
9/17/2020 [خرید لباس ایزولھ بیمارستانی  ⭐ | لباس گان پزشکی [مستقیم از تولیدی

https://sellmajor.ir/isolated-shirt/ 1/14

خرید لباس ایزوله بیمارستانی | خرید لباس گان پزشکی

خرید لباس ایزوله

چنانچه قصد خرید لباس ایزوله بیمارستانی یا خرید لباس گان پزشکی را دارید، می توانید با شماره 09196111896 و یا

88278745 – 021 تماس بگیرید.

ویژگی های لباس

ضد تعریق (برای استفاده طوالنی مدت عرق نمی کند)

ضد نفوذ آب و مایعات (مایعات و آب در آن نفوذ نمی کند)

ضد نفوذ ویروس کرونا و سایر میکروارگانیسم ها (برای فعالیت در محیط های میکروبی / بیمارستانی / عفونی)

بادوام (قابل استفاده به مدت طوالنی)

پاپوش دار و بدون پاپوش (دارای دونوع پاپوش دار و بدون پاپوش برای استفاده در محیط های مختلف)

کاله دار (دارای کاله برای محافظت سرو گردن)

سایز مناسب (برای استفاده کلیه پرسنل آقا و خانم)

4.9 / 5 ( 21 امتیاز )

📞

درباره ماتماس با مامقاالتالبسه پزشکیمحصوالت و خدماتتولیدی لباس ورزشی
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لباس بیمارستانی اسپان باند بغللباس بیمارستانی اسپان باند پشت

جنس : اسپان باند لمینت شده و ایزوله تنفسی

خرید لباس ایزوله بیمارستانی | خرید لباس گان پزشکی | خرید لباس کرونا

تولیدی سل ماجور با سال ها تجربه در زمینه تولید لباس های مختلف، با توجه به نیاز های حال حاضر کشور خط تولید خود را برای تولید

لباس های کاورال بیمارستانی تغ�ر داده و هم اکنون در حال تولید لباس های ایزوله بیمارستانی مورد تا�د سازمان جهانی بهداشت و مورد

تا�د وزارت بهداشت می باشد.

ویدیویی کوتاه از تولید لباس ایزوله

تمامی پرسنل این مجموعه هر روز توسط طب سنج تست می شوند و محیط تولیدی هر روز ضد عفونی و گند زدایی می گردد.

در حال حاضر سل ماجور توانایی تولید روزانه 5000 لباس بیمارستانی را با توجه به پروتکل های بهداشت جهانی را دارا می باشد.

1. مشاهده نمونه لباس ها :

00:0000:00

📞

tel:09196111896
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لباس بیمارستانی اسپان باند پاپوش دار بغللباس ایزوله بیمارستانی اسپان باند پاپوش دار جلو

لباس تنفسی بیمارستانی جلولباس بیمارستانی اسپان باند پاپوش دار پشت

لباس تنفسی بیمارستانی پشتلباس تنفسی بیمارستانی بغل

📞

tel:09196111896
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بسته بندی لباس ایزوله بیمارستانی

اگر می خواهید بیشتر در خصوص لباس ایزوله بیمارستانی بدانید، این مطلب به صورت کامل برای شما نوشته شده است.

فهرست مطالب

1. مشاهده نمونه لباس ها

2. چگونگی خرید لباس ایزوله 

3. لباس بیمارستانی مناسب چه افرادی است؟

4. ویژگی لباس های ضد کروناویروس چیست؟

5. آیا لباس های بیمارستانی قابل شستشو هستند؟

6. مناسبترین نوع پارچه برای لباس کدامست؟

7. مزیت لباس ایزوله تنفس پذیر چیست؟

8. از چه دوختی برای لباس ها استفاده می شود؟

9. پس از دوخت لباس چه اتفاقی می افتد؟

10. هزینه لباس چگونه محاسبه می شود؟

2. چگونگی خرید لباس ایزوله بیمارستانی

به دنبال خرید لباس ایزوله بیمارستانی هستید؟ پس این مطلب حتما برای شما نوشته شده است.

در ادامه کلیه مباحثی را که الزم است در هنگام خرید لباس کاورال بیمارستانی بدانید، را برای شما گردآوری کرده ایم.

تنها با خواندن این مطلب کلیه موارد مربوط به لباس بیمارستانی را متوجه خواهید شد.  (مدت زمان مطالعه 7 دقیقه)

📞

https://www.mashreghnews.ir/news/1096173/%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%B3-%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D9%88%D9%84%D9%87-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D9%85%D8%AD%D9%82%D9%82%D8%A7%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C
tel:09196111896
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خرید لباس ایزوله بیمارستانی ضد کرونا

همچنین جهت مشاهده و خرید عمده ماسک سه الیه می توانید، به صفحه مربوطه مراجعه نما�د.

