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   /     /       : تاریخ    : دندانپزشکی تجهیزات از برخی قیمت لیست

 امکان تغییر قیمت ها در هر زمان وجود دارد .با توجه به تغییرات احتمالی ، توجه : 
 

 : نوری توربینسر

 )تومان( قیمت مشخصات کاال نام ردیف

 000/275 کاتریج درجه یک اپتیک فشاری BESTتوربین  1

 000/300 اپتیک فشاری NO NAME نوری توربین 2

 000/300 اپتیک فشاری CROCOتوربین  3

 000/300 اضافه کارتریج بهمراه CX207-F مدل اپتیک COXO توربین 4

 000/300 اپتیک فشاری JIMNEتوربین  5

 000/380 اپتیک فشاری TOMYتوربین  6

 000/400 کارتریج سرامیک بهمراه یدکاپتیک  فایبر فشاری SIGNO توربین 7

 GERMANY 000/700اپتیک  CP 636مدل  KAVOتوربین  8

 بگیرید تماس اپتیک فایبر فشاری (Apple Dental) اپل توربین 9
 

 . دارد وجود زمان هر در ها قیمت تغییر امکان:  توجه

 

 

 

 

 

 : BESTتوربین نوری 

 فشاری اپتیک  

 کاتریج درجه یک 

 اسپری آب سه طرفه 

 
 
 
 

 
 

  

 تجهیزات دندانپزشکی  تـاج الـدیـن

 جهت دریافت  قیمت روز تجهیزات و فروش های ویژه به صورت رایگان ، 

 پیامک کنید .  0938  411  58  41نام و نام خانوادگی خود را  به شماره  

 تومان 000/2750 قیمت :
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 : پوش باتن )فشاری( توربینسر

 قیمت )تومان( مشخصات نام کاال ردیف

 000/85 معمولی هد کوچک (Apple Dentalتوربین اپل ) 

 SCHG 000/95مدل  SOCOتوربین  

 J2 000/95 سری ARCتوربین  

 000/100 هد بزرگ پانامکس مدل (Apple Dental) اپل توربین 

 000/125 متوسط پانامکسهد  (ASHAتوربین آشا ) 

 BK 000/130رنگی مدل  COLOURتوربین  

 000/140  گارانتی با هد بزرگ پانامکس مدل (Apple Dental) اپل توربین 

 000/150 با گارانتی TA-TU B2 مدل  NSKتوربین  

 000/160 با گارانتی TX-124رنگی مدل  TOSIتوربین  

 CHINA 000/179سوپر ترک  HTPتوربین  

 000/190 رنگی با گارانتی )جعبه سبز( JINMEتوربین  

 000/190 با گارانتی GREATمدل  TOSIتوربین  

 000/230 با گارانتی DTSتوربین  

 000/230 با گارانتی NSKتوربین  

 000/240 با گارانتی Hسری  JIMMYتوربین  

 000/250 با گارانتی LOTUS 401-B2(P)مدل  BEINGتوربین  

 000/250 636مدل  KAVOتوربین  

 000/290 با گارانتی SKI-202Pمدل  DYMتوربین  

 000/330 ساخت ایران با گارانتی 625Cمدل  توربین کاوش 

 000/495 با گارانتی MMEتوربین  

 000/500 با گارانتی ویژه CHAMPIONتوربین  

 000/600 ساخت برزیل با گارانتی DENT FLEXمدل  KAVOتوربین  

 000/630 با گارانتی ژاپن OLYMPIYAتوربین  

 000/850 آلمان با گارانتی MK DENTALتوربین  

 تماس بگیرید با گارانتی SPRAY-MAXمدل  RUXINتوربین  

 شرکت قیمت ایران ساخت رخش توربین 
 . دارد وجود زمان هر در ها قیمت تغییر امکان:  توجه

  
 DENTSHOP@کانال تلگرام : 

 https://telegram.me/dentshopلینک کامل : 

https://telegram.me/dentshop
https://telegram.me/dentshop
https://telegram.me/dentshop
https://telegram.me/dentshop
https://telegram.me/dentshop
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 TP-542CXمدل  COXOتوربین 
 

 )پوش باتن )فشاری  

 بیصدا با عملکرد عالی 

 گارانتی 

 

 

 

 

  : COXOپوش باتن  توربینسر

 قیمت )تومان( مشخصات نام کاال ردیف

 MAX 000/90هد  CX207 توربین  

 000/90 هد کوچک  CX207-SP توربین  

 C 000/125سری  رنگی  MAXهد  CX207-C توربین  

 A 000/125سری  کارتریج پانامکس MAXهد  CX207-A توربین  

 TPQ 000/125سری  کوپلینگی MAXهد  CX207-TPQ توربین  

 W 000/140سری  اسپری آب سه طرفه CX207-W-TP توربین  

 D 000/150سری  درجه 45زاویه  هد با CX207-D-SP توربین  

 000/160 بی صدا کارتریج پانامکس  254سری CX254-TP توربین  

 B 000/180سری  کارتریج سرامیک CX207-B توربین  

 F 000/300سری  اپتیک بهمراه کارتریج اضافه CX207-F توربین  
 . دارد وجود زمان هر در ها قیمت تغییر امکان:  توجه

 

 توربین اپل دنتال مدل پانامکس 
 

 )پوش باتن )فشاری 

 هد بزرگ با قدرت و عملکرد عالی 

 با بوش اضافه برای محافظت بیشتر بلبرینگ 

 
 
 
 
 

 تومان 000/160قیمت : 

 

 تومان 000/100 قیمت :
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 :آچاری  توربینسر

 )تومان( قیمت مشخصات کاال نام ردیف

 000/60 مختلف های رنگ در VIP توربین 

 HCT ф 300 000/85 مدل روسی توربین 

 HCT 300 000/110  مدل TM روسی توربین 

 000/130 تایوان ساخت NAC سری پیچی NSK توربین 

 MN 000/145روسی اصل مدل  MICRON  روسی توربین 

 000/150 با گارانتی تایوان ساخت NAC سری NSK توربین 

 000/150 با گارانتی B2 مدلپیچی هد کوچک  BEAR توربین 

 000/170 با گارانتی B2 مدلهد کوچک  BEAR توربین 

 000/230 با گارانتی OM-T0008E مدل A.Airپیچی  AAA توربین 

 000/250 )قیمت شرکت( ایران ساخت رهبری توربین 

 000/250 با گارانتی OM-T0008E مدل AAA A.Air توربین 

 000/280 ساخت ایران با گارانتی 625مدل  توربین کاوش 

 000/390 ساخت آرژانتین با گارانتی MAXTORQUEمدل  KMDتوربین  

 000/420 ساخت ژاپن با گارانتی PANA AIR مدلپیچی  NSK توربین 

 000/450 ساخت ژاپن با گارانتی PANA AIR مدل NSK توربین 

 شرکت قیمت ایران ساخت TURBO 625 مدل MADADI توربین 

 شرکت قیمت ایران ساخت رخش توربین 

 شرکت قیمت ایران ساخت  MID WEST مدل TOP Air توربین 

 بگیرید تماس با گارانتی ASIND مدل ND توربین 

 تماس بگیرید B2,M4 مدل Belle Air  روسی توربین 
 

 : مصرف یکبار توربینسر

 باال به عدد 50تبدیل رایگان با خرید 

 500/12 کارکرد ساعت 8 حداقل با مصرف یکبار توربین 

 000/13 کارکرد ساعت 8 حداقل با سبز رنگ MHH مصرف یکبار توربین 

 000/14 کارکرد ساعت 8 حداقل TOSI مصرف یکبار توربین 

 000/15 کارکرد ساعت 8 حداقل با TQمدل  JINME مصرف یکبار توربین 

 000/20 کارکرد ساعت 30 حداقل با BEING مصرف یکبار توربین 

 بگیرید تماس کارکرد ساعت 8 حداقل DYMتوربین یکبار مصرف  

 000/30 مخصوص توربین های کوپلینکی و یکبار مصرف تبدیل کوپلینگی 
 . دارد وجود زمان هر در ها قیمت تغییر امکان:  توجه
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 DYMایرموتور 
 

  مدلSKI-301A 

 عالی و عملکرد کیفیت 

 گارانتی 

 
 

 

 
 

 

 : ایرموتور

 )تومان( قیمت مشخصات کاال نام ردیف

 000/90 معمولی ایرموتور 

 CX235 000/105 مدل COXOایرموتور  COXOایرموتور  

 M2 000/120 سری ARC ایرموتور ARC ایرموتور 

 Green-AM 000/125 مدل (Apple Dental) اپل ایرموتور 

 000/140 ویژه( )فروش فیروزدنتال ایرموتور فیروزدنتال ایرموتور 

 000/150 تایوان ساخت EX-203Cمدل  NAC سری NSK ایرموتور 

 EX-203C  000/150مدل  NSKایرموتور  

 SHD 000/189مدل  HTPایرموتور  

 000/200 گارانتی با SKI-301Aمدل  اصل DYM DYM ایرموتور 

 000/260 گارانتی با DTSایرموتور  

 000/300 با گارانتی DELMAایرموتور  

 000/320 چهار سوراخ JINMEایرموتور  

 Mᴨ-40-3 000/330 مدل روسی ایرموتور 

 000/360 گارانتی با NSKایرموتور  

 000/420 چهار سوراخ RUXINایرموتور  

 000/450 آب از داخل TEALTHایرموتور  

 000/480 آب از داخل چهارسوراخ TEALTHایرموتور  

 000/590 گارانتی با 0222Xمدل  MMEایرموتور  

 000/750 آلمان گارانتی با MK DENTALایرموتور  

 000/860 ژاپن با گارانتی  OLYMPIYAایرموتور  

 شرکت قیمت ایران ساخت EX-203 مدل MADADIمددی  ایرموتور 
 . دارد وجود زمان هر در ها قیمت تغییر امکان:  توجه

تومان 000/200قیمت :   

http://www.tajoddin.ir
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 : اندولیفت آنگل

 )تومان( قیمت مشخصات کاال نام ردیف

 CX235C5-12 000/330 مدل COXO 10:1آنگل اندولفت  

 000/350 فایل مخصوص CX235C5-12M مدل COXO 10:1آنگل اندولفت  

 000/410 با گارانتی Green مدل 10:1 فیروزدنتالت اندولیف آنگل 

 000/470  با گارانتی HTP 10:1آنگل اندولیفت  

 000/600 با گارانتی CICADA 10:1آنگل اندولیفت  

 000/650 با گارانتی JINME 10:1آنگل اندولیفت  

 000/700 با گارانتی ED-10 مدل FUTURO 10:1 تاندولیف آنگل 

 بگیرید تماس با گارانتی DTS 10:1ت اندولیف آنگل 
 

 ایمپلنت : -آنگل روتاری 

 CX235C8-13 000/450 مدل COXO 64:1انگل روتاری  

 CX235C6-9 000/375 مدل COXO 20:1انگل ایمپلنت  

 000/450 پوش باتن مدل COXO 20:1انگل ایمپلنت  

 000/520 با گارانتی Green مدل 16:1 فیروزدنتال ایمپلنت آنگل 

 000/560 با گارانتی ایران ساخت Green مدل 20:1 فیروزدنتال ایمپلنت آنگل 

 000/590 فشاری HTP 64:1روتاری  

 000/850 سرامیکی فشاری TEALTH 20:1آنگل ایمپلنت  

 000/890 کشویی ND 4:1آنگل  

 بگیرید تماس با گارانتی DTS 20:1آنگل روتاری  
 

 : )جراحی( مستقیم هندپیس

 CX235-2  000/70 مدل COXO 1:1 هندپیس 

 CX235-2A  000/85 مدل COXO 1:1 هندپیس 

 ARC 1:1 000/90هندپیس  

 Green-SH 000/95 مدل 1:1  (Apple Dentalاپل) هندپیس 

 EX-6B 000/110مدل  NSK 1:1هندپیس  

 000/150 سبک HTPهندپیش  

 000/350 آب از داخل سرامیکی TEALTHهندپیس  

 043X 000/490مدل  MMEهندپیس  

 بگیرید تماس SKI مدل DYM 1:1 هندپیس 
 . دارد وجود زمان هر در ها قیمت تغییر امکان:  توجه
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 : آنگل

