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 1396/    /     تاریخ :       لیست قیمت برخی از تجهیزات دندانپزشکی :

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

 همچنین بروز اشتباهات تایپی امری اجتناب ناپذیر است ، ما را در این امر یاری فرمائید .

 

 ، فایبر اپتیک ( کوپلینگی ) سه مدل ژنراتور داخلی ، اپتیک توربین نوری :سر

 قیمت )تومان( شخصاتم نام کاال کد

 000/290 فایبر اپتیک (Apple Dentalتوربین اپل ) 

 LED 000/320داخلی Generator فشاری TOSIتوربین  

 000/320 فایبر اپتیک چهار سوراخ Phoenixتوربین  

 000/360 اضافه کارتریج LEDداخلی Generator فشاری COXOتوربین  

 000/083 با گارانتی LEDداخلی  Generatorفشاری  GOLDENTتوربین  

 GERMANY 000/780/1گارانتی  HE21KLکوپلینگی مدل  MK DENTALتوربین  

 000/900/1 فایبر اپتیک با گارانتی ایتالیا FAROتوربین  

 GERMANY 000/295/2گارانتی  HC20KLکوپلینگی مدل  MK DENTALتوربین  

 GERMANY 000/956/2انتی گار HP21KLکوپلینگی مدل  MK DENTALتوربین  

 GERMANY  000/850/2با کوپلینگ نوری  646Bمدل  KAVOتوربین  

 GERMANY 000/345/3کوپلینگی گارانتی  T3مدل  SIRONA Boostتوربین  

 000/477/3 گارانتی ایتالیا EVO2Lمدل  CASTELLINIتوربین  

 000/525/3 گارانتی ایتالیا EVO4Lمدل  CASTELLINIتوربین  

 000/847/3 گارانتی ایتالیا EVO4Lمینیاتور مدل  CASTELLINIتوربین  

 000/978/3 مدل بورا بدنه جدید فایبر اپتیک گارانتی سوئیس Bian Airتوربین  

 000/305/4 مدل پرستیژ بدنه جدید فایبر اپتیک گارانتی سوئیس Bian Airتوربین  

 000/523/4 انتی سوئیسگارمدل بورا فایبر اپتیک  Bian Airتوربین  

 000/632/4 گارانتی سوئیس مدل تورنادو فایبر اپتیک Bian Airتوربین  

 000/632/4 مدل پرستیژ فایبر اپتیک گارانتی سوئیس Bian Airتوربین  

 GERMANY 100/676/4گارانتی  T2سیرونا مدل  SIRONAتوربین  

 GERMANY 200/966/6گارانتی  T1سیرونا مدل  SIRONAتوربین  

    
 

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

 تجهیزات دندانپزشکی  تـاج الـدیـن

http://www.tajoddin.ir/
http://www.tajoddin.ir/
http://www.tajoddin.ir/
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 بخش اول توربین پوش باتن )فشاری( :سر

 قیمت )تومان( مشخصات نام کاال کد

 000/75 پوش باتن جعبه صورتی و جعبه مشکی توربین فیروزدنتال 

 000/90 پوش باتن  ARCتوربین  

 000/100  انامکس هد بزرگپ مدل (Apple Dental) اپل توربین 

 000/105 )پیشنهاد ویژه(هد پانامکس  Bمدل  GOLDENT توربین 

 MAX 000/115هد  CX207 مدل  COXOتوربین  

 Q 000/115کوپلینگی سری  MAXهد  CX207-Q مدل COXOتوربین  

 000/115 هد کوچک  CX207-SP مدل COXOتوربین  

 000/120 دو مدل معمولی و رنگی TOSIتوربین  

 000/130 هد متوسط جعبه سبز NO NAMEتوربین  

 000/140 هد پانامکس با گارانتی Aمدل  GOLDENT توربین 

 000/140 هد بزرگ NSK PANA AIRتوربین طرح  

 000/150 وزن سبک رنگی با گارانتی  GOLDENT توربین 

 000/150 فروش ویژه به مدت محدود CHAMPIONتوربین  

 000/150 پوش باتن با گارانتی ARCتوربین + 

 000/150 هد بزرگ NSK PANA MAXتوربین طرح  

 000/150 رنگی  ARCتوربین  

 000/150 ساخت چین IDEتوربین  

 C 000/155رنگی سری   MAXهد CX207-C مدل COXOتوربین  

 A 000/155کارتریج پانامکس سری  MAXهد  CX207-A مدل COXOتوربین  

 W 000/170سری  اسپری آب سه کاناله CX207-W مدل COXOتوربین  

 D 000/170درجه سری  45هد با زاویه   CX207-D مدل COXOتوربین  

 000/195 درجه با گارانتی 45هد  GOLDENTتوربین  
 . دارد وجود زمان هر در ها قیمت تغییر امکان:  توجه

 :GOLDENTرنگی توربین 

 پوش باتن)فشاری(  ✓

 انتیشش ماه گار ✓

 وزن کم )سبک( ✓

 

 

 

هزار تومان 051قیمت:   
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 بخش دوم سرتوربین پوش باتن )فشاری( :

 قیمت )تومان( مشخصات نام کاال کد

 B 000/200کارتریج سرامیک سری  CX207-B مدل COXOتوربین  

 000/240 کوپلینگی اسپری آب سه کاناله  QW-207CXمدل COXOتوربین  

 000/250 هد پانامکس GREATتوربین  

 000/250 هد متوسط RUXINتوربین  

 000/250 اسپری آب سه کاناله با گارانتی LOTUS 302مدل  BEINGتوربین  

 000/280 (ویژه پیشنهاد) WOODPECKERبدنه کروم  DTEتوربین  

 000/520 با گارانتی MMEتوربین  

 000/595 کوپلینگی با گارانتی MMEتوربین  

 000/800 با گارانتی ژاپن OLYMPIYAتوربین  

 GERMANY 300/875گارانتی  T4سیرونا مدل  SIRONAتوربین  

 000/920 ژاپن PANA AIR FXمدل  NSKتوربین  

 000/935 آلمان با گارانتی HE12و  HE11مدل  MK DENTALتوربین  

 000/199/1 گارانتی سوئیس وات 13 مدل بلک پرل Bian Airتوربین  

 000/295/1 مان با گارانتیآل HB21Kو  HE21Kمدل  MK DENTALتوربین  

 GERMANY 900/318/1گارانتی  T3سیرونا مدل  SIRONAتوربین  

 000/417/1 گارانتی سوئیسوات  12مدل بورالینا  Bian Airتوربین  

 000/780/1 آلمان با گارانتی HC21K و HC20K مدل MK DENTALتوربین  

 GERMANY  000/450/2با کوپلینک  646Bمدل  KAVOتوربین  

 000/779/2 وات سرامیکی گارانتی سوئیس 17مدل بورا   Bian Airتوربین  

 000/865/2 گارانتی ایتالیا EVO2مدل  CASTELLINIتوربین  

 000/997/2 وات گارانتی سوئیس 12مدل پرستیژ اسپید  Bian Airتوربین  
 

  توربین یکبار مصرف :سر

 تماس بگیرید کوپلینگ دار و بدون کوپلینگ لدم ود MMEتوربین یکبار مصرف  

 500/21 کوپلینگی ساخت ایران توربین یکبار مصرف هالل 

 000/15 ساعت کارکرد 8با حداقل  توربین یکبار مصرف 

 000/15 ساعت کارکرد 8رنگ سبز با حداقل  MHHتوربین یکبار مصرف  

 000/20 ساعت کارکرد 30با حداقل  BEINGتوربین یکبار مصرف  

 000/40 مخصوص توربین های کوپلینکی و یکبار مصرف تبدیل کوپلینگی 
  دارد وجود زمان هر در ها تقیم تغییر امکان:  توجه



 5 09151020870  62پالک  - 40ه هاشمی -مشهد 

 توربین آچاری :سر

 قیمت )تومان( مشخصات نام کاال کد

 000/75  مختلفرنگ های در  VIPتوربین  

 به زودی ... در چندین مارک توربین روسی 

 B2  000/021پیچی هد کوچک مدل  BEARتوربین  

 B2  000/051هد کوچک مدل  BEARتوربین  

 000/170 با گارانتی OM-T0008Eمدل  A.Airپیچی  AAAتوربین  

 000/200 با گارانتی OM-T0008Eمدل  AAA A.Airتوربین  

 000/285 ساخت ایران )قیمت شرکت( توربین رهبری 

 000/420 آرژانتین  MAXTORQUEمدل  KMDتوربین  

 000/360 ژاپن با گارانتی PANA AIRپیچی مدل  NSKتوربین  

 000/390 ژاپن با گارانتی PANA AIRمدل  NSKتوربین  

 قیمت شرکت ساخت ایران TURBO 625مدل  MADADIتوربین  

 قیمت شرکت ساخت ایران توربین رخش 
 

 )بخش اول(:  معمولی آنگل

 000/70 ناخنکی  +ARCآنگل  

 000/80 ناخنکی ساخت ایران  آنگل فیروزدنتال 

 CX-235-C2-1 000/90ناخنکی مدل  COXOآنگل  

 Green-CA-R  000/100مدل  ناخنکی (Apple Dentalآنگل اپل ) 

