مِد ِوی طب پویان
پیشرو در مدیریت زنجیرة تأمین محصوالت مصرفی دیالیز

مِد ِوی در یک نگاه
شــرکت مــدوی طــب پویــان عضــو کنسرســیوم دیالیــز ایــران و نماینــده انحصــاری فــروش و خدمــات پــس از فــروش محصــوالت مصرفــی
شــرکتهای مِدیتِکســیس ،صنایــع پزشــکی فارمــد ،نُــوا فارمــد کیمیــا و بلکــو ایتالیــا در ایــران اســت .مــدوی در ســال  1392تأســیس
و از تیــر مــاه  1393فعالیــت خــود را آغــاز کــرد.
چشمانداز
مــا بــر آنیــم تــا فاصلــه خواســتن و داشــتن را بــرای مشــتریان خــود بــی معنــا کنیــم و وظیفــه خــود میدانیــم 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 میشــود:
«الگوی برتر صنعت پخش ملزومات و تجهیزات پزشکی در ایران و منطقه»
مأموریت
شــرکت مــدوی طــب پویــان بــا اتــکا بــه ســرمایه انســانی متبحــر و حرف ـهای ،بگارگیــری دانــش مدیریــت زنجیــره تأمیــن ،اســتفاده از
فناوریهــای نویــن اطالعاتــی و تجهیــزات مــدرن در زیرســاختهای تخصصــی خــود و بهرهمنــدی 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
کیفیــت بــرای بیمــاران دیالیــزی در گســتره کشــور ایــران و کشــورهای منطقــه تأمیــن مینمایــد.
اهداف
 .1برند اول کشور در ملزومات و تجهیزات مصرفی دیالیز از طریق کسب باالترین جایگاه رقابتی
 .2استانداردســازی خدمــات بــا فراهمســازی خدمــات آموزشــی بــه دســت انــدرکاران و ارائــه خدمــات پــس از فــروش ،تهیــه بســته درمانــی
کامــل ،متنــوع و بــا کیفیــت
 .3ارائه راهکارهای متنوع با هدف ارتقا کیفیت زندگی بیماران دیالیزی
 .4توزیع بهنگام ،بهینه و صحیح محصوالت
 .5کسب و تثبیت سهم بازار در کشورهای منطقه
 .6تثبیت روند رشد سود صاحبان سهام و ذینفعان
 .7دسترسی به رابطهای استراتژیک با مشتریان و ذینفعان
 .8ارتقاء مستمر کیفیت و بهرهوری خدمات در کلیه مراحل زنجیرة تأمین و توزیع کاال
 .9دستیابی به باالترین سطح ارزش آفرینی سرمایه انسانی
 .10تحقق سازمان یادگیرنده و هوشمند با اتکا به سرمایه انسانی متبحر و دانش پایه و بکارگیری فناوریهای نوین اطالعاتی
ارزشهای 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

تأمینکنندگان و محصوالت

شــرکت مــدوی طــب پویــان عضــو کنسرســیوم دیالیــز ایــران و نماینــده
انحصــاری فــروش و خدمــات پــس از فــروش محصــوالت مصرفــی شــرکت هــای
مدیتکســیس ،صنایــع پزشــکی فارمــد ،نوافارمــد و امودیــال ایتالیــا در ایــران
اســت.
شرکت مِدی تِک سیس
تولیدکننده صافیهای دیالیز

شــرکت مِدی تِــک ســیس در ســال  1381تأســیس شــد .از آنجــا کــه صافــی
دیالیــز حیاتی تریــن محصــول بــرای بیمــاران مزمــن کلیــوی اســت ،مِدی تِــک
ســیس تولیــد صافی هــای دیالیــز را در اولویــت قــرار داد .صافی هــا منطبــق
بــا اســتانداردهای بین المللــی در داخــل کشــور تولیــد می شــود و دارای نشــان
اســتاندارد  ISO 13485:2016و نشــان  CEاســت .ایــن شــرکت در تولیــد
محصــوالت خــود از تــوان ،تجربــه و مشــارکت فنــی کشــورهای آلمــان ،ایتالیــا،
هلنــد و کانــادا اســتفاده کــرده اســت .اکنــون در زمینــه فناوری هــای نویــن تولیــد،
ایــن مجموعــه موفــق بــه بومی ســازی دانــش فنــی مــورد نیــاز شــده اســت.
مِدی تِک ســیس بــا بیــش از  16ســال ســابقه ،تنهــا تولیدکننــده بخــش خصوصــی
ایــران در زمینــه تولیــد انــواع صافی هــای دیالیــز لوفالکــس و هــای فالکــس اســت.
ایــن شــرکت بخــش قابلتوجهــی از نیازهــای مراکــز درمانــی کشــور را تأمیــن
می کنــد و هــم اکنــون بــا توســعه فعالیت هــا ،زمینــه خودکفایــی داخلــی را بــه
عنــوان هــدف اولیــه فراهــم کــرده اســت .افــزون بــر آن ،مِدی تِک ســیس تأمیــن
نیازهــای بازارهــای منطقــه و نقش آفرینــی مؤثــر در بــازار بین المللــی را افــق
آینــده فعالیت هــای خــود می دانــد.
صنایع پزشکی فارمد
تولیدکننده محصوالت مصرفی دیالیز و کیسه خون