 )تومان( قیمت مشخصات کاال نام ردیف

 CX-235-C2-1 000/70 مدل ناخنکی COXO آنگل 

 000/80 ایران ساخت ناخنکی فیروزدنتال آنگل 

 000/80 ناخنکی ARCآنگل  

 000/90 با گارانتی Green-CA-R مدل ناخنکی (Apple Dental) اپل آنگل 

 000/110 بوشی ناخنکی OPTIMA آنگل 

 000/120 ناخنکی بوشی ADSآنگل  

 000/130 تایوان ساخت ECمدل  NAC سری ناخنکی NSK آنگل 

 000/140 ناخنکی Green مدل معمولی DTS آنگل 

 CX-235-C1-4 000/140 مدل فشاری COXO آنگل 

 000/150 ناخنکی HTPآنگل  

 000/155 ناخنکی HYM-40 مدل اصل روسی روسی آنگل 

 000/160 با گارانتی NAC-E مدل فشاری NSKآنگل  

 000/210 گارانتی با بلبرینگی DTSآنگل  

 000/200 با گارانتی SKI-301C مدل فشاری DYM آنگل 

 000/240 گارانتی با ناخنکی Green مدل DTS آنگل 

 000/240 گارانتی با NSKآنگل  

 000/380 ژاپن بوشی ناخنی NDآنگل  

 000/395 با گارانتی 058Eناخنکی مدل  MMEآنگل  

 000/510 بلبرینگی ژاپن با گارانتی OLYMPIYAآنگل  

 000/750 گارانتی با آلمان MK DENTALآنگل  
 

  دنتال فیروز تاندولیف
 

 10:1 باال کیفیت با 

  مدلGREEN 

 گارانتی 

 تحویل رایگان سطح مشهد 

 
 

 
 

 تومان 000/410فقط 
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      GOLD سری      Apple Dental ست اپل دنتال
 

 

 شامل آنگل هندپیس ایرموتور

 )آنگل پوش باتن )فشاری   

 سیستم آب از داخل 

 

 

 : ست نواعا

 )تومان( قیمت مشخصات کاال نام ردیف

 000/250 هندپیس ایرموتور آنگل شامل (Apple Dental) اپل ست 

 000/450 ایرموتور هندپیس سیستم آب از داخلشامل آنگل  (Apple Dental) اپل ست 

 000/600 تیکه توربین آنگل ایرموتور هندپیس 6 ست فیروزدنتال  
 

 : ترومنت هالوازم جانبی اینس

 000/10 مخصوص توربین های آچاری قابل اتوکالو آچار توربین 

 000/15 دو سوراخه استاندارد اتچ منت ایرانی 

 000/20 استاندارد دو سوراخه اتچ منت خارجی 

 000/20 2به  4تبدیل اتچ منت  2به  4کوپلینگ  

 000/20 4به  2تبدیل اتچ منت  4به  2کوپلینگ  

 000/30 مخصوص توربین های کوپلینکی و یکبار مصرف تبدیل کوپلینگی 

 LUBRICAN  000/300/1 چین آنگل عدد یک و توربین دوعدد همزمان روغنکاری 

 LUBRICAN  روغنکاریWOSON 000/600/1 چین آنگل عدد یک و توربین دوعدد همزمان 

 LUBRICAN 000/500/3 تایوان آنگل عدد یک و توربین دوعدد همزمان روغنکاری 
 . دارد وجود زمان هر در ها قیمت تغییر امکان:  توجه

 
 

 آنگل اپل دنتال 
 

 ناخنکی بلبرینگی 

 کیفیت عالی 

تومان 000/450قیمت :   

تومان 000/09قیمت :   

http://www.tajoddin.ir
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 : البراتواری میکروموتور

 )تومان( قیمت مشخصات کاال نام ردیف

 CHINA 000/320 هزار دور 30البراتواری  STRONG204 میکروموتور 

 KOREA 000/390هزار دور  30البراتواری  STRONG204 میکروموتور 

 KOREA 000/450هزار دور گارانتی  30البراتواری  STRONG204 میکروموتور 

 KOREA 000/500 هزار دور 30البراتواری  STRONG207 میکروموتور 

 KOREA 000/500هزار دور  30البراتواری  STRONG210 میکروموتور 

 KOREA 000/550هزار دور  30آرایشی  STRONG207 میکروموتور 

 KOREA 000/400/1هزار دور گارانتی  45البراتواری  STRONG206 میکروموتور 

 000/500/1 البراتواری 780مدل  ROTEXمیکروموتور  

 KOREA 000/000/2هزار دور گارانتی  50البراتواری  STRONG206 میکروموتور 

 JAPAN 000/760/2 البراتوری ناکامورادنتال میکروموتور 

 تماس بگیرید KOREAالبراتواری ساخت  MARATHONمیکروموتور  
 

 :میکروموتور جراحی و موتور ایمپلنت 

 000/670 مخصوص جراحی ساخت کره MARATHONمیکروموتور  

 000/200/1 جراحی با آنگل STRONG207 میکروموتور 

 000/000/3 جراحی ایمپلنت  C-SAILORموتور ایمپلنت  

 000/300/3 چین کامل تجهیزات باجراحی  COXO موتورمیکرو 

 000/500/4 جراحی ایتالیا W&Hمیکروموتور  

 55N.cm 000/850/4جراحی ایمپلنت امکانات کامل  PRETTYموتور ایمپلنت  

 KOREA 000/400/5جراحی ایمپلنت  SAESHIN RPM50000میکروموتور  

 KOREA 000/900/7جراحی ایمپلنت  MARATHONمیکروموتور  

 

 

 STRONGمیکروموتور 
 

  البراتواری مدلSTRONG204 

  کرهساخت 

 

 
 تومان 000/390قیمت : 

 

http://www.tajoddin.ir
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 : اپکس فایندر

 C-ROOT I 000/500مدل  COXOاپکس فایندر  

 000/750 بهمراه پالپ تستر COXOاپکس فایندر  

 V.AC.I  000/300/1اپکس فایندر  

 000/300/1 (ENDODONTIC)مدل  C-SMARTاپکس فایندر  

 000/850/1 ساخت کره NAVIROOTمدل  DIADENTاپکس فایندر  

 000/850/1 روتاری و apex finder قابلیت دارای +C-SMART Iمدل  COXOاپکس فایندر  

 IONYX FRNACE 000/100/2 اپکس فایندر 

 ROOTOR META 000/550/2 اپکس فایندر 

 000/900/2 روتاری و apex finder قابلیت دارای C-SMART IIIمدل  COXOاپکس فایندر  

 IROOT S  DESTI KOREA 000/950/2اپکس فایندر 

 DEMPEX UNITED KINGDOM 000/950/2اپکس فایندر  

 CX-013 000/250/3مدل  YHاپکس فایندر  

 ROOT ZX MORITA JAPAN 000/033/4اپکس فایندر  
 

 روتاری :

 SAESHIN KOREA 000/400/2روتاری  

 MARATHON KEAFIR KOREA 000/600/2روتاری  

 000/650/2 فرانسه NEOLIXروتاری  

 000/950/2 اندومتر پرتابل شارژی سه مد کاری ENDOMAX PLUSروتاری  

 000/905/4 سه مد کاری بیسیم NSK میکروموتورروتاری 

 000/055/6 ایتالیا MINIمدل  ROOT ZXروتاری  
 

 تجهیزات جانبی :

 000/360 چین BEAUTY دستگاه تشخیص پوسیدگی 

 000/850/1 چین BEAUTY اندومیت 

 000/050/2 هفت سرقلم تایوان   BONARTالکترو سرجری  

 000/500/16 تایوان OP-1مدل  BONARTپیزو سروجری  
 

 . دارد وجود زمان هر در ها قیمت تغییر امکان:  توجه
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 :کپسولی  لگاماتوراآم

 )تومان( قیمت مشخصات کاال نام ردیف

 000/385 دیجیتالی کپسولی DB-338مدل  NO NAME 338 لگاماتوراآم 

 000/420 )ارگونومیک( دیجیتالی کپسولی YG100مدل  فیروزدنتال لگاماتوراآم 

 000/480 کپسولی دیجیتال COXO لگاماتوراآم 

 000/480 کپسولی دیجیتال AOSUآمالگاماتور  

 G5 000/575کپسولی مدل  ZONERAYآمالگاماتور  

 000/650 مدل دنتالیوم کپسولی طب آمالگاماتور عاج 

 G6 000/650کپسولی مدل  ZONERAYآمالگاماتور  

 000/680 کپسولی دیجیتال T.P.Cآمالگاماتور  

 G10 000/750کپسولی مدل  ZONERAYآمالگاماتور  

 000/750 مدل دنتالیوم کپسولی دیجیتال  آمالگاماتور عاج طب 

 000/750 دیجیتال ساخت ایرانکپسولی  DENTINEآمالگاماتور  

 000/800 سرعته سه دیجیتالی کپسولی MAXIMAمدل   SUNBURST لگاماتوراآم 

 000/850 کپسولی دیجیتال دو موتوره  آمالگاماتور عاج طب 

 000/930 کپسولی دیجیتال تایوان MONITEXتور اآمالگام 

 000/150/1 کپسولی ایتالیا NORDISKAآمالگاماتور  

 000/450/1 کپسولی ایتالیا DEGOTZENآمالگاماتور  

 SDI Ultramat 2   000/600/1کپسولی  SDIآمالگامتور  

    
 

 :پودری  لگاماتوراآم

 Dentia -3E 000/100/1پودری دیجیتال مدل  آمالگاماتور عاج طب 

 Dentia -3D 000/200/1پودری دیجیتال مدل  آمالگاماتور عاج طب 

 000/300/1 پودری  DENTINEآمالگاماتور  

 000/500/3 پودری برزیل DENTOMATآمالگاماتور  

    
 

