بسمه تعالی
لیست قیمت محصوالت شرکت تعاونی زیست راه دانش تا اطالع ثانوی سال 3197
ردیف

محصول

مشخصات

قیمت (تومان)

1

سرنگ پمپ بدنه پلکسی کلیدی
مدل SP97-1

امکان تزریق یا مکش با دو سرنگ به طور همزمان و با
نرخ یکسان ،بدنه پلکسی

8/000/000

2

سرنگ پمپ بدنه پلکسی تاچ چهار
اینچ مدل TSP97-1

امکان تزریق یا مکش با دو سرنگ به طور همزمان و با
نرخ یکسان تا  4روز ،بدنه پلکسی ،امکان کنترل با
موبایل و کامپیوتر توسط کابل USB

8/900/000

3

سرنگ پمپ بدنه فلزی مدل ISP97-

امکان تزریق یا مکش با دو سرنگ به طور همزمان و با
نرخ یکسان ،بدنه فلزی

8/900/000

سرنگ پمپ چهار نازله کلیدی مدل

امکان تزریق یا مکش مواد و مایعات با چهار سرنگ به
طور همزمان و با نرخهای مختلف

5

سرنگ پمپ چهار نازله تاچ چهار
اینچ مدل T4SP797-1

امکان تزریق یا مکش مایعات و محلولها با چهار سرنگ
به طور همزمان و با دبیهای مختلف ،بدنه فلزی ،تاچ
چهار اینچ ،نصب آسان سرنگ

18/000/000

6

سرنگ پمپ چهار نازله تاچ هفت
اینچ مدل T7-4SP797-1

امکان تزریق یا مکش مایعات و محلولها با چهار سرنگ
به طور همزمان و با دبیهای مختلف ،بدنه فلزی ،تاچ
چهار اینچ ،نصب آسان سرنگ

21/000/000

1

پالسما باکس  DBDمدل

PB98-1

الیهنشانی در صنایع مثل الکترونیک ،فیزیک مکانیک،
آب دوست کردن سطوح ،ضدعفونی کردن ،ترمیم بافت
و جلوگیری از خونریزی

15/000/000

8

پالسما جت پیشرفته مدل PJ97-2

الیهنشانی در صنایع مثل الکترونیک ،فیزیک مکانیک،
آب دوست کردن سطوح ،ضدعفونی کردن ،ترمیم بافت
و جلوگیری از خونریزی ،دارای  UPSو  LCDتاچ ،تابش
در دو مو ممتد و منقطع

15/000/000

9

مینی پالسما جت مدل MPJ97-1

الیهنشانی در صنایع مثل الکترونیک ،فیزیک مکانیک،
آب دوست کردن سطوح ،ضدعفونی کردن ،ترمیم بافت
و جلوگیری از خونریزی

12/000/000

10

راکتور پالسما شناور مدل

PR97-1

الیهنشانی در صنایع مثل الکترونیک ،فیزیک مکانیک،
آب دوست کردن سطوح ،ضدعفونی کردن ،ترمیم بافت

11/000/000

11

موبایل آداپتور مگنتی ()MMA97-1
همراه با نرمافزار Zistrad Cam

قابلیت نصب بر روی انواع میکروسکوپها ،قابلیت
استفاده از انواع گوشیهای موبایل ،جایگزینی مناسب
برای دوربینهای عکسبرداری میکروسکوپی

350/000

1

4

4SP97-1

Wifi

11/000/000
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12

مویابل آداپتور گیرهای ()CMA97-1
همراه با نرمافزار Zistrad Cam

قابلیت نصب بر روی انواع میکروسکوپها ،قابلیت
استفاده از انواع گوشیهای موبایل ،جایگزینی مناسب
برای دوربینهای عکسبرداری میکروسکوپی

دوربین دیجیتال میکروسکوپی مدل

کیفیت  2مگاپیکسل ،قابلیت اتصال به کامپیوتر ،قابلیت
نصب بروی انواع میکروسکوپها ،قابلیت عکسبرداری و
فیلمبرداری به همراه نرم افزار با ذخیره تصاویر زنده و
امکان کالیبر کردن نرم افزار و اندازه گیری روی تصویر
و ذخیره آن

دوربین دیجیتال میکروسکوپی

کیفیت  5مگاپیکسل ،قابلیت اتصال به کامپیوتر ،قابلیت
نصب بروی انواع میکروسکوپها ،قابلیت عکسبرداری و
فیلمبرداری به همراه نرم افزار با ذخیره تصاویر زنده و
امکان کالیبر کردن نرم افزار و اندازه گیری روی تصویر
و ذخیره آن

دوربین دیجیتال میکروسکوپی

کیفیت  18مگاپیکسل ،قابلیت اتصال به کامپیوتر،
قابلیت نصب بروی انواع میکروسکوپها ،قابلیت
عکسبرداری و فیلمبرداری به همراه نرم افزار با ذخیره
تصاویر زنده و امکان کالیبر کردن نرم افزار و اندازه
گیری روی تصویر و ذخیره آن

Wifi

13

DMC297-1

14

DMC597-1

15

DMC18-98

16

الکتروریسی پرتابل مدل

8/000/000

مقاوم در برابر زنگزدگی ،جلوگیری از تبخیر محلولها،
امکان مشاهده سطح محلولها و رنگها