3. لباس ایزوله بیمارستانی (لباس گان پزشکی) مناسب چه افرادی است؟

پرستاران ، پزشکان و کادر پزشکی با توجه به محیط کاری که دارند، همواره در معرض خطر عفونت باکتریایی، ویروسی، قارچی و سایر

میکروارگانیسم های متهاجم قرار دارند.

بدین منظور برای حفظ جان خود در چنین محیط هایی نیاز است، قسمت های مختلف بدن به خصوص نقاط حساس پوشیده شود.

برای این منظور از لباس گان پزشکی نیز می توان استفاده کرد که در رنگ بندی های متنوع عرضه می شود. البته در مورد اینکه گان

چیست می توانید در ویکی پدیا تحقیق نما�د.

(ادامه مطلب خرید لباس گان پزشکی – خرید لباس کرونا)

📞

https://sellmajor.ir/buy-three-layer-mask/
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D8%A7%D9%86_%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C_%D9%88_%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%B3_%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%82_%D8%B9%D9%85%D9%84
tel:09196111896
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لباس ایزوله بیمارستانی اسپان باند جلو

4. ویژگی های لباس ضد کرونا ویروس چیست؟

از مهمترین ویژگی های این لباس ها می توان به :

نفوذ نا پذیر بودن آن ها در برابر مایعات و همچنین میکروارگانیسم های محیط اشاره کرد.

یکی دیگر از ویژگی های این نوع از لباس البته در نوع پارچه خود خاصیت تعرق ناپذیری می باشد.

در چنین حالتی چنانچه کادر پزشکی بخصوص پرستاران محترم با توجه به اینکه مجبورند گاها ساعت ها این نوع لباس ها را بر تن داشته

باشند چنانچه لباس آنها با توجه به نفوذ ناپذیری کیفیت باال را نداشته باشد، با توجه به فعالیت زیاد پرستار باعث ایجاد تعرق زیاد می شود.

که این عامل خود به گسترش آلودگی و همچنین اذیت شدن کادر پزشکی ختم می شود.

“لذا الزم است در انتخاب نوع پارچه لباس دقت فراوانی حاصل شود.”

تولیدی لباس کرونا | تولیدی لباس ایزوله | تولیدی لباس بیمارستانی 

توجه داشته باشید رای ایزوله سازی در فضاهای عفونی از پوشک ایزوله استفاده می شود، این فضا به ایزوالسیون فردی کمک می کند.

از مهمترین موارد استفاده البسه ایزوله در یمارستان ها می بشاد، اما با توجه به شیوع کرونا مصرف این نوع پوشاک در مشاغل دیگر هم

افزایش یافته است.

��5. آیا لباس های ایزوله قابل شستشو هستند؟

https://sellmajor.ir/coronavirus/
tel:09196111896
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در اکثر مواقع لباس های ایزوله به خاط ماهیتی که دارند قابلیت شستشو را ندارند.

البته با توجه به اینکه لباس یک بار مصرف باشد یا چندبار مصرف این قابلیت متفاوت است.

ولی باید این نکته را بگو�م که شستشوی لباس های ایزوله صحیح نمی باشد.

زیرا این امر باعث کم دوام شدن و افزایش نفوذ پذیری لباس می شود.

لذا الزم است که این مورد یا انجام نشود و یا در نهایت با استفاده از آب ولرم این کار را انجام دهیم.

(ادامه مطلب خرید لباس گان پزشکی)

السه ایزوله در اکثر مواقع ه هنگام شستشو به جای اینکه تمیز و گندزدایی شوند خاصیت ایزوله بودن خود را از دست می دهند.

از این رو ه هیچ عنوان پوشاک ایزوله را شستشو و یا به وسیله هر عاملی تمیز نکنید.

6. در خرید لباس بیمارستانی ایزوله مناسب ترین نوع پارچه کدامست؟

اکنون که اهمیت استفاده از لباس بیمارستانی بر ما روشن شد می توانیم بگو�م، که عالوه بر نوع دوخت و الگو که در این مطلب درباره آن

صحبت خواهیم کرد، نوع پارچه به عنوان اولین مورد و مهمترین انتخاب اهمیت زیادی را در تولید یک لباس ایزوله بیمارستانی حرفه ای دارا

می باشد.

بهترین جنس و کیفیت پارچه مصرفی برای لباس های ایزوله از جنس پلی اتیلن تنفس پذیر می باشد.

که اکنون در ایران و سایر کشور ها در حال استفاده می باشد.