 :دوکاره  لگاماتوراآم

 000/650/1 دو کاره دیجیتال  DENTINEآمالگاماتور  

 Dentia-2E 000/650/1دو کاره مدل  آمالگاماتور عاج طب 

 Dentia-2D 000/750/1دو کاره دیجیتال مدل  آمالگاماتور عاج طب 
 . دارد وجود زمان هر در ها قیمت تغییر امکان:  توجه 
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         : بیسیم LED کیور الیت
 ضمانت با LED کیورهای و الیت ( می باشد mw/cm2) 500 شدت میزان کیور برای الزم قدرت حداقل دانید می آیا

 . گردد می عرضه رایگان ای دوره تستو  1200 باالی قدرت تست و

 )تومان( قیمت مشخصات کاال نام ردیف

 000/150 بیسیم HAPPY DENTAL LEDالیت کیور  

 000/150 )فروش ویژه( LED قلمی بیسیم  فیروزدنتال کیور الیت 

 LATTE  000/170مدل  LED بیسیم قلمی COXOالیت کیور  

 A180  000/200مدل  LED قلمی بیسیم A180مدل مدل  LY کیور الیت 

 000/230 )شامل طرح تعویض( LED بیسیم B200مدل  LY کیور الیت 

 000/240 گارانتی با LED بیسیم قلمی DYMالیت کیور  

 DB-686 DELI  000/250مدل  LED بیسیم COXOالیت کیور  

 000/290 )شامل طرح تعویض( LEDبیسیم  LCDمد نشانگر  4با  01-08مدل  LY کیور الیت 

 USB17 000/300مدل  JERRYالیت کیور  

 LED  000/350 بیسیم الیت کیور چینی 

 000/450 با چهار مد کاری CL37مدل  LED بیسیم JERRYالیت کیور  

 000/450 مدل پنگوئن LED بیسیم قلمی COXOالیت کیور  

 000/480 )قیمت شرکت(  LED بیسیم D مدل WOODPECKER کیور الیت 

 LED 000/650 بیسیم PREMIUMPLUSالیت کیور  

 000/650 با چهار مد کاری 37Hمدل  LED بیسیم JERRYالیت کیور  

 KOERA 000/750بیسیم  DIADENT LEDالیت کیور  

 TAIWAN 000/800بیسیم  L-3مدل  BONART LEDالیت کیور  

 TAIWAN 000/100/1بیسیم  MOTION LEDالیت کیور  

 TAIWAN 000/200/1بیسیم  L5مدل  BONART LEDالیت کیور  

 KOERA 000/200/1بیسیم  VERICOM LEDالیت کیور  

 TAIWAN 000/250/1بیسیم الیت متر   GT1200مدل  MONITEX LEDالیت کیور  

 LED 000/600/1بیسیم  696مدل  LITEXالیت کیور  

 LED 000/800/2بیسیم  TURBO 696مدل  LITEXالیت کیور  
 . دارد وجود زمان هر در ها قیمت تغییر امکان:  توجه

 

 

 

 

 

 طرح تعویض الیت کیور :

 تومان 000/90الیت کیور کارکرده و حتی معیوب و خراب خود را تحویل دهید و 

 محدود( تعداد و مدل) تخفیف بگیرید . LEDدر خرید الیت کیور 
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 الیت کیور )سایر( :

 000/200 مخصوص نصب در داخل یونیت LED الیت کیور داخلی 

 000/330  المپ هالوژن معمولی 3H کیور الیت 

 LED 000/425 وات سیمی SAAB 7الیت کیور  

 LED 000/550 وات سیمی SAAB 9الیت کیور  

 000/750 المپ هالوژن معمولی 680Aمدل  LITEXالیت کیور  

 LED 000/750قلمی  695مدل  LITEXالیت کیور  

 000/900/1 مخصوص نصب در داخل یونیت LED الیت کیور فارو 
 

 بلیچینگ :

 000/600/1 پایه کامل چین M66بلیچینگ  

 000/900/1 دیجیتال نصب رو یونیت M208Bبلیچینگ  

 000/500/2 تایوان B.T COOLمدل  APOZAبلیچینگ  

 000/750/2 دیجیتالی با قابلیت نصب رو یونیت Bسری  C-BRIGHTبلیچینگ  

 000/250/5 بهمراه پراب الیت کیور و پایه 686مدل  LITEXبلیچینگ  
 

 ( :الیت متر) رادیومتر

 000/250 میلی وات 3000تا  رادیومتر معمولی 

 000/320 دیجیتال حرفه ای LM-100مدل  MONITEXرادیومتر  

 تماس بگیرید دیجیتال حرفه ای رادیومتر  
 . دارد وجود زمان هر در ها قیمت تغییر امکان:  توجه

 

  01-08 مدل LIANG YAالیت کیور 
 

 با قدرت باال LEDالیت کیور بیسیم 
 

 LED 7 قدرتمندW 

 عالی عملکرد با آمپر میلی 2200 باتری 

 2000 الی 1200 بین کیور شدت 

 (کاری مد چهار)  کامل امکانات با 

 رایگان ای دوره تست 

 نمایش صفحه LCD 

 تومان 000/290قیمت :  
 تومان 000/200 طرح تعویض :

 

http://www.tajoddin.ir
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 : ر(لا)پیزو اسک جرمگیر

 )تومان( قیمت مشخصات کاال نام ردیف

 000/450 پیزو مخصوص نصب در داخل یونیت جرمگیر داخلی 

 000/550 نوری پیزو مخصوص نصب در داخل یونیت نوری جرمگیر داخلی 

 000/550 تجهیزات و امکانات کامل iscale2مدل  YHجرمگیر  

 000/550 داخل یونیتی C2 مدل SKLجرمگیر  

 000/640 قلمسر 6 + کامل ست بهمراه DTE-D5 مدل نوری WOODPECKER جرمگیر 

 تماس بگیرید داخل یونیتی هندپیس نوری C2 مدل SKLجرمگیر  

 000/670 و امکانات باال کامل ست SHEL-E.LED مدل نوری XPEDENT جرمگیر 

 000/700 ست کامل VRNجرمگیر  

 تماس بگیرید داخل یونیتی سه کاره C3 مدل SKLجرمگیر  

 تماس بگیرید هندپیس معمولی K3 مدل SKLجرمگیر  

 P5 000/800مدل  BAOLAIجرمگیر  

 تماس بگیرید داخل یونیتی هندپیس نوری سه کاره C3 مدل SKLجرمگیر  

 تماس بگیرید هندپیس نوری K3 مدل SKLجرمگیر  

 000/950 ست کامل و امکانات باال لمسی Angel K3مدل  Great STARجرمگیر  

 000/000/1 ست کامل تایوان ROLENCEجرمگیر  

 000/100/1 تایوان P6مدل  BONARTجرمگیر  

 000/650/1 سرقلم انتخابی 5سرقلم و  3همراه  SCALEX GLIDEجرمگیر  
 . دارد وجود زمان هر در ها قیمت تغییر امکان:  توجه

 

 Great STAR نوری جرمگیر

 فایبر اپتیک کویترن Great STAR  مدلK3 

 هوشمند پیزو الکترونیک 

 تنظیم خودکار فرکانس 

  دارای سه مدSCALING  وPERIO  وENDO 

 صب آسان و راحتن 

 تجیهزات کامل 

 )فول تاچ )لمسی 

 قابلیت کارکرد بدون پدال 

 گارانتی 

 
 تومان 000/950قیمت : 
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 ل حمل )پرتابل( :ساکشن قاب

 )تومان( قیمت مشخصات کاال نام ردیف

 000/270 تک شیشه ایرانی رومیزی ساکشن مکسی 

 000/260 تک شیشه ایرانی رومیزی HSPساکشن  

 000/380 رومیزی تک مخزن  7E-Aمدل  YUWELLساکشن  

 000/430 رومیزی تک مخزن  7E-Cمدل  YUWELLساکشن  

 000/500 شیشه موتور ایرانی بدنه فایبرگالستک  ساکشن سیوارد الماس 

 000/560 پرتابل دو مخزن شیشه ای  7A-23Dمدل  YUWELLساکشن  

 000/680 پرتابل دو مخزن شیشه ای  7A-23Bمدل  YUWELLساکشن  

 000/800 دو شیشه موتور ایرانی بدنه فایبرگالس ساکشن سیوارد الماس 

 000/500/1 آلمانی بدنه فایبرگالس دو شیشه موتور ساکشن سیوارد الماس 

 000/700/1 تک شیشه ایتالیا ساکشن کامی 

 000/700/3 ایتالیا T40مدل  TECHNOGAZساکشن  
 

 : و سایر ساکشن مرکزی

 000/120 یونیت در نصب مخصوص هوایی ساکشن 

 000/140 یونیت در نصب مخصوصبهمراه کلید  هوایی ساکشن 

 000/550/1 تخلیه اتومات ایرانتک یونیت  SP1ساکشن  

 000/750/1 ایگزین ساکشن آبی ، خروجی مستقیم فاضالبج STSساکشن جراحی  

 000/900/1 تک یونیته ساکشن جراحی 

 000/350/2 دو یونیت تخلیه اتومات ایران SP2ساکشن  

 000/500/3 مرکزی دو یونیت چین WOSONساکشن جراحی  

 000/950/3 دو یونیته X01—Dمدل  JUNWEIساکشن  

 000/800/4 مرکزی دو یونیت کره DEMEGAساکشن  

 000/900/4 ایتالیا ASPINA جراحی  EKOMساکشن  

 000/800/5 مرکزی دو یونیت ایتالیا EUROCOMPRESORساکشن  

 000/800/6 مرکزی سه یونیت کره DEMEGAساکشن  

 000/900/8 یونیت کره 4مرکزی  DEMEGAساکشن  
 

 تجهیزات جانبی ساکشن :

 000/25 کوچک کلید دار بزاق کش آلومینیومی 

 000/35 بزرگ کلید دار بزاق کش آلومینیومی 
 . دارد وجود زمان هر در ها قیمت تغییر امکان:  توجه
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 DYMگوتا کاتر 

 

 چهار سر قابل اتوکالوبا  عملکرد عالی 

  میلی آمپری 2200باتری قابل شارژ 

  : درجه 260حداکثر دما 

 

 

 ایرفلو :

 )تومان( قیمت مشخصات کاال نام ردیف

 000/75 بدنه رنگی DB-828-3مدل  ایرفلو 

 000/130 تجهیزات کامل بهمراه پودر  DB-828مدل  ایرفلو  

 000/150 تجهیزات کامل ایرفلو 

 000/180 تجهیزات کامل B2مدل  ایرفلو 

 000/850 تجهیزات کامل PROPHY-AP IIمدل  Apozaدستگاه ایرفلو  
 

 گوتا کاتر:

