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 المواصفات الفنية الوحدة اسم المادة
الكمية 
 المطلوبة

 المالحظات

Material name Unit Specification 
Total 
Qty 

Notes 

BIOCHEMISTRY 
ANALAYSER 

Device 

 Biosystemجهاز مخبر للتحاليل الكيميائية نوع 
BTS 350 1 

مع كفالة للجهاز 
واالستالم بعد 

   التجريب
 المنشأ: اسبان 

TUBE 
CENTRIFUGES 

Device 

مع إمكانية ضبط الرسعة  –مثفلة أنابيب للمخبر 
أنابيب  6متعددة األنابيب   عىل األقل  –والزمن 

 مل 15قياس 
1 

مع كفالة للجهاز 
واالستالم بعد 

 التجريب
  
 المنشأ: ترك  أو صين 

HEMATOCRITE 
CENTRIFUGES  

Device 

مع إمكانية ضبط  –مثفلة هيماتوكريت للمخبر 
 متعددة األنابيب –الرسعة والزمن 

1 
مع كفالة للجهاز 
واالستالم بعد 

 التجريب
 القياس ستاندر

 المنشأ: ترك  

MICROSCOPE Device 

-40-10-4مجهر للمخبر مع أرب  ع عدسات تكببر )
 ( يجب أن يحتوي أرب  ع عدسات. 100

1 
مع كفالة للجهاز 
واالستالم بعد 

 التجريب
 (16-10عدسة عينية مزدوجة تكببر )

  
 مع منبع ضون 

  
 المنشأ: ترك  أو صين 

Prothrombin 
ANALAYSER 

Device 

 جهاز بروثرومبين

1 
مع كفالة للجهاز 
واالستالم بعد 

 التجريب

 قناة واحدة

 المعايير ستاندر

  
 المنشأ: ألمان 

Serum pump Device 

 للتسريب-مضخة سيروم 

5 
مع كفالة للجهاز 
واالستالم بعد 

 التجريب
Infusion pump 

 لها شاشة



ok AgreementTerms Bo 
 
 
 
 
 
 
 

 

 مل / سا 1200-1التسريب معدل 

 المنشأ: تركي أو صيني

Syringe pump Device 

 مضخة سيروم سرنك

5 
مع كفالة للجهاز 
واالستالم بعد 

 التجريب

 لها شاشة 

 مل 50-30-10ححم السرنغ 

 مل / سا 0.1معدل التسريب على األقل 

 المنشأ: تركي أو صيني

Vein dicover Device 

جهاز كشف وريد يعتمد على مبدأ أشعة اسقاطي 
 وليس عبر الجلد.

1 
مع كفالة للجهاز 
واالستالم بعد 

 التجريب

 تقنية: أشعة تحت الحمراء

 مع حامل متحرك للجهاز  

 المنشأ: تركي أو صيني

Monitor _ 
neonatal 

Device 

األكسجة ودقات القلب. مونيتور يقدم مراقبات للضغط 
قات القلب، مع وصلة بلص أوكسيميتر حديث والدة 

 حلقية )متكررة االستخدام(.

4 
مع كفالة للجهاز 
واالستالم بعد 

 التجريب

 مع كم قياس ضغط حديثي والدة ورضع

 مع مقياس حرارة 

 انش ملونة. 12شاشة على األقل 

 مساري. 5عدد مساري 

 المنشأ: تركي أو صيني

Neonatal 
warmer 

Device 

جهاز تدفئة لحديث الوالدة مع مقياس حرارة مع مآخذ 
 أكسجين وهواء ومؤقت زمني وحساسات للحرارة.

1 
مع كفالة للجهاز 
واالستالم بعد 

 التجريب
 المنشأ: تركي أو صيني

 مع منبع ضوئي ومساند جانبية متحركة.

 المنشأ: تركي أو صيني

Intensive 
phototherapy 
(submarine) 

Device 

 –ليدات إلكتروني  –جهاز عالج ضوئي مكثف 
يوزع األشعة فوق وأسفل الطفل مع تدفئة وإمكانية 

 1 ضبط الحرارة والزمن.
مع كفالة للجهاز 
واالستالم بعد 

 التجريب
 موديل غواصة 

 المنشأ: تركي أو صيني
 


