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 شــرکت صنایــع پزشــکی فارمــد در ســال 1391 فعالیــت خــود را در اســتان البــرز آغــاز کــرد. ایــن شــرکت عضــوی از کنسرســیوم دیالیــز 
ایــران اســت کــه تولیــد محصــوالت مصرفــی دیالیــز و عرضــة داروهــای دیالیــز و تولیــد کیســه های خــون را در ایــن مجموعــه بــر عهــده 
دارد. ایــن شــرکت بــا اســتفاده از دانــش و تجربیــات شــرکت های پیشــرو در جهــان و به کارگیــری آخریــن فناوری هــای روز، همــواره بــرای 

ارتقــای کیفــی محصــوالت گام بــر مــی دارد.
ــاس  ــت براس ــت کیفی ــتقرار سیســتم مدیری ــا اس ــن شــرکت ب ــود. ای ــد می ش ــوب تولی ــه مرغ ــواد اولی ــتفاده از م ــا اس ــد ب محصــوالت فارم
اســتاندارد EN ISO 13485:2016 + AC:2018 توانســته اســت شــرایط بهینــه ای را در تولیــد محصــوالت پزشــکی ایجــاد نمایــد و بــا اخــذ 

نشــان CE اروپــا و ارتقــاء کیفیــت محصــوالت، بــه بازارهــای بیــن المللــی راه پیــدا کنــد.
فارمد به پشتوانه فعالیت های تحقیقاتی، افق روشنی را برای توسعه ی کمی و کیفی پیش رو دارد.

شرکت صنایع پزشکی فارمد
عضو کنسرسیوم دیالیز ایران
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)Fistula Needle Set Arterial/Venous( سوزن فیستوال نیدل شریانی/وریدی
 

از آنجا که سوزن فیستوال در تماس مستقیم با بدن بیمار است، نقش مهمی در کاهش درد بیمار دارد.
شرکت صنایع پزشکی فارمد، تنها تولیدکنندۀ سوزن فیستوال در سه گیج مختلف 15، 16 و 17 است.

مهم ترین مزایای سوزن های تولید صنایع پزشکی فارمد عبارتند از:
• برش اریب و کاماًل صیقلی قسمت برنده و تیز

• شیب یکنواخت و بدون زاویه در نوک سوزن
• چشم پشتی بیضی شکل و بزرگ در سوزن های شریانی که موجب:

   - حداکثر جریان خون 
   - حداقل آسیب به پوست بیمار

• دیواره فوق العاده نازک که موجب:
   - افزایش جریان خون

   - حداقل آسیب به پوست بیمار
• پوشش سیلیکونی که موجب:

   - حرکت روان و راحت در رگ بیمار
   - کاهش آسیب و درد بیمار

• کلمپ های شریانی و وریدی با درجه سختی استاندارد و کدگذاری رنگی
CE دارای نشان •

نام محصول
تعداد در

 هر کارتن
کد محصول نوع باله

طول تیوب

(mm)

طول سوزن

(mm)
رنگ باله روش استریلگیج

سوزن فیستوال وریدي 

سوزن فیستوال شریانی 

سوزن فیستوال وریدي 

سوزن فیستوال شریانی 

سوزن فیستوال وریدي 

4218342

4218340

4218364

4218366

4218356

ETO

ETO

ETO

ETO

ETO

180

180

180

180

180

چرخان

چرخان

چرخان

چرخان

چرخان

 150

 150

 150

 150

 150

25

25

25

25

25

16

16

15

15

17

4218354سوزن فیستوال شریانی  ETO 15025 چرخان180 17

سرعت جریان خون

(BFR) ml/min

 350 تا 450

 350 تا 450

 250 تا 350

 250 تا 350

 200 تا 250

 200 تا 250
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)Blood Line Set( ست لوله رابط دیالیز

BS EN ISO 8637-1 و  BS EN ISO  8637-2 مطابق با استانداردهای  •
•  ساخته شده از مواد پالستیکی شفاف و بدون واکنش سیتوتوکسیک

•  طراحی ارگونومیک، با اتصاالت ساده و ایمن
•  کدگذاری رنگی قطعات

•  طراحی هندسی خاص چمبر وریدی
•  دارای تعداد کافی کلمپ با کدگذاری رنگی

•  دارای کلمپ در قسمت انفوزین هپارین
•  دارای محافظ ترانسدیوسر

•  قابلیت اندازه گیری کارایی فیستول در ست های استاندارد
SG, SF سنس فشار خون شریانی، قبل از پمپ در لوله های رابط دیالیز استاندارد مدل •

