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المعاي�ي األم��ك�ة واألورو��ة): PPE(معدات الحما�ة الشخص�ة 
كات المصنعة المسجلة ا إلرشادات إدارة الغذاء والدواء األم��ك�ة من قبل ال�ش .يتم إنتاج المنتجات لألسواق األم��ك�ة وفق�

ا إلرشادات السوق األورو��ة  كات المصنعة المسجلة) CE(يتم إنتاج المنتجات لألسواق األورو��ة وفق� .من قبل ال�ش
.األسعار قابلة للتغي�ي �سبب القدرة التصن�ع�ة المحدودة وندرة مواد اإلنتاج* 

ل�ل قطعه) USD / AED(الق�مة 
للطلبات متوسطة ال�م�ة

ات � الم�ي المنتج

USD 0.155/AED 0.566*
طبقات3

شيح90 ٪ معدل ال�ت
لالستعمال لمرة واحدة

)٪ ترشيح90(قناع 

USD 1.05/AED 3.833* شيح90 ٪ معدل ال�ت
قابلة إلعادة االستخدام KN90قناع

USD 0.93/AED 3.395*
FPP3 NR

اسورة مطاط
شيح  ٪95الحد األدىن لمعدل ال�ت

)طبقاتKN95)4-5قناع 

USD 2.68/AED 9.782*

FPP3 NR
تصف�ة طبقة 5

اسورة مطاط
شيح  ٪95الحد األدىن لمعدل ال�ت

N95جهاز تنفس 

USD 1.65/AED 6.023*

ASTM Level 2NR
طبقات تصف�ة3

مقاومة الطرطشة
اسورة مطاط

)معقم(قناع جرا�ي 

USD 0.0765/AED 0.279* م��حة ومرنة قفازات الالتكس

USD 0.0795/AED 0.290* ثقب مقاومة
حما�ة ممتازة �ل قفازات الن�ت

USD 1.57/AED 5.731* مضاد للقطرات ، مضاد للرذاذ
مكافحة الهباء الجويPVC / PCمكافحة الغبار ،   � درع العني

USD 3.89/AED 14.199* ي  المع�ار األم���ي واألوروىب نظارات واق�ة

USD 3.93/AED 14.345*
مضاد للقطرات ، مضاد للرذاذ

مكافحة الغبار ، ومكافحة الهباء الجوي
حزام قابل للتعد�ل

وقاء الوجه

USD 3.39/AED 12.4* أونصة مع فوهة المضخة16حاو�ة بالست�ك�ة  معقم ال�دين
USD 4.98/AED 18.177* أحجام متعددة (AAMI LEVEL 1) ثوب العزلة
USD 5.89/AED 21.499* أحجام متعددة (AAMI LEVEL 3) ثوب العزلة

USD 17.55/AED 64.058*
أحجام متعددة

حما�ة الجسم بال�امل
تصم�م م��ــــح

بذلة واق�ة

USD 22.95/AED 83.768*
إنذار ح� عال�ة

ات اإلضاءة الخلف�ة للح�  درجة الحرارة العاد�ة ، ومؤ�ش
المنخفضة والعال�ة

ترموم�ت األشعة تحت الحمراء

USD 5,995.00/AED 21,895.00**
USD 6,825.00/AED 24,895.00**

ا بدون كام�ي
ا مع ال�ام�ي

يتوفر خ�ار رسومات (ممر التعق�م الذ�ي 
)مخصصة

USD 19,750.00/AED 72,088.00*
نظام إنذار كامل

الوصول المبا�ش إ� اإلعدادات الحي��ة
وضع النسخ االحت�ا�ي النقطاع النفس الخ

التنفس الصنا�ي 

USD لتقف ع� الدوالر األم���ي .AEDهو درهم اإلمارات الع���ة المتحدة.
ي ، عرضة للتغي�ي مع تقلبات أسعار �ف العمالت3.65= دوالر أم���ي 1محس��ة �سعر * 

.درهم إمارايت
ي ، عرضة للتغي�ي مع تقلبات أسعار �ف العمالت3.65= دوالر أم���ي 1يتم حسابه وتق��به عند ** 

.�عتمد �سع�ي الرسومات المخصصة ع� التشاور مع العم�ل. درهم إمارايت

ي 
ا �� �ة والع���ة والفر�س�ة والفلبين�ة والروس�ة واإلسبان�ة واألورد�ة ، حدد موعد� � لالستشارة الشخص�ة باللغات اإلنجل�ي
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