


 ِمدِوی طب پویان 

پیشرو در مدیریت زنجیرة تأمین محصوالت مصرفی دیالیز



ِمدِوی در یک نگاه
شــرکت مــدوی طــب پویــان عضــو کنسرســیوم دیالیــز ایــران و  نماینــده انحصــاری فــروش و خدمــات پــس از فــروش محصــوالت مصرفــی 
ــران اســت. مــدوی در ســال 1392 تأســیس  ــا در ای ــا و بلکــو ایتالی ــوا فارمــد کیمی ــع پزشــکی فارمــد، نُ شــرکت های ِمدی تِک ســیس، صنای

و از تیــر مــاه 1393 فعالیــت خــود را آغــاز کــرد. 

چشم انداز 
مــا بــر آنیــم تــا فاصلــه خواســتن و داشــتن را بــرای مشــتریان خــود بــی معنــا کنیــم و وظیفــه خــود می دانیــم تــا همیشــه و همــه جــا کیفیــت 
زندگــی بهتــر و آرامــش را بــه بیمــاران دیالیــزی و اعتمــادی بیکــران را بــرای پرســتاران و پزشــکان دیالیــز بــه ارمغــان بیاوریــم. ایــن امــر بــا 

دســتیابی بــه جایــگاه ذیــل محقــق می شــود:

                                        »الگوی برتر صنعت پخش ملزومات و تجهیزات پزشکی در ایران و منطقه«

 مأموریت
ــن، اســتفاده از  ــره تأمی ــت زنجی ــش مدیری ــری دان ــه ای، بگارگی ــه ســرمایه انســانی متبحــر و حرف ــکا ب ــا ات ــان ب ــدوی طــب پوی شــرکت م
فناوری هــای نویــن اطالعاتــی و تجهیــزات مــدرن در زیرســاخت های تخصصــی خــود و بهره منــدی از مشــارکت و خــرد جمعــی در بســتر 
ســازمانی یادگیرنــده و هوشــمند رضایــت بیمــاران و ذینفعــان خــود را از طریــق تهیــه و توزیــع بهنــگام ملزومــات و تجهیــزات پزشــکی بــا 

ــد. ــران و کشــورهای منطقــه تأمیــن می نمای ــرای بیمــاران دیالیــزی در گســتره کشــور ای کیفیــت ب

 اهداف 
1. برند اول کشور در ملزومات و تجهیزات مصرفی دیالیز از طریق کسب باالترین جایگاه رقابتی 

2. استانداردســازی خدمــات بــا فراهم ســازی خدمــات آموزشــی بــه دســت انــدرکاران و ارائــه خدمــات پــس از فــروش، تهیــه بســته درمانــی 
کامــل، متنــوع و بــا کیفیــت 

3. ارائه راهکارهای متنوع با هدف ارتقا کیفیت زندگی بیماران دیالیزی
4. توزیع بهنگام، بهینه و صحیح محصوالت

5. کسب و تثبیت سهم بازار در کشورهای منطقه 
6. تثبیت روند رشد سود صاحبان سهام و ذینفعان

7. دسترسی به رابطه ای استراتژیک با مشتریان و ذینفعان
8. ارتقاء مستمر کیفیت و بهره وری خدمات در کلیه مراحل زنجیرة تأمین و توزیع کاال

9. دستیابی به باالترین سطح ارزش آفرینی سرمایه انسانی 
10. تحقق سازمان یادگیرنده و هوشمند با اتکا به سرمایه انسانی متبحر و دانش پایه و بکارگیری فناوری های نوین اطالعاتی 

ارزش های سازمانی 
• اعتقاد و پایبندی به صداقت و شفافیت

• فرهنگ سازمانی مبتنی بر مشتری مداری 
• عملکرد مبتنی بر دانش و نوآوری

• سرمایه انسانی توانمند، محور توسعه
• یکپارچگی و همسویی در بستر کار تیمی

• بهبود مستمر کیفیت



شــرکت مــدوی طــب پویــان عضــو کنسرســیوم دیالیــز ایــران و نماینــده 
انحصــاری فــروش و خدمــات پــس از فــروش محصــوالت مصرفــی شــرکت هــای 
ــران  ــا در ای ــال ایتالی ــد و امودی ــد، نوافارم ــکی فارم ــع پزش ــیس، صنای مدی تک س

اســت.