SF,SB,SG دارای کیسه ی جمع آوری محلول پرایم در لوله های رابط دیالیز استاندارد مدل •
CE دارای نشان •

F7
23

00
RD

25
 R
04



شــرکت صنایــع پزشــکی فارمــد تولیدکننــده کیســه پــودر بی کربنــات ســدیم Renabag S 650 and 550g و کیســه پــودر بــی کربنــات 
 )B Classic 4008 ســازگار بــا دســتگاه دیالیــز( Renabag S 650 and 550 g ســدیم

• تولید با فناوری روز دنیا
Eur.Ph, BP, USP پودر بی کربنات سدیم منطبق با استاندارد های •

)S در ساخت بدنه رنابگ و رنابگ PE/PA شفافیت، سبکی، انعطاف پذیری و فضای کم برای نگهداری )استفاده از فیلم های •
• جلوگیری از آلودگی محیط با استفاده از درپوش برای درگاه ورودی و خروجی رناکارت

• سازگار با محیط زیست
500 ml/min مناسب برای حداکثر 5 ساعت دیالیز با سرعت •

• جلوگیری از ورود پودر غیر محلول به دستگاه دیالیز با به کارگیری فیلتر با مش مناسب
CE داری نشان •

کارتریج و کیسه پودر بی کربنات سدیم
   RenaBag , RenaBag S , RenaCart

(Eur.Ph, BP, USP)

رناکارت رنابگ Sرنابگ

F7
23

00
RD

25
 R
04

4315220



)Hemodialysis Concentrate( محلول همودیالیز

محلول های همودیالیز منطبق با استانداردهای BP، Eur.Ph، USP، FDA تولید می شود.
با توجه به تولید انواع مختلف محلول های همودیالیز، براساس شرایط بالینی بیمار، امکان انتخاب محلول مناسب وجود دارد.

انواع محلول های همودیالیز اسیدی
• محلول اسیدی I مناسب برای بیماران هایپرکالمی وخیم

• محلول اسیدی II مناسب برای عموم بیماران همودیالیزی
• محلول اسیدی III مناسب برای بیماران هیپوکالمی و مبتال به نارسایی قلبی و مصرف کننده دیگوکسین

کد محصولبست هبنديحجم (لیتر)نام محصول

 l اسیدي

ll اسیدي

lll اسیدي

5

5

5

2 گالن

2 گالن

2 گالن

4316205

4316210

4316215
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)RenaCath( رناکت دیالیز
Hemodialysis Catheters Kit

• نوک کتتر طراحی نرم و اریب خاصی دارد تا ورود کتتر کاماًل مالیم و آسان انجام شود.
• نــوک ســیم راهنمــا از جنــس نــرم و انعطاف پذیــر اســت کــه از آســیب رســاندن بــه جــدارۀ رگ جلوگیــری می کنــد و بــرای ورود مالیــم 

ســیم، گشــتاور مناســبی فراهــم می کنــد.
• باله های قابل چرخش آسایش و ایمنی را برای بیمار به همراه دارد.

• شکل دهی ارگونومیک کالهک ها ترکیبی از راحتی و استحکام را ایجاد کرده است.
• در هر لوله حجم پرایم عالمت گذاری شده است.

• لوله های فرعی دارای کلمپ و سرپوش تزریق است.
• مواد رادیواپک موجود در سیم راهنما باعث جاگذاری صحیح نوک کتتر خواهد شد 

• این محصول در دو شکل مستقیم )Straight( و خمیده )Curved( طراحی شده است.
• طراحی کتتر به صورتی انجام شده است که حداکثر جریان و حداقل فشار فراهم شود.

• بسته بندی شده در سینی تفکیک قطعات
• استریل شده با گاز اتیلن اکساید 10 درصد جهت حذف عوامل آلرژیک در بیمار
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کد محصولنام محصول

4222215

4222220

4222265

4222268

(11Fr*15cm Straight) رناکت

(12Fr*15cm Straight) رناکت

(11Fr*15cm Curved) رناکت

(12Fr*15cm Curved) رناکت

بست هبندي

10

10

10

10
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)Blood Bags( کیسه های خون

 کیســه خــون یکــی از محصــوالت اســتراتژیک کشــور اســت کــه بــرای جمــع آوری و انتقــال خــون و نیــز جهــت فرآورده هــای 
خونــی چــون پالســما، گلبــول قرمــز، پالکــت و ســایر اجــزای خونــی مــورد اســتفاده قــرار می گیــرد. بــه دنبــال مطالعــات وســیع 
ــد آغــاز شــد.  ــع پزشــکی فارم ــواع کیســه های خــون در شــرکت صنای ــد ان ــی، از ســال 1393 تولی کارشناســی و امکان ســنجی فن
بــه پشــتوانه کوشــش های واحــد تحقیــق و توســعه فارمــد و انتقــال دانــش فنــی از تولیدکننــدگان ممتــاز جهــان، طراحــی کیســه 

خــون بــا قابلیــت جمــع آوری، نگهــداری، انتقــال، جداســازی و تزریــق خــون و اجــزای تشــکیل دهنده آن محقــق شــده اســت.
 

