
 
 

1 

  میذان هروی    –پاسذاران - تهران:آدرس       09128240262:  همراه22956105  ، 22930437  ،  22930369: شماره های تماس 
Email:nanobiotechco@yahoo.com , nanobiotechco@gmail.com 

شرکت  واوً زیست کاال فىايران دیاوا با بُرٌ گیری از کادر  متخصص ي تحصیل کردٌ داوشگاَُای معتبر ایراوی ي 

اريپای غربی در تعامل با آخریه پیشرفت َای علًم پسشکی دویا در صذد بًمی سازی تکىًلًشی َای بسیار پیشرفتٍ  

ایه شرکت يارد کىىذٌ عمذٌ محصًالت آزمایشگاَی ي پسشکی در  کلیٍ شاخٍ َای . پسشکی در ایران  می باشذ

ي سایر گرایشُای مرتبط از شرکتُای معتبر اريپایی ي امریکائی  (...زیست شىاسی،شیمی ي)علًم پسشکی،  علًم پایٍ 

 :می باشذ

 مواد شیمیایی 

  کیت های تشخیص طبی، تحقیقاتی و... 

 تجهیسات آزمایشگاهی و پسشکی 

 الم های آماده میکروسکوپی 

 ماوکه و مذلهای آموزش پسشکی، موالش(تجهیسات کمک آموزشی پسشکی) 

ایه شرکت تامیه محصًالت مًرد ویاز کلیٍ داوشگاَُا، مراکس تحقیقاتی،آزمایشگاٌ َا ي بیمارستان َای کشًر را در 

جلب رضایت مصرف کىىذگان با ارائٍ خذمات کیفی، پایٍ اصلی خذمات ایه . حذاقل زمان ممکه بر عُذٌ دارد

شرکت می باشذ يامیذ است با تًجٍ بٍ سًابق درخشان تک تک اعضاء فعال در مجمًعٍ، چٍ بٍ لحاظ علمی ي چٍ 

بٍ لحاظ تجربٍ، بتًاوذ در زمیىٍ تأمیه ویازَای  داوشگاٌ َا ي آزمایشگاٌ َا ي مراکس درماوی مختلف بُتریه پیشىُاد 

 .َا، راَکارَا ي خذمات الزم را ارائٍ دَذ
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Water activity ّ2 ضْلفًْیک اضیذ4ًفتْکیٌْى  2فرّیل کلرایذ 1

 2هتْکطی اتبًْل 1 دی هتیل ببربیتْریک اضیذ3ّ 1 بْتبًْل

ایویذازّلیي-2هتیل  1 دی اگساى4ّ 1پرّپبًْل 2 

تیْر2ٍفٌیل1  2هتیل بْتبى 1 دی اکطالى4ّ 

نیترو بنزن4کلرو دی برهْ بْتبى4ّ 1  2هرکب پتْ اتبًْل 1

1Tocopherol ّ4 ّپیریذیٌْى4دی ُیذر  2ًیترّ بٌسالذئیذ 1

ضْلفًْیک اضیذ4 ًفتْل 2آهیٌْ  دیتیْتریتْل4ّ 1  2ًیترّ فٌیل اکتیل اتر 1

ًفتل2آهیٌْ ًیترّ فٌیل بتب دی  1 دی فٌیل کبرببزایذ5ّ 1

 2گبالکتْپیراًْزیذ

اتیل بٌسى4برهْ   2ُیذرّکطی آًیلیي 1 دی فٌیل کبرببیذ5ّ 1

 2 بی پیریذیي2ّ 1 دی آهیٌْ ُگساى6ّ 1تیْگلیطرّل

ًیترّ بٌسى-4-فلْرّ ًفتیل دی آهیي اى 1ّ 1

 ُیذرّکلرایذ

 2 دی هتیل پرّپیًْیل کلرایذ2ّ

 2 تترازّلیْم کلرایذ3ّ5ّ 1ّیٌیلیویذازّل 1هتیل ایویذازّل

 تری فٌیل تترازّلیْم 3ّ5ّ 1کلرّبْتبى 1ًفتبلیي اضتیک اضیذ   

 (TTC) 2کلرایذ

 2 دی ًیترّ فٌیل ُیذرازیي4ّ 2اتْکطی اتبًْل 1ًفتیل اضتیک اضیذ   

 2 دی کلرّ فٌْکطی اضتیک اضیذ4ّ 2 ُگساى دیْل1ّ3اتیل  1ُپتبى ضْلفًْیک اضیذ

دی ًیترّ آًیلیي2IP ّ4 1ُگسى 2 

فٌبًترّلیي10ّ دی هتیل فٌْل5ّ 2آهیٌْبٌسایویذازّل 1 2 

تری هتیل پرّپبى1ّ1ّ  2 دی کلرّ فٌل ایٌذّفٌل6ّ 2آهیٌْبٌسّفٌْى 1

ُگساًْل1اتیل 1 دی هتْکطی اتبى2ّ  2 دی کلرّفٌل ایٌذّفٌل6ّ 2

دی ًیترّ آًیلیي6ّ 2برهْ بٌسآلذئیذ 1 ًفتْکیٌْى2ّ 2 

دی کلرّ هتبى6ّ 2بْتبًْل 1 کلرّر اتبى2ّ 2 

پرّپیلي اکطبیذ2ّ دی کلرّ فلْرضیي7ّ 2بْتیل کلرایذ 1 2 

فٌیلي دی آهیي2ّ  2کلرّبٌسیل الکل 2پرّپبًْل 1

کربْکطیک اضیذ2آهیٌْپیرّزیي  2پٌتبًْل 2تیْ ببربیتْریک اضیذ 3 

تایٌذّل اضتب 2پٌتبًْل 3پیریذیل هتبًْل     3 

آهیٌْ پرّپیل تری اتْکطی 

 3ضیالى

کربْکطیلیک -2-آهیٌْ پیرازیي

 3اضیذ

  (IAA)  اضتیک اضیذ3ایٌذّل  NB
T

http://sadafchem.com/merck-kga/chemical/1-naphthylacetic-acid
http://sadafchem.com/merck-kga/chemical/1-naphthylacetic-acid
http://sadafchem.com/chemical-articles/chemical/indol-3-acetic-acid
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دی هتْکطی بٌسُیذرّل4ّ    4    ِ DMP     PBS 

 DTC     PIPES     5ضْلفْ ضبلیطیلیک اضیذ    

 DTNB     PLG     5ضیبًْ ایٌذّل   

 DTT     PMA     5ُیذرّکطی ایٌذّل    

 EA50    pmsf ٍ  ٍ  َ     5 ًیترّ آًیلیي2کلرّ    

 FBS     PMSG     6بٌسیل آهیٌْ پْریي    

 FCS     PVP    8ُیذرّکطی کیٌْلیي    

 Folin & Ciocalteus     Pyruvate Kinase from     10-9فٌبًترّلیي    

rabbit muscle 

 hpmc     Retinol     9 فٌبًترّکیٌْى10ّ    

    Ascorbate Oxidase     IBA     Rnase 

    BAP     IPTG     RPMI 

   BF3هحلْل در آة     K2HPO4     STZ 

    Biotin     KH2PO4     Theronine 

    Blue Dextran     L-Lactic 

Dehydrogenase from 

rabbit muscle 

    Tocopherol 

    Catechol     Medium 199 - HEPES 

Modification 

    XTT sodium salt 

    CDهرک     Menadion     α-Cellulose - powder 

   Cholecalciferol     MES     β-Nicotinamide 

adenine dinucleotide 

   Clavunilic acid     mtt     ًَآة اکطیژ 

    CM Cephadex     N,N,N,N Tetramethyl p 

ethylendiamine 

 آة برم    

    Coenzyme Q1     N,N,N,N Tetramethyl p 

phenylenediamine 

 آة هقطر    

    CTAB     N,N,N,N Tetramethyl-

p-phenylendiamine 

dihydro 

 آة هقطر دّ ببرتقطیر    

    D گبالکترًّیک اضیذ     N,N,N,N  تترا هتیل پبرافیلیي

 دی آهیي ُیذرّکلرایذ

 آة کرّهبتْگرافی    

    DBU    n.nآبطیسیک اضیذ     دی هتیل آًیلیي 

    DCC     NADH     آداهٌتبى 

NB
T

http://sadafchem.com/administrator/index.php?option=com_content&task=article.edit&id=101%20%20
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DEAE Cellolose NADPH آدرًبلیي 