 000/100 )پیشنهاد ویژه(ناخنکی بوشی  NSKآنگل طرح  

 000/105 ناخنکی با گارانتی GOLDENTآنگل  

 000/120 ناخنکی TOSIآنگل  

 000/150 )پیشنهاد ویژه(فشاری )پوش باتن(  NSFآنگل  

 000/130 فشاری )پوش باتن( TOSIآنگل  

 000/130 انتیناخنکی با گار +ARCآنگل  

 000/130 ساخت تایوان ECمدل  NACناخنکی سری  NSKآنگل طرح  

 000/150 )پیشنهاد ویژه(فشاری )پوش باتن(  (Apple Dentalآنگل اپل ) 

 000/140 بلبرینگی، ساخت چین IDEآنگل  

 000/160 فشاری )پوش باتن( با گارانتی GOLDENTآنگل  

 000/160 با گارانتی NAC-Eفشاری مدل  NSKآنگل طرح  
  دارد وجود زمان هر در ها تقیم تغییر امکان:  توجه
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 )بخش دوم(:  معمولی آنگل

 قیمت )تومان( مشخصات نام کاال کد

 CX-235-C1-4 000/170فشاری مدل  COXOآنگل  

 000/170 ناخنکی HYM-40روسی اصل مدل  آنگل روسی 

 000/300 ناخنکی کره گارانتی ACL(B)02Cمدل  STRONGآنگل  

 تماس بگیرید C1-Gآب از داخل مدل  COXOآنگل  

 000/350 پوش باتن کره گارانتی ACL(B)03مدل  STRONGآنگل  

 000/420 با گارانتی 058Eناخنکی مدل  MMEآنگل  

 تماس بگیرید LEDنوری  C-1Eاز داخل مدل آب  COXOآنگل  

 000/600 کره گارانتیفرز توربین جراحی  ACL(B)-03Fمدل  STRONGآنگل  

 000/625 گارانتی آلمان BH T4مدل  SIRONA 1:1آنگل  

 000/720 بلبرینگی ژاپن با گارانتی OLYMPIYAآنگل  

 000/357 آلمان با گارانتی LB11/11Cناخنکی مدل  MK DENTALآنگل  

 000/820 ژاپن FPB-ECپوش باتن مدل  NSKآنگل  

 000/835 آلمان با گارانتی LB11/11پوش باتن مدل  MK DENTALآنگل  

 000/835 آلمان LE11/11پوش باتن اب از داخل مدل  MK DENTALآنگل  

 000/835 آلمان LE11/11Lپوش باتن اپتیک اب از داخل مدل  MK DENTALآنگل  

 000/253/1 گارانتی سوئیسدور ابی پوش باتن  Bean Airآنگل  

 000/765/1 گارانتی آلمان EH T3مدل  SIRONA 1:1آنگل  

 000/000/2 گارانتی آلمان 2052و  2068مدل  KAVOآنگل  

 000/016/2 گارانتی سوئیساب از داخل  Bean Airآنگل  

 000/016/2 گارانتی سوئیسآب از داخل  CAمدل  Bean Airآنگل  

 000/398/2 آب از داخل گارانتی سوئیس CAمدل دایام الین   Bean Airآنگل  

 000/452/2 گارانتی سوئیسآب از داخل اپتیک  CAمدل  Bean Airآنگل  

 000/530/2 گارانتی آلمان AH T2مدل  SIRONA 1:1آنگل  

 000/725/2 یسآب از داخل اپتیک گارانتی سوئ CAمدل دایام الین   Bean Airآنگل  

 000/252/3 گارانتی ایتالیا GOLDSPEED EVO S1مدل  CASTELLINI 1:1آنگل  

 000/702/3 ایتالیا GOLDSPEED EVO S1-Lفایبر اپتیک مدل  CASTELLINI 1:1آنگل  

 000/516/4 گارانتی آلمان ENDO T1مدل  SIRONA 1:1آنگل  
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 : ایرموتور

 قیمت )تومان( مشخصات نام کاال کد

 ARC 000/100ایرموتور  ARCایرموتور  

 000/120 ایرموتور فیروزدنتال  ایرموتور فیروزدنتال 

 CX235  000/301 مدل COXOایرموتور  COXOایرموتور  

 Green-AM 000/140مدل  (Apple Dentalایرموتور اپل ) 

 TOSI 000/140ایرموتور  TOSIایرموتور  

 EX-203C  000/140مدل  NACسری  NSKایرموتور طرح  

 000/061 )پیشنهاد ویژه( اب از خارج با گارانتی GOLDENTایرموتور  

 000/160 با گارانتی ARCایرموتور + 

 000/170 ساخت چین IDEایرموتور  

 000/200 با گارانتی SKI-301Aمدل  DYM DYMایرموتور  

 تماس بگیرید M-3Bآب از داخل سری  COXOایرموتور  

 000/330 آب از داخل Mᴨ-40-3مدل  ایرموتور روسی 

 000/620 با گارانتی 0222Xمدل  MMEایرموتور  

 000/750 چهار سوراخ کره گارانتی TRAUS MRD10NNمدل  STRONGایرموتور  

 000/835 با گارانتی آلمان AM0014و  AM0012مدل  MK DENTALایرموتور  

 000/030/1 ژاپن با گارانتی  OLYMPIYAایرموتور  

 000/295/1 با گارانتی آلمانآب از داخل  AM1004مدل  MK DENTALایرموتور  

 000/300/1 با گارانتی ایتالیا FARO ایرموتور فارو 

 000/350/1 ژاپن با گارانتی EX-203Cمدل  NSKایرموتور  

 000/417/1 آب از خارج سوئیس گارانتی Bean Airایرموتور  

 000/632/1 تی سوئیسآب از داخل گاران Aquilon 830ir-ncمدل  Bean Airایرموتور  

 000/744/1 اب از خارج با کوپلینگ گارانتی سوئیس Bean Airایرموتور  

 000/962/1 آب از داخل گارانتی سوئیس Aquilon 830irمدل  Bean Airایرموتور  

 GERMANY 000/000/2گارانتی  T4سیرونا مدل  SIRONAایرموتور  

 000/150/2 نتیآلمان با گارا CB 181مدل  KAVOایرموتور  

 000/550/2 آلمان با گارانتی M 181کوپلینگی مدل  KAVOایرموتور  

 000/800/2 آلمان با گارانتی M 181مدل  KAVOایرموتور  

 000/015/3 فایبر اپتیک آب از داخل آلمان EM1190Kمدل  MK DENTALایرموتور  

 000/300/3 گارانتی ایتالیا CASTELLINI AIR POWERایرموتور  
 . دارد وجود زمان هر در ها قیمت تغییر امکان:  توجه
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 آنگل ایمپلنت :

 قیمت )تومان( مشخصات نام کاال کد

 تماس بگیرید C6-9 ناخنکی مدل COXO 20:1آنگل ایمپلنت  

 000/450 ناخنکی  SOCO 20:1آنگل ایمپلنت  

 000/450 خنکی نا 20:1 آنگل ایمپلنت اپل دنتال 

 000/450 ساخت ایران با گارانتی Greenمدل  20:1 آنگل ایمپلنت فیروزدنتال 

 TOSI 1:20 000/480آنگل ایمپلنت  

 C6-19 000/530 فشاری مدل COXO 20:1آنگل ایمپلنت  

 000/550 با گارانتی Greenمدل  16:1 آنگل ایمپلنت فیروزدنتال 

 000/060 )پیشنهاد ویژه(شاری با گارانتی ف GOLDENT 20:1آنگل ایمپلنت  

 000/200/1 با گارانتی ACL(B)-41Iمدل  SAESHIN 20:1آنگل ایمپلنت  

 000/500/1 با گارانتی ACL(B)-61Iمدل  SAESHIN 20:1آنگل ایمپلنت  

 000/900/1 ایتالیا C20مدل  Mariotti 20:1آنگل ایمپلنت  

 000/900/1 ت اپتیک با گارانتیکرافی MARATHON 20:1آنگل ایمپلنت  

 000/000/2 با گارانتی CRB26XXمدل  SAESHIN 20:1آنگل ایمپلنت  

 000/500/2 نوری با گارانتی CRB26LXمدل  SAESHIN 20:1آنگل ایمپلنت  

 000/700/2 فایبر اپتیک با گارانتی MARATHONآنگل ایمپلنت  

 000/305/4 سوئیس گارانتی CAمدل  Bean Air 20:1آنگل ایمپلنت  

 000/500/3 فایر اپتیک ایتالیا C20Lمدل  Mariotti 20:1آنگل ایمپلنت  

 GERMANY 000/469/4سیرونا گارانتی  SIRONA 1:20آنگل ایمپلنت  

 000/632/4 فایبر اپتیک گارانتی سوئیس CAمدل  Bean Air 20:1آنگل ایمپلنت  

 000/761/6 فایبر اپتیک ایتالیا EVO R20-Lمدل  CASTELLINI 20:1آنگل ایمپلنت  
 

 : اندولیفت آنگل

 C5-12 000/400 مدل COXO 10:1آنگل اندولیفت  

 TOSI 10:1 000/400آنگل اندولیفت  

 000/400 با گارانتی GOLDENT 10:1آنگل اندولیفت  

 000/450 با گارانتی  Greenمدل  10:1 آنگل اندولیفت فیروزدنتال 

 000/580 با گارانتی MARATHONآنگل اندولیفت  

 تماس بگیرید با گارانتی JINME 10:1آنگل اندولیفت  

 000/350/2 با گارانتی E40مدل  KAVO GERMANYآنگل اندولیفت  
 . دارد وجود زمان هر در ها قیمت تغییر امکان:  توجه
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 : آنگل روتاری