اســتانداردهای                                                                                                  بــا  مطابــق  حیاتــی،  پزشــکی  محصــول  یــک  عنــوان  بــه  فارمــد  تولیــد  خــون  کیســه 
ــا  ــرد ب ــر عملک ــن محصــوالت از نظ ــود. ای ــد می ش ــن تولی ــتی و ایم ــال بهداش ــرایط کام ISO 3826-3 ،ISO 3826-1 و در ش
ســت انتقــال خــون ســازگارند. کیســه هاي خــون،  ســترون، غیــر ســمي و عــاري از مــواد تــب زا و از جنــس پلیمــر منعطــف هســتند 
ــی  ــا کیســه های کوچــک جانب ــراه ب ــر آن، کیســه های خــون هم ــد. عــالوه ب ــا نگهدارنده ان ــاد و ی ــول ضــد انعق ــه  حــاوي محل ک
ــه آلودگــی را مقــدور می ســازد. ــدون هیچ گون ــرای جداســازی پالکــت از خــون کامــل، ب ــه ویژگی هــای الزم ب ــه آن کلی متصــل ب

ــوالت  ــن محص ــد. ای ــد می کن ــون را تولی ــال خ ــازمان انتق ــای س ــا نیازه ــب ب ــون متناس ــه های خ ــی از کیس ــف متنوع ــد طی فارم
ــایت و  ــر لکو س ــا فیلت ــه تایی  ب ــي، س ــه تایي و چهارتای ــي، س ــي، دوتای ــف: تک ــواع مختل ــاز در ان ــری و نی ــوع کارب ــاس ن ــر اس ب
چهار تایــی بــا فیلتــر لکوســایت و در حجم هــای مختلــف 450، 350 و 150 میلی لیتــر تولیــد می شــوند. تمامــی مدل هــای 

ــد. ــوزن می باش ــظ س ــون و محاف ــری خ ــه های نمونه گی ــا کیس ــراه ب ــرکت هم ــن ش ــدی ای ــون تولی ــه های خ ــف کیس مختل

ویژگی های کیسه های خون 

کیسه های خون یک بار مصرف هستند و در دو گونه ضد انعقاد زیر عرضه می شوند: 
1- کیسه خون با محلول ضد انعقاد CPDA-1 استریل شده

SAGM استریل شده و محلول افزودنی CPD 2- کیسه خون با محلول ضد انعقاد

روش استریلیزاسیون
 کیسه های خون به شیوه بخار )اتوکالو( استریل می شوند. 

انطباق با استانداردها
 ISO 3826

BP, Eur, USP

CE دارای نشان

درج شماره سریال روی تیوب اصلی کیسه خون با استفاده از لیزر
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مشخصات کلی  )قطعات و مواد اولیه(

محلول ضد انعقاد
مــدت زمــان نگهــداری خــون در محلول هــای ضــد انعقــاد CPD و CPDA-1 بــه ترتیــب 21 و 35 روز اســت، SAGM نگهــداری 

گلبــول قرمــز را بــه مــدت 42 روز فراهــم می کنــد.

مواد پالستیکی و پلیمری
  TOTM ــده ــت دارای نرم کنن ــداری پالک ــده اند. کیســه های نگه ــاخته ش ــا DEHP س ــی از PVC ب ــع آوری و جانب کیســه های جم
ــا 5 روز  ــه گازهــای اکســیژن و دی اکســید کربــن، امــکان نگهــداری پالکــت ت ــا خاصیــت نفــوذ پذیــری نســبت ب هســتند کــه ب
ــتریل  ــن اس ــر در حی ــه یکدیگ ــه ها ب ــبیدن کیس ــه از چس ــد ک ــتگی دارن ــت برجس ــه ای حال ــه گون ــه ها ب ــد. کیس ــم می کنن را فراه
جلوگیــری می کنــد، گوشــه هــای گــرد کیســه خــون میــزان از دســت رفتــن اجــزای خــون را در حیــن انتقــال کاهــش می دهــد. 
ــتفاده می شــود  ــاال اس ــت ب ــا کیفی ــواد و کیســه های شــفاف و ب ــال، از م ــری و انتق ــگ در طــول خون گی ــرای ســهولت مانیتورین ب

کــه دارای درجــه پزشــکی و بــدون پارتیــکل هســتند.