خرید پوشاک ایزوله در روزهای کرونایی بسیار حائز اهمیت شده است، از این رو برای ایزوله سازی مناسب و خرید عالی به شما پیشنهاد

می کنیم که:

از پاچه های تنفسی ایزوله و همچنین اسپاند اند لمینت شده ایزوله برای خرید البسه بیمارستانی استفاده نما�د.

اگر چه قیمت ها همیشه در نوسان می اشند ولی با یک خرید مناسب می توانید پوشاک ایزوله مناسب را تهیه نما�د.

7. مزیت خرید لباس ایزوله تنفس پذیر چه چیزی می باشد؟

از مزیت های بسیار خوب پارچه مورد استفاده در لباس های ایزوله تنفس پذیر می توان به :

سبک بودن

📞

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
tel:09196111896
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دوام بسیار باال

رنگ بندی نوع پارچه ( متناسب با سمت افراد)

تنفس پذیر بودن و ضد عرق بودن حتی در استفاده های بسیار طوالنی مدت

قابل استفاده بودن به دفعات بسیار باالتر نسبت به انواع پارچه های دیگر

نفوذناپذیر بودن در برابر هر عامل میکروارگانیسمی و مایعات

(ادامه مطلب  انواع لباس ایزوله یا خرید لباس بیمارستانی)

***برای خرید یا سفارش لباس ضد کرونا، خرید لباس بیمارستانی و همچنین سفارش انواع ماسک، کاله و ساق دست

پزشکی می توانید با شماره 09196111896 و یا 88278745 – 021 تماس بگیرید.

8. از چه دوختی برای تولید لباس کاورال بیمارستانی استفاده می شود؟

برای اینکه لباس های کاورال بیمارستانی تولید شوند اولین و مهمترین مرحله ای که باید به آن توجه نمود، ایجاد فضایی ایزوله برای

دوخت و برش و تهیه لباس می باشد.

برای تجهیز یک تولیدی بزرگ می توان از تعداد زیادی پرسنل و لوازم استفاده نمود، ولی آن چیزی که مهم است، ایزوله سازی محل تولید

لباس های بیمارستانی می باشد.

چنانچه این محل آلوده باشد پارچه تهیه شده در اولین مرحله خود به آلودگی دچار می شود.

وچه بسا هنگامی که به دست کادر پزشکی می رسد زمان الزم برای ضد عفونی کردن آن وجود نداشته باشد، و این خود باعث گسترش

بیماری می شود.

بعد از آماده سازی محل تولیدی به بخش مهم پاکسازی تجهیزات و افراد می رسیم که این مورد هم باید عاری از هر میکروارگانیسم آلوده و

بیماری زا باشد.

در مرحله بعد و مهمترین مرحله برش پارچه ها با توجه به الگوی استاندارد سازمان هالل احمر جهانیست.

برای سفارش از سل ماجور می توانید با شماره 09196111896 تماس حاصل نما�د.

خرید لباس کرونا | خرید لباس ایزوله | خرید لباس بیمارستانی

خرید پوشاک ایزوله و ضد کرونا برای روز های کرونا یی بسیار مهم است. همیشه پیشگیری بهتر از درمان است، ایزوله سازی به بیماران نیز

برای جلوگیری از انتشار ویروس کمک می کند.

📞

https://sellmajor.ir/isolated-clothing-types/
https://sellmajor.ir/
tel:09196111896
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(ادامه مطلب خرید لباس گان پزشکی- خرید گان پزشکی – خرید لباس کرونا)

در این مرحله پارچه ها با توجه به الگوهای استاندارد الزم بریده می شوند.

در این قسمت از الگوی استاندارد هالل احمر جهانی استفاده می شود.

که با توجه به اندازه بدن آقایان و خانم ها متفاوت است.

البته در این مورد سفارش دهنده نظر می دهد که این الگو ها چگونه تهیه شوند و چه تعداد برای آقایان و چه تعداد برای خانم ها دوخته

شود.

پس از برش لباس ها با توجه به شرایط بهداشتی به محل دوخت انتقال پیدا می کنند.

دوخت لباس ها با توجه به ایجاد نفوذناپذیری بسیار مورد توجه قرار دارد و در این مورد سعی می شود که دوخت ها را در نوع مستقیم و

زیگزال بر روی درزها استفاده شود.

در مرحله نهایی هم که مخصوصا در لباس های ایزوله بیمارستانی بسیار باید به آن توجه شود، نظارت لباس های دوخته شده می باشد.