Dipyridyl Nآرابیٌْز اهیل الکل 

Dithiotheritol OG6 آرژًیي 

DL-Dithiothreitol - 

BioUltra 

oil bath آرضٌبت ُیذرّژى ضذین 

 ِ DMF Paclobutrazol - PESTANAL  ّ3آرضٌبز  

 آًتی بیْتیک پلی هیکطیي     آهًْین دی ُیذرژى فطفبت     آرضٌیک تری اکطبیذ    

+ آًتی بیْتیک پٌی ضیلیي   آهًْین ضْلفبت آُي II   آزّ کبزئیي    

 اضترپتْهبیطیي

 آًتی بیْتیک ّاًکْهبیطیي     آهًْین هتبّاًبدات     آزّبٌسى    

 آًتی بیْتیک کلطتیي     آهًْین ّاًبدات     آزّتری هتیل ضیالى    

 آًتی ژى راپیذ رایت     آهًْین کربٌبت     آزّهتیي    

 آًتی ژًِبی گرٍّ خًْی       آهًْیْم آیرّىIII ضیترات   H آزّهتیي    

 آًتی ضرهِبی ضبلوًْال     آهًْیْم اگساالت     آزّکطی بٌسّل    

 آًتی فْم     آهًْیْم بی فلْرایذ     آضَ ًفتیي کْئیٌْى    

 آًتی ُیْهي گلْبیي     آهًْیْم پرّکطی دی ضْلفبت     آزّکطی بٌسّل    

 آًتیوْاى     آهًْیْم دی ُیذرّژى فطفبت     آگبرز    

 آًسین آهیالز     آهًْیْم ضرین ضْلفبت     آلبْهیي    

 آًسین اّرٍ آز     آهًْیْم ضْلفبت آُي BSA  III آلبْهیي ضرم گبّی    

 آًسین پرّکطیذاز     آهًْیْم ضْلفْضیبًْر     آلبْهیي گبّی    

 آًسین پکتیٌبز     آهًْیْم ضْلفیذ     آلژًیک اضیذ    

 آًسین لیپبز     آهًْیْم فرّضْلفبت    آلي دّ پتبش    

 آًسین هبضبراز پکتیٌبز     آهًْیْم فریک ضیترات    آلْهیٌْى    

 آًسین کبتبالز     آهًْیْم فلْرایذ     آلْهیٌیْم اکطبیذ    

 آًسین کتیٌبز     آهًْیْم هتب ّاًبدات    آلْهیٌیْم کبربیذ    

 آًیسّل    آهًْیْم هًْْ ّاًبدات     آلْهیٌیْم کلرایذ    

 آًیلیي     آهًْیْم ًیترات     آلْکطبى    

 آًیلیي بلْ     آهًْیْم ُپتب هْلیبذات    آلیبژ دّاردا    

 آًیلیي ُیذرّکلرایذ     آهًْیْم ُیذرّژى فلْرایذ     آلیساریي رد    

 آُي     آهًْیْم ّاًبدات     آلیل الکل    

 آُک     آهًْیْم کلرایذ    آلیل کلرایذ    

 آکریالهیذ     آهیذّبلک     آهفْلیت    

5 پرازّلیي 3 فٌیل 1 دی آهیٌْ هتیل 2ّ3 آهًْیبک      آْکریلیک اضیذ     
NB
T
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 اضتبًذارد آهًْیْم     ارتْکلرّفٌل     اتبًْل   

 اضتبًذارد آًتیوْاى     ازّکص بٌسّل     اتر   

 اضتبًذارد آُي     اضپبدًص     اتْفي   

 اضتبًذارد ببرین     اضپبرتیک اضیذ     اتْکطی اتبًْل   

 اضتبًذارد بریلیْم     اضپرهیذیي     اتیذیْم    

 اضتبًذارد بْر     اضتئبرات هٌیسین     اتیذیْم برّهبیذ    

 اضتبًذارد بیطوْت     اضتئبریل الکل    اتیل آهیي    

 اضتبًذارد جیٍْ     اضتئبریک اضیذ     اتیل اضتبت    

 اضتبًذارد رّی     اضتبت آهًْیْم     اتیل اضتْاضتبت    

 اضتبًذارد ضذین     اضتبت پبالدین     اتیل اکریالت    

لیتین-پتبضین-اضتبًذارد ضذین     اضتبت پتبضین     اتیل ایسّضیبًبت      

 اضتبًذارد ضرة      اضتبت جیٍْ II  اتیل برهْ پیرّات    

 اضتبًذارد ضلٌیْم     اضتبت رّی    اتیل برّهبیذ    

 اضتبًذارد ضْلفبت     اضتبت ضذین     اتیل بٌسّات   

 اضتبًذارد ضیلیص     اضتبت ضرة    اتیل دی آهیي تترا اضتبت ضذین    

 اضتبًذارد فطفبت     اضتبت ضلْلس     اتیل ضلْلس    

 اضتبًذارد قلع     اضتبت هص     اتیل ضیبًب اضتبت    

 اضتبًذارد لیتین     اضتبت هٌگٌس     اتیل هتیل کٌْى    

 اضتبًذارد هص    اضتبت هٌیسین     اتیلي دی آهیي    

 اضتبًذارد هٌگٌس     اضتبت ًیکل     اتیلي گالیکْل    

1ادتعب       اضتبًذارد هْلیبذى     اضتبت کبدهین    

 اضتبًذارد ًقرٍ     اضتبت کببلت      ضذین4ادتعب    

  ًرهبل0.1اضتبًذارد ًوک     اضتبریل هتبکریالت    ادتعب پتبضین    

 اضتبًذارد ًیتریت     اضتبلذئیذ     ادتعبآُي دار    

 اضتبًذارد ًیکل     اضتبهیذ     ادی پیک اضیذ    

 اضتبًذارد ّاًبدیْم     اضتبًذارد  پتبضین     ارتْ ًیترّبٌسى    

 اضتبًذارد کبدهیْم     اضتبًذارد آرضٌیک     GR ارتْتْلْئیذیي    

 اضتبًذارد کببلت     اضتبًذارد آلبْهیي     ارتْزایلي   

NB اضتبًذارد کرّم     اضتبًذارد آلْهیٌین    ارتًْیترّ آًیلیي    
T
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 اى پٌتبًْل     اگسالیل کلرایذ     اضتبًذارد کلطین   

 اى دکبى     اگسالیک اضیذ    اضتبًیلیذ    

اى ضتیل اى ّ اى ّاى تری      ال آرابیٌْز     اضتبیرى    

 هتیل آهًْیْم برّهبیذ

 اى هتیل آًیلیي     ال آرژًیي     اضتراًطیْم ُیذرّکطبیذ    

 اى هتیل فرهبهیذ     ال آضپبرتیک اضیذ     اضترپتْهبیطیي زیگوب   

 اى ًیترّ ال آرژًیي هتیل اضتر     ال اّرًتیي     اضتي    

 اى ُپتبى     ال ایسّلْضیي     اضتْ ًیتریل    

 اى ُگساى     ال پرّلیي     اضتْ کبرهي    

 اى ّ اى دی فٌیل آًیلیي    ال ضیطتییي     اضتْفٌْى    

 اى ّ اى دی هتیل فرهبهیذ     ال فٌیل آالتیي    اضتیل اضتي    

 اى ّ اى هتیلي بیص آکریالهیذ     ال گلْتبهیي     اضتیل ضبلیطیلیک اضیذ    

اى ّاى دی ضیکلْ ُگسیل      ال گلْتبهیک اضیذ    اضتیل کلرایذ    

 کبرببهبیذ

 اًطْلیي     ال الیسیي هٌُْیذرّکلرایذ     اضتیل کْلیي کلرایذ   

 اًیذریذ اضتیک     ال هتیًْیي     اضتیک اضیذ   

 اًیذریذ فتبلئیک     ال ُیذرّکطی پرّلیي    اضویک اضیذ   

 اًیذریذ هبلئیک     ال ُیطتیذیي     اضکْربیک اضیذ    

 اًیذریذ کرّهیک     ال کبرًیتیي     اضکْلیي    

 اّ تْلْئیذى     الکل     اضکین هیلک    

 اّ کرّزّل     الیساریي رد     اضیذ آهیٌَ آالًیي    

 اّاًس بلْ زیگوب     ام کرّزّل     اضیذ آهیٌَ پرّلیي    

 n-Amyl - اى آهیل الکل   اضیذ آهیٌَ تیرّزیي    

alcoho 

 اّراتبى    

 اّراضیل     اى اتیل هبلیویذ     اضیذ آهیٌَ ضریي    

 اّراهیي    اى اضتیل ال ضیطتیي    اضیذ کرّهیک    

افسّدًی ضْلفیت ضیکلْى     

 ضریي آگبر

 اّرتْ تْلْئیذى     اى بْتبًل   

 اّرتْفطفریک اضیذ     اى بْتیل برّهبیذ     B1 افالتْکطیي    

 اّرتْفٌیلي دیبهیي     اى بْتیل کلرایذ     B2 افالتْکطیي    

 اّرضیٌْل     اى پرّپبًل     اگ یْلک بذّى تلْریت    

 اّرٍ     اى پرّپیل الکل     اگ یْلک تلْریت دار    

 اّرٍ آز   اى پٌتبى     اگساالت پتبضین   

NB
T

http://sadafchem.com/chemical-articles/chemical/n-amyl-alcohol
http://sadafchem.com/chemical-articles/chemical/n-amyl-alcohol
http://sadafchem.com/administrator/index.php?option=com_content&task=article.edit&id=94%20%20
http://sadafchem.com/administrator/index.php?option=com_content&task=article.edit&id=94%20%20
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 ببرین     اکطیذ هٌگٌس     اّلئیک اضیذ    

