156,450,00069بن ماری شیکردار53

0.0137,275,000 متر با دقت 78,750,00069PHبن ماری سرولوژی و جوش تمام استیل با آالرم54

37,275,000 میکروزیمنس1 مترٍٍبا دقت 91,875,00069ٍEC سنسوره4دیتاالگر معمولی با خط تلفن  55



29,400,000.000صندلی خونگیزی ، تابوره و بیمار96,600,00069 سنسوره8دیتاالگر معمولی با خط تلفن  56

VALUE#سمپلر ثابت و متغییر100,800,00069 سنسوره12دیتاالگر معمولی با خط تلفن 57 !

VALUE#ترازو105,000,00069 سنسوره4دیتاالگر وایرلس با خط تلفن 58 !

178,500,000.000میکروسکوپ115,500,00069  سنسوره8دیتاالگر  وایرلس با خط تلفن 59

186,900,000.000بیلی روبین 120,750,00069 سنسوره12دیتاالگر  وایرلس با خط تلفن 60

174,825,000.000سدیمان ریدر115,500,00069 سنسوره4دیتاالگر معمولی با سیم کارت 61

120,750,000 سنسوره8دیتاالگر معمولی با سیم کارت 62

149,100,000 سنسوره12دیتاالگر معمولی با سیم کارت 63

130,200,000 سنسوره4دیتاالگر وایرلس با سیم کارت 64

144,900,000 سنسوره8دیتاالگر وایرلس با سیم کارت 65

153,300,000 سنسوره12دیتاالگر وایرلس با سیم کارت 66

70,350,000 المپه4پرتابل برای استریلیزاسیون محیط uvدستگاه المپ  67

22,050,000 دیواری با قابuvدستگاه المپ  68
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-خیابان هشتم وزرا -تهران :  آدرس دفتر مرکزی 

نمونه محصوالت ارائه شده در تعدادی از مراکز 

دانشگاه علوم - دانشگاه علوم پزشکی تهران 

- دانشگاه علوم پزشکی اصفهان - پزشکی  شیراز 

دانشگاه صنعتی - دانشگاه علوم پزشکی کردستان 

دانشگاه - دانشگاه امیرکبیر تهران = شریف تهران 

-دانشگاه شهید بهشتی تهران  -علوم پزشکی تبریز 

-آزمایشگاه مرکزی ساری -  دانشگاه صنعتی همدان 

آزمایشگاه رفرانس -  آزمایشگاه مرکزی تهران 

- آزمایشگاه  مرکزی سیستان و بلوچستان - همدان 

....آزمایشگاه مرکزی کرمانشاه و