در این مرحله گروهی برای مشاهده دوخت لباس ها و اینکه تمام درزهای لباس به درستی دوخته شده باشد، این مورد را به صورت دانه به

دانه بررسی می نمایند.

تولیدی لباس کرونا | تولیدی لباس ایزوله | تولیدی لباس بیمارستانی

 

9. پس از دوخت لباس کاورال بیمارستانی چه اتفاقی می افتد؟

پس از دوخت لباس ایزوله بیمارستانی (لباس ضد کرونا) با توجه به سفارش مشتری و ارگان مربوطه لباس ها یا به محل بسته بندی ارسال

می شوند، و یا به محل عایق سازی ارسال می شوند، و چسب های نایلونی در محل درز و دوخت ها در روی آنها پرس می شود.

با این روش ایمنی و نفوذ پذیری لباس ها به باال ترین حد ممکن می رسد.

(ادامه مطلب خرید لباس کرونا – خرید لباس بیمارستانی – خرید گان پزشکی)

***برای خرید یا سفارش لباس ضد کرونا، خرید لباس ایزوله بیمارستانی و همچنین سفارش انواع ماسک، کاله و ساق

دست پزشکی می توانید با شماره 09196111896 و یا 88278745 – 021 تماس بگیرید.

10. هزینه و قیمت لباس های ایزوله بیمارستانی چقد می باشد؟

📞

https://sellmajor.ir/coronavirus/
https://sellmajor.ir/buy-three-layer-mask/
tel:09196111896
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هزینه تولید لباس های ایزوله کاورال بیمارستانی با توجه به موارد زیر مشخص می شود :

نوع پارچه ای که در لباس مورد استفاد ه قرار می گیرد این نوع پارچه به نسبت جنس، گرماژ و نفوذ ناپذیر بودن و تعریق ناپذیری انواع متفاوتی دارد.

با توجه به نوع دوخت که ممکن است در هر سفارش تعداد دور دوخت کمتر و یا بیشتر شود با توجه به سفارش مشتری

با توجه به اینکه مشتری سایز استفاده را در پارچه تولیدی را برای خرید لباس ایزوله تغ�ر دهد

با توجه به اینکه مشتری می خواهد از چسب های عایق نایلونی در لباس های ایزوله استفاده نماید و یا خیر

با توجه به نوع بسته بندی لباس و سفارش مشتری

و هزینه ارسال

سواالت متداول

باس های ایزوله سل ماجور دارای تا�دیه وزارت بهداشت هستند؟ ⭐

با توجه به فعالیت در زمینه تولید لباس های کاورال بیمارستانی، کلیه لباس های تولید شده توسط سل ماجور تماما آزمایش ها و تست های الزم را از

لحاظ جنس پارچه و نوع دوخت انجام داده اند. و خاطر نشان می کنیم با توجه به سفارشات ارگان های دولتی و خصوصی از تولیدی سل ماجور کلیه

محصوالت ما دارای مجوز و پروتکل های بهداشتی از سازمان جهانی بهداشت و وزارت بهداست ایران می باشد.

قیمت و جنس لباس های ایزوله یا کاورال بیمارستانی چگونه است؟⭐

لباس های کاورال بیمارستانی با توجه به جنس پارچه ای که دارند و دوخت آنها قیمت متفاوتی دارند، پارچه به کار رفته در این لباس ها می تواند

سپان باند لمینت شده با گرماژ متفاوت باشد. و یا پلی اتیلن تنفس پذیر و غیره.لباس ایزوله می تواند در روی دوخت های خود برای حفاظت و ایمنی

بیشتر چسب های نایلونی داشته باشد. برای اطالعات بیشتر می توانید به سایت مراجعه نما�د، تا اطالعات کامل را در اختیار شما قرار دهیم.

برای خرید و سفارش لباس ایزوله چکار کنیم ⭐

برای سفارش لباس ایزوله می توانید با شماره تماس های 09196111896 و یا 02188278745 تماس حاصل نما�د تا ابتدا یک شماوره رایگان در این

زمینه داشته باشید. چنانچه خواهان اطالعات کامل در زمینه خرید لباس ضد کرونا هستید ما برای شما اطالعات کامل را فراهم آورده ایم که می توانید

آن را در سایت مشاهده نما�د.

