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آدرس کارخانهنام وسیلهتلفن تماس

5شهرک صنعتی شکوهیه بلوار بهشتی خیابان مدرس قطعه زد -قمآفاکیا محفظه خلفی88987030-10103090187021ابزار طب پویا1

631پالک -5 زد6فاز -(نسترن)خیابان آالله-خیابان مفتح-شهرک صنعتی شکوههیه-قمرینگ کپسول چشم88987030-10103090187021ابزار طب پویا2

KG11قطعه - فرعی دوم- میدان دیالمه - خیابان کالهدوز- فاز دوم - شهرک صنعتی شکوهیه -قمفیلم و کاغذ بسته بندی88984584-14004642489021ایمن محفوظ طب3

FN216پالک - 3همت - 2فاز - شهرک صنعتی شکوهیه-قمگان جراح-پك های جراحی33346389-14004732077025آوان طب معتبر4

1402پالک - خیابان فکوری-شهرک صنعتی شکوهیه - قمکاندوم های مردان33343741-10861021132025باران بسپار قم5

20پالک -خیابان نسترن - شهرک صنعتی طغرود-قمپك های جراحی-گان جراح-البسه غیراستریل36579114-14006625274025بهسا مداوا طب ایرانیان6

106پالک- خیابان یاس- خیابان سنبل -1فاز- شهرک صنعتی شکوهیه-قمباند گچی-آتل گچی22333428-10320740520021پیشروان امداد درمان پارس7

چسب زخم33909118-10103421158021تدبیر طب پارسیان8
- کوچه اول- خیابان شهید باقری- میدان دیالمه- انتهای خیابان کالهدوز- شهرک صنعتی شکوهیه-- قم

1532 پالک 8-1واحد کارگاهی- جنب سوهان مرتضوی

.189پالک - 4خیابان شهید دستغیب - بلوار امام خمینی- شهرک شکوهیه-قم غیرپرتابلRoتصفیه آب 36642159-10590034074025توسعه درمان فرتاک9

30-29پالک - کوچه ابریشم- خیابان باهنر- شهرک صنعتی شکوهیه- قمانواع محیط کشت میکروب شناسی33343920-10860966730025تولیدکیتهای آزمایشگاهی معین پژوهش قم10

سمت راست-درب پنجم-کوچه تکران-جنب مدرسه عالی-جاده قدیم تهران-قمست سرم تحت سیستم جاذبه-اسپاکلوم واژینال-میکروست36641437-10860968445025تولیدی شیمیائی رنگ دانه قم11

 با گرید پزشکیPVCگرانول 36637870-10101632267025تولیدی معصوم12
 متری شهید ذاکری درب اول سمت راست 12 جاده قدیم تهران پشت پمپ بنزین البرز کوچه 2کیلومتر -قم

5 و 3پالک 

88826264-14004646254021ثمین طب مهر13

ماسك - نازال کانوال- ماسك اکسیژن غیرقابل تنفس مجدد

رابط - ست خون- های مدیریت آئروسل درمانی اکسیژن هوا

- چسب نان وون- ماسك اکسیژن ساده- های تزریق

کتترهای متناوب بدون - لوله ساکشن- اسپاکلوم واژینال

(نالتون)پوشش 

اولین کارخانه  -2کوچه زیتون یا شماره - خیابان رجایی-میدان مخابرات - شهرک صنعتی شکوهیه-قم

54پالک -سمت چپ

5سوله اس -منظقه ویژه اقتصادی سلفچگان - سلفچگان- قمدستگاه یونیت دندانپزشکی37773563-10320392650025خدمات مهندسی پزشکی و تولیدی دندان نوید طب آسایش14

11863پالک -کوچه سوم -خیابان همت - شهرک صنعتی شکوهیه- قمگان جراح- البسه غیراستریل- پك های جراحی33343299-10103619873025ریحان تن آرا مد15

546شماره  -13نبش کالهدوز - خیابان شهید کالهدوز -میدان شهید همت-شهرک صنعتی شکوهیه-قمدستگاه استریالیزر بخار اتوکالو33343061-10100159265025سالمت صنعت بو علی16

4سوله اس - 3نبش توسعه -خیابان توسعه - خیابان امام خمینی- منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان-قم دستگاه تشك بستری33677565-14006397114025سهند بهساز طب جم17

35بلوک بی - کوچه ابریشم- خ باهنر- بلوار شهید بهشتی- شهرک صنعتی شکوهیه- قمیورین بگ کیسه ادرار33826554-10860975029021هالل طب18

 تماس بگیرید31071475اصالح کردن اطالعات شرکت خود در این سایت با شماره تلفن /جهت وارد