شرکت ِمدی تِک سیس
تولیدکننده صافی های دیالیز

ــی  ــه صاف ــا ک ــد. از آنج ــیس ش ــال 1381 تأس ــیس در س ــک س ــرکت ِمدی تِ ش
ــک  ــوی اســت، ِمدی تِ ــن کلی ــاران مزم ــرای بیم ــن محصــول ب ــز حیاتی تری دیالی
ــق  ــا منطب ــرار داد. صافی ه ــت ق ــز را در اولوی ــای دیالی ــد صافی ه ــیس تولی س
ــان  ــود و دارای نش ــد می ش ــور تولی ــل کش ــی در داخ ــتانداردهای بین الملل ــا اس ب
اســتاندارد ISO 13485:2016 و نشــان CE اســت. ایــن شــرکت در تولیــد 
ــه و مشــارکت فنــی کشــورهای آلمــان، ایتالیــا،  محصــوالت خــود از تــوان، تجرب
هلنــد و کانــادا اســتفاده کــرده اســت. اکنــون در زمینــه فناوری هــای نویــن تولیــد، 

ــاز شــده اســت. ــورد نی ــی م ــش فن ــه بومی ســازی دان ــق ب ــه موف ــن مجموع ای
ِمدی تِک ســیس بــا بیــش از 16 ســال ســابقه، تنهــا تولیدکننــده بخــش خصوصــی 
ایــران در زمینــه تولیــد انــواع صافی هــای دیالیــز لوفالکــس و هــای فالکــس اســت. 
ــن  ــی کشــور را تأمی ــز درمان ــای مراک ــی از نیازه ــن شــرکت بخــش قابل توجه ای
ــه  ــی را ب ــی داخل ــه خودکفای ــا، زمین ــعه فعالیت ه ــا توس ــون ب ــم اکن ــد و ه می کن
عنــوان هــدف اولیــه فراهــم کــرده اســت. افــزون بــر آن، ِمدی تِک ســیس تأمیــن 
ــق  ــی را اف ــازار بین الملل ــر در ب ــی مؤث ــه و نقش آفرین ــای منطق ــای بازاره نیازه

ــد. ــود می دان ــای خ ــده فعالیت ه آین
       

صنایع پزشکی فارمد
تولیدکننده محصوالت مصرفی دیالیز و کیسه خون

ــرد.  ــاز ک ــود را آغ ــت خ ــال 1391  فعالی ــد در س ــکی فارِم ــع پزش ــرکت صنای ش
ــان  ــروی جه ــرکت های پیش ــات ش ــش و تجربی ــتفاده از دان ــا اس ــرکت ب ــن ش ای
ــه  ــن مجموع ــز را در ای ــای دیالی ــه ی داروه ــی و عرض ــات مصرف ــد ملزوم تولی
عهــده دار اســت. بکارگیــری آخریــن فناوری هــای روز دنیــا بــرای ارتقــای کیفــی 

ــن شــرکت اســت.   ــدار ای محصــوالت خــط مشــی پای
محصــوالت مصرفــی تولیــد شــرکت فارمــد عبارت انــد از: کیســه پــودر بی کربنــات 
ســدیم )رنابــگ و رنابــگ S(، کارتریــج پــودر بی کربنــات ســدیم )رنــاکارت(، انــواع 
ســت لولــه رابــط دیالیــز، ســت ســوزن فیســتوال، کتتــر دیالیــز )رناکــت(، محلــول 
ــا  ــوالت ب ــن محص ــون. ای ــد خ ــه فص ــون و کیس ــه خ ــواع کیس ــز و ان همودیالی
اســتفاده از مــواد اولیــه مرغــوب تولیــد می شــود و از اســتاندارد سیســتم مدیریــت 