 000/100 بیسیم با چهار قلم قابل اتوکالو COXOگوتا کاتر  

 000/120 بیسیم با چهار قلم قابل اتوکالو  NO NAME رنگیگوتا کاتر  

 000/170 بیسیم با چهار قلم قابل اتوکالو و گارانتی DYMگوتا کاتر  

 000/175 بیسیم با چهار قلم قابل اتوکالو و گارانتی ANTگوتا کاتر  

 000/290 تک هندپیس گوتاکاتر عاج طب 

 000/420 دو هندپیس گوتاکاتر عاج طب 
 

 : اولتراسونیکتمیز کننده 

 000/350 )فروش ویژه(دیجیتالی لمسی  لیتری CODISON 5/2 اولتراسونیک 

 000/400 دیجیتالی لیتری CD-4820 5/2 اولتراسونیک 

 000/500 دیجیتالی لیتری CLEAN 30 3 اولتراسونیک 

 000/550 لیتری CODISON 3 اولتراسونیک 

 000/900 لیتری  CODISON 6 اولتراسونیک 

 000/900 لیتری CLEAN 50 5التراسونیک  

 000/250/1 لیتری ساخت ایران DENTINE 5/3 اولتراسونیک 

 000/186/3 ایتالیا EUROSONIC 4Dاولتراسونیک  

 000/550 دیجیتالی لیتری CRISTOFOLI 5/2اولتراسونیک  
 . دارد وجود زمان هر در ها قیمت تغییر امکان:  توجه 

تومان  000/017قیمت :   
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 :و مانیتور  دهانی داخل دوربین

 )تومان( قیمت مشخصات کاال نام ردیف

 AV  000/250 تلویزیون به مستقیم اتصال ORAL CAMERA No nameمدل  

 000/400 تلویزیون و کامپیوتر با بیسیم ارتباط ORAL CAMERA No nameمدل  

 000/950 ارتباط با کامپیوتر بهمراه جوی استیک CAMMYدوربین داخل دهانی  

 000/980 اینچ حافظه یک گیگ 3دارای مانیتور  T.P.C دهانی داخل دوربین 

 000/000/1 پرتابل با مانیتور روی دوربین دوربین داخل دهانی 

 000/200/1 مانیتور کوچیک بهمراه دوربین داخل دهانی  B.M99 مجموعه دوربین و مانیتور 

 000/250/1 فظه یک گیگحااینچ  12بهمراه مانیتور رومیزی  SUPERCAMدوربین داخل دهانی  

 000/350/1 بهمراه مانیتور رومیزی ORAL-E  دوربین داخل دهانی 

 000/400/1 بسیم با حافظه و مانیتور کوچک MLG دهانی داخل دوربین 

 SUPER CAM IO1 000/650/1دوربین  

 000/700/1 اینچ بهمراه دوربین داخل دهانی  17مانیتور  مجموعه دوربین و مانیتور 

 reader-x 000/750/1قابلیت  با بیسیم SUPERCAMدوربین داخل دهانی  

 000/850/1 مانیتور تلویزیونی بهمراه دوربین داخل دهانی  مجموعه دوربین و مانیتور 

 000/950/1 دهانی بیسیم اینچ بهمراه دوربین داخل 17مانیتور  مجموعه دوربین و مانیتور 

 000/200/2 مانیتور فول پورت با بازو و دوربین با امکانات کامل اینچ 17کیت دوربین و مانیتور  

 000/100/3 مگاپیکسل 2بیسیم بهمراه مموری رزولیشن  Good Dr’s دهانی داخل دوربین 

 000/500/3 بیسیم با کیفیت فوق العاده KODAKدوربین داخل دهانی  
 

 : مانیتور

 000/900 رنگ سفید مخصوص دندانپزشکی TOYEمانیتور  

 000/100/1 فول امکانات رنگ سفید مخصوص دندانپزشکی  اینچ 15مانیتور  

 000/200/2 مانیتور فول پورت با بازو و دوربین با امکانات کامل اینچ 17کیت دوربین و مانیتور  
 

 : )نصب بر روی یونیت(پایه مانیتور 

 000/90 بدنه پالستیکی بازو مانیتور 

 000/120 استخوانی پایه مانیتور 

 000/150 بدنه فلزی بازو مانیتور 

 000/250 چینی پایه مانیتور 

 000/350 مخصوص یونیت دنتوس بازو مانیتور 

 000/400 طرح کاوو پایه مانیتور 
 . دارد وجود زمان هر در ها قیمت تغییر امکان:  توجه
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  :دیواری  رادیوگرافی

 )تومان( قیمت مشخصات کاال نام ردیف

 AC 000/850/6دیواری مدل iRAY 2 مدل  YHرادیوگرافی  

 AC 000/500/7دیواری مدل  VIVI رادیوگرافی 

 000/800/9 بهمراه بازوی اوریجینال ایتالیا ACدیواری  ORIX 70KVرادیوگرافی  

 000/450/10 بازوی دیجیتال ایتالیا ACدیواری  DEGOTZEN 70KVرادیوگرافی  

 000/300/11 بهمراه بازوی اوریجینال ایتالیا DCدیواری  ORIX 70KVرادیوگرافی  

 ACTEON SATELEC 000/800/11دیواری  X-Mind ACرادیوگرافی  

 ACTEON SATELEC 000/800/12دیواری  X-Mind DCرادیوگرافی  

 000/000/14 فرانسه DCدیواری  KODAK 70KVرادیوگرافی  

 ACTEON SATELEC 000/800/15دیواری  X-Mind UNITYرادیوگرافی  

 000/000/22 فنالند DCدیواری  SOREDEX 70KVرادیوگرافی  

 تماس بگیرید بازوی دیجیتال ایتالیا DCدیواری  DEGOTZEN 70KVرادیوگرافی  

    
 

 :پرتابل  رادیوگرافی

 000/900/5 ایستاده پایه با کامل BEAUTY رادیوگرافی 

 000/450/6 پرتابل ساخت ایران بهمراه پایه دوشکن FRX 70KVرادیوگرافی  

 000/950/6 پرتابل ساخت ایران بهمراه پایه سه شکن FRX 70KVرادیوگرافی  

 000/900/7 ایرانیپرتابل بهمراه پایه و تایمر  KAVO 70KVرادیوگرافی  

 000/500/8 و ریموت صندلی همراه پایهبهمراه  کامل PRETTYرادیوگرافی  

 000/300/9 پرتابل بهمراه پایه و تایمر اوریجینال برزیل KAVO 70KVرادیوگرافی  

 000/500/9 پرتابل ایتالیا بهمراه پایه سه شکن  BLUE-Xرادیوگرافی  

 000/300/10 بهمراه بازوی اوریجینال ایتالیا ACپرتابل  ORIX 70KVرادیوگرافی  

 000/950/10 ایتالیا ACپرتابل  DEGOTZEN 70KVرادیوگرافی  

 000/800/11 بهمراه بازوی اوریجینال ایتالیا DCپرتابل  ORIX 70KVرادیوگرافی  

 ACTEON SATELEC 000/300/12پایه دار  X-Mind ACرادیوگرافی  

 000/500/12 ایتالیا DCپرتابل  DEGOTZEN 70KVرادیوگرافی  

 ACTEON SATELEC 000/300/13پایه دار  X-Mind DCرادیوگرافی  

 000/800/14 فرانسه DCپرتابل  KODAK 70KVرادیوگرافی  

 x-mind unity 000/800/14مدل  DEGOTZEN 70KV DCرادیوگرافی  
 . دارد وجود زمان هر در ها قیمت تغییر امکان:  توجه
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HANDRAY (وایرلس رادیوگرافی ): 

 )تومان( قیمت مشخصات کاال نام ردیف

 DC 000/900/5مدل  BEAUTY 60KV رادیوگرافی 

 DIGIMED 60KV  مدلDIOX602 DC 000/800/7 کره 

 PORT-X-II 60KV  مدلDC 000/100/8 کره 

 PROX 60KV  مدلDC 000/700/8 کره 

 REXTAR-X 60KV  مدلDC 000/250/9 کره 

 DX3000L 60KV  مدلDC 000/800/11 

 ADX4000W 60KV  مدلDC  000/000/40 بهمراه مانیتور و ارتباط بیسیم 
 

 ( و پشتیبانی کامل  ) با نصب و آموزش رایگاناسکنر فسفر پلیت : 

 000/500/27 ساخت تایوان APIXIAفسفر پلیت  

 000/500/34 فرانسه PSPسنسور وایرلس  ACTEON 10فسفر پلیت  

 000/800/34 سنسور فنالند 6بهمراه  NEW OPTIMEمدل  SOREDEXفسفر پلیت  

 000/500/36 سنسور فنالند 10بهمراه  OPTIME UVمدل  SOREDEXفسفر پلیت  

    
 

RVG : ( و پشتیبانی کامل  ) با نصب و آموزش رایگان 

 RVG 000/500/7 هندی 

 Fussen  کابل مستقیمCMOS 000/500/10 

 DIGIMED  مدلDVS-100  تکنولوژیCMOS 000/200/11 کره 

 VATECH  سیستمCMOS  000/800/11 فیبرنوری کره 5/1سایز 

 MDX3  مدلrx4  000/800/12 ضد ضربه ضد آب 1سایز 

 SIGNUS  مدلPLUS 000/000/13 

 FONA  مدلSCHICK    USA 000/000/14 

 SIGNUS  مدلRAY 000/500/14 

 SOPIX ACTEION SOPRO 000/000/15 

 DR.SUNI PLUSE USA  سیستمCCD  000/500/15 2سایز 

 KODAK CARESTREAM 5200 000/000/17 فرانسه 

 DR.SUNI RAY USA  سیستمCMOS  000/800/16 2سایز 

 HANDY  تکنولوژیCMOS بگیرید تماس 

 RX4 بگیرید تماس ضد آب با طول عمر باال 
 . دارد وجود زمان هر در ها قیمت تغییر امکان:  توجه
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   RVG KODAK     
 

 کداکفروش ویژه آر وی جی 
 

 مشخصات :

 کمپانی محصول Carestream 5200 مدل 

 آب ضد 

 1920×1440 عالی رزولیشینبا  2 سایز سنسور 

 پذیر انعطاف و شده سازی مقاوم اتصالی کابل  

 گرد های کناره با ویژه طراحی  

 نوع از سنسور کمک به تصاویر باالی بسیار کیفیت CMOS 

 آسان کاربری با افزاری نرم دارای 

 تصاویر انتقال باالی سرعت  

 نوری فیبر تکنولوژی 

 فرانسه ساخت 

 گارانتی 

 تاریکخانه :

 000/90 تاریکخانه پرشیا دنتال تاریکخانه پرشیا دنتال 

 000/100 تاریکخانه لوبر تاریکخانه لوبر 

 MINAMEL  000/300 تاریکخانه  MINAMEL تاریکخانه 

 LED 000/300ولت نور  3تغذیه  فایبرگالس عاج طب  تاریکخانه 

 000/650 سه ظرف شفاف آستین دیافراگمی DENTEXتاریکخانه  

 TECNOGAZ RAY 000/918 تاریکخانه TECNOGAZ RAY تاریکخانه 

 PROCESSOR 000/900/1تاریکخانه  PROCESSORتاریکخانه  
 

 :پاروان و روپوش 

 000/780 تیکه 3ساده  پاروان پرشیا دنتال 

 000/800 تیکه 3چرمی  پاروان پرشیا دنتال 

 000/850 1.1سرب  چرمی سه تیکه پاروان سربی 

 000/950 تیکه 5چرمی  پاروان پرشیا دنتال 

 000/295 0.5سرب  روپوش سربی 

 000/95 0.5سرب  ساده تیروئید بند سربی 

 000/95 0.25سرب  محصول عاج طب لبه دار تیروئید بند سربی 
 . دارد وجود زمان هر در ها قیمت تغییر امکان:  توجه