 قیمت )تومان( مشخصات نام کاال کد

 C8-2 000/430 ناخنکی سری COXO 64:1آنگل روتاری  

 TOSI 1:64 000/450آنگل روتاری  

 C8-17 000/500 فشاری سری COXO 64:1آنگل روتاری  

 000/055 )پیشنهاد ویژه(فشاری با گارانتی  GOLDENT 64:1آنگل روتاری  

 C8 000/530 فشاری سری COXO 64:1آنگل روتاری  

 000/850 با گارانتی MARATHON 64:1روتاری  

 000/900 با گارانتی ACL(B)-42EMمدل  SAESHIN 16:1آنگل روتاری  

 000/350/2 با گارانتی E120مدل  KAVO GERMANYآنگل اندو  

 000/833/2 گارانتی ایتالیا GOLDSPEED EVO E16مدل  CASTELLINI 16:1آنگل روتاری  

 GERMANY 000/136/4گارانتی  AIR APEXسیرونا  SIRONA 1:66آنگل روتاری  

 GERMANY 000/352/4گارانتی  APEXسیرونا  SIRONA 1:115آنگل روتاری  
 

 سایر آنگل ها :

 000/003/1 مناسب اره بین دندانی با گارانتی GOLDENT 1:4آنگل  

 000/997/2 گارانتی سوئیس Bean Air 1:8آنگل  

 000/052/3 گارانتی سوئیساب از داخل  CAمدل  Bean Air 1:10آنگل  

 000/379/3 اب از داخل اپتیک گارانتی سوئیس CAمدل  Bean Air 1:10آنگل  

 000/597/3 آب از داخل اپتیک گارانتی سوئیس CAدایام الین  Bean Air 1:10آنگل  

 000/702/3 ایتالیا GOLDSPEED EVO M5-Lفایبر اپتیک مدل  CASTELLINI 1:5آنگل  

 000/703/6 رانتی آلمانگا RED C T1مدل  SIRONA 1:5آنگل  

    
 

 انواع ست :

 تماس بگیرید شامل آنگل ایرموتور هندپیس (Apple Dentalست اپل ) 

 000/330 شامل آنگل ایرموتور هندپیس HOOKYست  

 000/500 شامل آنگل ایرموتور توربین هندپیس GOLDENTست  

 000/550 تیکه توربین آنگل ایرموتور هندپیس 6 ست فیروزدنتال  

 000/400/1 ایرموتور هندپیس فشاری آنگل شامل STRONG MRD10NNست  

 T4 000/320/3 ایرموتور توربین آنگل شامل SIRONAست  
 . دارد وجود زمان هر در ها قیمت تغییر امکان:  توجه
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 )جراحی( : هندپیس مستقیم

 قیمت )تومان( مشخصات نام کاال کد

 ARC 1:1 000/70هندپیس  

 دیریگب سامت 1:1 س فیروز دنتالهندپی 

 CX235-2  000/85مدل  COXO 1:1هندپیس  

 000/90 )پیشنهاد ویژه( CX235-2Aمدل  COXO 1:1هندپیس  

 000/510 با گارانتی GOLDENT هندپیس گلدنت 

 TOSI 000/120هندپیس  TOSIهندپیس  

 000/140 با گارانتی ARCهندپیس + 

 Green-SH 000/190مدل  1:1  (Apple Dentalدپیس اپل)نه 

 000/200 با گارانتی JINMEهندپیس  

 S-2B 000/290سری  COXO 1:1هندپیس  

 S-2G 000/320آب از داخل سری  COXO 1:1هندپیس  

 000/350 کره گارانتی AT-IIمدل  STRONGهندپیس  

 S-2S 000/380مدل  20بلند با زاویه  COXOهندپیس جراحی  

 043X 000/495مدل  MMEهندپیس  

 تماس بگیرید S-2S1مدل  20بلند با زاویه  COXOهندپیس جراحی  

 000/750 گارانتی ژاپن OLYMPIYAهندپیس  

 000/835 آلمان با گارانتی LB02مدل  MK DENTALهندپیس  

 000/100/1 آب از داخل آلمان با گارانتی LE01مدل  MK DENTALهندپیس  

 000/226/1 انتی سوئیسگار PMسری  Bean Airهندپیس  

 GERMANY 000/350/1با گارانتی  10ESمدل  KAVOهندپیس جراحی  

 000/540/1 آب از داخل فایبر اپتیک آلمان LE01Lمدل  MK DENTALهندپیس  

 000/962/1 دایام الین  الماسی آب از داخل کارانتی سوئیس Bean Airهندپیس  

 000/302/3 لند گارانتی سوئیسدور قرمز پایه ب Bean Air 1:2هندپیس  

 000/652/4 ایتالیا GOLDSPEED EVO D1-Lفایبر اپتیک مدل  CASTELLINI 1:1هندپیس  
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 :)روغن کاری(  LUBRICANدستگاه 

 قیمت )تومان( مشخصات نام کاال کد

 000/100/2 همزمان دوعدد توربین و یک عدد آنگل چین WOSONروغنکاری  

 000/000/5 تایوانعدد وسیله  4همزمان   DENTAMERICA   LUBREX روغنکاری 

    

 woson 000/150یک لیتری برند  LUBRICANروغن مخصوص  
 

 : )رابط اتصال( کوپلینگا

 000/40 مخصوص توربین های کوپلینکی و یکبار مصرف تبدیل کوپلینگی 

 000/35 2به  4تبدیل اتچ منت  2به  4کوپلینگ  

 000/35 4به  2تبدیل اتچ منت  4به  2 کوپلینگ 

 KAVO 000/420تبدیل به  QC4014Kو  QC4012Kمدل  MK DENTALکوپلینگ  

 000/490 سوراخ بین ایر سوئیس Bean Air 3کوپلینک  

 000/599 سوراخ سوئیس Bean Air 4کوپلینک  

 000/576 اپتیک KAVOسوراخ به  6تبدیل  QC6016Kمدل  MK DENTALکوپلینگ  

 000/817 فایبر اپتیک سوئیس Bean Airکوپلینک  

 000/890 اپتیک و تنظیم آب KAVOسوراخ به  6تبدیل  MK DENTAL QC6016KWکوپلینگ  

 000/996/1 سیرونا نوری )اپتیک( آلمان SIRONAکوپلینگ  

 000/288/1 چهار سوراخ فایبر اپتیک CASTELLINIکوپلینگ  
 

 اپتیک :فایبر  شیلنگ و کیت تبدیل

 تماس بگیرید مولتی سیستم طوسی بین ایر سوئیس Bean Airشیلنگ  

 000/250 چهار سوراخه آلمان HO1014مدل  MK DENTALشیلنگ  

 000/350 شش سوراخ اپتیک آلمان HO1016مدل  MK DENTALشیلنگ  

 000/450 با ساپورت دو خروجی آلمان PS1012مدل  MK DENTALکیت فایبر اپتیک  

 تماس بگیرید بین ایر سوئیس Bean Airت فایبراپتیک کی 
 

 : ترومنت هالوازم جانبی اینس

 000/10 مخصوص توربین های آچاری قابل اتوکالو آچار توربین 

 000/15 دو سوراخه استاندارد اتچ منت ایرانی 

 000/18 دو سوراخه استاندارد اتچ منت خارجی 

 000/28 بدنه استیل دو سوراخه استاندارد اتچ منت خارجی 

 000/35 چهار سوراخه استاندارد بدنه استیل اتچ منت خارجی 
 . دارد وجود زمان هر در ها قیمت تغییر امکان:  توجه
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 : میکروموتور البراتواری

 قیمت )تومان( مشخصات نام کاال کد

 تماس بگیرید گارانتی KOREAهزار دور  STRONG 204-102L 35مدل  

 تماس بگیرید گارانتی KOREAهزار دور  STRONG 207B-102L 35مدل  

 000/600 گارانتی KOREAهزار دور  STRONG 210-105L 35مدل  

 تماس بگیرید گارانتی KOREAهزار دور  MARATHON 35میکروموتور  

 تماس بگیرید گارانتی KOREAهزار دور مدل مایتی  MARATHON 35میکروموتور  

 تماس بگیرید گارانتی II  KOREAهزار دور مدل اسکورت  MARATHON 35میکروموتور  

 تماس بگیرید گارانتی N7  KOREAهزار دور مدل  MARATHON 45میکروموتور  

 000/590/1 گارانتی 780هزار دور مدل  ROTEX 35میکروموتور  

 000/760/2 گارانتی JAPAN ناکامورادنتال میکروموتور 

    
 