 ببرین اکطبیذ     اکطیذ هٌیسین     اکتب ُیذرّپیری آهیذّ آزپیي    

2اکطیذ ًیکل      اکتبت رّی      ببرین پرّکطبیذ     

 ببرین دی فٌیل آهیي ضْلفًْبت     اکطیذ ّاًبدیْم     اکتبًْل    

 ببرین ُیذرّکطبیذ    اکطیذ کبدهیْم     اکریل آهیذ    

 ببرین کلرایذ     اکطیذ کببلت     اکریلْ ًیتریل   

3اکطیذ کرّم      اکریلیک اضیذ      ببزدارًذٍ تریپطیي    

6اکطیذ کرّم      اکطی تترا ضبیکلیي     ببضیلْش ضرئْش ضلکتیْ     

 ضبپلیوٌت

 ببفر آهًْیبکی     اکطیذ کلطین     اکطیذ آرضٌیک    

 ببی فٌیل     اکطیذ یتریْم     اکطیذ آًتیوْاى    

  II 4اکطیذاز        اکطیذ آُي N    ببیل بْیي 

  III بتب ضیکلْ دکطتریي     اکطیي      اکطیذ آُي 

 بتب گلْکْزیذاز     اکْهیلک     اکطیذ اضکبًذیْم    

 بتب ًیکْتیي آهیي آدًبیي    ایتریْم     اکطیذ بیطوْت    

 بتبئیي     ایسّ آهیل الکل     اکطیذ پتبضین    

 بتبًفتْل     ایسّ اکتبى     اکطیذ تبًتبلیْم    

 بتبکبراتي     ایسّ بْتبًل     اکطیذ جیٍْ    

 بر م بٌرى     ایسّ پرًبلیي     اکطیذ رّی    

 براقی هص اضیذی     ایسّ پرّپبًْل     اکطیذ زیرکًْیْم    

 براقی ًیکل     ایسّ پرّپیل الکل     اکطیذ ضذین    

 RPMIبرای یک لیتر     ایسّکْئیٌْلیي     اکطیذ ضرة    

 برلیبى بلْ     ایطبتیي    اکطیذ ضریْم    

 برلیبى گریي     ایویذازّل    اکطیذ ضیلیطیْم    

 برلیبى کْرّزّل بلْ     ایٌذى     اکطیذ فطفر    

 برم     ایٌذّ فٌل بلْ     اکطیذ قلع    

 برهْ بٌسى     اضتیك اضیذ3ایٌذّل      اکطیذ الًتبًیْم    

 بْتریک اضیذ پتبضین 3ایٌذّل  اکطیذ لیتین    

 ضبلت

 برهْ تری فلْرایذ هتبًْل    

    Iبرهْ ضیکلْ ُگساى      بْتیریک اضیذ3ایٌذّل        اکطیذ هص 

IIبرهْ فٌل بلْ     ببریل     اکطیذ هص NB
T

http://sadafchem.com/administrator/index.php?option=com_content&task=article.edit&id=95%20%20
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 پبرا ًیترّ آًیلیي     بْتیل اکریالت     برّهْ تیوْل بلْ    

 پبرا ًیترّ فٌل     بْتیل بٌسّات     برّهْ فٌل بلْ    

 پبرا ًیترّفٌیل آزّرزّرضیٌْل     بْتیل بْتیرات     برّهْ کرّزّل پْرپْل    

 پبرابرهْفٌیل ایسّضیبًبت     بْتیل ُیذرّکطی آًیسّل     برّهْ کرّزّل گریي   

  II ٍْپبرابرّهْآًیلیي     بْراکص      برّهیذ جی 

 پبراتْلْئي ضْلفًْیک اضیذ     بْریک اضیذ     برّهیذ یذ    

پبرادی هتیل آهیٌْ بٌس آلذئیذ      بْیي آلبْهیي     بٌسّئیل پرّکطبیذ    

کْایکص)   

 پبرازایلي     بْیي ضرم آلبْهیي     بٌسّئیل کلرایذ    

 پبرافیي جبهذ   بی فٌیل    بٌسّئیي    

 پبرافیي هبیع     بی کربٌبت آهًْین     بٌسّئیک اضیذ    

 پبراًیترّ فٌل     بی کربٌبت ضذین     بٌسّات آهًْیْم    

 پبراًیترّبٌسآلذئیذ    بی کرّهبت ضذین     بٌسّات ضذین    

 پبراًیترّفٌل بتبدی گلْکْزیذ     بیص الکل آهیذ     بٌسّفٌْى    

پبراًیترّفٌْل فطفبت ضذین      بیص اکریل آهیذ     بٌسّل ضْلفًْیل کلرایذ   

 ضبلت

گلیطرّالت دی A  بیص فٌل     بٌسًّیتریل    

 هتب کریالت

 پبالدین کلرایذ    

 sپبًطْ     بیطوبرک قٍِْ ای     بٌسیذیي    

(   بٌسیل آدًیي     ّزّّیي)بیطوبرک قٍِْ ای  پبًکراتیي     

 پتبش     بیطوْتبت ضذین     بٌسیل آهیي    

 پتبضین    پبرا آهیٌْ بٌسّئیک اضیذ     بٌسیل آهیٌْ پْریي    

 Benzyl - بٌسیل اضتْ اضتبت   

acetoacetate 

 پتبضین آًتیوْاى     پبرا برهْبٌسیل کلرایذ    

 پتبضین آًتیوًْی تبرتبرات     پبرا بٌسّ کیٌْى     بٌسیل الکل    

 پتبضین برّهبت     پبرا تْلْئي ضْلفًْیل کلرایذ     بٌسیل برّهبیذ    

 پتبضین برّهبیذ     پبرا تْلْئیذى کلرّ ُیذرات     بٌسیل کلرایذ    

 پتبضین بْر ُیذریذ     پبرا دی هتیل آهیٌْ پیریذیي     بْتیرالذئیذ    

 پتبضین بی ضْلفبت     پبرا رز آًیلیي    بْتیریک اضیذ    

 پتبضین بی ضْلفیت     پبرا رّزالیٌیي     بْتیل آلذئیذ    

 پتبضین بی کربٌبت     پبرا فیلن     بْتیل آهیي    

 پتبضین بی کرّهبت    پبرا هتیل آهیٌْ بٌسآلذُیذ     بْتیل اضتبت    

 پتبضین پرضْلفبت     پبرا هتیل بٌسالذُیذ     بْتیل الکل 
NB
T

http://sadafchem.com/chemical-articles/chemical/benzyl-acetoacetate
http://sadafchem.com/chemical-articles/chemical/benzyl-acetoacetate
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 پلی اکریل آهیذ     پر ضْلفبت ضذین     پتبضین پریذات 

