
98/02/14

واحدردیف

 قیمت فروش به   

به  ) مراکز درمانی 

(ریال

      قیمت  مصرف کننده    

(به ریال )  

1cm1,222,8001,369,500کیلوگرم
2cm1,416,6001,586,500کیلوگرم
3cm1,117,8001,251,900کیلوگرم

4cm1,058,7001,185,700کیلوگرم

5cm1,111,7001,245,100کیلوگرم

6cm1,069,3001,197,600کیلوگرم
7cm1,455,8001,630,500کیلوگرم

8cm1,410,0001,579,200کیلوگرم

9cm1,311,1001,468,400کیلوگرم

10cm1,333,0001,493,000کیلوگرم

11cm1,333,0001,493,000کیلوگرم

12cm24,40029,300عدد

13cm34,60041,500عدد

14cm45,40054,500عدد

15cm32,40038,900عدد

16cm46,10055,300عدد

17cm60,30072,400عدد

18cm52,40062,900عدد

19cm74,50089,400عدد

20cm97,500117,000عدد

21cm6,6007,900عدد

22cm5,7006,800عدد

23cm5,2006,200عدد

24cm79,00094,800جعبه

25cm60,50072,600جعبه

صدگرمی- 20 ال با  تارو پود نخ نمره 16گاز دندانپزشکی 

30*40

لیست قیمت محصوالت تولیدی شرکت باند وگاز وپنبه کاوه از تاریخ 

10*3010ال با تارو پود نخ نمره 16گاز طبی ساده 

10*3010ال با تارو پود نخ نمره 8گاز طبی ساده 

10*3010ال با تارو پود نخ نمره 16گاز طبی بانخ باریم 

10*2010 ال با  تارو پود نخ نمره 16گاز طبی با نخ باریم 

5*305 ال با  تارو پود نخ نمره 16گاز دندانپزشکی 

7/5*307/5 ال با  تارو پود نخ نمره 8گاز طبی ساده 

7.5*207.5 ال با  تارو پود نخ نمره 8گاز طبی ساده 

10*2010 ال با  تارو پود نخ نمره 16گاز طبی ساده 

10*2010 ال با  تارو پود نخ نمره 8گاز طبی ساده 

سایزمدل کاال

5*205 ال با  تارو پود نخ نمره 16گاز دندانپزشکی 

5*5

10*10 ال8گاز طبی استریل 

7/5*7/5 ال8گاز طبی استریل 

5*5 ال16گاز طبی استریل 

70*2050الیه با تار و پود نخ نمره2النگ گازطبی 

70*2050الیه با تار و پود نخ نمره3النگ گازطبی 

70*2050الیه با تار و پود نخ نمره4النگ گازطبی 

50*2040الیه با تار و پود نخ نمره2النگ گازطبی 

50*2040الیه با تار و پود نخ نمره3النگ گازطبی 

50*2040الیه با تار و پود نخ نمره4النگ گازطبی 

40*2030الیه با تار و پود نخ نمره2النگ گازطبی 

40*2030الیه با تار و پود نخ نمره3النگ گازطبی 

20الیه با تار و پود نخ نمره4النگ گازطبی 

10*10 ال   ، جعبه ده عددی8گاز طبی استریل 

5*5 ال   ، جعبه ده عددی8گاز طبی استریل 



98/02/14

واحدردیف

     قیمت فروش به   

         مراکز درمانی   

(به ریال )     

          قیمت  مصرف کننده      

(به ریال )

26cm10,60012,700عدد

27cm122,850147,500جعبه

28cm100,100120,100قوطی

29cm126,800152,200قوطی

30cm144,100172,900قوطی

31cm144,250173,100رول

32cm186,750224,100رول

33cm3,3004,000عدد

34cm3,6004,300عدد

35cm4,1004,900عدد

36cm4,4005,300عدد

37cm4,5005,400عدد

38cm4,5005,400عدد

39cm3,4004,100عدد

40cm3,8004,600عدد

41cm4,3005,200عدد

42cm4,6005,500عدد

43cm4,7005,600عدد

44cm4,8005,800عدد

45cm6,5007,800رول

46cm9,70011,600رول

47cm12,90015,500رول

48cm19,40023,300رول

49cm25,90031,100رول

50cm4,8005,800رول

10*10گازطبی وازلینه استریل ، تک برگی

10*10گازطبی وازلینه استریل، جعبه ده عددی

10*10 عددی10گازطبی وازلینه استریل ، قوطی 

سایزمدل کاال

لیست قیمت محصوالت تولیدی شرکت باند وگاز وپنبه کاوه از تاریخ 

300*15گاز وازلینه استریل رولی 

10*10گازطبی  توپی ساده 

15*15گازطبی  توپی ساده 

10*10 عددی24گازطبی وازلینه استریل، قوطی 

10*10 عددی36گازطبی وازلینه استریل ، قوطی 

200*15گاز وازلینه استریل رولی 

40*40گازطبی  توپی ساده 

10*10گازطبی  توپی نخ دار

15*15گازطبی  توپی نخ دار

20*20گازطبی  توپی ساده 

25*25گازطبی  توپی ساده 

30*30گازطبی  توپی ساده 

40*40گازطبی  توپی نخ دار

5*300باند زخم بندی

7/5*300باند زخم بندی

20*20گازطبی  توپی نخ دار

25*25گازطبی  توپی نخ دار

30*30گازطبی  توپی نخ دار

5*200باند زخم بندی

10*300باند زخم بندی

15*300باند زخم بندی

20*300باند زخم بندی



98/02/14

واحدردیف

     قیمت فروش به   

         مراکز درمانی   

(به ریال )     