 قیمت :

  تومان 000/000/17 
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 اطلس کمپرسور : )پیشنهاد ویژه(شرکت ( OIL FREEکمپرسور  بدون روغن )

 )تومان( قیمت مشخصات کاال نام ردیف

 000/945 وات بهمراه فیلتر رگوالتور 550لیتری افقی  ATLAS COM CO 30کمپرسور  

 000/050/1 وات بهمراه فیلتر رگوالتور 750لیتری افقی  ATLAS COM CO 40کمپرسور  

 000/125/1 رگوالتور وات بهمراه فیلتر 550لیتری عمودی  ATLAS COM CO 30کمپرسور  

 000/230/1 رگوالتور وات بهمراه فیلتر 750لیتری عمودی  ATLAS COM CO 40کمپرسور  

 000/875/1 وات بهمراه فیلتر رگوالتور 1500لیتری افقی  ATLAS COM CO 80کمپرسور  

 000/055/2 رگوالتور وات بهمراه فیلتر 1500لیتری عمودی  ATLAS COM CO 80کمپرسور  
 

 سرمایش : شرکت (OIL FREEکمپرسور  بدون روغن )

 000/350/1 لیتری افقی 40وات مخزن  800موتور  کمپرسور سرمایش 

 000/450/1 لیتری افقی 80وات مخزن  800موتور  سرمایش کمپرسور 

 000/950/1 لیتری افقی 80وات مخزن  1600موتور  کمپرسور سرمایش 

 ( شرکت فیروزدنتال :OIL FREEکمپرسور  بدون روغن )

 000/200/1 وات  840لیتری عمودی  40 کمپرسور لیزا 

 000/700/1 لیتری 50وات  1200دو یونیت  BAUTYکمپرسور  

 000/800/2 3×550لیتری سه یونیته موتور  80 کمپرسور فیروزدنتال 

 000/200/3 3×750لیتری سه یونیته موتور  80 کمپرسور فیروزدنتال 
 

 : سایر تولید کننده ها (OIL FREE) بدون روغن کمپرسور 

 000/400/1 وات چین 750تک یونیت بدون روغن  FOJYکمپرسور  

 000/450/1 لیتری 40تک یونیت بدون روغن  کمپرسور آریان 

 000/500/1 چینتک یونیت بدون روغن  NTKکمپرسور  

 000/550/1 تک یونیت بدون روغن چین  MAXAIRکمپرسور  

 000/750/1 دو یونیت بدون روغن کمپرسور آریان 

 000/900/1 دو یونیت  ELUANکمپرسور  

 000/200/2 وات اینورتر بدون روغن چین 1500دو یونیت  IMENکمپرسور  

 000/430/2 دو یونیت بدون روغن چین FOJYکمپرسور  

 000/500/2 لیتری دو موتور بدون روغن چین 60دو یونیت   MAXAIRکمپرسور  

 000/800/2  تک یونیت بدون روغن برزیل  SCHULZکمپرسور  

 000/200/3 چهار یونیت  ELUANکمپرسور  

 000/700/3 وات اینورتر بدون روغن چین 2400چهار یونیت  IMENکمپرسور  
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 000/200/4  دو یونیت بدون روغن برزیل  SCHULZکمپرسور  

 000/200/5 دو یونیت بدون روغن زیمنس آلمان EKOMکمپرسور  

 000/600/5 سه یونیت ایتالیا GENTILINکمپرسور  

 000/800/7 سه یونیت بدون روغن زیمنس آلمان EKOMکمپرسور  

 000/900/7 سه یونیت درایر دار ایتالیا GENTILINکمپرسور  

 000/500/9 چهار یونیت بدون روغن زیمنس آلمان EKOMکمپرسور  

 000/800/10 زیمنس آلمانسه یونیت بهراه درایر بدون روغن  EKOMکمپرسور  
 

 : و تسمه ای کمپرسور یخچالی

 000/300 بخار افقی یخچالی یک چهارم اسبموتور  لیتری 10کمپرسور سرمایش  289

 000/430 اسب بخار 2موتور  معمولی بدون تسمه  لیتری 50کمپرسور سرمایش  290

 000/650 اسب بخار افقی 1موتور یخچالی  لیتری 30کمپرسور سرمایش  291

 000/720 اسب بخار افقی 1موتور یخچالی  لیتری 40کمپرسور سرمایش  292

 000/750 عمودیاسب بخار  5/1موتور یخچالی بی صدا  لیتری 40کمپرسور ایرانا  293

 000/800 اسب بخار افقی 5/1موتور یخچالی  لیتری 40کمپرسور سرمایش  294

 000/950 اسب بخار عمودی 5/1موتور یخچالی بی صدا  لیتری 40کمپرسور سرمایش  

 000/050/1 اسب بخار  2موتور یخچالی بی صدا  لیتری 80کمپرسور سرمایش  

 000/050/1 اسب بخار عمودی 2موتور یخچالی بی صدا  لیتری 50کمپرسور سرمایش  

 000/450/1 اسب بخار با فیلتر رگوالتور کامل 5/1یخچالی بی صدا  لیتری 50کمپرسور سرمایش  

 000/200/4  سه یونیت موتور تسمه ای برزیل  SCHULZکمپرسور  
 

 تجهیزات جانبی کمپرسور :

 000/200 )فروش ویژه(درایر بهمراه فیلتر  فیلتراسیون کامل توانا جم 295

 تماس بگیرید درایر بهمراه فیلتر و رگوالتور کامل فیلتراسیون کامل توانا جم 

 000/600 درایر بهمراه فیلتر و رگوالتور کامل فیلتراسیون کامل سرمایش 296

 000/600 فن 2مخصوص کمپرسور اگوستیک بهمراه  MDFقاب  297
 . دارد وجود زمان هر در ها قیمت تغییر امکان:  توجه

 

 نمایندگی فروش کمپرسورهای شرکت سرمایش
 

 

 

 

سرمایش  شرکتکمپرسورهای یخچالی نظیر کم ازکیفیت کامل برای اطمینان

 شود. می گرفته پس رضایت عدم درصورتتا دو هفته  ازفروش پس
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 وش مگاونمایندگی فروش محصوالت کا
 

 )قیمت شرکت( :فور 

 )تومان( قیمت مشخصات کاال نام ردیف

 000/420 لیتری تایمردار استیل 27  شفا فور 

 000/480 لیتری تایمردار استیل 40  شفا فور 

 000/520 لیتری تایمردار استیل 55  شفا فور 

 000/700 لیتری تایمردار استیل 35 فور کاووش مگا 

 000/880 لیتری دیجیتال استیل 35 فور کاووش مگا 

 000/950 استیللیتری تایمردار  55 فور کاووش مگا 

 000/400/1 فن دار استیل PIDلیتری هوشمند  55 فور کاووش مگا 
 

  :)سایر(  اتوکالو
 )ویژه مشهد( رایگان نصب و حمل نقل با

 000/100/2 گارانتی بالیتری درب از باال بهمراه تایمر  10 مگا کاووش اتوکالو 

 000/700/2 لیتری استیل دیجیتال 25 اتوکالو الماس 

 000/150/3 لیتری دیجیتال تمام استیل 25 مگا کاووش اتوکالو 

 000/600/4 لیتری دیجیتال درب برقی مناسب بانوان 25 مگا کاووش اتوکالو 

 000/200/5 )خشک کن دار( Nلیتری دیجیتال کالس  18 مگا کاووش اتوکالو 

 بگیرید تماس درب از باال CLASSIC 2100مدل  PRESTIGE اتوکالو 

 

 GETIDY اتوکالو
 

 18  لیتری کالسB سری JY 

 4 کاری سیکل 

 دو مخزن آب مجزا 

  نمایشگرLED 

 کاربری آسان 

 مورد تائید وزارت بهداشت 

 

 

 

تومان 000/200/8قیمت :   

 شامل طرح تعویض    GETIDYاتوکالو  فروش ویژه 
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 : Bلیتری و کوچکتر کالس  18اتوکالو 

 )ویژه مشهد( رایگان نصب وحمل نقل  با

 )تومان( قیمت مشخصات کاال نام ردیف

 B 000/500/7 کالس لیتری 18 اتوکالو طب زمان کیان 

 000/800/7 )درب اتومات( B کالسلیتری دیجیتال  18 مگا کاووش اتوکالو 

 000/200/8 چین B کالس لیتری GETIDY 18 اتوکالو 

 B  000/850/8کالس  CX-025مدل  بیوتی P&Tاتوکالو  

 000/200/9 )اتوکالو سریع( B کالسلیتری دیجیتال  18 مگا کاووش اتوکالو 

 000/500/12 لیتری ایتالیا TRIDENT 17اتوکالو  

 000/800/12 ایتالیا Bلیتری کالس  ZETACLAVE 18اتوکالو  

 000/800/12 ایتالیا STERILINEمدل  Bلیتری کالس  DENTAL X 18اتوکالو  

 000/000/13 ایتالیا DIMINA PLUSمدل  Bلیتری کالس  DENTAL X 18اتوکالو  

 000/300/13 ایتالیا AQUARIUSمدل  Bلیتری کالس  DENTAL X 18اتوکالو  

 B 000/800/13لیتری کالس  ZHERMACK 18اتوکالو  

 B 000/500/13لیتری کالس  COMINOX 18اتوکالو  

 000/800/14 ایتالیا B کالس وبر اشترن مدل لیتری STERNWEBER 17 اتوکالو 

 000/260/15 ایتالیا B کالس E9MED مدل لیتری EURONDA 18  اتوکالو 

 000/500/16 ایتالیا Bلیتری کالس  MOCOM 17اتوکالو  

 000/360/16 ایتالیا B کالس B-EVO مدل لیتری TECHNOGAZ 18  اتوکالو 

 بگیرید تماس B کالس LINA مدل لیتری W&H 18 اتوکالو 
 . دارد وجود زمان هر در ها قیمت تغییر امکان:  توجه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 خود را تحویل دهید و خراب اتوکالو قدیمی و حتی معیوب

 Bکالس  و یک میلیون تومان در خرید اتوکالو

 با گارانتی و تائید وزارت بهداشت تخفیف بگیرید.
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 : Bلیتری و بزرگتر کالس  22اتوکالو 

 )ویژه مشهد( رایگان نصب وحمل نقل  با

 )تومان( قیمت مشخصات کاال نام ردیف

 B 000/800/7 کالس لیتری 23 اتوکالو سپید دنتال 

 B 000/500/8 کالس لیتری 23 اتوکالو طب زمان کیان 

 B 000/900/8لیتری کالس  RUNYES 22اتوکالو  

 000/200/9 چین ساخت B کالس لیتری GETIDY 23 اتوکالو 

 B  000/500/10 کالس Q70Bمدل  لیتری HATMED 23اتوکالو  

 000/800/10 ایران Bکالس  206لیتری مدل  DENTINE 22اتوکالو  

 000/500/15 ایتالیا B کالس لیتری W&H 22 اتوکالو 

 B 000/500/16لیتری کالس  COMINOX 24اتوکالو  

 000/000/18 ایتالیا B کالس لیتری TECHNOGAZ 24  اتوکالو 

 000/500/18 ایتالیا Bلیتری کالس  MOCOM 24اتوکالو  

 000/770/18 آلمان Bلیتری کالس  MELAG 22اتوکالو  

 بگیرید تماس B کالس وبر اشترن مدل لیتری STERNWEBER 22 اتوکالو 
 

 پک( :دستگاه بسته بندی کاغذ استریل )

