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آزمایشگاه پاتوبیولوژي نانو در مجتمع پزشکی هاشمی در فضاي بزرگ و جذاب  و متفاوت، با  چشم انداز زیبا با پیشرفته ترین و مجهز ترین تجهیزات روز 

دنیا یکی از بهترین و مدرن ترین مراکز آزمایشگاهی در استان و کشور بوده که  تمامی ایام سال (به غیر از تعطیالت رسمی )از ساعت 7 صبح تا 9 شب 

آماده ارائه خدمت به همشهریان و مراجعین محترم می باشد.

این مرکز در جهت افزایش کیفیت خدمات و تکریم مراجعین خدمات ویژه اي در نظر گرفته است

1- بهره مندي مراجعین از سایت تخصصی نانو

2- ارسال پیامک آماده بودن نتایج آزمایش به مراجعین

3-جوابدهی آنالین و اینترنتی نتایج از سایت نانو

در آزمایشــگاه نانو ، آزمایشــات غربالگري سالمت جنین و تســت هاي هورمونی نازایی و جنســی و 

 ( 2000XPI ایموالیت ) آزمایشــات تیروئیدي و انکولوژي و عفونی با آخرین ورژن دستگاه زیمنس

در حداقل زمان آماده میگردد

I M M U L I T E   2 0 0 0   X P i

A d v i a  2 1 2 0 i

آزمایشـــــــات اختالالت خونی و کم خونی ها و سرطان هاي خونی با آخرین تکنولوژي روز دنیا توسط آزمایشـــــــات اختالالت خونی و کم خونی ها و سرطان هاي خونی با آخرین تکنولوژي روز دنیا توسط 

دستگاه ادویا زیمنس ( Advia 2120i)در حداقل زمان انجام میگردد.دستگاه ادویا زیمنس ( Advia 2120i)در حداقل زمان انجام میگردد.

آزمایشـــــــات اختالالت خونی و کم خونی ها و سرطان هاي خونی با آخرین تکنولوژي روز دنیا توسط 

دستگاه ادویا زیمنس ( Advia 2120i)در حداقل زمان انجام میگردد.

آزمایشــــــــات هورمونی مربوط به بیماریهاي ، استخوانی ، مفاصل  و روماتولوژي با تکنولوژي روز آلمان با آزمایشــــــــات هورمونی مربوط به بیماریهاي ، استخوانی ، مفاصل  و روماتولوژي با تکنولوژي روز آلمان با 

دستگاه Alegria انجام  و جوابدهی میگردد.دستگاه Alegria انجام  و جوابدهی میگردد.

آزمایشــــــــات هورمونی مربوط به بیماریهاي ، استخوانی ، مفاصل  و روماتولوژي با تکنولوژي روز آلمان با 

دستگاه Alegria انجام  و جوابدهی میگردد.

A l e g r i a

 آزمایشــــــگاه نانو در بخش بیو شیمی با بهره گیري از تجهیزات مدرن از 

جمله دســـــتگاه میندري Bs480  و BT3000 و دســــــتگاه یونوگرام و 

فوتومتر Stat Fax محصــول اورنس آمریکا تســـت هاي کمیاب از جمله 

فلــزات آهن ، روي ، مس ، منیــزیم و تــرکیبات  آمونیاك ،الکتات و انواع 

ایمونوگلوبین ها و اجزايکمپلمان و غیره را روزانه پاسخ دهی میکند.

4-قرار داد با کلیه بیمه هاي پایه و تکمیلی و بانکها 

5- بهره مندي مراجعین ازامکانات کافی شاپ در طبقه هفتم مجتمع 

Chemistry Analyzer BS -480 , Analyzer BT -3000
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ارومـیه خیابان حسنی مجتمع پزشکی هاشمی ، طبقه اول
تلفن  : 7993 3345 044 - 7996 3345 044
0914 805 2724 - 044 3344 3966:   PCR
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www.nanomed ica l lab .com دریافت اینترنتی نتایج از سایت نانو :

آزمایشگاه نانو در بخش مولکولی  (PCR)  در تشخیص  آزمایشگاه نانو در بخش مولکولی  (PCR)  در تشخیص  

قطعی انواع عوامل عفونی  ویروسـی مثل انواع  هپاتیت قطعی انواع عوامل عفونی  ویروسـی مثل انواع  هپاتیت 

ها و  HIV  و  شــــناســــایی ژنوتایپینگ  HPV(ویرس ها و  HIV  و  شــــناســــایی ژنوتایپینگ  HPV(ویرس 

پاپیلوماي انسانی) و در تشـخیص و درمان سرطان ها به پاپیلوماي انسانی) و در تشـخیص و درمان سرطان ها به 

یاري پزشکان محترم و بیماران گرامی می شتابد.یاري پزشکان محترم و بیماران گرامی می شتابد.

آزمایشگاه نانو در بخش مولکولی  (PCR)  در تشخیص  

قطعی انواع عوامل عفونی  ویروسـی مثل انواع  هپاتیت 

ها و  HIV  و  شــــناســــایی ژنوتایپینگ  HPV(ویرس 

پاپیلوماي انسانی) و در تشـخیص و درمان سرطان ها به 

یاري پزشکان محترم و بیماران گرامی می شتابد.