 پلی اکریل آهیذ زیگوب     پر کلریک اضیذ    پتبضین پیرّ فطفبت    

 پلی دی الیسیي   پراکطیذ ببرین     پتبضین دی اگساالت    

 پلی گبالکترًّیک اضیذ     پرپیًْیک اضیذ     پتبضین دی ُیذرّژى فطفبت    

 پلی هیکطیي     پرضْلفبت آهًْین     پتبضین دی کرّهبت    

 پلی ًّیل آهیي     پرل     پتبضین دی کرّهبت    

 پلی ًّیل اضتبت     پرهٌگٌبت پتبش     پتبضین ضیبًیذ    

 پلی ًّیل الکل    پرّپیل پبرابي     پتبضین ضیترات    

72000پلی ًّیل الکل      پرّپیل گبالت     پتبضین ضیترات ریذل     

 پلی ًّیل پلی پیرّلیذّى     پرّپیلي گالیکْل    پتبضین فطفبت    

 پلی ًّیل کلرایذ     پرّپیًْیک اضیذ     پتبضین فلْرایذ    

 پلی ّیٌیل پیرّلیذّى اپلیکن     پرّتئیي زئیي     پتبضین ًیتریت    

 2پتبضین ُگسا ضیبًْ فرات     

 تری ُیذرات

 پٌتب کلریذ آًتیوْاى    K پرّتئیٌبز    

 III پٌتبى     پرّلیي خبلص      پتبضین ُگسا ضیبًْفرات 

 پٌی ضیلیي اضترپتْهبیطیي     پرکلرات هٌیسین     پتبضین ُیذرژى فتبلئبت    

 پْترضیي     پرکلریک اضیذ     پتبضین ُیذرژى فطفبت    

 پْدر آلْهیٌیْم     پریذات ضذین     پتبضین ُیذرّژى تبرتبرات    

 پْدر آُي     پریذیک اضیذ     پتبضین ُیذرّژى فتبالت    

 هیلیْى 20پْدر پٌی ضیلیي     پالتیي کربي اکتیْ     پتبضین ُیذرّژى کربٌبت    

 یًْیت

پالضوبی خرگْظ بب هبدٍ ضذ     پتبضین کرّهبت    

 اًعقبد

 پْدر تبلک    

 پْدر رّی    پالضوبی ضیتراتَ خرگْظ     پتبضین کلرات    

 پْدر ریٌگر     پلی اتیلي     پتبضین کلرایذ    

 پْدر ضرة    پلی اتیلي گالیکْل     پتبضین یذات    

4000پلی اتیلي گالیکْل      پتبضین یذایذ     پْدر ضلٌیْم    

600پلی اتیلي گالیکْل      پترّلیْم     پْدر طال    

6000پلی اتیلي گالیکْل      پترّلیْم اتر    پْدر قلع     

8000پلی اتیلي گالیکْل      پترّلیْم بٌسى      پْدر هص     

6000پلی اتیلي گلیکْل      پر اکطیذ بٌسى      پْدر هٌگٌس     

NB پْدر هٌیسین    پلی الکل آهیذ     پر اکطیذ ضذین    
T

http://sadafchem.com/merck-kga/chemical/potassium-iodide
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تترا اى بْتیل آهًْیْم      پْدر ًقرٍ    

 ُیذرّژى ضْلفبت

 تری اتیلي دی آهیي    

 تری اتیلي گالیکْل     تترا بْرات ضذین     پْرپبلذ    

تترا پرّپیلي آهًْیْم      پْیذایي    

 ُیذرّکطبیذ

تری اتیلي گالیکْل دی هتب     

 اکریالت

 تری اکطیذ آًتی هْاى     تترا ضذین دی فطفبت     پکتیي    

 تری اکطیذ بیطوْت     تترا هتیل بٌسیذیي     پی کرزّل    

 تری پتبضین ضیترات     تترا ُپتیل آهًْیْم برّهبیذ     پی کرّزّل   

 تری ضذین پلی فطفبت     تترا ُیذرّفْراى     پیرّ ضْلفبت پتبضین    

 تری ضذین ضیترات     تترا کلریذ کربي     پیرّفطفبت ضذین    

 تری ضذین ضیترات     تتراایسّپرّپیل ارتْ تیتبًبت     پیرّگبلْل    

 تری ضذین فطفبت     تتراهتیل آهًْیْم ُیذرّکطبیذ     پیرّل    

 تری ضذین فطفبت    تتراکلرّ اتیلي     پیریذّکطیي    

 تری فطفبت پتبضین     تتراکلرّر تیتبًیْم     پیریذیي    

دی کربکطیلیک 2ّ6پیریذیي    

 اضیذ

 تری فطفبت ضذین     تتراکلریذ طال    

 تری فلْرّ اضتیک اضیذ     تتراکلریذ کربي     پیلْکبرپیٌی ًیترات   

3تتریپلکص      پیکریک اضیذ      تری فٌیل فطفیي     

5تتریپلکص      تبئْریي      تری هتْکطی هتیل ضیالى     

 تری هتیل آهیي     تتریپلکص پتبضین     تبرتبرات پتبضین   

 0.5تبرتبرات پتبضین آًتیوًْی     

 آبَ

 تری کلرّ اتیلي     تتریپلکص هْلکْالر اپلیکن    

3تبرتبرات پتبضین آًتیوًْی       تری کلرّ اضتیک اضیذ     ترایسّل     

 تری کلرّ اضتیک اضیذ     ترپْتٌیي   راپیذ کبضتی آیکْى     تبرتبرات ضذین    

 کیلْ 1تری کلرّ اضتیک اضیذ      ترت بْتبًْل    تبرتبرات ضذین پتبضین    

 هرک

 تری کلرّ بٌسى     ترت بْتیل الکل     تبرتبریک اضیذ    

 تری کلریذ آًتیوْاى     ترت بْتیل هتیل اتر     تبًتبلین    

 تری کلطین فطفبت     ترغیْ بْتبًْل   تبًیک اضیذ    

 تریپتْفبى     ترًص آزّبٌسّل     تترا اتْکطی پرّپبى    

 تریپطیي     تری اتبًْل آهیي     تترا اتْکطی ژرهبًیْم    

 تریپفبى بلْ    تری اتیل آهیي     تترا اتیل آهًْیْم ُیذرّکطبیذ    

 X100 تریتْى     تری اتیل اهیي    تترا اتیل ارتْ ضیلیکبت    

 X114 تریتْى     تری اتیل ضیترات     تترا اى بْتیل آهًْیْم برّهبیذ    

NB
T

http://sadafchem.com/administrator/index.php?option=com_content&task=article.edit&id=129
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 ُیذرّکطیل آهًْیْم کلرایذ     ُگساهیي     ًیترات هٌگٌس    

 ُیذرّکطیل آهیي ُیذرّ کلرایذ     ُگسیل آهیي     ًیترات هٌیسین    

 ُیذرّکطیل آهیي کلرایذ     ُوبتْکطیلیي    ًیترات ًقرٍ    

 ُیذرّکلرایذ اضیذ     ُوْژًبیسر التراضًْیک     ًیترات ًیکل    

 ُیذرّکیٌْى     ُْرهْى اکطیي     ًیترات کبدهیْم    

 ُیطتبهیي کلرایذ     ُْرهْى کٌیتیي     ًیترات کببلت    

 ُیْهیک اضیذ     ُیبلْرًیذاز     غع آبَ II ًیترات کببلت    

 ّاًکْهبیطیي     ُیپْ فطفرّز اضیذ     ًیترات کلطین    

 ًّیل اضتبت     ُیپْ فطفیت ضذین     ًیترات یتریْم    

 ّیبل اضتریْهبیطیي پٌطیلیي     ُیپْریک اضیذ ضذین ضبلت     ًیترّ اتبى    

   (NBT)  ًیترّ بلْ تترازّلیْم

 کلرایذ

 رّظ بب هبرک ّیتبهیي B1   ُیپْکلریت ضذین    

BSM 

  ّیتبهیي B12   ُیذرازّبٌسى     ًیترّ بٌسى    

 رّظ بب هبرک ّیتبهیي B5   ُیذرازیي     ًیترّ پرّضیذ ضذین    

BSM 

  ّیتبهیي C   ُیذرّبرّهیک اضیذ     ًیترّ هتبى    

  ّیتبهیي K1   ُیذرّفلْریک اضیذ     ًیتریت ضذین    

 کبئْلیي     ُیذرّهبیطیي بی    ًیتریلیْ تری اضتیک اضیذ    

 کببْى تترا کلرایذ     ُیذرّکطی آهًْیْم کلرایذ     ًیتریک اضیذ    

ُیذرّکطی پرّپیل هتیل      ًیگرّزیي   

 ضلْلس

 کبتبالز    

 کبدهیْم     ُیذرّکطی ًفتْل بلْ     ًیي ُیذریي    

ُیذرّکطی ًفتْل بلْ      ًیکل    

گرهی25  

 کبرببزّل    

 کبلطویذ     ُیذرّکطیذ آلْهیٌیْم     ًیکل کلرایذ    

 کبلوبگیت     ُیذرّکطیذ آهًْیْم     ًیکْتیي    

 کبلکي کربْکطیلیک اضیذ     ُیذرّکطیذ آهًْیْم کلرایذ     ًیکْتیي آهیذ    

 کبلکْ فلْرّایت     ُیذرّکطیذ آُي ُیذرّ کلرایذ      ًیترات2ُگسا اکْ کببلت     

 2ُیذرّکطیذ اضتبت ضرة      ُگسا هتبزّى    

 خػک

 کبلکْى    

 کبهفر     ُیذرّکطیذ پتبضین     ُگسا هتبفطفبت    

 کبًبداببلسام     ُیذرّکطیذ ضذین     ُگسا هتیلي تترا آهیي    

 کبًبهبیطیي     ُیذرّکطیذ لیتین     ُگسا هتیلي دی آهیي    

 کبّّلیي  ُیذرّکطیذ کربٌبت هص     ُگسا کلرّ پالتیي    

NB
T

http://sadafchem.com/administrator/index.php?option=com_content&task=article.edit&id=92%20%20
http://sadafchem.com/administrator/index.php?option=com_content&task=article.edit&id=100%20%20
http://sadafchem.com/administrator/index.php?option=com_content&task=article.edit&id=89
http://sadafchem.com/administrator/index.php?option=com_content&task=article.edit&id=89
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0.1تیترازّل یذ      هرک EDTA تیترازّل    تریص      

