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ى به سوى بنى اسرائيل ]مى فرستد که او به آنان مى گويد[  "و ]او )حضرت عيسى مسيح؟ع؟( را به عنوان[ پيامبر
ى[ به شكل پرنده مى سازم  در حقيقت من از جانب پروردگارتان برايتان معجزه  اى آورده  ام من از گل براى شما ]چيز
آنگاه در آن مى دمم پس به اذن خدا پرنده  اى مى شود و به اذن خدا نابيناى مادرزاد و پيس را بهبود مى بخشم 
و مردگان را زنده مى گردانم و شما را از آنچه مى خوريد و در خانه هايتان ذخيره مى  کنيد خبر مى دهم مسلما در اين 
]معجزات[ براى شما اگر مؤمن باشيد عبرت است" سوره ی آل عمران، آيه ی 49 )ترجمه ی استاد محمد مهدی فوالدوند(

نام مستک از ترکيب کلمات مسيح و تكنولوژی ساخته شده است. حضرت مسيح؟ع؟ نماد احيا شدن و 
شفاست و اين هدف اين شرکت را منعكس مى کند. 
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     درباره ی ما

برای  تكرارپذير  و  عملى  مدلى  ايجاد  هدف  با   1380 سال  در  حكيم  پورسينای  هولدينگ 
توسعه ی پايدار از طریق ايجاد ثروت از علم، و همچنين علم از ثروت تاسيس گرديد. فلسفه 
حسن  محمد  پروفسور  تفكرات  در  ريشه  هولدينگ  شرکت  اين  ايجاد 
آن  بر  که  اصولى  و  حكيم  پورسينای  هولدينگ  تاسيس  دارد.  امامى 
استوار است حاصل نزديک به 40 سال تفكر خالقانه پروفسور امامى، 
تجربيات کسب شده در سمت های مديريتى، و فعاليت های گسترده ی 
محققين  و  علمى  هيئت  اعضای  از  برخى  است.  پزشكى  حوزه ی  در  وی 

دانشگاه های برتر کشور با اين شرکت همكاری دارند.

پزشكى  تجهيزات  کننده ی  توليد  مسيح(  اختصار،  )به  حكيم  يار  سالمت  مهندسى  شرکت 
زير مجموعه هولدينگ پورسينای حكيم تاسيس گرديد.  است که در سال 1392 به عنوان 
بهره گيری از راهنمایی های پزشكان مطرح و به کار گيری مهندسين خبره سبب شده است اين 
شرکت درک عميقى از چالش هایی که پزشكان با آن مواجه هستند و همچنين سختى هایی 
که بيماران متحمل مى شوند به دست آورد. امروز، شرکت مهندسى سالمت يار حكيم اولين 
توليد کننده ی مگنتيک دريپ و سوزن جمشيدی در ايران، و همچنين از توليد کنندگان پيشرو 

                                  کاتتر IUI است.
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     چشم انداز

شرکت مسيح در اصفهان، در منطقه ی مرکزی ايران، مستقر شده است. اين موقعيت 
مناسب در خاورميانه پلى ميان اروپا و آسياست. متاسفانه آمار ابتال به سرطان افزايش 
يافته است که بدين معنى است که بيش از پيش به تجهيزات پزشكى نياز است. به 
اميد  به  آن داشته است که  بر  را  ما  و  متوجه ماست  بيشتری  همين دليل مسئوليت 
روزی که کمبود تجهيزات پزشكى ديگر سبب نگرانى نباشد، در سطح بين المللى تامين 

کننده ی تجهيزات پزشكى باشيم.



     توانمندی ها

و  مواد،  و  مكانيک،  بيومواد،  مهندسين  و  مجرب  پزشكان  شامل  ما  فنى  کارشناسان 
تكنسين های زبده است. تيم ما توانایی طراحى و توليد تجهيزات پزشكى مختلف در فيلدهای 
زنان، هماتو آنكولوژی، گوارش، جراحى و سالمت را داراست. کارخانه ی توليدی اين شرکت 
GMP و يک کلين روم کالس  شامل دو سوله، که محل استقرار خطوط توليد هستند، اتاق 

10000 مى شود که در کل مساحتى 10 هزار متر مربعى را پوشش مى دهد.
به دليل داشتن شبكه ی توزيع قوی، اين شرکت قادر است محصوالت خود را به طور گسترده 
در منطقه توزيع کند و با تيم تحقيقاتى قوی، تالش مى کند با پيشرفت های تكنولوژيک هم 
تعامالت  فرصت های  از  همواره  حكيم  يار  سالمت  مهندسى  شرکت  بنابراين،  بماند.  قدم 

بين المللى استقبال مى کند.