ــت.  ــد اس ــت  ISO 13485 و cGMP  بهره من کیفی

تأمین کنندگان و محصوالت



صافی دیالیز

PES 180 HF781321198 277195 263153 180118 1331101/8 189 245

PS 18 LF171292205 276206 259129 1441051/8 180 211

PES 18 LF221123213 269206 252124 1411191/8 178 208

Performance Date Were Measured in Vitro According to Standard ISO 8637-1
QB: 300/200ml/min, QD: 500ml/min, QF: 0ml/min, T:37 C
LF= Low Flux, HF= High Flux



سوزن فیستوال

ست لوله رابط دیالیز

نام محصول
تعداد در

 هر کارتن
کد محصول طول تیوبنوع باله

(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

بین 350 تا 450

بین 350 تا 450

بین 250 تا 350

بین 250 تا 350

بین 200 تا 250

بین 200 تا 250



محلول همودیالیز

پودر بی کربنات سدیم

رنابگ اسرنابگرناکارت

بست هبنديجنس بدنهنوع محصول
جریان محلول

(ml/min)
کد محصول

رنابگ 650 گرم

رنابگ اس650 گرم

رناکارت 650 گرم

Bidry 750 گرم

16

16

10

12 PP

PP

PA/PE

PA/PE4315210

4315220

4315310

4315400

 500  

 500  

 500  

 500  

مناسب دستگاه

Bellco, Gambro, B Braun

Nipro, ATF, Hospal

Fresenius 4008 B

Fresenius 4008 S

Fresenius 5008 S

JMS, Idemsa, Bellco



محلول نُواکلین

کیسه ضدآب محافظ کتتر  دایره ای
(Exit Pocket WP)

حیطه کاربرد : 

محلــول نواکلیــن یــک گنــدزدای قــوی (High Level Disinfection) بــر پایــه پراســتیک اســید اســت کــه بــرای گندزدایــی و 
رســوب زدایی مســیرهای انتقــال محلــول همودیالیــز و محلــول بی کربنــات در دســتگاه های دیالیــز مــورد اســتفاده قــرار می گیــرد.

ویژگی ها :
-  با حداقل خورندگی دستگاه و کاهش هزینه ها

- مؤثر بر طیف وسیعی از میکروارگانیسم ها
- خواص منحصر به فرد در حذف رسوبات کربنات کلسیم و بیوفیلم

- بسته بندی دوتایی، سهولت در حمل و انبارداری
- تعبیه vent در باالی درب گالن برای ایمنی بیشتر
- با حداقل بوی نامطبوع نسبت به محصوالت مشابه

- مؤثر در طیف های دمایی و pH مختلف، بدون نیاز به حرارت دادن
- عدم مقاومت میکروبی

- گالن 5 لیتری

سیتونواکلین 25% و %50 
-  محلول ضدعفونی، چربی زدایی و رسوب زدایی گرم ) 85 - 80 درجه سانتی گراد ( 

ویژه ماشین های همودیالیز
 (High Level Disinfection(   

-  حاوی اسید های ارگانیک بی خطر ) اسید سیتریک (
-  حداقل خورندگی و کاهش هزینه ها

-  کاماًل سازگار با انواع قطعات به کار رفته در دستگاه همودیالیز
-  سازگار با محیط زیست

-  دارای طیف اثر وسیع در از بین بردن باکتری ها، قارچ ها و اسپورها در 
کوتاهترین زمان در زمان 15 دقیقه مطابق شرایط دمایی دستورالعمل سازنده

-  بدون نیاز به رقیق سازی
- سیتونواکلین 25% : گالن 5 لیتری
- سیتونواکلین50% : گالن 10 لیتری