 تیترازّلیْم کلرایذ     تیترازّل آهًْین تیْضیبًبت     HCL تریص    

 تیرّزیي     تیترازّل اضتبًذارد پتبضین     تریص بیص    

 تیوْل     تیترازّل اضتبًذارد ضذین     تریص گالیطیي ببفر    

ُِیذرّکطی آهیٌْهتبى      تریص 

 ُیذرّکلرایذ

 تیوْل بلْ ضذین ضبلت     تیترازّل اضتبًذارد هص    

تریص ُیذرّکطی هتیل آهیٌْ     

 هتبى

 تیوْل فتبلئیي     تیترازّل اضیذ ًیتریک    

/  1تیترازّل اضیذ کلریذریک      تلْریت پتبضین    

 ًرهبل
 تیویذیي    

اراک / 1تیترازّل اضیذ کلریذریک     تلْریْم    

 غیوی
 تیْ ضوی کبرببزایذ    

 تیْ ضْلفبت ضذین     تیترازّل اگسالیک اضیذ     تٌتْر بٌژّاى    

 تیْ ضیبًبت آهًْیْم      ًرهبل0.1تیترازّل ببرین کلرایذ     تٌگطتبت ضذین    

 تیْ ضیبًبت پتبضین      ًرهبل1تیترازّل پتبضین      تٌگطتْ ضیلیطیک اضیذ   

 تیْ ضیبًبت ضذین      ًرهبل0/ 1تیترازّل پتبضین      تْری ًطْز    

 تیْ ضیبًیذ ضذین      هْالر3تیترازّل پتبضین کلرایذ      تْلْئي   

 ضْلفًْیک اضیذ 4تْلْئي     

 ضذین ضبلت

 تیْ گلی کْلیک اضیذ     تیترازّل پرهٌگٌبت پتبش    

0.1تیترازّل تیْ ضْلفبت ضذین      تْلْئیذى بلْ      تیْاضتبهیذ     

 0.01تیترازّل تیْضْلفبت ضذین     تْکْفرّل    

 ًرهبل
 تیْببربیتْریک اضیذ    

20تْییي      / 1تیترازّل تیْضیبًبت آهًْین       

 ًرهبل
 تیْرٍ    

60تْییي      ًرهبل0.02تیترازّل ضْد        تیْضْلفبت ضذین     

80تْییي        آب5َتیْضْلفبت ضذین      تیترازّل ضْد  0.01   

0.1 تیترازّل ضْد     تی ال ضی ضیلیکبژل دار      تیْضیبًبت آهًْین     

ًرهبل1تیترازّل ضْد     تی تی ضی فرهبزاى      تیْضیبًبت پتبضین     

0.1تیترازّل ضْلفْریک     تیبهیي      تیْضیبًبت ضذین     

 تیْفي     تیترازّل ضْلفْریک     تیبهیي دی کلرایذ    

0.1تیترازّل ًیترات ًقرٍ     تیبهیي ُیذرّکلرایذ      تیْگلی کْلیک اضیذ     

ًرهبل1تیترازّل ًیتریک اضیذ      تیتبى یلْ      تیْهرضبل     

0.1تیترازّل ُیپْ ضْلفیت ضذین      تیتبًیْم ایسّ پرّپْکطبیذ      تیًْیل کلرایذ     

0.1تیترازّل کلریذریک    تیتبًیْم بْتْکطبیذ      جیبرلیک اضیذ     

1تیترازّل کلریذریک      تیتبًیْم تری کلرایذ      جیٍْ     

 دایوذّى     تیترازّل کلریذریک یکصذم ًرهبل     تریص    

NB
T
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 ضْلفًْیک 4دی فٌیل آهیي      دی اکطبى    درابکیي    

 اضیذ ضذین ضبلت

 P.A دی فٌیل آهیي     دی اکطبى     دّ پرّپبًل    

 دی فٌیل آهیي ضْلفبًبت ببرین    دی اکطیذ تلْریْم     دّپبهیي   

 دی فٌیل آهیي ضْلفبًبت ضذین    دی اکطیذ تیتبًیْم     دّترین اکطبیذ    

 دی ایسّ 4ّ4دی فٌیل هتبى      دی اکطیذ ضلٌیْم    دّدکبًْل    

 ضیبًبت

دی فٌیل ُیذراهیي ُیذرّ      دی اکطیذ ضلٌیْم     دکطتراى    

 کلرایذ

 دی فٌیل کبرببزّى    دی اکطیذ ضیلیطین     دکطترّز    

 دی گسیلْز     دی اکطیذ هٌگٌس     دکطتریي    

 دی گلْکرّالکتْى     دی اکطیذزیرکًْیْم     دی آهًْیْم اگساالت    

 دی گلْکس     دی بْتیل آهیي    دی آهًْیْم ُیذرّژى ضیترات    

 دی هبًْز     دی بْتیل فتبالت     دی آهًْیْم ُیذرّژى فطفبت    

 دی هبًیتْل     دی بیْتیي     دی اتبًْل آهیي    

 دی هتیل     دی پتبضین تبرتبرات    دی اتیل آهیي    

 دی هتیل آهیي     دی پتبضین ُیذرّژى فطفبت     دی اتیل اتر    
 n.n دی هتیل آًیلیي     دی تیْ ترابیتْل     دی اتیل اضتیلي دی کربْکطیالت    

دی هتیل اضتیلي دی      دی ضذین تبرتبرات     دی اتیل دی تیْ کبرببهیذ    

 کربْکطیالت

 دی هتیل پبرا تْلْئیذى     دی ضذین تترا بْرات     دی اتیل هبلئبت    

 دی هتیل ضْلفبت     دی ضذین فطفبت     دی اتیل هتب تْلْئیذى    

 دی هتیل ضْلفْکطبیذ     دی ضذین فٌیل فطفبت    دی اتیلي تری آهیي    
 دی هتیل ضْلفْکطبیذ     دی ضذین ُیذرژى فطفبت     دی اتیلي تری آهیي پٌتب اضتیک اضیذ    

 دی هتیل فرهبهیذ     دی ضذین ُیذرّژى فطفبت     دی اتیلي تری آهیي پٌتبى اضتیک اضیذ   
دی ضذین ُیذرّژى فطفبت      دی اتیلي گالیکْل    

 PA خػک

 دی هتیل گلی اکطین    

 دی هذیْم برّهبیذ    دی ضْلفبت پتبضین     دی اتیلي گالیکْل دی هتب اکریالت    
 دی ًیترّ ضبلیطیلیک اضیذ     دی ضْلفیت پتبش     دی اتیلي گالیکْل هًْْبْتیل اتر    

 دی ًیترّ ضبلیطیلیک اضیذ     دی ضْلفیي بلْ     دی اضتي الکل    
 دی ًیترّفٌْى     دی ضیکلْ پرّپیل کتْى     دی اضتیل هًْْکطین    

 دی کرّهبت آهًْین     دی ضیکلْ ضریي     دی ال لیوًْي    

 دی کرّهبت پتبش    دی فطفْرّز پٌتْکطیذ     دی اکتیل فتبلئبت    

 دی کرّهبت پتبضین     دی فٌیل آهیي    دی اکتیل فتبالت    

NB
T
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 ضذین دی ضْلفبت    ضذین اگساالت     دی کلرّ اتبى    