سوزن و محافظ سوزن
• دیواره بسیار نازک سوزن سیلیکونیزه شده

• کاهش درد و استرس اهداکنندۀ خون
• محافظ ایمنی،  ایمنی کاربر و  درمان را  با محافظت کردن از 

جراحات سوزن بهبود می بخشد.

کیسه نمونه گیری و متعلقات آن
ــون  ــده خ ــه از اهداکنن ــون اولی ــع آوری خ ــرای جم ــری ب ــه نمونه گی کیس
ــت  ــی پوس ــای طبیع ــی از باکتری ه ــی ناش ــود و از آلودگ ــتفاده می ش اس
ــون را  ــر خ ــی لیت ــر 35 میل ــا  حداکث ــه ه ــن کیس ــد. ای ــری می کن جلوگی
انتقــال مــی دهــد. همچنیــن لولــه جمــع آوری خــون، امــکان انجــام چندین 

ــازد. ــن می س ــوم را ممک ــای وکی ــتفاده از تیوب ه ــا اس ــری ب نمونه گی
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برچسب گذاری و بسته بندی

ــوان عضــو  ــه عن ــون، ب ــی سیســتماتیک کیســه های خ ــایی و ردیاب ــد، شناس ــتفاده از سیســتم بارک ــه منظــور اس ــد ب شــرکت فارم
ــت. ــده اس ــت ش ــون  )ICCBBA(  ثب ــک خ ــیون بان ــتراک در اتوماس ــی اش ــورای بین الملل ش

مشخصات برچسب
• سهولت برای نگارش بر روی آن

)Tamper evident( دارای نشانه بازشدگی •
• مقاوم در برابر پارگی، آب و سانتریفیوژ

• واضح و خوانا
ISBT 128  تبعیت از سیستم بارکد مطابق با •

بسته بندی

)PP/PET(بسته بندی اولیه: پت/ پلی پروپیلن
بسته بندی ثانویه: آلومینیوم/پلی اتیلن: کاهش از بین رفتن رطوبت، محافظت محصول در برابر نور

بسته بندی نهایی: کارتن )کرافت(

ست کیسه های خون فیلتردار

بــرای                                                       لکوســایت  فیلتــر  بــا  و چهارتایــی  کیســه های خــون ســه تایی  انــواع  تولیــد  توانایــی  فارمــد  پزشــکی  صنایــع 
ــر  ــده SAGM  ب ــول نگهدارن ــاد CPD, CPDA-1  و محل ــد انعق ــای ض ــول ه ــا محل )whole Blood و Red Blood Cells(  ب

ــران دارد. ــون ای ــال خ ــازمان انتق ــاز س ــری و نی ــوع کارب ــاس ن اس

)In-line Leukocyte reduction Filters, whole Blood )Hard or Soft ست کیسه خون سه تایی فیلتردار )In-line Leukocyte reduction Filters, whole Blood )Hard or Soft ست کیسه خون چهار تایی فیلتردار
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)In-line Leukocyte reduction Filter, Red Blood Cells )Soft ست کیسه خون سه تایی فیلتردار )In-line Leukocyte reduction Filter, Red Blood Cells )Soft ست کیسه خون چهار تایی فیلتردار

CPD ،1- ست کیسه خون دوتایی
CPDA-1 ،2- ست کیسه خون دوتایی

انواع کیسه های خون بدون فیلتر

CPD ،1- ست کیسه خون تکی
CPDA-1 ،2- ست کیسه خون تکی

CPD ،1- ست کیسه خون سه تایی
CPDA-1 ،2- ست کیسه خون سه تایی

CPD/SAGM ،2- ست کیسه خون سه تایی

CPD ،1- ست کیسه خون چهارتایی
CPDA-1 ،2- ست کیسه خون چهارتایی

CPD/SAGM ،2- ست کیسه خون چهارتایی
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انواع کیسه خون

 CPD ،انواع ست کیسه های خون 450 میلی لیتر

 CPD/SAMG ،انواع ست کیسه های خون 450 میلی لیتر

 CPDA-1 ،انواع ست کیسه های خون 450 میلی لیتر
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)Phlebotomy bag( کیسه فصد خون