استینوکلین %12 
-  محلول رسوب زدا و شستشوی سرد انواع ماشین های همودیالیز)اسید استیک %12(

-  بدون نیاز به رقیق سازی
-  با حداقل خورندگی و کاهش هزینه ها

-  کاماًل سازگار با انواع قطعات به کار رفته در دستگاه همودیالیز
- گالن 5 لیتری

 کد محصول نام محصول
 0137134 نواکلین
 0137112 %12سیتونواکلین
 0137124 %24سیتونواکلین 
 0137031 %31استینوکلین 

 



پانسمان های نوین دیالیز
پانسمان های نقره دار فیستول

پانسمان های نقره دار کتتر

کیسه های ضد آب محافظ کتتر

بانداژ نقره دار فیستول
(Nova Betafix Ag)                

کیسه ضدآب محافظ کتتر  دایره ای
(Exit Pocket WP)

پد نقره دار کتتر
(Exit Pad Ag)

پانسمان نقره دار کتتر با کیسه محافظ
(Exit Pocket Ag)

پانسمان نقره دار فیستول
(Nova Sovan Ag)

کیسه ضدآب محافظ کتتر مربعی
(Exit Pocket WP)

پانسمان نقره دار کتتر
(Exit Pro Ag)

 کد محصول نام محصول
 1745184 دار فیستولبانداژ نقره

 1745184 دار فیستولپانسمان نقره
 1745144 دار کتترپد نقره

 1745114 دار کتترپانسمان نقره
 1745145 دار کتتر با کیسه محافظپانسمان نقره

 1745114 ایدایره –کیسه ضدآب محافظ کتتر 
 1745115 مربعی –کیسه ضدآب محافظ کتتر 

 



استانداردها

شرکت مدوی طب پویان موفق به پیاده سازی استانداردهای زیر شده است: 
ISO 9001: 2015

ISO 10002: 2014
Good Distribution Practice (GDP)

EN ISO 13485: 2016

ISO 9001: 2015  استاندارد جامع مدیریت کیفیت

ISO 10002: 2014 استاندارد مشتری مداری، خدمات پس ازفروش و رسیدگی 
به شکایات مشتری

EN ISO 13485: 2016 استاندارد سیستم مدیریت تجهیزات پزشکی

Good Distribution Practice (GDP) استاندارد پخش و توزیع کاال

 ISO 9001: 2015 

EN ISO 13485: 2016

 ISO 10002: 2014 



پورتال مشتریان
portal.medwayteb.com 

نشانی دفتر مرکزی:
 ایران، تهران، سعادت آباد، نبش کوچه میرزایی )پانزدهم(، پالک ٤٤، طبقه 1،  کد پستی : 1٩٩٨٨٣٦٧٨5          

فروش:                                    220٧٤001-21-٩٨+     داخلی ها 1110 تا 111٦  
      نمابر:                                       21-22٣٦10٦٧-٩٨+

خدمات پس از فروش:              221٤٣50٩-21-٩٨+   و  ٣٣٤٦٨٤٩-0٩12  و  ٩5٩٣٨٤٩-0٩12    تماس 2٤ ساعته 

www.Medwayteb.com   
   Sales@Medwayteb.com

info@Medwayteb.com

بازاریابی:       0٩12-0٣٤0٨٦٤

telegram.me/medway
یا

@medway

@medwayteb

@medwayteb



شرکت ِمدِوی طب پویان
 عضو کنسرسیوم دیالیز ایران

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

 کد پستی : 1٩٩٨٨٣٦٧٨5           
                     فروش:                                 220٧٤001-21-٩٨+  داخلی ها 1110 تا 111٦

                     نمابر:                                    21-22٣٦10٦٧-٩٨+      
                    خدمات پس از فروش:            221٤٣50٩-21-٩٨+  و  ٣٣٤٦٨٤٩-0٩12
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