 ضذین دی ضْلفیت     ضذین ال الکتبت     دی کلرّ هتبى    

 ضذین دی فٌیل آهیي ضْلفًْبت     ضذین برّهبت     دی کلرّ هتبى    

هبًیتْل (-)دی      ضذین دی ُیذرژى فطفبت     ضذین برّهبیذ     

 ضذین دی ُیذرّژى فطفبت    ضذین بْرات     دیبزتبز    

ضذین دی ُیذرّژى فطفبت      ضذین بْرُیذریذ     دیبضتیل هٌْکطین    

 خػک

ضذین دی ُیذرّژى فطفبت دّ      ضذین بی ضْلفبت     دیتیسّى    

 آبَ

 ضذین دی کرّهبت    ضذین بی ضْلفیت     دیجیتًْیي    

 ضذین ضبلِیطیالت     ضذین بی کربٌبت    HBSAGراپیذ کبضتی آیکْى    

 ضذین ضْلفبت     ضذین پر یذات     رداهیي بی    

 ضذین ضْلفبیذ     ضذین پراکطبیذ     رزازّریي    

 ضذین ضیبًیذ     ضذین پرّپیًْبت     رزاًیلیي    

  آب9َضذین ضیلیکبت      ضذین پرّکطبیذ     رزبٌگبل    

 ضذین فلْئْر ضیلیکبت     ضذین پرکلرات     رزبٌگبل زیگوب    

 ضذین فلْرایذ     ضذین پلی فطفبت     رزّرضیٌْل    

 ضذین لْریل ضْلفبت    ضذین پیرّ ضْلفیت     رزّضیتْل   

 ضذین هتب آرضٌیت     ضذین پیرّات     رزیي آهبرلیت    

 ضذین هتب بی ضْلفبت     ضذین تبرتبرات    رًیي    

 2ضذین تبرتبرات د ُیذرات      رّبیذیْم ُیذرّکطبیذ    

 آبَ

 ضذین هتب بی ضْلفیت    

 ضذین هتب پریْدات     ضذین تترا بْرات     رّتبتْر    

 ضذین هتب ضیلیکبت     ضذین تترا فٌیل بْرات     رّتبری    

اّاپراتْر)رّتبری       ضذین هتیالت     ضذین تتراتیًْبت     (

 ضذین هًْْ ّاًبدات     ضذین تری پلی فطفبت     رّتٌیْم رد    

 ضذین ًیترات     ضذین دزّکطی کْالت     رّی گراًْل    

 ضذین ًیترّ پرّکطبیذ     ضذین دّدضیل ضْلفبت     ریبْز    

 اتیل ُگسیل 2ضذین دی      ریبْفالّیي    

 ضْلفْضبکطیٌبت

 ضذین ُگسا هتب فطفبت    

ضذین دی اتیل دی تیْ      زئیي    

 کبرببهبت

 ضذین ُیپْبرّهبیذ   

 ضذین ُیذرّژى ضْلفِیت     ضذین دی تیًْبت     زاج آلْهیٌیْم    

 ضذین ُیذرّژى کربٌبت     ضذین دی تیًْیت     زاج کرّم    

 ضذین دی ضْلفبت    ضذین اگساالت     دی کلرّ اتبى    

NB
T
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 ضذین دی ضْلفیت     ضذین ال الکتبت     دی کلرّ هتبى    

 ضذین دی فٌیل آهیي ضْلفًْبت     ضذین برّهبت     دی کلرّ هتبى    

هبًیتْل (-)دی      ضذین دی ُیذرژى فطفبت     ضذین برّهبیذ     

 ضذین دی ُیذرّژى فطفبت    ضذین بْرات     دیبزتبز    

ضذین دی ُیذرّژى فطفبت      ضذین بْرُیذریذ     دیبضتیل هٌْکطین    

 خػک

ضذین دی ُیذرّژى فطفبت دّ      ضذین بی ضْلفبت     دیتیسّى    

 آبَ

 ضذین دی کرّهبت    ضذین بی ضْلفیت     دیجیتًْیي    

 ضذین ضبلِیطیالت     ضذین بی کربٌبت    HBSAGراپیذ کبضتی آیکْى    

 ضذین ضْلفبت     ضذین پر یذات     رداهیي بی    

 ضذین ضْلفبیذ     ضذین پراکطبیذ     رزازّریي    

 ضذین ضیبًیذ     ضذین پرّپیًْبت     رزاًیلیي    

  آب9َضذین ضیلیکبت      ضذین پرّکطبیذ     رزبٌگبل    

 ضذین فلْئْر ضیلیکبت     ضذین پرکلرات     رزبٌگبل زیگوب    

 ضذین فلْرایذ     ضذین پلی فطفبت     رزّرضیٌْل    

 ضذین لْریل ضْلفبت    ضذین پیرّ ضْلفیت     رزّضیتْل   

 ضذین هتب آرضٌیت     ضذین پیرّات     رزیي آهبرلیت    

 ضذین هتب بی ضْلفبت     ضذین تبرتبرات    رًیي    

 2ضذین تبرتبرات د ُیذرات      رّبیذیْم ُیذرّکطبیذ    

 آبَ

 ضذین هتب بی ضْلفیت    

 ضذین هتب پریْدات     ضذین تترا بْرات     رّتبتْر    

 ضذین هتب ضیلیکبت     ضذین تترا فٌیل بْرات     رّتبری    

اّاپراتْر)رّتبری       ضذین هتیالت     ضذین تتراتیًْبت     (

 ضذین هًْْ ّاًبدات     ضذین تری پلی فطفبت     رّتٌیْم رد    

 ضذین ًیترات     ضذین دزّکطی کْالت     رّی گراًْل    

 ضذین ًیترّ پرّکطبیذ     ضذین دّدضیل ضْلفبت     ریبْز    

 اتیل ُگسیل 2ضذین دی      ریبْفالّیي    

 ضْلفْضبکطیٌبت

 ضذین ُگسا هتب فطفبت    

ضذین دی اتیل دی تیْ      زئیي    

 کبرببهبت

 ضذین ُیپْبرّهبیذ   

 ضذین ُیذرّژى ضْلفِیت     ضذین دی تیًْبت     زاج آلْهیٌیْم    

 ضذین ُیذرّژى کربٌبت     ضذین دی تیًْیت     زاج کرّم    

NB
T
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3ضْلفبت آُي     ضذین ُیذریذ      ضْلفْر کبدهین     

 ضْلفْریک اضیذ    ضْلفبت اکطی تیتبًیْم     ضذین کببلت ًیترات    

 ضْلفْکرّهیک اضیذ     ضْلفبت ببرین     NaCl - ضذین کلرایذ    

 ضْلفیت ضذین     ضْلفبت برّضیي     ضذین کلریت    

 ضْلفیذ آهًْیْم     ضْلفبت پتبش     ًیترات III ضرین    

 ضْلفیذ رّی اضتیفبى     ضْلفبت پلی هیکطیي     ضرین ضْلفبت   

 ضْلفیذ ضذین     ضْلفبت جیٍْ     ضریک آهًْیْم ًیترات    

  کبهل250ضْکطلَ      ضْلفبت رّی     ضسین کلرایذ   

100ضفبدکص جی       ضْکطیٌیک اًیذریذ     ضْلفبت ضذین خػک     

بی4ضفبرّز       ضیبًبهیذ     ضْلفبت لیتین     

-190ضی ضی 1.4ضل کْارتس     

ًبًْهتر2500  

 ضیبًْ اضتبهیذ     ضْلفبت هص    

10*10ضل کْارتس      آب5َضْلفبت هص دّ        ضیبًْ کْببالهیي     

 ضیبًْر جیٍْ     ضْلفبت هٌگٌس     ضلٌیبت ضذین    

 III ضیترات آُي      آب4َضْلفبت هٌگٌس      ضلٌیت ضذین    

 ضیترات پتبضین خْراکی     ضْلفبت هٌیسیْم     ضلٌیْم    

 ضیترات ضذین     ضْلفبت ًقرٍ     ضلٌیْم هیکطچر ریجٌت    

گرهی25ضلْبیْز       ضیترات ضذین آبذار     ضْلفبت ًیکل     

 ضیتریک اضیذ     ضْلفبت ُیذرازیي     ضلْالز   

 C ضیتْکرّم     ضْلفبت کبدهیْم     ضلْلس    

 ضیتْکٌیي   ضْلفبت کبًبّاًیي     ضْد    

 ضیطتئیي ُیذرّکلرایذ     ضْلفبت کببلت     ضْد کبضتیک    

 ضیطتییي گالیطیي    ضْلفبت کلطین     ضْدّالیي    

 ضیگوبکْت     ضْلفبهیک اضیذ     ضْرببت پتبش    

 ضیلیطیک اضیذ     ضْلفبًیل آهیي     ضْربیتْل   

 ضیلیکبت ضذین     ضْلفبًیلیک اضیذ     ضْربیک اضیذ    

 ضیلیکبژل     ضْلفبکیٌْکطبلیي     ضْلفب هتبزیي    

 ضیلیکْى آًتی فْم    ضْلفبیذ آُي     ضْلفبت آلْهیٌیْم    

 ضیلیکْى پْدر     ضْلفْ ضبلیطیلیک اضیذ     ضْلفبت آهًْیْم    

2ضْلفبت آُي      NB ضیلیکْى کبربیذ     ضْلفْ هتبزیي     
T

http://sadafchem.com/chemical-articles/chemical/sodium-chloride
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 فٌْببربیتبل     فطفبت ضذین     ضیٌتْهبیطي    