 دارد وجود زمان هر در ها یمتق تغییر امکان:  توجه

 : میکروموتور جراحی

 تماس بگیرید گارانتی KOREAجراحی  108Eمدل  STRONG207 میکروموتور 

 تماس بگیرید KOREAهزار دور مدل مایتی جراحی  MARATHON 35میکروموتور  

 بگیریدتماس  KOREAهزار دور جراحی  MARATHON 35میکروموتور  

 تماس بگیرید KOREAجراحی  IIهزار دور مدل اسکورت  MARATHON 35میکروموتور  

 000/850 )پیشنهاد ویژه(گارانتی  KOREAجراحی قابل حمل  Micro NXمیکروموتور  

 تماس بگیرید گارانتی KOREA هزار دور با آنگل جراحی  STRONG207B 35 میکروموتور 

 تماس بگیرید گارانتی KOREAحی با آنگل جرا STRONG207 میکروموتور 

 000/600/1 گارانتی KOREAداخل یونیتی  Micro NXمیکروموتور  

 تماس بگیرید KOREAجراحی پرتابل )شارژی(  K38مدل  MARATHONمیکروموتور  
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 : موتور ایمپلنت

 قیمت )تومان( مشخصات نام کاال کد

 C-SAILOR 000/002/4جراحی ایمپلنت  GOLDENTموتور ایملنت  

 C-SAILOR 000/005/4جراحی ایمپلنت  COXOموتور ایمپلنت  

 KOREA 000/008/6بهمراه آنگل  SAESHIN X-CUBEموتور ایمپلنت  

 000/900/6 پدال ساده ساخت ایتالیا MUN.Fمدل  Mariottiموتور ایمپلنت  

 000/200/8 پدال فول کنترل ساخت ایتالیا MUN.Cمدل  Mariottiموتور ایمپلنت  

 تماس بگیرید  SIP10مدل   SAESHIN TRAUSموتور ایمپلنت  

 000/900/8 فایبر اپتیک  پدال فول ایتالیا  MUN.C.Lمدل Mariottiموتور ایمپلنت  

 KOREA 000/250/9جراحی ایمپلنت بهمراه آنگل نوری  MARATHONموتور ایمپلنت  

 تماس بگیرید با آنگل نوری SIP10مدل  SAESHIN TRAUSموتور ایمپلنت  

 AP-80N 000/800/12مدل  NSKموتور ایمپلنت  

 تماس بگیرید CHIPROPROمدل  BEIN AIRموتور ایمپلنت  

 تماس بگیرید Chiropro Lبین ایر اپتیک مدل  BIEN AIRموتور ایمپلنت  

 تماس بگیرید Ichiroproبین ایر اپتیک مدل  BIEN AIRموتور ایمپلنت  

 تماس بگیرید بهمراه الکتروسورجری  SUS10مدل  SAESHIN TRAUSموتور ایمپلنت  

 000/200/23 فایبر اپتیک بهمراه پیزوسورجری ایتالیا Mariottiموتور ایمپلنت  

    
 

 : (LASERلیزر )

 000/600/43 آلمان Laser Advanceسیرونا مدل  SIRONAلیزر  

 000/500/54 آلمان Laser Blueا مدل سیرون SIRONAلیزر  

    
 

 :الکتروسورجری و پیزو سورجری 

 000/443/2 هفت سرقلم تایوان   BONARTالکترو سرجری  

 000/500/11 چین DS-II LEDمدل   WOODPECKER DTE پیزوسرجری 

 000/200/14 سرقلم کره جنوبی DMETEC 11پیزو سرجری  

 000/500/16 نتایوا OP-1مدل  BONARTجری پیزو سر 

 000/400/16 ایتالیا MUN.PZمدل  MARIOTTIپیزو سرجری  

 000/200/23 بهمراه موتور ایمپلنت اپتیک ایتالیا MARIOTTIپیزو سرجری  

 000/000/24 فرانسه پیزوسورجری مکتورن -
 . دارد وجود زمان هر در ها قیمت تغییر امکان:  توجه
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 )موتور اندو( : روتاری

 قیمت )تومان( مشخصات نام کاال کد

 تماس بگیرید + C-SMARTمدل  COXOروتاری  

 Reciprocating 000/800/1 و Auto-Stop و Auto-Reverse حالت سه BEAUTYروتاری بیوتی  

 C-SMART-MINI 000/200/2بیسیم مدل  GOLDENTروتاری  

 C-SMART MINI2 000/700/2پرتابل شارژی مدل  COXOروتاری  

 Korea  000/095/2برنامه  ACL(B)-42EM   9مدل   STRONG SAESHINروتاری  

 000/950/2 )پیشنهاد ویژه( Koreaبیسیم  TRAUSمدل   STRONG SAESHINروتاری  

 MARATHON KOREA 000/000/3روتاری  -

 تماس بگیرید فرانسه NEOLIXروتاری  

 تماس بگیرید متا مدل اسمارت METAروتاری  

 000/075/3 )پیشنهاد ویژه(بیسیم تایوان  ENDOMAX PLUSروتاری  

 AT 000/000/4مدل  NSKروتاری  -

 XSMART 000/150/5مدل  DENSPLYروتاری  -

 DT 000/250/5مدل  NSKروتاری  -

 تماس بگیرید NT2بیسیم مدل  LONYXروتاری  

 JAPAN 000/392/6موریتا  MINIمدل  MORITAبیسیم  ROOT ZXروتاری  -

 تماس بگیرید بین ایر مدل اپتیما BIEN AIRروتاری  

    
 

 روتاری اپکس لوکیتور :

 000/400/2 روتاری و apex finder قابلیت +C-SMART Iمدل  COXOروتاری اپکس فایندر  

 000/900/2 روتاری و apex finder قابلیت C-SMART IIIمدل  COXOروتاری اپکس فایندر  

 تماس بگیرید ENDY 6200مدل  IONYXروتاری اپکس فایندر  

 000/800/9 ، ساخت سوییسXSMARTمدل  DENSPLYروتاری اپکس فایندر  

 000/426/12 آلمان SIROEndo Pocketمدل  SIRONAروتاری اپکس فایندر  

 000/992/14 ، ساخت ژاپنMORITA مدل ROOT ZXروتاری اپکس فایندر  -
 . دارد وجود زمان هر در ها قیمت تغییر امکان:  توجه
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 : لوکیتوراپکس 

 (قیمت )تومان مشخصات نام کاال کد

 C-ROOT I(III) 000/600مدل  COXOاپکس فایندر  

 000/750 )پیشنهاد ویژه( Dpex Iمدل  WOODPECKERاپکس فایندر  

 C-ROOT I(VI) 000/930بهمراه پالپ تستر مدل  COXOاپکس فایندر  

 000/100/1 )پیشنهاد ویژه( Dpex IIIمدل  WOODPECKERاپکس فایندر  

 تماس بگیرید WOODPEX3دل م WOODPECKERاپکس فایندر  

 تماس بگیرید Koreaاسپیدنت با قابلیت بلوتوث ساخت  viometerاپکس فایندر  

 تماس بگیرید Koreaساخت  NAVIROOTمدل  DIADENTاپکس فایندر  

 IONYX FRNACE 000/550/2اپکس فایندر  

 KOREA 000/550/2ساخت  ROOTOR METAاپکس فایندر  

 IROOT S  DESTI KOREA 000/020/3اپکس فایندر -

 DEMPEX UNITED KINGDOM 000/950/2اپکس فایندر  -

 IPEX II 000/800/3مدل  NSKاپکس فایندر  -

 MORITA JAPAN 000/730/4موریتا  ROOT ZXاپکس فایندر  

 000/950/4 ، ساخت آلمانVDWمدل  RAYPEX6اپکس فایندر  

 ریدتماس بگی RAYPEX5مدل  VDWاپکس فایندر  

 RAYPEX6 000/250/5مدل  VDWاپکس فایندر  -

 C-PLUS 000/320مدل  GOLDENTپالپ تستر  
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 کپسولی : آمالگاماتور