800/000

خط کشی برای ایجاد امکان اندازهگیری در حد 50
میکرون ،امکان کالیبراسیون نرمافزارهای مختلف

130/000

نرم افزار اندازه گیریهای
میکروسکوپی (هسیتولب) مدل

پردازش تصاویر میکروسکوپی شامل تصحیح کنتراست،
شفافیت و باالنس رنگها ،تشخیص لبهها و الگوها،
محاسبه محیط و مساحت نواحی انتخابی

3/200/000

سامانه هوشمند مدیریت طرحهای
پژوهشی و تحقیقاتی مدل

امکان مدیریت طرح های تحقیقاتی را به صورت تمام
الکترونیک

PE97-1

18

الم مدرج مدل

CS97-1

MSS97-1

21

4/500/000

تهیه نانو الیاف بر روی جمع کننده یا کالکتور

11

20

2/000/000

18/000/000

مجموعه رنگ آمیزی الم
میکروسکوپی

19

400/000

RPMS97-1
سامانه دیده بان مدل WS97-1

22

سامانه بهبود ناتوانی های حرکتی و
شناختی FTone

23

داربست نانوالیاف زیست راد

84/000/000

کاربرد در حوزه های نظامی ،بررسی تمرکز فرد در
اپراتوریها ،بررسی توجه رانندگان ماشینهای سنگین و
سواری

58/000/000

بهبود ناتوانی های حرکتی و شناختی با تحریک افراد به
انجام فعالیت های حرکتی و فکری با استفاده از بازی
های رایانه ای

5/300/000

امکان کشت انواع سلولهای بنیادی روی داربست،
جلوگیری از شوک تریپسینه کردن سلول برای پیوند،

10/000
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توزیع مناسب سلول جهت اکسیژن و مواد غذایی،
کمترین تحریک واکنش سیستم دفاعی بدن
24

دستگاه اینورتر

RAD UPS

Inverter-98

این وسیله میتواند توسط باطری  24ولت خروجی 300
تا  400ولت  DCایجاد کرده سپس با ایجاد موج تمام
سینوسی تمامی وسایل  220ولت و  50هرتز تا مقدار
 400وات را به مدت  2ساعت بدون هیچ وقفه کاری
پس از قطع شدن برق روشن نگه دارد.

2/800/000

25

تیشوپروسسور 1800

 10سال گارانتی ،ظروف  ،1800ccاتصال به خط تلفن

53/000/000

26

تیشوپروسسور 1000

 5سال گارانتی ،ظروف  ،1000ccاتصال به خط تلفن

36/000/000

21

میکروتوم نیمه اتوماتیک

 2سال گارانتی ،قابلیت برش از  1تا  40میکرون ،قابلیت
تریم از  10تا  400میکرون ،دارای قابلیت retraction

36/000/000

28

تیشو امبدینگ E-96

 18ماه گارانتی ،دارای دو مخزن گرم برای تیشوکاست و
قالبها ،قابلیت ذوب سریع (سیستم رادیاتوری) ،دارای
فیلتر تصفیه ،مخزن پارافین دو قسمتی ،دارای تایمر
تاخیر

11/000/000

29

پارافین دیسپنسر

 24ماه گارانتی قابلیت ذوب سریع (سیستم رادیاتوری)،
دارای فیلتر تصفیه ،مخزن دو قسمتی ،دارای
تایمر تاخیر

1/000/000

30

کلدپلیت

CP-96

 24ماه گارانتی ،کنترلر و صفحه نمایش تمام دیجیتالی
با برودت صفحه تا  -20درجه سانتیگراد

1/000/000

31

تیغه تیز کن

 18ماه ضمانت ،قابلیت تنظیم دقیق زاویه

12/000/000

32

واتر باث با ظرف پیرکس

سیستم تعلیق المنت ،نور  1رنگ 18 ،ماه گارانتی و
دقت تنظیم دمایی خوب

3/800/000

33

واتر باث معمولی

دقت تنظیم دما بسیار باال 18 ،ماه گارانتی

2/300/000

34

اسالید وارمر (هات پلیت)

دقت تنظیم دما باال 18 ،ماه گارانتی

1/900/000

35

پارافین باث استوانه ای

 18ماه ضمانت

1/300/000

36

فایل بایگانی الم راکد

 14خانهای فلزی

330/000

31

سربند فایل الم

فلزی

130/000

38

فایل بایگانی بلوک

 15خانهای فلزی

330/000

39

سربند فایل بلوک

فلزی

130/000

40

فایل بایگانی الم جاری

تمام چوبی و با گنجایش  2800الم

1/500/000

41

جعبه الم

 100تایی چوبی

55/000

42

تیغ دائمی میکروتوم

2/000/000

43

پارافین جامد حمید

مخصوص پاتولوژی

41/000

44

بسکت رنگ آمیزی الم

 18تایی استیل ضد زنگ

25/000

آدرس :تهران-خ دماوند  -خ برف -کوچه فیضی پالک  13؛ وب سایتwww.zistrad.ir :
ایمیل gh_kaka@yahoo.com :تلگرام@zistrad :
تلفن تماس 79354741797, 77752177 :فاکس79777737:

45

چسب سیتولوژی

46

المبان  20تایی

 250سی سی

32/000
30/000

41

تیشو کاست پالستیکی

مخصوص امبدینگ بافت

200

48

درب تیشو کاست استیل فنری

استیل ضد زنگ فنری

5/000
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