• برای جمع آوری خون غیر قابل استفاده کاربرد دارد
• استریل شده با بخار)اتوکالو(

• غیر سمی و بدون عامل تب زا 
• بدون نیاز به وکیوم

• استفاده از پلیمرهایی با گرید پزشکی در تمامی قطعات
• استفاده از کیسه  PVC مدیکال گرید 

• استفاده از سوزن 16G بسیار تیز و روان همراه با الیه ای از سیلیکون برای کاهش درد
• استفاده از کلمپ برای مسدود کردن مسیر خون در تیوب

• دارای روکش محافظ سوزن برای پیش گیری از جراحت ناشی از سوزن در قبل و بعد از خون گیری
•   افزایش امنیت و آسایش بیمار در حین درمان فصد

ISO 3826 بسته بندی مناسب با قابلیت باز شدن راحت توسط کاربر مطابق با استاندارد •
• کیسه فصد خون در حجم های450 و350 میلی لیتر

• دارای 35 سی سی آب خالص یا آب قابل تزریق
CE دارای نشان •
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)Hemoconcentration) هموکانسنتریشن

تغلیظ کنند ة خون رقیق شده در حین عمل های قلب باز

ِســت هموکانسنتریشــن نوعــی از تجهیــزات پزشــکی اســت کــه در  حیــن عمــل جراحــی قلــب بــاز به صــورت یک بــار مصــرف 
ــدن  ــه ب ــادی ب ــع زی ــاز مای ــن  عمــل جراحــی ب ــب مصنوعــی در حی اســتفاده می شــود.  اســتفاده از دســتگاه اکســیژناتور و قل
ــا دو روش  ــا کمــک هموکانســنتریتور و ب ــان عمــل جراحــی ب ــد از پای ــه بع ــه بالفاصل ــات اضاف ــن مایع ــد. ای ــل می نمای تحمی
اولترافیلتراســیون )Ultrafiltration( و کانِوکشــن )Convection( از بــدن دفــع می شــود.  هــدف اصلــی ایــن محصــول، 

حــذف مایــع اضافــی و تغلیــظ خــون اســت.
هموفیلتــر )هموکانســنتریتور( کــه جــزء اصلــی ایــن محصــول اســت عبــارت اســت از یــک غشــاء نیمه تــراوا بــا الیــاف توخالــی 
ــا آب،  ــد، ام ــور نمی کنن ــذ عب ــن مناف ــا از ای ــا و گلوبولین ه ــا، پروتئین ه ــد. گلبول ه ــی دارن ــذ کوچک ــود مناف ــطح خ ــه در س ک

ــه می شــود.  ــه ایــن ترتیــب خــون تصفی ــد.  ب ــور کنن ــد از آن عب ــد و قنــد می توانن کراتینیــن، اوره، کلرای

مشخصات فنی:
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)Sales and Customer Care( خدمات پس از فروش

• واحد خدمات پس از فروش طی 24 ساعت و 7 روز هفته پاسخگوی مشکالت و سواالت مشتریان است.
• در سریع ترین زمان ممکن به شکایات، انتقادات و نارضایتی  مشتریان پاسخ داده خواهد شد.

درصورت مشاهده نمونه معیوب:
• هزینه ارسال نمونه معیوب به عهده شرکت صنایع پزشکی فارمد خواهد بود.

• در صورتی که ایراد محصول از جانب شرکت باشد محصول، جایگزین یا تعویض خواهد شد.
• پیشنهادات و انتقادات مشتریان به شرکت کمک خواهد کرد تا کیفیت محصوالت خود را ارتقا دهد.

پورتال مشتریان
portal.medwayteb.com 

نشانی دفتر مرکزی:
 ایران، تهران، سعادت آباد، نبش کوچه میرزایی )پانزدهم(، پالک ٤٤، طبقه 1،  کد پستی : 1998898638  

فروش:                                    ٤001  98-21-2207+
      نمابر:                                       1067  98-21-2236+

خدمات پس از فروش:              3509  98-21-221٤+   

68٤9 33٤ )912(98+ و 38٤9  959 )912(98+ )پاسخگویی 2٤ ساعته در تمام ایام هفته(

www.medwayteb.com
info@medwayteb.com

بازاریابی:       086٤ 0912-03٤

telegram.me/medway
یا

@medway
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شرکت صنایع پزشکی فارمد
عضو کنسرسیوم دیالیز ایران

  نشانی: ایران، تهران، ضلع غربی سعادت آباد، نبش کوچه میرزایی )پانزدهم(، پالک 44، طبقه چهارم
  کد پستی: 1998898638

  تلفن: 3102 2207- 21- 98+     
   نمابر: 3101 2207- 21- 98+

  www.pharmed.co
 info@pharmed.co

           