 قیمت )تومان( مشخصات نام کاال کد

 000/400 )پیشنهاد ویژه(با گارانتی  کپسولی دیجیتالی GOLDENTآمالگاماتور  

 000/480 کپسولی دیجیتالی COXO آمالگاماتور +

 000/400 کپسولی ساخت چین AOSUآمالگاماتور  +

 000/420 کپسولی دیجیتال WELLMIXآمالگاماتور  

 000/460 )ارگونومیک(کپسولی دیجیتالی  YG100مدل  آمالگاماتور فیروزدنتال 

 به زودی ... کپسولی  FOMOSآمالگاماتور  

 G5 000/575کپسولی مدل  ZONERAYآمالگاماتور  

 تماس بگیرید آنالوگ ساخت ایران DENTINEآمالگاماتور دنتین  

 000/650 )پیشنهاد ویژه( G6کپسولی مدل  ZONERAYآمالگاماتور  

 000/750 مدل دنتالیوم کپسولی آنالوگ آمالگاماتور عاج طب 

 G10 000/750کپسولی مدل  ZONERAYآمالگاماتور  

 000/850 مدل دنتالیوم کپسولی دیجیتال  آمالگاماتور عاج طب 

 000/890 جدید کپسولی دیجیتال ساخت ایران DENTINEآمالگاماتور  

 000/950 کپسولی دیجیتال دو موتوره  PLUS آمالگاماتور عاج طب 

 000/100/1 کپسولی دیجیتال تایوان MONITEXآمالگاماتور  +

 000/300/1 کپسولی ایتالیا  NORDISKAآمالگاماتور  +

 000/500/1 دیجیتال کپسولی ایتالیا NORDISKAآمالگاماتور  +

 تماس بگیرید   SDI Ultramat 2کپسولی  SDIآمالگامتور  
 

 آمالگاماتور پودری :

 Dentia - 3E 000/200/1پودری الکترونیکی مدل  آمالگاماتور عاج طب  

 Dentia -3D 000/300/1پودری دیجیتال مدل  آمالگاماتور عاج طب 

 000/490/1 پودری  DENTINEآمالگاماتور  
 

 آمالگاماتور دوکاره :

 Dentia-2E 000/700/1اره مدل دو ک آمالگاماتور عاج طب 

 Dentia-2D 000/800/1دو کاره دیجیتال مدل  آمالگاماتور عاج طب 

 000/890/1 دو کاره دیجیتال  DENTINEآمالگاماتور  +
 . دارد وجود زمان هر در ها قیمت تغییر امکان:  توجه
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 : جرمگیر )پیزو اسکالر(

 قیمت )تومان( مشخصات نام کاال کد

 AIR SCALER 000/450 جرمگیر هوایی قابل نصب به یونیت 

 000/550 سرقلم 5پیزو الکترونیک بهمراه  GOLDENTجرمگیر  

 000/550 داخل یونیتی   DTE-V2 WOODPECKERجرمگیر  

 000/600 پیزو مخصوص نصب در داخل یونیت جرمگیر داخلی 

 000/640 ساخت عاج+طب ایران CIONAجرمگیر  

 000/650 )پیشنهاد ویژه( D1مدل  DTE-D1 DTEجرمگیر  

 تماس بگیرید  iscale1مدل   YHجرمگیر  

 000/750 نوری پیزو مخصوص نصب در داخل یونیت جرمگیر داخلی 

 LED 000/750اپتیک   DTE-D2-LED WOODPECKERجرمگیر  

 000/750 )پیشنهاد ویژه(اپتیک ست کامل  DTE-D3-LED WOODPECKERجرمگیر  

 000/800 هندپیس دو تیکه LEDاپتیک   DTE-D2-LED-NEW WOODPECKERیر جرمگ 

 000/850 تجهیزات کامل DTE-D5 WOODPECKERجرمگیر  

 000/850 تجهیزات و امکانات کامل iscale2اپتیک مدل  نوری YHجرمگیر  

 VRN 000/900جرمگیر  VRNجرمگیر  

 000/950 یشنهاد ویژه()پاپتیک ست کامل  DTE-D5-LED WOODPECKERجرمگیر  

 000/000/1 )پیشنهاد ویژه(ست کامل لمسی  Angel K3مدل  نوری Great STARجرمگیر  +

 000/000/1 پدال بیسیم VRNجرمگیر  

 تماس بگیرید پیزو )فراز مهر اصفهان( DENTINEجرمگیر دنتین  

 000/253/1 تایوان P6مدل  BONARTجرمگیر  +

 000/300/1 بهمراه منبع آب WOODPECKERساخت  DTE-D7-LEDجرمگیر  

 000/471/1 تایوان PIPERمدل  BONARTجرمگیر  

 000/050/2 سرقلم انتخابی 5سرقلم و  3همراه  DENT AMERICA SCALEX GLIDEجرمگیر  

 000/002/3 ایتالیا MECTRONجرمگیر  +

 000/800/6 تخصصی اندو سرقلم 15همراه  PT5 WOODPECKERجرمگیر  
 . دارد وجود زمان هر در ها قیمت تغییر امکان:  هتوج

 :GREAT STARجرم گیر نوری 

 K3مدل  Great STARکویترن فایبر اپتیک  ✓

 هوشمند با تنظیم خودکار فرکانسپیزو الکترونیک  ✓

 ENDOو  PERIOو  SCALINGدارای سه مد  ✓

 قابلیت کارکرد بدون پدالبا  فول تاچ )لمسی( ✓

 تومان نویلیم کیقیمت : 
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 بخش اول()بیسیم :  LED الیت کیور

 قیمت )تومان( مشخصات نام کاال کد

 000/150 بیسیم HAPPY DENTAL LEDالیت کیور  

 000/200 )فروش ویژه( LED قلمی بیسیم الیت کیور فیروزدنتال  

 A180  000/200مدل  LED قلمی بیسیم A180مدل مدل  LYالیت کیور  

 DB-686 LATTE 000/210مدل  LED قلمی بیسیم COXOالیت کیور  

 تماس بگیرید  DB-686 DELIمدل  LED بیسیم COXOالیت کیور  

 000/300 )پیشنهاد ویژه( CL17مدل  JERRYالیت کیور  

 LED  000/350بیسیم  LCDمد نشانگر  4با  01-08مدل  LYالیت کیور  

 BEAUTY  000/350الیت کیور  

 DB-686 000/350مدل  GOLDENTالیت کیور  

 USP17 000/350مدل  JERRYالیت کیور  

 000/440 با چهار مد کاری CL37مدل  LED بیسیم JERRYالیت کیور  

 000/450 )پیشنهاد ویژه( DTE-LUX-Eمدل  WOODPECKERالیت کیور  

 000/530 پنگوئن DB-686مدل  LED بیسیم COXOالیت کیور  

 000/550 )پیشنهاد ویژه( DTE-LUX-Vمدل  WOODPECKERالیت کیور  

 LED 000/056 بیسیم  PREMIUMPLUS Coالیت کیور  +

 000/650 وات  SAB  9الیت کیور  

 000/650 )پیشنهاد ویژه(دو رنگ  37Hمدل  LED بیسیم JERRYالیت کیور  

 TRAY LUX 000/700مدل  MONITEXالیت کیور  

 TAIWAN 000/850بیسیم  L-3مدل  BONART LEDالیت کیور  

 KOERA 000/900بیسیم  DIADENT LEDالیت کیور  +

 تماس بگیرید BT150مدل  MONITEX BLULEXالیت کیور  
 . دارد وجود زمان هر در ها قیمت تغییر امکان:  توجه

 : DTE-LUX-Vمدل  WOODPECKERالیت کیور 

 

 LEDبیسیم  ✓

 بهمراه نمایش باتری نمایشگر دیجیتال ✓

 سه مد کاری ✓

 1200mwحداقل قدرت  ✓

 گارانتی ✓
 هزار تومان 550قیمت : 
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 )بخش دوم(بیسیم :  LED یورالیت ک

 قیمت )تومان( مشخصات نام کاال کد

 TAIWAN 000/250/1بیسیم  MOTION LEDالیت کیور  +

 TAIWAN 000/250/1بیسیم  L5مدل  BONART LEDالیت کیور  +

 Korea 000/350/1بیسیم   VERICOMالیت کیور  +

 GT1200 000/400/1مدل  MONITEXالیت کیور  +

 000/950/1 )پیشنهاد ویژه( 696مدل  LITEX Dent Americaر الیت کیو +

 000/200/2 ایتالیا UNOمدل  MECTRONالیت کیور   -

 000/500/2 ایتالیا PROمدل  MECTRONالیت کیور   +

 LED 000/500/3بیسیم  TURBO 696مدل  LITEX Dent Americaالیت کیور  
 

 الیت کیور )سایر( :

 LED 000/920قلمی  695 مدل LITEXالیت کیور  

 تماس بگیرید هالوژن )فراز مهر اصفهان( الیت کیور دنتین 

 تماس بگیرید BT150مدل  BLULEXالیت کیور  

 تماس بگیرید مخصوص نصب در داخل یونیت LED الیت کیور فارو 
 . دارد وجود زمان هر رد ها قیمت تغییر امکان:  توجه

 رادیومتر )الیت متر( :

 000/150 دیجیتال ساده رادیومتر معمولی 

 000/150 آنالوگ ساده MONITEXرادیومتر  

 000/175 دیجیتال DTE Woodpeckerرادیومتر  

 000/250 دیجیتال حرفه ای LM-100مدل  MONITEXرادیومتر  

 LED 000/320مناسب هالوژن و  LITEXرادیومتر  
 

 : بلیچینگ

 000/095/1 )پیشنهاد ویژه(پایه کامل چین  M66بلیچینگ  

 C-BRIGHT-1B 000/100/2پایه کامل مدل  COXOبلیچینگ  

 C-BRIGHT-1A 000/200/2پایه کامل مدل  COXOبلیچینگ  

 000/200/2 دیجیتال نصب رو یونیت M208B بلیچینگ بیوتی 

 000/005/3 یوانتا B.T COOLمدل  APOZAبلیچینگ  -

 000/700/6 بهمراه پراب الیت کیور و پایه LITEX DENTAMERICAبلیچینگ  -

 000/400/4 تایوان MONITEXبلیچینگ  
 دارد. وجود زمان هر در ها قیمت تغییر امکان:  توجه
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 : ایرفلو