 فٌیل ایسّ تیْ ضیبًبت     فطفبت ُیذرّژى پتبضین     ضیکلْ ُگساهیذ    

 فٌیل ایسّ ضیبًبت    فطفرّ تٌگطتیک اضیذ     ضیکلْ ُگساًْى    

 فٌیل تری اتْکطی ضیالى     فطفریل تری کلرایذ    ضیکلُْگساهیذ    

 فٌیل هتیل ضْلفًْیل فلْرایذ     فطفریک اضیذ     ضیکلُْگساى    

 فٌیل ُیذرازیي     فطفْ هْلیبذیک اضیذ     ضیکلُْگساًْل    

 فٌیل ُیذرازیي کلرایذ    فطفْتٌگطتیک اضیذ    ضیکلُْگسى    

 A فِلیٌگ     فطفْریل کلرایذ     ضیکلُْگسیل ایسّضیبًبت    

 B فِلیٌگ     فلس آرضٌیک    ضیکلُْگسیویذ    

 فْرفْرال     فلس آُي     فتبلذئیذ    

 فْرهبهیذ     فلس ضلٌین     فراکتْز    

 فْغیي     فلس کببلت     فرهبت ضذین    

 فْغیي اضیذ     فلس کرّم     فرهبریک اضیذ    

 فْغیي ببزیک     فلْئْرضیي    فرهبلذُیذ    

 فْلیي     فلْئْریذ پتبضین     فرهبلیي    

 فْلیي فٌل     فلْرضٌت برایتٌر زیگوب     فرهبهیذ    

 فْلیک اضیذ     فلْرضیي     فرهیک اضیذ    

 فْهبریک اضیذ     فلْرى     فرّ ضْلفبت آهًْین    

 فیلذّپالتیي      کرببلذُیذ2فلْرى      فرّ ضیب ًْر پتبش    

8فیکطبتْل ببفر      فلْرّ گلْضیٌْل     فرّکتْز      

 قلع     فلْریذریک اضیذ     فریْى    

 قٌذ گسیلْز     فلْکطیي بی     فطت بلْ    

 گبالکتْز     فلین فتْهتر کلیٌیکبل     فطت رد   

 گبلیک اضیذ     فٌبًترى    فطت گریي    

 B5 medium گبهبْرگ     فٌبًترّکْئیٌْى     فطفبت آلْهیٌیْم    

 گبیبکْل     فٌل     فطفبت آهًْیْم    

 گریص ضیلیکْى     equilibrated فٌل     فطفبت پتبضین    

 گسیلٌْل اّرًج     فٌل رد      آب2َفطفبت دی ُیذرّژى     

NB گسیلْز     فٌل فتبلئیي     فطفبت دی ُیذرّژى آهًْیْم    
T
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 هتبًْل دّترٍ     الیت گریي    گسیلْل    

 هتبّاًبدات ضذین     لیتین    گسیلْل ضیبًْرل    

 هتیل آهیي     لیتین برّهبیذ    گالیطیي    

آًیلیي-گالیطیي      هتیل آکریل آهیذ     لیتین تترا بْرات     

گالیطیي-گالیطیي      هتیل اضتبت     لیتین ُیذرّکطبیذ    

 هتیل اضتْ اضتبت     لیتین کربٌبت     گلطیریي    

 هتیل اّراًژ     لیتین کلرایذ     گلْتبتیْى    

 هتیل اکریالت     لیسّزین     گلْتبرالذئیذ    

 هتیل بتب ضیکلْ دکطتریي     لیطتیي     گلْتبهیي اضیذ    

 هتیل برّهبیذ    لیٌْلٌیک اضیذ     گلْکس    

 هتیل پبرا ُیذرّکطی بٌسّات    لیْاى کػت ادرار     گلْکس اکطیذاز    

 هتیل پبرابي     هبرگبریي    گلْکس خػک   

 هتیل جبضوًْبت     هبرکبًْ     گلْکس خػک خْراکی صٌعتی    

 هتیل رد     هبلئیک اضیذ    گلْکًْبت کلطین    

 هتیل ضلْلس     هبالغیت گریي     گلی اگسالیک اضیذ    

 هتیل گریي     هبالهیذ    گلی کْلیک اضیذ    

فطفبت-2-گلیطرّل      هتیل هتب اکریالت     هبلت اکطتراکت     

 هتیل ّیْلَ   هبلتْ دکطتریي    گلیطریي    

 هتیل یذیذ     هبلتْز    گلیکْژى    

 هتیلي بلْ     هبلتیتْل    گْگرد   

الزیي هٌْ    

105700ُیذرّکلرایذ  

 هتیلي کلرایذ     هبلویذ   

 هتیلي یلْ     هبلییک اًیذریذ    الًْلیي    

 هتیًْیي     هبًیتْل     الکتبت کلطین    

 هحلْل  پتبضین کلرایذ  هتب ًیترّآًیلیي     الکتْ آلْهیي فلْکب    

3هحلْل      هتببی ضْلفیت ضذین   الکتْ داًطی هتر    MOL/L kcl 

kcl  WtW هحلْل     هتبزایلي    الکتْ فٌل بلْ     هْل01ز  

 هحلْل ائْزیي جی     هتبفطفریک اضیذ     الکتْز    

 هحلْل اضتبًذارد     هتبى ضْلفًْیک اضیذ    الکتْفٌل کبتي بلْ    

 100هحلْل اضتبًذارد  هتبًْل     الکتیک اضیذ   

 هیکرّزیوٌص هترّم
NB
T

http://sadafchem.com/administrator/index.php?option=com_content&task=article.edit&id=98%20%20


 
 

19 

  میذان هروی    –پاسذاران - تهران:آدرس       09128240262:  همراه22956105  ، 22930437  ،  22930369: شماره های تماس 
Email:nanobiotechco@yahoo.com , nanobiotechco@gmail.com 

 

 

 

 هیکًْبزّل ًیترات     هالًژّر قرهس     هحلْل ضذین ُیذرّکطبیذ    

ایراًی (کلر) 1هحلْل غوبرٍ       ًئْ هتیلي بلْ     هلستیْر     

/. 45هوبراى ضبرتریْش      هحلْل غیف    

 اضتریل

رًگ- ًئْ هتیلي بلْ      

 ًئْبیْضیي ضذین ضبلت     هٌتْل     هحلْل فٌل فتبلئیي    

 ًبتبهبیطیي     هٌْ پتبضین فطفبت صٌعتی     هحلْل ًرهبل ُگساى    

 ًبًْ کلی     هٌْ ضذین گلْتبهبت     هحلْل ًیترات ًقرٍ    

 ًبیطیي     هٌْ کلرّ اضتیک اضیذ     هحلْل ٌُکص   

 ًچرال رد     هٌْ کلریذ یذ     هحلْل ّیجص    

 ًرهکي ًیکل     هٌیسین     هحلْل کْاکص    

 ًفتبلیي     هٌیسین ضیلیکبت     هحلْل یًْیْرضبل    

 ًفتیل اضتیک اضیذ     هٌیسین ُیذرّکطبیذ     VP هعرف    

 ًفتیٌبت کببلت     هٌیسین کربٌبت     هعرف آلفب ًفتْل    

  ًیترات آُي II  هْراکطبیذ     هعرف ارلیچ ًیْژى    

  ًیترات آُي III   هْرفْلیي     Tهعرف اریْکرّم بالک    

 ًیترات اضتراًطیْم     هْریي     هعرف اکطیذاز    

 ًیترات اضکبًذیْم     هْلتی پبالهتر بب آداپتْر ّکیف     هعرف ایٌذّل    

 ًیترات اّراًین     هْلیبذات آهًْیْم     هعرف ببرفْد    

 ًیترات ببرین     هْلیبذات ضذین     هعرف ببرفْرد    

 ًیترات بیطوْت      آب2َهْلیبذات ضذین      هعرف ببیبل    

 ًیترات پتبضین     هْلیبذات ّاًبدات     هعرف رزازّریي    

 ًیترات جیٍْ      اکطیذ6هْلیبذى     هعرف ضلیوبًْف    

  ًیترات جیٍْ I   هْلیبذیک اضیذ     هعرف ضیلْاًف    

  ًیترات جیٍْ II   هْلیپذین کلرایذ     هعرف فرّییي    

 ًیترات رّی     هْم زرد     هعرف فریْى   

 ًیترات ضرة     هْم کبرببًْ    هعرف فْلیي    

 ًیترات ضرین     هًْْ پتبضین فطفبت     هعرف هْرّکطبیذ    

 ًیترات الًتبًیْم     MSRV هکول     هعرف ُبًْش    

 ًیترات لیتین     هیْایٌْزیتْل     هعرف کرّهبت پتبضین    

NB ًیترات هص     هیکرّکریطتبل ضلْلس     هعرف کْاکص    
T
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اّریٌتیػي- کرّم آگبر    کتْکًْبزّل      