 000/550 بسته بندی کاغذ استریل  دستگاه پک 

 000/590 بسته بندی کاغذ استریل چین RUNYESدستگاه پک  

 000/050/1 بسته بندی کاغذ استریل ایران ARVANDSEAL دستگاه پک  
 

 دستگاه آب مقطرگیری :

 000/450 لیتر 5/1ظرفیت  DRINKمدل  دستگاه آب مقطرگیری  

 MOCOM 000/850مدل  دستگاه آب مقطرگیری  

 EURONDA 000/930مدل  دستگاه آب مقطرگیری  
 

 برای آنکه به عملکرد اتوکالو و فرآیند استرلیزاسیون اطمینان حاص کنید .  اتوکالو :اندیکاتور )نشانگر( 

 000/70 ساخت ترکیه عددی( 250) 6 کالسشیمیایی  STERISTAR اتوکالو نشانگر 

 000/80 عددی( 200) 6 کالسشیمیایی  KIMS اتوکالو نشانگر 

 000/100 عددی( 250) ای مرحله سه 6 کالسشیمیایی  KIMS اتوکالو نشانگر 

 000/300 مخصوص فور عددی( 500) 4 کالس شیمیایی CHEMDYE اتوکالو نشانگر 

 بگیرید تماس برچسب دار عددی( 250) 6 کالسشیمیایی  INTEGRONنشانگر اتوکالو  
 . دارد وجود زمان هر در ها قیمت تغییر امکان:  توجه
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 کابینت :

 )تومان( قیمت مشخصات کاال نام ردیف

 000/350 هوایی )متری( MDFکابینت  کابینت چکاوک 

 000/627 یک متری فلزی کابینت اکباتان 

 MDF 000/726کابینت  کابینت اکباتان 

 000/750 زمینی )متری( MDFکابینت  کابینت چکاوک 

 000/880 "های گالس"درب  MDFکابینت  کابینت اکباتان 

 000/860 تمام هایگالس DECOکابینت  
 

 روتور :

 000/470 کشو فلزی 4 روتور اکباتان 

 000/490 درب و رویه معمولی پایه لوله ای M4چهارکشو  M4روتور چکاوک  

 MDF  000/572کشو  4 روتور اکباتان 

 CNC 000/590پایه  MDFچهارکشو بدنه  H4روتور چکاوک  

 000/590 کشو 5تمام هایگالس  DECOروتور  

 000/600 "های گالس"درب  MDFکشو  4 روتور اکباتان 

 CNC 000/690بهمراه سینی پایه  MDFچهارکشو بدنه  HT4روتور چکاوک  

 CNC 000/690پایه  MDFشش کشو بدنه  H6روتور چکاوک  

 CNC 000/690رویه شیشه نشکن پایه  MDFچهارکشو بدنه  HG4روتور چکاوک  
 

 سرویتور :

 000/450 طبقه بهراه پریز و جای پدال 3فلزی  سرویتور اکباتان 

 000/490 جای پدالطبقه بهراه پریز و  3فلزی  B3سرویتور  

 000/520 همراه پریزطبقه ب 3 شیشه ای G3سرویتور  

 000/570 طبقه بهراه پریز و جای پدال 4فلزی  B4سرویتور  

 000/650 طبقه بهراه پریز و جای پدال 3شیشه ای  سرویتور اکباتان 

 000/690 طبقه با قابلیت تنظیم طبقات 3فلزی  C3سرویتور  
 

 ترالی و سایر :

 000/450 کلین باکسل هوایی کلیت باکسل چکاوک 

 000/060/1 دنتوس Fمدل  ترالی مدیکال 

    
 . دارد وجود زمان هر در ها قیمت تغییر امکان:  توجه
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 )قیمت شرکت( : صندلی شرکت فیروز دنتال یونیت

 )تومان( قیمت مشخصات کاال نام ردیف

 000/400/8 شلنگ از پایین بهمراه مخزن آب یونیت ایلیا 

 000/900/10 شلنگ از باال V1000مدل مدل  SIGER یونیت فیروز 

 000/950/13 شلنگ از پایین Bestیونیت صندلی  BESTیونیت  

 000/950/15 یونیت صندلی طب زمان U100مدل  SIGER یونیت طب زمان 

 000/950/16  شیلنگ از باال BAUTY یونیت 

 000/950/18 شلنگ از باال S30مدل  SIGER یونیت کیان 

 000/500/28 تجهیزات کامل S90مدل  SIGER یونیت 

 000/000/45 شلنگ از باال ساخت فنالند تجهیزات کامل FIMETیونیت  
 

 )قیمت شرکت( یونیت آژاکس : 

 000/000/13 شلنگ از پایین 803مدل  یونیت آژاکس 

 000/500/13 شلنگ از باال 803مدل  یونیت آژاکس 

 000/000/16 شلنگ از پایین 806مدل  یونیت آژاکس 

 000/500/16 شلنگ از باال 806مدل  یونیت آژاکس 
 

 )قیمت شرکت( فخر سینا :

 000/600/17 مخصوص ارتودنسی با سیستم تک اینسترومنت PEGAH 2501/1مدل  

 000/500/19 شلنگ از باال نصب روی زمین 3سیستم  PEGAH 2503/2مدل  

 000/600/19 شلنگ از باال نصب روی زمین 4سیستم  PEGAH 2504/2مدل  

 000/700/19 شلنگ از باال نصب روی زمین 5سیستم  PEGAH 2505/2مدل  

 000/000/20 شلنگ از باال متصل به صندلی 4سیستم  PEGAH 2504/1مدل  

 000/100/20 شلنگ از باال متصل به صندلی 5سیستم  PEGAH 2505/1مدل  

 000/300/20 شلنگ از باال متصل به صندلی 5سیستم  PEGAH 2505/22مدل  
 

 )قیمت شرکت( : GNATUSیونیت 

 BRAZIL 000/500/23آلمان ساخت  BOSCHموتور  Syncrus G2مدل  

 BRAZIL 000/500/25فول امکانات  Syncrus G2مدل  

 BRAZIL 000/000/29آلمان بهمراه بلیچینک  BOSCHموتور  Syncrus G3مدل   

 BRAZIL 000/500/32فول امکانات  Syncrus G3مدل   

 BRAZIL 000/000/41فول امکانات  SYNCRUS G4مدل  

 BRAZIL 000/000/54فول امکانات با چرم طبیعی و ماساژور  SYNCRUS G8مدل  
 . دارد وجود زمان هر در ها قیمت تغییر امکان:  توجه
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 )قیمت شرکت( :صندلی شرکت دنتوس  ونیتی

 )تومان( قیمت مشخصات کاال نام ردیف

 000/980/21 شلنگ از پایین بهمراه مخزن آب صندلی آنتوس EXTRA 3006 C 2014مدل  

 000/100/23 شلنگ از باال بهمراه مخزن آب صندلی آنتوس EXTRA 3006 R 2014مدل  

 000/950/24 فول امکانات )جرمگیر و الیت کیور( شلنگ از پایین EXTRA 3006 CF 2014مدل  

 000/120/26 فول امکانات )جرمگیر و الیت کیور(شلنگ از باال  EXTRA 3006 RF 2014مدل  

 000/140/20 یونیت ویژه متخصصین ارتودنسی EXTRA 3006 ORTOمدل  

 تماس بگیرید یونیت ویژه متخصصین اطفال EXTRA 3006 CHمدل  
 

 )قیمت شرکت( :صندلی شرکت پارس دنتال  یونیت

 000/750/11 شلنگ از باال بهمراه تابوره K24-2001مدل  

 000/950/11 شلنگ از پایین بهمراه تابوره R-2002مدل  

 000/100/12 شلنگ از باال بهمراه تابوره RB-2002مدل  

 000/450/12 شلنگ از باال بهمراه تابوره S-8000مدل  

 000/850/12 شلنگ از پایین تمام اتوماتیک بهمراه تابوره SADRAمدل  

 000/500/13 شلنگ از باال فول الکترونیک بهمراه تابوره SAMANمدل  

 000/500/15 شلنگ از باال  بهمراه الیت کیور و جرمگیر  SEPERمدل  

 000/750/8 مناسب معاینه بهمراه تابوره و کراشوار و چراغ T5مدل  
 . دارد وجود زمان هر در ها قیمت تغییر امکان:  توجه

 DENTSHOP@   کانال تلگرام :

https://telegram.me/dentshop 

 TAJODDIN.IRصفحه اینستاگرام  :   
 

https://www.instagram.com/tajoddin.ir 

   WWW.TAJODDIN.IRصفحه فیسبوک  :
 

https://www.facebook.com/www.tajoddin.ir 
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 )قیمت شرکت ( : PRETTYیونیت 

 )تومان( قیمت مشخصات کاال نام ردیف

 000/80/7 مخصوص متخصصین ارتودنسی CX-9000-1مدل  

 000/850/10 شلنگ از پایین  DTC-325Bمدل  

 000/850/11 شلنگ از پایین فول  DTC-325Bمدل  

 000/850/12 شلنگ از باال CX-9000Aمدل  

 000/850/12 از پایین صندلی حافظه دارشلنگ  CX-9000-1مدل  

 000/850/12 شلنگ از پایین صندلی حافظه دار CX-9000-2مدل  

 000/850/14 شلنگ از پایین متخصصین اطفال CX-9000Aمدل  

 000/850/14 شلنگ از باال فول امکانات CX-9000Aمدل  

 000/850/18 شلنگ از پایین  CX-2305B مدل 

 000/850/18 شلنگ از پایین متخصصین اطفال فول امکانات CX-9000Aمدل  

 000/850/22 شلنگ از باال CX-8000(14)مدل  

 000/850/22 شلنگ از پایین فول امکانات CX-2305Bمدل  

 000/850/23 شلنگ از باال فول امکانات CX-2305-2مدل  

 000/850/24 شلنگ از باال DTC-327Aمدل  

 000/850/26 شلنگ از باال فول امکانات CX-8000(14)مدل  

 000/850/28 شلنگ از باال فول امکانات DTC-327Aمدل  

 000/850/28 شلنگ از پایین  DTC-328(14)مدل  

 000/850/32 شلنگ از پایین فول امکانات DTC-328(14)مدل  

 بگیرید تماس شلنگ از پایین  CX-9000Bمدل  

 بگیرید تماس فول امکانات شلنگ از پایین CX-9000Bمدل  

 بگیرید تماس شلنگ از باال DTC-325Aمدل  

 بگیرید تماس شلنگ از باال فول امکانات DTC-325Aمدل  

 بگیرید تماس شلنگ از باال CX-2305Aمدل  

 بگیرید تماس شلنگ از باال فول امکانات CX-2305Aمدل  
 

 )قیمت شرکت( یونیت ملورین :