مطالب مرتبط

کروناویروس

آگوست 4, 2020

کرونا ویروس و لباس ایزوله مناسب



انواع لباس ایزوله

آگوست 4, 2020

انواع لباس ایزوله کدامند؟



خرید عمده ماسک سه الیه

جوالی 24, 2020

خرید (فروش) عمده ماسک سه الیه
جراحی | تولیدی عمده ماسک

اطالعات بیشتراطالعات بیشتر

📞
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14 دیدگاه

محدثه شریفی گفت:
مارس 11, 2020 در 1:54 ب.ظ

سالم من همسرم پزشک هستن و این تجهیزات رو در اختیارشون نمیزارن ینی وجود نداره که بزارن میخاستم بدونم چجور میتونم تهیه کنم

براشو؟ لطفن راهنما�م کنید �😞😞�

پاسخ

administrator گفت:
مارس 12, 2020 در 10:22 ق.ظ

سالم.

برای سفارش با شماره 09196111896 تماس حاصل نما�د. با تشکر.

پاسخ

وحید گفت:
مارس 12, 2020 در 12:54 ق.ظ

احتراما

آیا البسه ایزوله و یک تکه شما ، مورد تا�د وزارت بهداشت هست؟؟ چون هیچ کد ثبت، نشان یا نماد اعتماد تجارت الکترونیک/ تا�دیه وزارت

بهداشت و…؟ در سایت مشاهده نشد. /لباسها سایز بندی دارند یا فری سایز؟؟ و جنس آنها از چیست؟

و نهایتا ، هزینه ۵۰ دست لباس ایزوله چقدر است؟ آیا ماسک و دستکش و.. تجهیزلت مکمل و الزمه هم با البسه اراعه میشود؟

سپاس و درود.

پاسخ

administrator گفت:
مارس 12, 2020 در 10:21 ق.ظ

با سالم خدمت شما کاربر گرامی بله تمامی لباس های تولید شده توسط شرکت سل ماجور دارای تا�دیه نوع دوخت و نوع پارچه

ایزوله می باشد. و جای هیچ گونه نگرانی نیست. برای سفارش با شماره 09196111896 تماس حاصل فرما�د.

پاسخ

یاسی گفت:
مارس 26, 2020 در 11:49 ق.ظ

سالم برای سفارش ۵۰۰ عدد هزینه رو لطف میکنید؟

پاسخ

administrator گفت:
آوریل 17, 2020 در 7:59 ب.ظ

سالم به شما دوست عزیز لطفا با شماره 09196111896 تماس حاصل نما�د.

پاسخ

مرضیه درمانلو گفت:
آوریل 7, 2020 در 1:54 ب.ظ

سالم من در زمینه پوشاک بچه گانه فعالم میخام لباس ایزوله تولید کنم لطفا در زمینه تهیه پارچه وهمکاری راهنمایی کنید

پاسخ

اطالعات بیشتر

📞

https://sellmajor.ir/buy-three-layer-mask/
tel:09196111896
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دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش های موردنیاز عالمت گذاری شده اند *

دیدگاه

ناشناس گفت:
مارس 25, 2020 در 9:19 ب.ظ

من یک عدد برا خودم میخوام

امکانش هست ؟!

پاسخ

administrator گفت:
آوریل 17, 2020 در 8:00 ب.ظ

سالم دوست عزیز سفارش ها به صورت عمده و حداقل 10 عدد می باشد.

پاسخ

سارا گفت:
آوریل 7, 2020 در 8:41 ق.ظ

با ديگر كارگاه ها همكاري ميكنيد؟

پاسخ

administrator گفت:
آوریل 17, 2020 در 7:58 ب.ظ

سالم لطفا با شماره 09196111896 تماس حاصل نما�د.

پاسخ

مرضیه درمانلو گفت:
آوریل 7, 2020 در 1:54 ب.ظ

سالم من در زمینه پوشاک بچه گانه فعالم میخام لباس ایزوله تولید کنم لطفا در زمینه تهیه پارچه وهمکاری راهنمایی کنید

پاسخ

محمد... گفت:
آوریل 9, 2020 در 7:24 ب.ظ

سالم خدا قوت

ما در استان هرمزگان در حال ضدعفونی کردن محله خودمون هستیم تعدادمون حدودا 10 نفره

چه طوری میتونیم از قیمت ها مطلع بشیم و اینکه این لباس ها یکبار مصرف هستند؟

پاسخ

administrator گفت:
آوریل 17, 2020 در 7:57 ب.ظ

سالم به شما دوست عزیز کافیه با شماره تماس 09196111896 تماس حاصل نما�د.

پاسخ

📞

tel:09196111896
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 ذخیره نام، ایمیل و وبسایت من در مرورگر برای زمانی که دوباره دیدگاهی می نویسم.

وب  سایتایمیل *نام *

فرستادن دیدگاه

کلیه حقوق این سایت متعلق به تولیدی سل ماجور می باشد و هرگونه کپی برداری از آن غیر مجاز است.

📞

https://sellmajor.ir/isolated-shirt/
tel:09196111896