RT412/5000 

 کلرّرُیذرات    

اضتبفیلْکْکْش -کرّم آگبر     کراتیي    

 اّریْش

 کلرّژًیک اضیذ    

%40کراتیي     ضبلوًْال-کرّم آگبر       کلرّضْلفًْیک اضیذ     

کبًذیذا-کرّم آگبر     کرایْ ّیبل      کلرّفرم     

 کلرّفرم صٌعتی     کرّهبت آهًْیْم     کرببهْیل کْلیي کلرایذ    

 کلریذ آًتیوْاى     کرّهبت ببرین     کربي    

 کلریذ آُي     کرّهبت ضذین     کربي تترا کلرایذ    

  کلریذ آُي II   کرّهْترّپیک اضیذ     کربي دی ضْلفیت    

 کلریذ پالتیي     کرّهیذّم کلرایذ     کربي دی ضْلفیذ    

   کلریذ جیIٍْ     کرّهیْم اکطبیذ     کربي ًبًْتیْپ    

  کلریذ جیٍْ II   کریطتبل ّیْلَ     کربٌبت آهًْیْم    

 کلریذ رّی     کالژًبز     کربٌبت اضتراًطیْم    

 کلریذ ضرة     کلر صٌعتی     کربٌبت ببرین    

گرهی500کربٌبت ببرین       کلریذ طال     کلرئیذرات ُیذرّکطیل آهیي     

آُي کلریذ فری  III  کلرال ُیذرات     کربٌبت بیطوْت       

 کلریذ قلع     کلرام فٌیکل     کربٌبت پتبضین    

  کلریذ قلع  II   کلراهفٌیکل     کربٌبت رّی    

  کلریذ قلع P.A I   کلراهیي تی     کربٌبت ضذین    

  II کلریذ گلذ ُیذراتَ     کلرّ اضتیک اضیذ      کربٌبت ضرة 

 کلریذ لیتین     کلرّ بٌسى     کربٌبت هص    

 کلریذ هص     کلرّ تری هتیل ضیالى    کربٌبت ُیذرّکطی هص    

   کلریذ هصI     کلرّر آهًْین     کربٌبت کبدهیْم   

   کلریذ هصII     کلرّر آهًْیْم     کربٌبت کلطین    

 کلریذ هٌگٌس     کلرّر پبالدین     کربٌبت کلطین خْراکی    

 کلریذ هٌیسین     کلرّر پتبش     کربْل فْغیي    

  آب6َکلریذ هٌیسین      کلرّر قلع     کربْکطی هتیل ضلْلس    

 کلریذ ًقرٍ     کلرّر لیتین     کرزّل رد    

 کلریذ ًیکل     کلرّر کلیطن     کرزیل ّیْلت    

اغرغیبکلی-کرّم آگبر       کلرّرُیذرات     کلرّرضذین     

اّریٌتیػي- کرّم آگبر    کتْکًْبزّل      

RT412/5000 

 کلرّرُیذرات    

NB
T
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 کیت آلبْهیي لْراى     کْئیٌیي ُیذرّکلرایذ     کلریذ کبدهین    

پبرا دی هتیل آهیٌْ )کْایکص      کلریذ کببلت    

 (بٌسآلذئیذ

 کیت آلفب آهیالز    

    IIکیت آلکبلي     کْپریسّى       کلریذ کببلت 

 ضبًت آلوبًی 4/5کْت اضپکت      کلریذ کرّم   

عذدی100  

 کیت آلکبلي فطفبتبز   

    IIIکیت آًتی بیْتیک     کْت اضپکت کْارتس       کلریذ کرّم BETA 

STAR 

 Copan کیت آًتی بیْتیک     کْت غیػَ ای     کلریذریک اضیذ    

 کیت آًتی ژى گرٍّ خْى     کْتریوْکطبزّل     کلریذضذین    

 کیت آًتی ژى ّیذال     کْجیک اضیذ     کلطترّل زیگوب    

 کیت آًتی ضرم البْهیي گبّی     کْلیص هعوْلی     کلطین    

 کیت آًتی ُیْهي    کْهبضی برلیبًت بلْ    کلطین اضتئبرات    

 کیت آًتی ُیْهي لْراى     کْکویت     کلطین اضتبت    

 کیت آًسین پرّتئي ادرار     کْکًْبت فتی اضیذ     کلطین اگساالت    

 کیت اچ دی ال     ASO کیت     کلطین برّهبیذ    

 کیت اضیذ اّریک دضتی     BUN کیت     کلطین پبًتْتٌبت    

کلطین دی ُیذرّژى فطفبت     

 یک آبَ

 کیت اضیذ فطفبتبز     CRP کیت    

 کیت اضیذاّریک     G6PD کیت     کلطین ُیذرّژى فطفبت    

 کیت ال دی اچ     Hbsa کیت     کلطین ُیذرّکطبیذ    

 کیت اّرٍ     HCV کیت     کلطین کلرایذ   

 Li کیت ایٌترًبل     HIV کیت     کلػطیي    

 کیت بْهیي آلبْهیي     PT کیت     کلٌی کبًتر    

 کیت پرّتئي ادرار     PTT کیت     کلْتریوبزّل    

 کیت تجسیَ ضٌگ    RF کیت     کلْدیْى    

 کیت تری گلطیریذ     RPR کیت     کلْرازّل بلک    

 کیت تْتبل پرّتئیي     الیسا T3 کیت     کلْهتر زاگ غیوی    

 کیت جی اّ تی     الیسا T3Up کیت     کلیذ بْتیرّهتر    

 کیت حبهلگی     الیسا T4 کیت     کلیٌذاهبیطیي    

 کیت حػیع     الیسا TSH کیت     کٌگرد    

 کیت خْى درهذفْع     VDRL کیت     کٌیتیي    

NB
T
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 کیت خْى هخفی در هذفْع    کیت آلبْهیي    کْئیٌْلیي    

ایکْى  BHCG کیت راپیذ    

 کبضتی

 یذّر جیٍْ    

 H.PILORI کیت راپیذ    

 ایکْى کبضتی

 یذّر رّی    

ایکْى  HCV کیت راپیذ    

 کبضتی

 یذّر ضذین   

 یذّر ضرة     ایکْى کبضتی HIV کیت راپیذ    

 یذّر هص     کیت رًگ آهیسی گرم    

 یذّهتبى     کیت ضختی آة    

 یطت ًیترّژى بیص     کیت ضختی کل    

اکطیذ آلفبیسر3یْرّپیْم    کیت فرتیي االیسا      

 یْریي ببتل     کیت فطفبت    

 کیت فطفبتبز    

 کیت فطفر هعذًی    

 کیت قٌذ دضتی    

 کیت گراّیٌذکص    

 کیت گرٍّ خْى    

 کیت گرٍّ خًْی    

 کیت گلْکس    

 کیت هْلتی دراگ   

 کیت کراتیٌیي    

 کیت کلر    

 کیت کلر اضپبًیبیی    

 کیت کلطترّل    

 کیت کلطین ّیبلی    

 کیتْضبى    

 یذ    

 یذات ضذین    

NB
T
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 :با تشکر از تىجه شما به اطالع می رساند

برای کسب اطالعات بیشتر از محصىالت فىق و سایر تجهیسات پسشکی و آزمایشگاهی  

 .لطفا با این شرکت تماش حاصل فرمایید

                  

     

       

   

 

 

 

 

 

NB
T

http://www.google.com/imgres?imgurl=http://omcos13.unige.ch/exhibitor-logo/Sigma-Aldrich-logo.jpg&imgrefurl=http://omcos13.unige.ch/main/exhibitors.html&h=550&w=1350&sz=58&tbnid=cfP12mdjAhfgXM:&tbnh=50&tbnw=122&zoom=1&usg=__ciTuU0smszh6aM6RDbvp-Wt9Gwg=&docid=TafY_MZLq535jM&sa=X&ei=LQG4UcrjJIedtQa1koEQ&ved=0CEIQ9QEwAw&dur=52
http://www.google.com/imgres?imgurl=http://www.cell-symposia-epigenetics.com/resources/image/abcam-logo.jpg&imgrefurl=http://www.cell-symposia-epigenetics.com/exhibitors-profile-abcam.html&h=125&w=181&sz=8&tbnid=hZZfA0KhskArdM:&tbnh=83&tbnw=120&zoom=1&usg=__bwO-jw3S9oei24IYZdYSqBZn2mk=&docid=OJ8w1TeZhQW71M&sa=X&ei=4wm4Ue3zDMiptAbjz4HgBA&ved=0CFUQ9QEwBw
http://sakamoto-model.com/index.html