PCR تشخیص مولکولی

QIGEN

دستگاه ریل تایم پی سی آر

Scilogex D3024R

دستگاه میکرو سانتریفوژ

MINI AMP PLUS

دستگاه ترمال سایکلر

Magnetic Cycler PCR MIC 

MIC دستگاه پی سی آر
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آزمایشــــــگاه نانو در بخش الکتروفورز با بهره گیري از تکنولوژي مدرن MiniCap2  شرکت بیومریو آزمایشــــــگاه نانو در بخش الکتروفورز با بهره گیري از تکنولوژي مدرن MiniCap2  شرکت بیومریو 

فرانسه با تاییدیه هاي جهانی IFCC و CE و FDA قادر است ضمن پاسخگویی به درخواست تخصـصـی فرانسه با تاییدیه هاي جهانی IFCC و CE و FDA قادر است ضمن پاسخگویی به درخواست تخصـصـی 

الکتروفورز  هموگلوبین و پروتئین هاي سـرم با دقت و صــحت باال دقیق ترین نتایج را براي پروفایلهاي الکتروفورز  هموگلوبین و پروتئین هاي سـرم با دقت و صــحت باال دقیق ترین نتایج را براي پروفایلهاي 

تاالسمی با جدا سازي هموگلوبین هاي  Fو A2 و سایر وارینت هاي Hb  ارائه نماید .تاالسمی با جدا سازي هموگلوبین هاي  Fو A2 و سایر وارینت هاي Hb  ارائه نماید .

آزمایشــــــگاه نانو در بخش الکتروفورز با بهره گیري از تکنولوژي مدرن MiniCap2  شرکت بیومریو 

فرانسه با تاییدیه هاي جهانی IFCC و CE و FDA قادر است ضمن پاسخگویی به درخواست تخصـصـی 

الکتروفورز  هموگلوبین و پروتئین هاي سـرم با دقت و صــحت باال دقیق ترین نتایج را براي پروفایلهاي 

تاالسمی با جدا سازي هموگلوبین هاي  Fو A2 و سایر وارینت هاي Hb  ارائه نماید .

Minicap flex

 دستگاه کمی لومینســـــــــــانس میندري هورمون                            : دستگاه کمی لومینســـــــــــانس میندري هورمون                            :       بخش هورمون        بخش هورمون 
آزمایشــــگاه نانو عالوه بر برخورداري از تکنولوژي زیمنس در این بخش با دارا بودن دستگاه کمی آزمایشــــگاه نانو عالوه بر برخورداري از تکنولوژي زیمنس در این بخش با دارا بودن دستگاه کمی 

لومینانس میندري  CL-2000i با تعداد  240 تسـت در ساعت، با استفاده از کیت هاي  هورمونی لومینانس میندري  CL-2000i با تعداد  240 تسـت در ساعت، با استفاده از کیت هاي  هورمونی 

کامال معتبر قادر به انجام  تســـت هاي تخصـــصـــی هورمونی غربالگري سالمت جنین تســـت هاي کامال معتبر قادر به انجام  تســـت هاي تخصـــصـــی هورمونی غربالگري سالمت جنین تســـت هاي 

اختصـــاصی ناباروري و آزمایشــــات غدد درون زیر و  ... بوده و میتواند با سرعت باال و دقت فوق اختصـــاصی ناباروري و آزمایشــــات غدد درون زیر و  ... بوده و میتواند با سرعت باال و دقت فوق 

العاده در حداقل زمان ممکن امکان جوابدهی به درخواست هاي پزشکان محترم را فراهم نماید.العاده در حداقل زمان ممکن امکان جوابدهی به درخواست هاي پزشکان محترم را فراهم نماید.

 دستگاه کمی لومینســـــــــــانس میندري هورمون                            :       بخش هورمون 
آزمایشــــگاه نانو عالوه بر برخورداري از تکنولوژي زیمنس در این بخش با دارا بودن دستگاه کمی 

لومینانس میندري  CL-2000i با تعداد  240 تسـت در ساعت، با استفاده از کیت هاي  هورمونی 

کامال معتبر قادر به انجام  تســـت هاي تخصـــصـــی هورمونی غربالگري سالمت جنین تســـت هاي 

اختصـــاصی ناباروري و آزمایشــــات غدد درون زیر و  ... بوده و میتواند با سرعت باال و دقت فوق 

العاده در حداقل زمان ممکن امکان جوابدهی به درخواست هاي پزشکان محترم را فراهم نماید.

mindray CL 2000i

microscope euroimmun IF

انجام تمام آزمای شهاي پانل روماتولوژي در آزمایشـــــگاه به 

روش ایمونوفلورســــــــــانس و آناالیزر الگریا از جمله  پانل 

 ،SSB  ، SSA ، dsDNA ، ANA  روماتولوژي و تســـت هاي

ASMA ، LKM ، AMAوANCA...از اهــــــــــــــداف این 

آزمایشـگاه گســترش راه کارهاي تشــخیص بیمار يهاي خود 

ایمن براي پزشــــکان و مراجعین م یباشـــــد؛ این آناالیزرها 

قابلیت انجام تمامی آزمای شهاي پانل روماتولوژي را دارند و با دقت و صحت بیشـــتري، 

نتایج به پزشـکان محترم ارائه میگردد و از مهمترین اهداف را هاندازي این بخش دقت و 

کیفیت و کاهش مدت زمان تشخیص و اطمینان از صحت نتایج حاصله می باشد.