 000/900/13 شلنگ از پایین متصل به صندلی TBیونیت ملورین  

 000/900/17 شلنگ از پایین بهمراه جرم گیر TGL /TBLیونیت ملورین  

 000/500/26 شلنگ از پایین صندلی پرومد و موتور هنینگ   TBLP/TGLPمدل  

 000/900/29 شلنگ از باال صندلی تکنودنت و موتور هنینگ  TBLT/TGLTمدل  
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 )قیمت شرکت( :صندلی سایر تولید کننده ها  یونیت

 )تومان( قیمت مشخصات کاال نام ردیف

 000/500/8 شلنگ از پایین بهمراه ساکشن جراحی یونیت پارس طب 

 000/000/9 شلنگ از پایین 325تجهیزات کامل مدل  DTSیونیت  

 000/300/9 شلنگ از باال 325مدل  کامل تجهیزات DTSیونیت  

 SC100 000/500/13شلنگ از باال مدل  شیک طبیونیت  

 000/950/14  کامل تجهیزاتشلنگ از پایین  BEST یونیت 

 000/800/14 مرسده ADVANCEشلنگ از پایین  یونیت هودیان 

 FX402S 000/800/16سه شیلنگ از باال مدل  فرامز مهر اصفهان DENTINEیونیت  

 ZCS400DS 000/500/17شلنگ از پایین مدل  VISTA MEDیونیت  

 FX1020 000/900/18سه شیلنگ از باال مدل  فرامز مهر اصفهان DENTINEیونیت  

 000/800/21 شلنگ از باال صنایع دندانپزپشکی ایران لیسانس آلمان  RITTERیونیت  

 HONGKONG 000/500/29شلنگ از باال فول امکانات  RUNYESیونیت  

 CHALLENGE EVER   000/500/36شلنگ از پایین مدل  HALLI Mیونیت  

 KOREA 000/000/38ساخت  Wشلنگ از پایین مدل  SKY DENTALیونیت  

 000/500/42 مخصوص اطفال ساحت چین YOBOSHIیونیت  

 000/000/44 ژاپن G1مدل  BELMONTیونیت  

 SCHIRANA 000/000/45مدل  DIPLOMATیونیت  

 000/500/53 باال فول امکانات ایتالیاشلنگ از  cemmیونیت  

 000/000/57 اسلواکی ELEGANT SK08شلنگ از پایین مدل  SHIRANAیونیت  

 000/000/65 ایتالیا V8شلنگ از باال فول امکانات مدل  VITALIیونیت  

 000/000/66 ژاپن CLASTA IIمدل  BELMONTیونیت  

 000/000/67 اسلواکی LIFTمدل  SHIRANAیونیت  
 

 )قیمت شرکت( مینی یونیت :

 000/500 تک توربین DBمدل  فیروز دنتال میکرو یونیت 

 000/500/1 قابل حمل  مینی یونیت 

 000/800/2 سیار ساخت چین مینی یونیت 

 000/590/3 کمپرسوردار قابل حمل مخزن آب استریل  MS 600مینی یونیت دنتوس  
 

 

 
 تولیدات داخلی ، حمل نقل و نصب کلیه یونیت های ایرانیبه جهت حمایت از 

 )ویژه مشهد(گیرد . به صورت کامالً رایگان انجام می 
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 تجهیزات جانبی یونیت :

 000/400  سیستم فایبراپتیک 

 000/130 سیستم کامل مخزن آب اضطراری 

 000/30 پالستیکی درجه یک بطری آب یونیت 

 000/200 فیلتر آنتی باکتریال بهمراه درایر برقی فیلتر رگوالتور توان جم 
 

 تابوره :

 000/250 تک جک تابوره فیروزدنتال 

 000/350 پایه استیل FORM SIEMENSتابوره  

 000/350 دو جک تابوره فیروزدنتال 

 000/350 طرح زین اسبی UNIKتابوره  

 000/480 مدل ونوس تابوره دنتوس 

 SIGER 000/500دو جک مدل  تابوره فیروزدنتال 

 000/520 مدل لوتوس تابوره دنتوس 

 000/570 پدال پایی VENUSتابوره  

 000/570 صادراتی تابوره دنتوس 

 000/200/1 تابوره گناتوس برزیل GNATUSتابوره  
 

 

 یونیت : چراغ

 000/350 هالوژن  چراغ یونیت 

 000/600 با شیشه و آداپتور سفارشی چراغ یونیت 

 000/850 نور سرد LED چراغ یونیت 

 000/400/1 با پایه چرخ دار چراغ با پایه 

 000/250/1 دو کاره LEDهالوژن و  چراغ یونیت 

 000/100/1 با شیشه و بازوی کامل چراغ یونیت 

 000/500/3 با شدت عالیهالوژن  چراغ فارو 

 000/500/4 نور سرد با شدت عالی LED چراغ فارو 
 

 

 :سینی

 000/32 پالستیکی سینی جرمگیر 

 000/50 فایبرگالس سینی فایبرگالس 

 000/65 دوقلو سینی جرمگیر 

 000/80 دوقلو سینی فلزی 
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 : نگاتسکوپ

 000/300 ساده پالستیکی سایز بزرگ فیروزدنتال نگاتسکوپ 

 000/250 بهمراه ریموت MD-ABSمدل  17×29پالستیک  نگاتسکوپ عاج طب 

 000/300 دیواری ELEGANCE DENTنگاتسکوپ  

 MD-PLG 000/350مدل  17×31پلکسی  نگاتسکوپ عاج طب 

 000/350 بهمراه ریموت CTX-ABSمدل  37×31پالستیک  نگاتسکوپ عاج طب 

 CTX-PLG 000/450مدل  24×33پلکسی  نگاتسکوپ عاج طب 

 MEDICAL 000/600مدل  40×45پلکسی  نگاتسکوپ عاج طب 
 

 :سایر تجهیزات 

 )تومان( قیمت مشخصات کاال نام ردیف

 LUBRICAN  000/300/1 چین آنگل عدد یک و توربین دوعدد همزمان روغنکاری 

 LUBRICAN  روغنکاریWOSON 000/600/1 چین آنگل عدد یک و توربین دوعدد همزمان 

 LUBRICAN 000/500/3 تایوان آنگل عدد یک و توربین دوعدد همزمان روغنکاری 

 needlyser 000/350  نیدالیزر  سوزاننده سر سوزن 

 قیمت شرکت درجه دیجیتال  1200لیتری 5/2 کوره پرسلن کاوش مگا 

 قیمت شرکت دیجیتالی Therm 300مدل  پرسلن کوشا فن پارس کوره 

 تماس بگیرید C-PULSEمدل  پالپ تستر 

 000/360 چین BEAUTY دستگاه تشخیص پوسیدگی 

 000/850/1 چین BEAUTY اندومیت 

 000/050/2 هفت سرقلم تایوان   BONARTالکترو سرجری  

 000/500/16 تایوان OP-1مدل  BONARTپیزو سروجری  
 . دارد وجود زمان هر در ها قیمت تغییر امکان:  توجه

 

 
 

 

 دندانپزشکی تــاج الــدیــنتجهیزات 
 

 62پالک  - 40هاشمیه  -بلوار وکیل آباد  -مشهد 

870  20  10  0915     24  82  82 38 - 051 
 

Website: www.tajoddin.ir           Email: info@tajoddin.ir 
 

 جهت آگاهی از سایر اقالم و تجهیزات دندانپزشکی تماس بگیرید
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 بیسیم : LEDنکات عمومی الیت کیورهای 

  هچون نیکل کادمیوم و نیکل هیدرید فلزی و نیکل آلن و  دلیل ساختار مختلف باتری های مورد استفادهبه

پلیمری و غیره حتما به نکات نگهداری باتری در بروشور مراجعه شود و در صورت عدم دسترسی به نکات عمومی 

 باتری ها مرجعه شود .

 نکات عمومی باتری ها :

  ساعت نیاز است . 7تا  4برای شارژ اولیه بین 

  باتری حداکثر دو ساعت به شارژ باشد و هیچگاه در زمان های  در هنگام خالی شدن

 طوالنی ) همچون شب تا صبح ( به شارژر متصل نباشد .

 . پس از خالی شدن دستگاه به شارژ آن اقدام کنید 

  برای مدت طوالنی بهتر است باتری در میزان شارژ متوسط باشد .در صورت عدم استفاده 

  الیت کیور را روشن نکنید .به هیچ عنوان در هنگان شارژ 

 . باتری ها پس از مدت طوالنی استفاده مستعمل میشود و باید تعویض گردند 

 . هیچگاه از شارژرها و آداپتورهای جانبی برای شارژ الیت کیور استفاده نشود 

  با تست دوره )میلی وات بر سانتی متر مربع( باشد . 500حداقل میزان شدت نور الیت کیور برای انجام کیور باید 

 ای با شدت سنج مناسب به عملکرد الیت کیور اطمینان حاصل کنید .

 ( در صورت آسیب رابط انتقال نورLIGHT GUID) . نسبت به تعویض آن اقدام شود 

 . در هنگام استفاده از عینک مناسب استفاده شود 

 

 الیت کیور فیروز دنتال
 

 بیسیم LEDقلمی 

 LED 7 قدرتمندW 

 عالی عملکرد با آمپر میلی 2200 باتری 

 میلی وات سانتیمتر مربع( 1200 : کیور حداقل شدت(  

 (کاری مد سه)  کامل امکانات با 

 کاربر توسط تعویض قابل باتری 

 رایگان ای دوره تست 

 گارانتی  

 

 تومان 000/150قیمت : 
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 STSساکشن 
 

 جراحی در استفاده قابلیت با هوایی و آبی ساکشن جایگزین

 ( آبی ساکشن از تر قوی برابر 4)  دقیقه در لیتر 10 طرفیت با باال مکش قدرت

 نوری سنسور از استفاده با ساکشن کن قطع پایه

 مکش شدت تنظیم قابلیت با جراحی سرساکشن و شیلنگ

 بزاق و آب نفوذ از موتور محافظت جهت  الکترونیکی و مکانیکی کن قطع

 ( تخلیه زمان در مکش توقف بدون)  فاضالب مستقیم تخلیه
 بار 0.7حداکثر فشار خال : 

 استیل توری و گرم 500 ظرفیت با آمالگام فیلتر

 باکتریال آنتی فیلتر
 تجهیزات کامل

 گارانتی
 

 

 

 نکات نگهداری اینسترومنت ها :

عمری مفید به نگهداری مناسب و اصولی اینسترومنت ها همچون آنگل و توربین و ایرموتور و هندپیس برای داشتن 

 . نیاز دارند

دور در دقیقه است . در  000/35و سرعت ایرموتور حدود  000/300قابل ذکر است سرعت چرخش توربین حدود 

دور در دقیقه است  500/4 فقط شود می محسوب باالیی سرعت ما نظر از که کامپیوتر هارد حالی که سرعت چرخش

 ! دور در دقیقه می رسد 200/7که در باالترین مدل ها به 

 :هر توربین دندانپزشکی شامل قطعات زیر است
 

حاال در نظر بگیرید فرز هم متصل است و 

هنگام کار روی دندان ، به قطعات باال عالوه بر 

دور در دقیقه  300000 سرعت با چرخش

 . فشارهای دیگری هم وارد میشود

همچنین به دلیل چرخش با سرعت باال ، مکش 

 .شود می آن عملکرد در کوچکی ایجاد می شود که باعث ورود خون و بزاق به داخل توربین می شود که باعث مشکل
 

 زمینه این در را نکاتی هم با است با مطالب گفته شود اهمیت روغنکاری و نگهداری مناسب اینسترومنت ها مشخص

 . کنیم می مرور

 تومان 000/750/1قیمت : 
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 :  ها اینسترومنت نگهداری اهم نکات
 

 مخصوص ، جهت روغن کاری استفاده کنید از اسپری مرغوب و. 