شــرکت صنایــع پزشــکی فارمِــد در ســال  1391فعالیــت خــود را آغــاز کــرد.
ایــن شــرکت بــا اســتفاده از دانــش و تجربیــات شــرکت های پیشــروی جهــان
تولیــد ملزومــات مصرفــی و عرضــه ی داروهــای دیالیــز را در ایــن مجموعــه
عهــده دار اســت .بکارگیــری آخریــن فناوری هــای روز دنیــا بــرای ارتقــای کیفــی
محصــوالت خــط مشــی پایــدار ایــن شــرکت اســت.
محصــوالت مصرفــی تولیــد شــرکت فارمــد عبارتانــد از :کیســه پــودر بی کربنــات
ســدیم (رنابــگ و رنابــگ  ،)Sکارتریــج پــودر بی کربنــات ســدیم (رنــاکارت) ،انــواع
ســت لولــه رابــط دیالیــز ،ســت ســوزن فیســتوال ،کتتــر دیالیــز (رناکــت) ،محلــول
همودیالیــز و انــواع کیســه خــون و کیســه فصــد خــون .ایــن محصــوالت بــا
اســتفاده از مــواد اولیــه مرغــوب تولیــد می شــود و از اســتاندارد سیســتم مدیریــت
کیفیــت  ISO 13485و  cGMPبهره منــد اســت.
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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
ﺗﻌﺪاد در

ﺳﺮﻋﺖ ﺟﺮﯾﺎن ﺧﻮن

ﻧﻮع ﺑﺎﻟﻪ

ﻃﻮل ﺗﯿﻮب

ﻃﻮل ﺳﻮزن

150

25

ETO

25

ETO

4218366

ETO

4218342
4218340

ﻧﺎم ﻣﺤﺼﻮل

ﮔﯿﺞ

ﺳﻮزن ﻓﯿﺴﺘﻮﻻ ورﯾﺪي

15

180

ﺳﻮزن ﻓﯿﺴﺘﻮﻻ ﺷﺮﯾﺎﻧﯽ

15

180

ﺑﯿﻦ  350ﺗﺎ 450

ﺳﻮزن ﻓﯿﺴﺘﻮﻻ ورﯾﺪي

16

180

ﺑﯿﻦ  250ﺗﺎ 350

ﭼﺮﺧﺎن

ﺳﻮزن ﻓﯿﺴﺘﻮﻻ ﺷﺮﯾﺎﻧﯽ

16

180

ﺑﯿﻦ  250ﺗﺎ 350

ﭼﺮﺧﺎن

150

ﺳﻮزن ﻓﯿﺴﺘﻮﻻ ورﯾﺪي

17

180

ﺑﯿﻦ  200ﺗﺎ 250

ﭼﺮﺧﺎن

150

25

ﺳﻮزن ﻓﯿﺴﺘﻮﻻ ﺷﺮﯾﺎﻧﯽ

17

180

ﺑﯿﻦ  200ﺗﺎ 250

ﭼﺮﺧﺎن

150

25

رﻧﮓ ﺑﺎﻟﻪ

روش اﺳﺘﺮﯾﻞ

ﮐﺪ ﻣﺤﺼﻮل
4218364

ﻫﺮ ﮐﺎرﺗﻦ

(BFR) ml/min
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ﭼﺮﺧﺎن
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25

ETO
ETO

4218356

ETO

4218354

ست لوله رابط دیالیز

)(mm

)(mm

محلول همودیالیز

رناکارت

رنابگ اس

رنابگ
پودر بیکربنات سدیم
ﺟﺮﯾﺎن ﻣﺤﻠﻮل

ﻧﻮع ﻣﺤﺼﻮل

ﺟﻨﺲ ﺑﺪﻧﻪ

ﺑﺴﺘﻪﺑﻨﺪي

رﻧﺎﺑﮓ  650ﮔﺮم

PA/PE

16

500

رﻧﺎﺑﮓ اس 650ﮔﺮم

PA/PE

16

500

Fresenius 4008 S
Fresenius 5008 S

رﻧﺎﮐﺎرت  650ﮔﺮم

PP

10

500

Bellco, Gambro, B Braun
Nipro, ATF, Hospal

4315310

 750 Bidryﮔﺮم

PP

12

500

JMS, Idemsa, Bellco

4315400

)(ml/min

ﻣﻨﺎﺳﺐ دﺳﺘﮕﺎه

ﮐﺪ ﻣﺤﺼﻮل

Fresenius 4008 B

4315210
4315220

محلول نُواکلین
حیطه کاربرد :