تکنولوژي سیســمکس XT 1800 I شرکت ادونس 

یکی از بهترین دستگاه هاي خون شناسی محصـــول 

کشـور ژاپن میباشد که با استفاده از فناوري پیشـرفته 

ماژور سلولی فلورسانس (FFC) قابلیت افتراق سلولهاي خونی با رنگ آمیزي پروکســیداز  

و با استفاده از لیزر منحصـــــــر به فرد فراهم مینماید و قادر است در حداقل زمان،  ضمن 

شــمارش ســلولهاي WBC و RBC وPlatlets  وDIFF  گلبولهاي ســفید،  وجود 

هرگونه آنمی و سلول هاي غیرطبیعی در خون را بطور دقیق گزارش دهد.

سیسـتم اتوماتیک آنالیز اسپرم با بهره گیري از جدید ترین دستاورد هاي تکنولوژي پردازش سیسـتم اتوماتیک آنالیز اسپرم با بهره گیري از جدید ترین دستاورد هاي تکنولوژي پردازش 

تصویري راه حلی مناسب براي رهایی از سختی و خطا هاي زیاد روش هاي مرسوم آنالیز اسپرم تصویري راه حلی مناسب براي رهایی از سختی و خطا هاي زیاد روش هاي مرسوم آنالیز اسپرم 

می باشد. این سیســـتم با بهره گیري از چمبر مخصـــوص آنالیز اسپرم با عمق مشـــخص فیلم می باشد. این سیســـتم با بهره گیري از چمبر مخصـــوص آنالیز اسپرم با عمق مشـــخص فیلم 

برداري  از حرکت اسپرم ها با رزولیشــن باال و سرعت مناسب قادر به آنالیز کامل اسپرم ها از برداري  از حرکت اسپرم ها با رزولیشــن باال و سرعت مناسب قادر به آنالیز کامل اسپرم ها از 

نظر حرکتی و مورفولوژي با رعایت کامل استاندارد هاي WHO  می باشد.نظر حرکتی و مورفولوژي با رعایت کامل استاندارد هاي WHO  می باشد.

سیسـتم اتوماتیک آنالیز اسپرم با بهره گیري از جدید ترین دستاورد هاي تکنولوژي پردازش 

تصویري راه حلی مناسب براي رهایی از سختی و خطا هاي زیاد روش هاي مرسوم آنالیز اسپرم 

می باشد. این سیســـتم با بهره گیري از چمبر مخصـــوص آنالیز اسپرم با عمق مشـــخص فیلم 

برداري  از حرکت اسپرم ها با رزولیشــن باال و سرعت مناسب قادر به آنالیز کامل اسپرم ها از 

نظر حرکتی و مورفولوژي با رعایت کامل استاندارد هاي WHO  می باشد.

HFT - CASAسیستم اتوماتیک آنالیز اسپرم

آزمایشگاه نانو عالوه بر بهره گیري از تکنولوژي مدرن کمی لومینسانس و ECL در بخش هورمون مفتخر 

از کمپانی بیو مریو فرانســه باتاییدیه   فوق مدرن وایداس(VIDAS  PC) است با راه اندازي دستگاه 

FDA  امریکا کلیه آزمایشات هورمونی نادر را از جمله تست هاي استروئیدي و تورچ و تسـت هاي قلبی 

 B2  ،  AMH و D Dimer (PCT) و عفونی مثل دیگوگســـــــــــین، تروپونین ، پروکلســــــــــــیتونین

Microglobuline  ، کورتیزول  ،  آزمایش توکســـین کلســـتریدیوم  دیفیســـل و  نیز آزمایشـــهاي 

تخصصی هپاتیتی را به صورت روزانه و اورژانسی با دقت و سرعت باال جوابدهی نماید.الزم به یادآوري 

 االیزا پلیت ریدراورنس آمریکااست این دستگاه در کنار دستگاه  با روشن بودن و کالیبراسیون دائمی با دقت و صحت باال یکی از برترین هاي روز دنیا هستند.

VIDAS PC دستگاه

 ایمونوفلورسانس

 الکتروفورز

mindray Cl 2000i کمی لومینسانس

ارومـیه خیابان حسنی مجتمع پزشکی هاشمی ، طبقه اول
تلفن  : 7993 3345 044 - 7996 3345 044
0914 805 2724 - 044 3344 3966:   PCR

www.nanomed ica l lab .com دریافت اینترنتی نتایج از سایت نانو :
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Sysmex XT 1800 i
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