  کنید روغنکاری مناسبقبل از استفاده اسپری را تکان داده و با زاویه . 

 (اسپری را طوالنی نگه ندارید ) .جهت جلوگیری از سرمازدگی ، روغن کاری به صورت مقطعی انجام شود 

  اسپری نمودن در صورتیکه روغن سیاه خارج شد بهتر است اسپری زدن را ادامه داده تا کامال روغن در زمان

 .سیاه خارج شود

 ( همیشه از محکم بودن پیچ پشت هد توربین و آنگل مطمئن شوید . ) از آچار همراه استفاده کنید 

  استفاده نشود و قبل از اتوکالو حتما به عالمت به هیچ عنوان از فور و دیگر تجیهزات به جز اتوکالو برای استریل

 . قابل اتوکالو شدن دقت شود

 برای اتوکالو از پک استریل یکبار مصرف استفاده شود و قبل و بعد از اتوکالو حتما روغنکاری شود . 

 (محل ارتباط هد آنگل به بدنه حتما همیشه محکم باشد . )پیچانده شود 

  از دوطرف انجام شود )محل مشخص  تهندپیس و اندولیفروغنکاری ایرموتور و آنگل و

 (شده جهت روغنکاری آنگل می باشد

  نیازی به روغن کاری تا چندین ماه در بعضی ایرموتورهای جدید به دلیل ساختار متفاوت

 نمی باشد )به اطالعات سازنده مراجعه شود (

  بار 1/2 الی 2 توربینفشار هوای یونیت به صورت دوره ای چک شود . )فشار مناسب برای 

 (  بار می باشد 5/2 الی 2/2 یرموتوراو 

 شار هوای نامناسب )کمتر یا بیشتر( به توربین و ایرموتور آسیب جدی می رساندف . 

  زمانی که آب سرتوربین قطع شد برای باز کردن سوراخ آب سرتوربین از سیم های نازک مخصوص سر توربین

 .استفاده نمائیدکه در جعبه آن موجود می باشد 

  قبل از استفاده از توربین های یکبار مصرف به اطالعات سازنده مبنی بر نیاز به روغنکاری اولیه قبل از استفاده

 نیاز است(مراجعه شود .)دربیشتر مدل ها 

 هرگز از فرزهای مستهلک و تاب دار و زنگ زده استفاده نگردد. 

 فرز استفاده نشود .توربین هیچگاه بدون  به دلیل باالنس بودن 

  تخلیه آب کمپرسور هوا به صورت هفتگی انجام و همچنین نصب

 .قابلیت جذب رطوبت بر روی کمپرسور توصیه می گرددبا  فیلتر هوا

 

 : علل خرابی زودرس
 

 قرار گرفتن در اتوکالو بدون پوش  فشار هوا نامناسب

 غوطه ور نمودن در مواد ضد عفونی   ضربه

 استفاده از فرز کهنه و زنگ زده و فرسوده موقععدم روغنکاری به 

 به فرز در حین کار با توربین به سمت راست یا چپ بیش از حد فشار



 37 09151020870  62پالک  - 40هاشمیه  -مشهد 

 رفع عیب گیر کردن فرز در داخل آنگل :

ابتدا هد آنگل را روغن کاری کرده و با استفاده از یک عدد اسپاتور ) یا هر وسیله مشابه ( محل اتصال آنگل به ایر 

مانع چرخش و حرکت آن شوید . حاال ناخنکی را آزاد ) در مدل های فشاری  با فشار به داخل نگه دارید و موتور را

محل مورد نظر را فشار دهید ( و سپس با یک عدد سوزن گیر سایز بزرگ یا انبردست ) و یا وسایل مشابه ( فرز را 

را خارج کنید و در نهایت آنگل را از دو طرف به  گرفته با حرکات چرخشی به چپ و راست آن را آزاد و به راحتی فرز

   طور کامل روغن کاری نمایید .

 نکته : به هیچ عنوان از فرز فوق دیگر استفاده نکنید .
3   2   1 

       
6   5   4 

       
 

 

 رفع ایراد در گیر کردن ایر موتور :
 

 آنگل عدد یک می توانید .سمت خروجی به حرکت در بیاوریدبرای رفع این مشکل کافیست ایرموتور را به نحوی از 

 .ر موتور معیوب وصل کنید و حال با حرکات چپ و راست فرز بروساژ گیر ایر موتور را آزاد کنیدای به را بروساژ فرز با

 ممکن است در ابتدا کمی سخت حرکت کند و با حوصله به چپ و راست حرکت دهید تا گیر برطرف شود . )هیچگاه

 .در پایان روغن کاری دو طرف ایرموتور فراموش نشود (.  دفشار زیاد و ناگهانی وارد نکنی

3   2   1 
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 : Bنکات عمومی نگهداری اتوکالوهای کالس 

 اقدامی حتما بروشور دستگاه مطالعه شود .با توجه به مدل ها و روش های نگهداری اتوکالوهای مختلف ، قبل از هر 

 . در هنگام کار با اتوکالو از دستکش یکبار مصرف مناسب استفاده شود 

 استفاده شود . ( 3سختی زیر  حتما از آب مقطر مخصوص با درجه خلوص باال ) حداکثر 

 ف را تخلیه کنید و منتظر بهتر است هر بار قبل از آبگیری یا بعد از سه الی چهار بار استفاده ، مخزن آب کثی

 هشدار پر بودن مخزن آب کثیف نباشید .

 ( در صورت عدم استفاده بیشتر از سه روز حتما مخزن آب تمیزClean Water( و آب کثیف )waste water )

 کامال تخلیه شود .( used waterیا )

 به حجم و وزن مجاز دقت شود و هیچگاه بیشتر از ظرفیت اتوکالو استفاده نشود . 

 . هر بار پس از استفاده داخل مخزن )چمبر( را نظافت کنید 

 به دلیل حساسیت باالی الستیک درب از لمس آن با دست خودداری شود .  

 . به هیج عنوان از دستمال کاغذی و سایر دستمال های پرزدار برای نظافت اتوکالو استفاده نشود 

  نداشته باشد و پک های استریل طوری قرار گیرد که در هنگان چیدن وسایل دقت شود به داخل چمبر اتصال

 سمت کاغذی به باال باشد و از چیدن پک های استریل رو هم بپرهیزید .

  برای استریل اینسترومنت ها ) انگل و توربین و ...( حتما از پک یکبار مصرف استفاده و قبل و بعد از اتوکالو حتما

 روغنکاری شود .

 اغذی هیچگاه از پک های استریل ، دوباره استفاده نشود .به دلیل بسته شدن منافذ ک 

 . هنگام استفاده مد صحیح را انتخاب کنید و ترجیحا در استفاده معمول از انتخاب مدهای سریع بپرهیزید 

  اندیکاتور مناسب به عملکرد اتوکالو اطمینان حاصل کنید و هیچگاه به به صورت دوره ای یا روزانه با استفاده از

 ( و سایر موارد اطمینان نکنید .OKاوکی )چسب 

  بار استفاده حتما انجام شود . 500تا  300سرویس دوره ای و تعویض فیلترها باید به صورت سالیانه یا بعد از 

 
 

 

 : STRISTAR فروش ویژه اندیکاتور
 

 کنید .برای آنکه به عملکرد اتوکالو خود اطمینان حاصل 
 

  ( باالترین کالس موجود ، اتاق عمل و جراحی) 6کالس 

  تومان 000/700عددی فقط  250قیمت مناسب : پک 

 ساخت ترکیه 

 کافیست بعد از چیدن وسایل داخل اتوکالو 

 . .ندیکاتور هم روی وسایل قرار دهیدیک عدد ا
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 آشنایی با سیکل کاری اتوکالوهای رایج :
 

 : درجه 134 و درجه 121:  دما انتخاب

 ودر میباشد دقیقه 20 تا 15 استریل زمان مدت و بار 2/1 فشار درجه 121 دمای در . باشد می آب بخار دمای

 . باشد می کافی استریل برای دقیقه 5 تا 3:30 زمان مدت و بار  1/2 فشار درجه 134 دمای

 کنند تحمل را دما این بتوانند نظر مورد وسایل باید البته و است تر ارجح معموال درجه 134 دمای

  : شود می مشخص خاصی نماد با که
 

 بدون پک : 

  RAPIDO؛  SOLD؛  UNWRAPPED؛  SOLID؛  NUDEنماد رایج : 

 مرحله ای بوده در اکثر برندها یکمرحله وکیوم ارچه در اتوکالو قرار می گیرد. )در صورتی که وسایل  بدون پک و پ

 و مرحله خشک کن کوتاه است ( سه مرحله ای اروپاییی و در بعضی مدل ها

 

 استفاده از پک یک بار مصرف :

  B UNIVERSAL ؛ B 134؛  HOLOW؛  WRAPPED؛  POROUS؛  PACKAGEنماد رایج : 

مرحله وکیوم سه مرحله ای بوده و مصرف در اتوکالو قرار می گیرد. )بار  ه از پک یکدر صورتی که وسایل  با استفاد

 ( و معموال این مد عمومیت بیشتری دارد..مرحله خشک کن طوالنی است
 

 داخل پارچه کتان : 

 TAMPON؛  COTTONنماد رایج : 

مرحله وکیوم یک مرحله ای ت در اتوکالو استفاده می شود . )در صورتی که از پارچه مخصوص برای قرارگیری تجهیزا

 (رجه ، بخار بیشتری اعمال میشود.رطوبت پابوده و مرحله خشک کن طوالنی و به دلیل جذب 

 

 سریع :

 FLASH؛  EMERGENCYنماد رایج : 

بوده و مرحله خشک  و کوتاه مرحله وکیوم یک مرحله ایعملیات سریعتر انجام می شود . ) وسایل بدون پک بوده و 

 کن خیلی کوتاه است (
 

 پریون :

 SANGUIN؛  PRIONنماد رایج : 

. و در روس نمی باشند ( همچون جنون گاویبیماری زا هستند که نوعی پروتئین بوده )باکتری و ویپریون ها عوامل 

 این مد مدت زمان استریل طوالنی تر از همه حالت ها طوالنی تر بوده تا ساختار پروتئین شکسته شود .

  همچنین در صورت خونی بودن وسایل نیز از این سیکل کاری استفاده میشود .
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 عضو مرکز توسعه تجارت الکترونیک 

 دارای نماد اعتماد الکترونیک 

 عضو ساماندهی وزارت ارشاد 

 عضو رسمی اتحادیه 
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