 قیمت )تومان( مشخصات نام کاال کد

 000/150 بدنه رنگی DB-828-3مدل  ایرفلو 

 000/200 تجهیزات کامل DB-828مدل  لو ایرف 

 000/000/1  )پیشنهاد ویژه( PROPHY-AP IIمدل  Apozaایرپولیش  

 000/17 گرمی درجه یک متریال استرالیا 40 پودر ایرفلو 

    
 

 :گوتا کاتر

 000/120 بیسیم با چهار قلم قابل اتوکالو COXOگوتا کاتر  

 000/120 قابل اتوکالو بیسیم با چهار قلم  DYMگوتا کاتر  

 C-BLADE-II  000/250دو هندپیس مدل  GOLDENTگوتار کاتر  

 000/295 تک هندپیس با گارانتی گوتاکاتر عاج طب 

 000/430 دو هندپیس با گارانتی گوتاکاتر عاج طب 

    
 

 واترجت:

 WATERPIK  مدلWF-02  000/295 میلی لیتر 150پرتابل ضد آب مخزن 

 WATERPIK  مدلWP-360  000/345 میلی لیتر 150پرتابل مخزن 

 WATERPIK  مدلWP-70  000/375 سری 4میلی لیتر بهمراه  1000مخزن 

 WATERPIK  مدلWP-450  000/405 میلی لیتر 210پرتابل مخزن 

 WATERPIK  مدلWP-300  000/415 سری 4میلی لیتر بهمراه  450مخزن 

 WATERPIK  مدلWP-100  000/465 سری 7میلی لیتر بهمراه  650مخزن 

 WATERPIK  مدلWP-660  تماس بگیرید سری 7میلی لیتر بهمراه  650مخزن 

 WATERPIK  مدلWP-861  تماس بگیرید میلی لیتر بهمراه مسواک برقی سونیک 650مخزن 

 WATERPIK  مدلWP-900  000/725 میلی لیتر بهمراه مسواک برقی سونیک 700مخزن 

 WATERSPLASH  مدلRST5008 WATERSPLASH  مدلRST5008 000/170 

 WATERSPLASH  مدلRST5002 WATERSPLASH  مدلRST5002 تماس بگیرید 

 WATERSPLASH  مدلRST5013 WATERSPLASH  مدلRST5013 تماس بگیرید 

 WATERSPLASH  مدلRST5102 WATERSPLASH  مدلRST5102 تماس بگیرید 

 WATERSPLASH  مدلRST5101 WATERSPLASH  مدلRST5101 تماس بگیرید 

 WATERSPLASH  مدلRST5010 WATERSPLASH  مدلRST5010 تماس بگیرید 
 دارد. وجود زمان هر در ها قیمت تغییر امکان:  توجه
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  : تمیز کننده اولتراسونیک

 قیمت )تومان( مشخصات نام کاال کد

 000/480 لیتری  5/1دیجیتال  CE6200A اولتراسونیک 

 000/570 لمسی  CD-4821لیتری دیجیتالی  CODYSON 5/2 اولتراسونیک 

 000/580 لیتری 5/2دیجیتال  CE7200 اولتراسونیک 

 000/650 لیتری  3 اولتراسونیک فیروز دنتال  

 CD-4831 000/850لیتری دیجیتالی  CODYSON 3 اولتراسونیک 

 000/050/1 لیتری WOSON  5 اولتراسونیک 

 000/490/1 لیتری ساخت ایران DENTINE 5/3 ولتراسونیکا 

 000/400/3 لیتری ایتالیا EUROSONIC 4اولتراسونیک  

 DENTA PRO 000/950/3مدل  ELMAاولتراسونیک  

 EASY60H 000/550/4لیتری مدل  ELMA 6اولتراسونیک  

 000/002/22 شستشوی اینسترومنت ایتالیا CASTELLINIاولتراسونیک  

 000/899/31 ایتالیا CASTELLINI Washer Disinfectorشستشوی  
 

 : تشخیص پوسیدگی

 000/350 چین BEAUTY BEAUTY تشخیص پوسیدگی  

 000/453/3 آلمان SiroInspectمدل  SIRONA تشخیص پوسیدگی  
 

 : پوکسورکیم

 000/000/57 ناملآ هزیرالپ و رزیل رتلیف هارمهب لماک وزاب DENSIM پوکسورکیم 

 000/000/59 ناملآ نیبرود هارمهب لماک تازیهجت DENSIM پوکسورکیم 
 

 لوپ و ذره بین :

 000/55 ذره بین 5و  LEDچراغ  عینکی بهمراه 9892B لوپ ذره بینی 

 000/75 ذره بین 4و  LEDچراغ  هدبندی بهمراه LM-HMG194 لوپ ذره بینی 

 000/021 بین ذره 5و  LEDچراغ  کالهی بهمراه MG-81001H لوپ ذره بینی 

 000/021 ذره بین 5و  LEDچراغ  هدبندی بهمراه MG-81001G لوپ ذره بینی 

 000/350/1 پرتابل LEDهدبندی بهمراه چراغ  NoName 2.5X لوپ چشمی 

 000/957/4 گرم آلمان 32طراحی اختصاصی وزن  OraneDental 2.7Xلوپ چشمی  

 000/951/5 گرم آلمان 32زن طراحی اختصاصی و OraneDental 3.3Xلوپ چشمی  

 000/959/3 گرم آلمان 7هزار لوکس  45نوردهی  OraneDental LEDالیت  
 دارد. وجود زمان هر در ها قیمت تغییر امکان:  توجه
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 WOODPECKERپکس فایندر ا
 

 

  اینچ 5 نمایشگربا  DTE DPEX Iمدل  ✓

 عملکرد بررسی تستر بهمراهدقت عالی  ✓

 ارسال رایگانگارانتی و  ✓

 : دوربین داخل دهانی

 قیمت )تومان( مشخصات نام کاال کد

 AV  000/300اتصال مستقیم به تلویزیون  ORAL CAMERA No nameمدل  

 AV 000/450و  USBارتباط بیسیم خروجی  ORAL CAMERAمدل  

 000/500 )پیشنهاد ویژه( OTGبدون نیاز به درایور بهمراه  SEQUOIA USBمدل  

 AV 000/650خروجی  MICRO SDدارای  HANDYدوربین   

 000/700 بدون نیاز به درایور SUPER USB USBدوربین  

 موجود نیست )پیشنهاد ویژه( USBو  AVخروجی  CF-683Aمدل  MLGدوربین  

 000/000/1 اتصال به گوشی و تبلت و کامپیوتر WiFiبیسیم  MAADدوربین  

 000/100/1 1.3لنز سونی  USBخروجی  DENTAMERICA CAMMYدوربین  

 000/150/1 اینچ  5/2بهمراه مانتیور  CF-986 خل دهانیدوربین دا 

 SUPER CAM CHINA 000/350/1دوربین  

 موجود نیست AVو  USBخروجی  WIFI اینچ بیسیم 5/2مانتیور  M-980 دوربین داخل دهانی  

 000/650/1  102مدل  PREMUIM PLUSدوربین  

 000/850/1 بیسیم چین SUPER CAMدوربین  

 AV 000/000/2و  USBاینچ خروجی  5مانتیور  M-168 داخل دهانی دوربین  

 000/400/2 بیسیم با قابلیت اتصال به کامپیوتر و تلویزیون MONITEXدوربین داخل دهانی  

 000/800/2 مانیتور فول پورت با بازو و دوربین با امکانات کامل Micro Mirrorدوربین و مانیتور  

 OWANDY  000/002/4دوربین  -
 

 

 (به همراه موس و کیبورد بیسیم رنگ سفید لمسی)  : MSI برند All in oneکامپیوتر 

Pro20 ET 6M Dual G4400 3.3GHz 3MB / 4GB / 1TB / INTEL HD /  19.5" / 1600*1900 000/765/2 

Pro20 ET 6M i3 i3 6100 3.7GHz 3MB / 4GB / 1TB / INTEL HD /  19.5" / 1600*1900 000/090/3 

Pro20 ET 6M i5 i5 6400 3.3GHz 6MB / 4GB / 1TB / INTEL HD /  19.5" / 1600*1900 000/370/3 

Pro20 ET 6M i5 i5 6400 3.3GHz 6MB / 8GB / 1TB / INTEL HD /  19.5" / 1600*1900 000/500/3 

Pro20 EDT 6QC i3 i3 6100 3.7GHz 3MB / 8GB / 1TB+128 / GT940M /  19.5" / 1600*1900 000/030/4 
 دارد. وجود زمان هر در ها قیمت تغییر امکان:  توجه

 هزار تومان 750قیمت : 
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 مانیتور دندانپزشکی

      