       تعهدات

شرکت مسيح بر بستری از ارزش های متعالى بنا شده است. ما مجدانه متعهد هستيم به:
        •    آسودگى بيماران

        •    درک دغدغه های پزشكان
        •    کيفيت باالی محصوالت

        •    مسئوليت پذيری در مشارکت ها 
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محصوالت

سوزن نمونه گیری مغز استخوان  

سوزن نمونه برداری از مغز استخوان که به افتخار مخترع ايرانى آن )پروفسور جمشيدی( به سوزن 
جمشيدی شهره است، وسيله ی پزشكى است که در آسپيراسيون خون و نمونه گيری مغز استخوان 

برای آزمايشات سيتولوژی و پاتولوژی کاربرد دارد. 

ویژگی ها و مزایا:
•  دسته ساخته شده از پليمر ABS با طراحى ارگونوميک؛ اين سبب مى شود 
دسته سطح صيقلى و مقاومت باال داشته باشد، بتوان پروسيجرهای پزشكى 

را به طور کارآمد انجام داد، و در دست راحت باشد.

•  سوزن پانچ مدرج: مدرج بودن سوزن پانچ برای کلينيسين اين 
امكان را فراهم مى کند که عمق نفوذ سوزن در استخوان را بداند و در نتيجه 

کنترل بهتری بر روند نمونه گيری داشته باشد.



•  سوزن پانچ با فرمينگ داخلى ويژه: دیواره ی 
داخلى سوزن پانچ به نحوی طراحى شده است 
که هنگامى که سوزن بيرون کشيده مى شود، 
آن  استخراج  قصد  که  بافتى  افتادن  بيرون  از 

است از لوله جلوگيری شود.
سوزن  لبه  سه  و  پانچ  سوزن  لبه  دو  تيغه    •
نفوذ سوزن در بدن  مرکزی سبب تسهيل در 
مى شود که در نتيجه نمونه برداری با حداقل 

تروما مى تواند انجام شود.
•  هاب لوئر الک: اين هاب جهت اطمينان از اتصال دائم سرنگ به دسته در طول مدت نمونه گيری 

تعبيه شده است.
•  قفل دسته: اين قفل دسته ی سوزن نمونه گيری مرکزی را به دسته ی سوزن پانچ ثابت مى کند 
پيچشـى  نيـروی  اعـمال  حيـن  دسـته ها  اضـافى  حرکت  و  لغـزش  عـدم  از  پزشـک  اطمـيـنـان  باعـث  و 

ورودی مى گردد.
•  استيل ضد زنگ 304: تمامى بخش های فلزی سوزن جمشيدی مستک شامل سوزن پانچ، سوزن 
نمونه گيری مرکزی و قلم تخليه مطابق با استاندارد ايزو 9626 از استيل ضد زنگ 304 ساخته شده 

اند. استيل ضد زنگ 304 از مقاومت و سختى باالیی برخوردار است. 
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endo دهانی آندوسکوپی

مى شود.  استفاده  آندوسكوپی  دهانى  از  گوارشى  آندوسكوپی  زمينه ی  در  متعددی  عمل های  در 
ساخته  نرم  مواد  از  دهانى  لبه های  مى شود.  آندوسكوپ  ديدن   آسيب  از  جلوگيری  سبب  دهانى 

مى شوند تا از آسيب ديدگى و ناراحتى بيمار جلوگيری شود.