          قیمت  مصرف کننده      

(به ریال )

51cm7,2008,600رول

52cm9,60011,500رول

53cm14,40017,300رول

54cm19,10022,900رول

55cm5,9007,100رول

56cm8,80010,600رول

57cm11,80014,200رول

58cm17,70021,200رول

59cm23,60028,300رول

60cm3,9504,750رول

61cm5,9257,125رول

62cm7,9009,500رول

63cm11,85014,250رول

64cm15,80019,000رول

65cm7,3008,800رول

66cm10,90013,100رول

67cm14,50017,400رول

68cm21,80026,200رول

69cm29,00034,800رول

70cm9,10010,900رول

71cm13,65016,350رول

72cm18,20021,800رول

73cm27,30032,700رول

74cm36,40043,600رول

سایزمدل کاال

7/5*200باند زخم بندی

لیست قیمت محصوالت تولیدی شرکت باند وگاز وپنبه کاوه از تاریخ 

5*270باند پانسمان کناربافته

7/5*270باند پانسمان کناربافته

10*270باند پانسمان کناربافته

10*200باند زخم بندی

15*200باند زخم بندی

20*200باند زخم بندی

7/5*180باند پانسمان کناربافته

10*180باند پانسمان کناربافته

15*180باند پانسمان کناربافته

15*270باند پانسمان کناربافته

20*270باند پانسمان کناربافته

5*180باند پانسمان کناربافته

10*270باند پانسمان  کناربافته شکل پذیر

15*270باند پانسمان  کناربافته شکل پذیر

20*270باند پانسمان  کناربافته شکل پذیر

20*180باند پانسمان کناربافته

5*270باند پانسمان  کناربافته شکل پذیر

7/5*270باند پانسمان  کناربافته شکل پذیر

15*360باند پانسمان  کناربافته شکل پذیر

20*360باند پانسمان  کناربافته شکل پذیر

5*360باند پانسمان  کناربافته شکل پذیر

7/5*360باند پانسمان  کناربافته شکل پذیر

10*360باند پانسمان  کناربافته شکل پذیر



98/02/14

واحدردیف

     قیمت فروش به   

         مراکز درمانی   

(به ریال )     

          قیمت  مصرف کننده      

(به ریال )

75cm23,70028,400رول

76cm35,60042,700رول
77cm47,40056,900رول

78cm71,10085,300رول
79cm94,800113,800رول
80cm11,50013,800رول
81cm17,25020,700رول
82cm23,00027,600رول
83cm34,50041,400رول
84cm46,00055,200رول

85cm27,30032,800رول

86cm40,90049,100رول

87cm54,50065,400رول
88cm81,80098,200رول
89cm109,100130,900رول
90cm23,60028,300رول
91cm35,40042,500رول
92cm47,20056,600رول
93cm54,16565,000عدد
94cm541,650650,000قوطی
95cm60,15072,180عدد
601,500721,800قوطیcmپد زخم بستر قوطی ده عددی96
60,15072,180عددcmپد زخم دیابت تک برگی97
601,500721,800قوطیcmپد زخم دیابت قوطی ده عددی98
99cm230,000265,000جعبه
100cm210,000رول
101cm309,000رول

102cm404,000رول
103cm495,000رول

.            کرایه حمل به قیمتهای فوق اضافه می گردد

سایزمدل کاال

لیست قیمت محصوالت تولیدی شرکت باند وگاز وپنبه کاوه از تاریخ 

15*450باند کشی فشاری  با فشار متوسط

20*450باند کشی فشاری  با فشار متوسط

5*300باند کشی فشاری  با فشار متوسط

5*450باند کشی فشاری  با فشار متوسط

7/5*450باند کشی فشاری  با فشار متوسط

10*450باند کشی فشاری  با فشار متوسط

20*300باند کشی فشاری  با فشار متوسط

5*450باند کشی فشاری  با فشار زیاد

7/5*450باند کشی فشاری با فشار زیاد

7/5*300باند کشی فشاری  با فشار متوسط

10*300باند کشی فشاری  با فشار متوسط

15*300باند کشی فشاری  با فشار متوسط

10*450باند سوختگی کناربافته شکل پذیر

15*450باند سوختگی کناربافته شکل پذیر

20*450باند سوختگی کناربافته شکل پذیر

10*450باند کشی فشاری با فشار زیاد

15*450باند کشی فشاری با فشار زیاد

20*450باند کشی فشاری با فشار زیاد

(سهامی خاص)شرکت باند وگاز و پنبه کاوه

360 اینچ3باند فایبر گالس 

360 اینچ4باند فایبر گالس 

360 اینچ5باند فایبر گالس 

10*10

10*10

10*10

رول پنبه دندانپزشکی

360 اینچ2باند فایبر گالس 

10*10پد سوختگی تک برگی

10*10پد سوختگی قوطی ده عددی

10*10پد زخم بستر تک برگی