محلــول نواکلیــن یــک گنــدزدای قــوی ( )High Level Disinfectionبــر پایــه پراســتیک اســید اســت کــه بــرای گندزدایــی و
رســوبزدایی مســیرهای انتقــال محلــول همودیالیــز و محلــول بیکربنــات در دســتگاههای دیالیــز مــورد اســتفاده قــرار میگیــرد.
ویژگیها :

 با حداقل خورندگی دستگاه و کاهش هزینهها مؤثر بر طیف وسیعی از میکروارگانیسمها خواص منحصر به فرد در حذف رسوبات کربنات کلسیم و بیوفیلم بستهبندی دوتایی ،سهولت در حمل و انبارداری تعبیه  ventدر باالی درب گالن برای ایمنی بیشتر با حداقل بوی نامطبوع نسبت به محصوالت مشابه مؤثر در طیفهای دمایی و  pHمختلف ،بدون نیاز به حرارت دادن عدم مقاومت میکروبی -گالن  5لیتری

سیتونواکلین  %25و %50

 محلول ضدعفونی ،چربی زدایی و رسوبزدایی گرم (  80 - 85درجه سانتیگراد )ویژه ماشینهای همودیالیز
()High Level Disinfection
 حاوی اسیدهای ارگانیک بی خطر ( اسید سیتریک ) حداقل خورندگی و کاهش هزینهها کام ًال 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 درکوتاهترین زمان در زمان  15دقیقه مطابق شرایط دمایی دستورالعمل سازنده
 بدون نیاز به رقیق سازی سیتونواکلین  : %25گالن  5لیتری -سیتونواکلین : %50گالن  10لیتری

استینوکلین %12

 محلول رسوب زدا و شستشوی سرد انواع ماشینهای همودیالیز(اسید استیک )%12 بدون نیاز به رقیق سازی با حداقل خورندگی و کاهش هزینهها کام ًال سازگار با انواع قطعات به کار رفته در دستگاه همودیالیز
 -گالن  5لیتری

نام محصول

کد محصول

سیتونواکلین%12

0137112

نواکلین

سیتونواکلین %24
استینوکلین %31

0137134
0137124
0137031

پانسمانهای نوین دیالیز
پانسمانهای نقرهدار فیستول

بانداژ نقرهدار فیستول

پانسمان نقرهدار فیستول

)(Nova Betafix Ag

)(Nova Sovan Ag

پانسمانهای نقرهدار کتتر

پانسمان نقرهدار کتتر با کیسه محافظ

پد نقرهدار کتتر

پانسمان نقرهدار کتتر

)(Exit Pocket Ag

)(Exit Pad Ag

)(Exit Pro Ag

کیسههای ضد آب محافظ کتتر

کیسه ضدآب محافظ کتتر دایره ای

کیسه ضدآب محافظ کتتر مربعی

)(Exit Pocket WP

)(Exit Pocket WP

نام محصول

بانداژ نقرهدار فیستول

کد محصول
1745184

پانسمان نقرهدار فیستول

1745184

پانسمان نقرهدار کتتر

1745114

پد نقرهدار کتتر

1745144

پانسمان نقرهدار کتتر با کیسه محافظ

1745145

کیسه ضدآب محافظ کتتر – مربعی

1745115

کیسه ضدآب محافظ کتتر – دایرهای

1745114

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: 2015استاندارد جامع مدیریت کیفیت
ISO 9001: 2015

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

EN ISO 13485: 2016

 EN ISO 13485: 2016استاندارد سیستم مدیریت تجهیزات پزشکی
ISO 10002: 2014

( Good Distribution Practice (GDPاستاندارد پخش و توزیع کاال

پورتال مشتریان
portal.medwayteb.com
نشانی دفتر مرکزی:
ایران ،تهران ،سعادتآباد ،نبش کوچه میرزایی (پانزدهم) ،پالک  ،٤٤طبقه  ،١کد پستی ١٩٩٨٨٣٦٧85 :
 +98-21-22074001داخلیها  1110تا 1116
فروش:
+98-21-22361067
نمابر:
 +98-21-22143509و  0912-3346849و  0912-9593849تماس  24ساعته
خدمات پس از فروش:
www.Medwayteb.com
Sales@Medwayteb.com
info@Medwayteb.com
بازاریابی:

0912-0340864

telegram.me/medway
یا
@medway
@medwayteb
@medwayteb

شرکت مِد ِوی طب پویان
عضو کنسرسیوم دیالیز ایران
دفتر مرکزی:
نشانی :ایران ،تهران ،سعادتآباد ،نبش کوچه میرزایی (پانزدهم) ،پالک  ،٤٤طبقه ١
کد پستی 1998836785 :
 +98-21-22074001داخلیها  1110تا 1116
فروش:
+98-21-22361067
نمابر:
 +98-21-22143509و 0912-3346849
خدمات پس از فروش:
www.medwayteb.com
info@medwayteb.com - Sales@Medwayteb.com