 فول پورت ✓

 گیرنده دیجیتال داخلی ✓

 بهمراه ریموت کنترل ✓

 1240×  1024رزولیشین  ✓

 HTMI VGA RF USB AV ANTپورت های  ✓

 رنگ سفید مخصوص با قابلیت اتصال به بازو ✓

 USBپخش فیلم عکس موسیقی از فلش مموری  ✓

  : انیتور دندانپزشکیم

 قیمت )تومان( مشخصات نام کاال کد

 000/870 اینچ رنگ سفید مخصوص دندانپزشکی YY 17مانیتور  

 000/950 اینچ  19 مانیتور  

 000/050/1 ساخت چین  MLGمانیتور  

 000/100/1 اینچ رنگ سفید مخصوص دندانپزشکی TOYE 17مانیتور  

 000/410/1 2017دنتوس بهمراه بازو مدل  مناسب یونیت مانیتور دنتوس 

 000/800/2 مانیتور فول پورت با بازو و دوربین با امکانات کامل Micro Mirrorدوربین و مانیتور  

 000/085/6 اینچ ایتالیا 22مانیتور  CASTELLINIمانیتور  

 000/017/8 اینچ ایتالیا 22مانیتور لمسی  CASTELLINIمانیتور  
 

 : )نصب بر روی یونیت(تور پایه مانی

 000/150 معمولی بازو مانیتور 

 000/190 قابلیت نصب به دیوار و یونیت بازو مانیتور 

 000/250 )پیشنهاد ویژه(چینی  پایه مانیتور زیگر 

 000/400 طرح کاوو پایه مانیتور 

 000/422 مخصوص یونیت دنتوس بازو مانیتور 
 . دارد وجود زمان هر رد ها قیمت تغییر امکان:  توجه

 

 

 

 

 قیمت :

 هزار تومان 100یک میلیون و 
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  CD-4821مدل   CODISONتمیزکننده اولتراسونیک 

 دیجیتالی صفحه لمسی ✓

 گرم کننده آببهمراه  دو مد کاری ✓

 یترل 5/2حج مخزن :  ✓

 : (رومیزی تک شیشه)قابل حمل اکشن س

 قیمت )تومان( مشخصات نام کاال کد

 000/200 تک شیشه ایرانی رومیزی MAXYساکشن  

 000/250 تک شیشه ایرانی رومیزی مدل جدید HSPن ساکش 

 000/300 تک شیشه ایرانی رومیزی MAXYساکشن  

 000/370 تک شیشه ایرانی رومیزی HSPساکشن  

 000/530 رومیزی تک مخزن  7E-Aمدل  YUWELLساکشن  
 

 : )پرتابل دو شیشه(ساکشن قابل حمل 

 000/800 یشه ای پرتابل دو مخزن ش 7A-23Dمدل  YUWELLساکشن  +

 000/569 پرتابل دو مخزن شیشه ای  7A-23Bمدل  YUWELLساکشن  

 000/050/1 دو شیشه موتور خشک ایرانی  ساکشن الماس 

 000/800/1 دو شیشه موتور خشک آمریکایی سیوارد ساکشن سیوارد الماس 

 تماس بگیرید تک شیشه ایتالیا ساکشن تکنوگاز 

 سایر ساکشن ها :

 تماس بگیرید مخصوص نصب در یونیت هوایی ساکشن 

 000/750/1 بیصدا جایگزین ساکشن آبی ، خروجی مستقیم فاضالب ،  ساکشن مدیسا 

 000/650/1 جایگزین ساکشن آبی ، خروجی مستقیم فاضالب Jet Plusساکشن  

 000/900/1 لیتر ساخت ایران 30تخلیه اتومات  4Uساکشن  +

 000/950/1 ن ساکشن آبی ، خروجی مستقیم فاضالبجایگزی STSساکشن جراحی  

 000/980/1 خروجی مستقیم فاضالب SPP3ساکشن  

 000/050/2 مناسب نصب داخل یونیت دنتوس تخلیه مستقیم ساکشن دنتوس 

 000/600/2 جایگزین ساکشن آبی ، خروجی مستقیم فاضالب ساکشن دنتوس 

 000/300/3 هلیتر، موتور کر 40تک یونیت،  QEENساکشن  +

 000/800/3 موتور کرهپرتابل لیتر،  80دو یونیت،  QUEEN PLUSEساکشن +

 000/000/3 لیتر، بی صدا، موتور کره 100تخلیه اتومات،  ELEGANCEساکشن  +

 000/800/5 ایتالیا ASPINAجراحی   EKOMساکشن  +
 . دارد وجود زمان هر در ها قیمت تغییر امکان:  توجه

 تومان  هزار 570قیمت : 
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 )قیمت شرکت( : 4TEK ساکشن مرکزی

 قیمت )تومان( مشخصات نام کاال کد

 000/600/4 مرکزی تک یونیت ایتالیا 4TEK Rain1ساکشن  

 000/400/7 مرکزی دو یونیت ایتالیا +4TEK Rain2ساکشن  

 000/500/8 مرکزی سه یونیت ایتالیا +4TEK Rain3ساکشن  
 

 : FOMOSساکشن مرکزی 

 000/500/4 نیتمرکزی یک یو Fomosساکشن  

 000/500/5 مرکزی دو یونیت Fomosساکشن  

 000/500/6 مرکزی سه یونیت Fomosساکشن  
 

 : )سایر(  ساکشن مرکزی

 000/000/3 دو یونیت ساخت ایران، SPC2 ELEGANCEساکشن  

 GMD  000/500/3ساکشن  -

 000/200/4 یونیت ایتالیا 2تخلیه اتومات  LUZZANIساکشن  

 000/450/4 یونیته سه X01—Dمرکزی مدل  JUNWEIساکشن  +

 Korea 000/005/5مرکزی دو یونیت  DEMEGAساکشن  +

 000/850/6 یونیت  6مرکزی  JUNWEIساکشن  

 000/570/7 یونیت آلمان 2مرکزی  DUUR DENTALساکشن  +

 000/009/6 مرکزی دو یونیت ایتالیا EUROCOMPRESORساکشن  +

 Korea 000/300/8یونیت  4ی مرکز DEMEGAساکشن  

 Korea 000/900/11یونیت  8مرکزی  DEMEGAساکشن  

 Korea 000/800/14یونیت  10مرکزی  DEMEGAساکشن  
 . دارد وجود زمان هر در ها قیمت تغییر امکان:  توجه

 YUWELLساکشن 
 

 7A-23Dمدل 
 

 لیتری( 5/2دو مخزن شیشه ای بزرگ ) ✓

 (dB 65ز فوق العاده کم صدا )کمتر ا ✓

 لیتر در دقیقه 20ظرفیت مکش :  ✓

 گارانتی رسمی ✓

 تحویل رایگان ✓

 تومان 000/765: قیمت
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 )ایستاده چرخ دار(پرتابل :  ادیوگرافیر

 قیمت )تومان( مشخصات نام کاال کد

 000/950/6 ساخت ایران با پایه دو شکن FRXرادیوگرافی  

 000/500/7 بهمراه ریموت  کامل با پایه ایستاده BEAUTYرادیوگرافی  

 000/950/7 ساخت ایران با پایه سه شکن FRXدیوگرافی را 

 000/500/11 ایتالیا بهمراه پایه سه شکن ایرانی AC پرتابل BLUE-Xرادیوگرافی  

 000/500/11 بهمراه پایه اوریجینال برزیل ACپرتابل  KAVO 70KVرادیوگرافی  

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

 000/000/13 ایتالیا ACپرتابل  DEGOTZEN 70KVرادیوگرافی  

 تماس بگیرید بهمراه بازوی اوریجینال ایتالیا DCپرتابل  ORIX 70KVرادیوگرافی  

 000/005/14 بهمراه پایه اوریجینال FONA DCرادیوگرافی  

 000/050/14 ایتالیا DCپرتابل  DEGOTZEN 70KVرادیوگرافی  

 000/000/15 کره DCپرتابل  VATECH 70KVرادیوگرافی  

 000/500/15 فرانسه DCپرتابل  KODAK 70KVرادیوگرافی  

 000/800/15 فرانسه DCپرتابل  VILLA 70KVرادیوگرافی  -

 000/800/12 فرانسه ACپرتابل  VILLA 70KVرادیوگرافی  -

 x-mind unity 000/900/16مدل  DEGOTZEN 70KV DCرادیوگرافی  

 000/500/21 فرانسه DCپرتابل  OWANDY 70KVرادیوگرافی  -
 

 

HANDRAY  :وایرلس دستی با باتری داخلی( )رادیوگرافی 

 قیمت )تومان( مشخصات نام کاال کد

 BEAUTY 60KV  مدلDC 000/500/6 

 DC Korea 000/500/7مدل  RAYME 60KVرادیوگرافی  

 DIGIMED 60KV  مدلDIOX602 DC Korea تماس بگیرید 

 PORT-X-II 60KV  مدلDC Korea تماس بگیرید 

 EPIX 60KV  مدلDC 000/500/9 کره 

 PROX 60KV  مدلDC Korea )000/800/9 )پیشنهاد ویژه 

 HIOSSEN 60KV  مدلDC 000/900/11 کره 

 DEXCOWIN 60KV  مدلDX3000L تماس بگیرید 

 ADX4000W 60KV  مدلDC  تماس بگیرید بهمراه مانیتور و ارتباط بیسیم 
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 رادیوگرافی دیواری : 