از بدو تاسيس شرکت مسيح، توليد تجهيزات پزشكى فيلد گوارش از اهداف اصلى اين شرکت 
ايجاد  ما  برای  امكان  اين  هستيم،  ارتباط  در  فيلد  اين  متخصصان  با  که  آن جا  از  است.  بوده 
شده است که با مشارکت آن ها اقدام به توليد محصوالت گوارشى کنيم. در شرکت مسيح هم 
اکنون محصوالت گوارشى ديگری نيز در حال طراحى هستند که به زودی رونمایی خواهند شد.
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ST    RKID
TM کاتترهای فیلد زنان

کورت نمونه گیری اندومتر    
نمونه گيری اندومتر تكنيكى است که برای کاربردهای تشخيصى به کار مى رود، مثال تشخيص سرطان 

رحم، زمانبندی اندومتريال، و تشخيص وجود فيبروم رحم و کيست.
دليل  به  و  مى شود  استفاده  اندومتر  نمونه گيری  برای  که  است  ابزاری  اندومتر  گيری  نمونه  کورت 

راحتى استفاده، مورد توجه زيادی قرار گرفته است.
ايجاد  امكان  با سرنگ فقل شونده عرضه مى شود که  اندومتر استورکيد همراه  کورت نمونه گيری 
پاتولوژی  اين فشار منفى سبب مى شود نمونه های سيتولوژی و  را فراهم مى کند.  فشار خالء منفى 

اندومتر بتوانند به طور همزمان و با حداقل تروما استخراج شوند.

ویژگی ها:
•  سرنگ فشار خالء منفى قفل شونده که همراه کورت نمونه گيری اندومتر ارائه مى شود سبب 

مكش مناسب، و در نتيجه استخراج حجم زيادی از نمونه ی بافت مى شود.



اين که  از  و  ايجاد مكش يكنواخت مى شود  امكان قفل کردن سرنگ سبب    •
نمونه ی جمع آوری شده ناخواسته از کورت خارج شود جلوگيری مى کند.

•  اتصال ايمن لوئر الک کورت به سرنگ.
ورود  عمق  از  کلينيسين  آگاهى  و  تروما  از  جلوگيری  سبب  که  مدرج،  کورت    •

کورت مى شود.
•  سازگار با بدن، بدون التكس، و استريل شده با اتيلن اکسيد.

IUI کاتتر    
تلقيح داخل رحمى )IUI( عبارتست از تزریق اسپرم شسته شده به داخل رحم يا 
فضای رحمى نزديک لوله های فالوپ به منظور افزايش احتمال باروری. کاتترهای 
IUI استورکيد در دو مدل عرضه مى شود: کاتتر IUI ساده، و کاتتر IUI ماندرل دار. 

اين سبب مى شود عمل IUI حتى در موارد پيچيده به راحتى انجام شود.
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پد آهنربایی قابل استفاده مجدد ™

حين عمل جراحى ابزارهای فلزی اتاق عمل روی پد آهنربایی ATRACTA قرار داده مى شوند. هنگام 
استفاده از اين پد، ابزار جراحى در نزديكى بدن بيمار به راحتى در دسترس هستند و از افتادن ابزار و 

لوده شدن و آسيب ديدگى شان جلوگيری مى شود. در نتيجه آ



ویژگی ها:
•  ساخته شده از سيليكون مديكال گريد؛ قابليت قرارگيری روی سطوح ناصاف مثل بدن بيمار.
•  اصطكاک و چسبندگى کافى ميان سيليكون و بيشتر ابزار فلزی، پليمری و سراميكى اتاق عمل.

•  وجود سوراخ های کوچک در پد که در نتيجه، پد مى تواند به طور عمودی نصب شود )آويزان شود(.
•  پد از آهنرباهای دايره ای تشكيل شده است که سبب مى شود ميدان مغناطيسى يكنواخت ايجاد 

شود و در نتيجه قرار دادن و برداشتن ابزار از روی پد به راحتى انجام شود.
•  ميدان مغناطيسى ايجاد شده سبب اختالل در عملكرد تجهيزات الكترونيكى يا مغناطيسى داخل 

اتاق عمل يا درون بدن بيمار نمى شود.
•  پد مى تواند به دفعات از طریق تكنيک های مختلف )اتيلن اکسيد، اتوکالو، محلول های شيميایی( 
شستشو و استريل شود بدون اين که در ويژگى های مغناطيسى و فيزيكى آن کاهش محسوسى 

ايجاد شود.
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