 000/500/7 دیواری بهمراه ریموت BEAUTYرادیوگرافی  

 000/900/10 )پیشنهاد ویژه(ایتالیا  RXACمدل  My Ray ACرادیوگرافی  

 تماس بگیرید الیابهمراه بازوی اوریجینال ایت ACدیواری  ORIX 70KVرادیوگرافی  

 000/000/12   ایتالیا بهمراه بازو اوریجینال BLUE-X ACرادیوگرافی  

 000/065/12 بازوی دیجیتال ایتالیا ACدیواری  DEGOTZEN 70KVرادیوگرافی  

 تماس بگیرید بازوی دیجیتال ایتالیا DCدیواری  DEGOTZEN 70KVرادیوگرافی  

 تماس بگیرید بهمراه بازوی اوریجینال ایتالیا DCدیواری  ORIX 70KVرادیوگرافی  

 000/901/12 بازوی دیجیتال ایتالیا ACدیواری  CASTELLINI 70KVرادیوگرافی  

 000/500/13 ایتالیا MR-RXDC EXTمدل  My Ray DCرادیوگرافی  

 تماس بگیرید کره EZ RAYمدل  VATECHرادیوگرافی  

 000/500/14 رانسهف DCدیواری  KODAK 70KVرادیوگرافی  

 000/950/16 ایتالیا +MR-RXDC HYPERمدل  MyRay DCرادیوگرافی  

 PHOT-X2S 000/500/20مدل  BELMONT DCرادیوگرافی  

 000/000/22 فنالند DCدیواری  SOREDEX 70KVرادیوگرافی  

 000/003/15 فرانسه DC دیواری VILLA 70KVرادیوگرافی  -

 000/300/12 فرانسه AC دیواری VILLA 70KVرادیوگرافی  -

 000/800/19 فرانسه DC دیواری OWANDY 70KVرادیوگرافی  -
 . دارد وجود زمان هر در ها قیمت تغییر امکان:  توجه

 

 :  اسکنر فسفر پلیت

 قیمت )تومان( مشخصات نام کاال کد

 000/000/25 ساخت ایتالیا FONAفسفر پلیت  +

 000/000/27 سنسور کره جنوبی 4ه به همرا RIO SCANفسفر پلیت  

 000/000/24 )فروش ویژه به مدت محدود(ساخت تایوان  APIXIAفسفر پلیت  +

 000/500/29 7200مدل  Carestreamکمپانی  فسفر پلیت کداک 

 000/500/29 فرانسه PSPسنسور وایرلس  ACTEON 10فسفر پلیت  +

 000/000/33 7800مدل  Carestreamکمپانی  KODAKفسفر پلیت  

 000/500/31 سنسور فنالند 6بهمراه  NEW OPTIMEمدل  SOREDEXفسفر پلیت  +

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

 OWANDY TVHKSI 000/000/37فسفر پلیت  -
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RVG  : 

 handy 000/500/7 )پیشنهاد ویژه( ساخت چین 

 SAMSUNG  مدلRIO تماس بگیرید رهک 

 VATECH  سیستمCMOS  فیبرنوری  5/1سایزKorea 000/000/31 

 VATECH  مدلHD ساخت Korea 000/007/41 

 MYRAY  مدلzen X 000/500/12 ایتالیا 

 SIGNUS USA 000/500/12 

 DR.SUNI PLUSE USA  سیستمCCD  000/500/15 

 ACTION 000/800/15 فرانسه 

 FONA  مدلSCHICK    USA 000/800/12 

 KODAK CARESTREAM 142  000/500/14 فرانسه 

 KODAK CARESTREAM 5200  000/500/17 فرانسه 

 DR.SUNI RAY USA  سیستمCMOS  000/800/16 

 MYRAY  000/900/17 وایرلس بهمراه مانیتور ایتالیا 

 CASTELLINI 000/499/18 ایتالیا 

 KODAK CARESTREAM 6200 000/500/19  فرانسه 

- VILLA 000/500/13 فرانسه 

- SUNT RAY  000/800/16 

- OWANDY  مدلONE T1 000/800/17 

- OWANDY  مدلOPTEO T1 000/800/19 

- OWANDY  مدلONE T2 000/800/19 

- OWANDY  مدلOPTEO T2 000/800/22 
 . دارد وجود زمان هر در ها قیمت تغییر امکان:  توجه

 

 بی : وپوش سرر

 000/120 مدل لبه دار تیروئید بند سربی عاج طب 

 000/250 عاج طب با طرح های فانتزی روپوش سربی کودکان 

 000/330 لبه دار دو الیه  روپوش سربی عاج طب 

 000/370 لبه دار سه الیه  روپوس سربی عاج طب 

 000/350 دو الیه پیشبند سربی عاج طب 
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 : سربیپاروان 

 000/750 تیکه 3ساده  NPN پاروان 

 MDF 000/780بدنه  85×180تیکه  3ساده  پاروان سربی 

 000/900 تیکه چرم سفارشی 3ساده  پاروان سربی 

 MDF 000/980بدنه  115×180تیکه  3ساده  پاروان سربی 

 000/100/1 چرمی سه تیکه خم چرم سفارشی پاروان سربی  

 

 : HANDRAYبازو مخصوص 

 000/600 پایه زمینی )پرتابل( ایستاده  یپایه زمین 

 000/150/1 قابلیت نصب انواع یونیت بهمراه ریموت سیمی HANDRAYبازو  

 000/250/1 بهمراه ریموت سیمی DEXCOWINمخصوص  HANDRAYبازو  

 

 تاریکخانه :

 000/110 تاریکخانه لوبر تاریکخانه ساده 

 000/380 ساخت ایران MINAMELتاریکخانه  

 LED 000/450ولت نور  3فایبرگالس تغذیه  عاج طب  تاریکخانه 

 000/750 سه ظرف شفاف آستین دیافراگمی DENTEXتاریکخانه  

 TECNOGAZ RAY 000/050/1 تاریکخانه TECNOGAZ RAY تاریکخانه 

 PROCESSOR 000/500/2تاریکخانه  PROCESSORتاریکخانه  
 . دارد وجود زمان هر در ها قیمت تغییر امکان:  توجه
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 : )پیشنهاد ویژه( اطلس کمپرسورشرکت ( OIL FREEبدون روغن )  کمپرسور

 قیمت )تومان( مشخصات نام کاال کد

 000/001/1 وات بهمراه فیلتر رگوالتور 550لیتری افقی  ATLAS COM CO 30کمپرسور  

 000/400/1 یلتر رگوالتوروات بهمراه ف 750لیتری افقی  ATLAS COM CO 40کمپرسور  

 000/450/1 وات بهمراه فیلتر رگوالتور 550لیتری عمودی  ATLAS COM CO 30کمپرسور  

 000/550/1 وات بهمراه فیلتر رگوالتور 750لیتری عمودی  ATLAS COM CO 40کمپرسور  +

 000/500/2 وات بهمراه فیلتر رگوالتور 1500لیتری افقی  ATLAS COM CO 80کمپرسور  

 000/800/2 وات بهمراه فیلتر رگوالتور 1500لیتری عمودی  ATLAS COM CO 80کمپرسور  +

 

 )قیمت شرکت( سرمایش : شرکت (OIL FREEکمپرسور  بدون روغن )

    

    

    

    

    

    
 

 )قیمت شرکت( شرکت فیروزدنتال :بیوتی ( OIL FREEکمپرسور  بدون روغن )

 000/350/1 وات  840لیتری عمودی  BAUTY 40 کمپرسور 

 000/000/2 لیتری عمودی 65وات  BAUTY 2×840پرسور کم 

 000/300/4 وات 3×750لیتری سه یونیته موتور  BAUTY 80کمپرسور  
 . دارد وجود زمان هر در ها قیمت تغییر امکان:  توجه

 

 

 BEAUTYبیوتی کمپرسور بدون روغن 
 

 وات 840موتور  ✓

 لیتری عمودی 40مخزن  ✓

 ارزش خرید باال ✓

 اردخروجی استاند ✓

 فیلتر ورودی با عملکرد عالی ✓

 ارسال رایگان ✓

 گارانتی ✓

 قیمت :

  تومان 000/350/1 
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  )قیمت شرکت( : ایتالیا 4TEK(OIL FREEکمپرسور  بدون روغن )

 قیمت )تومان( مشخصات نام کاال کد

 COLEAD 000/500/2تک یونیت مدل   4TEKکمپرسور  

 000/900/2 ایتالیا MIR 130دو یونیت مدل  4TEKکمپرسور  

 000/200/3 ایتالیا MIR 100تک یونیت مدل  4TEKکمپرسور  

 000/800/3 درایر دار ایتالیا MIR 100 DRIYERتک یونیت  4TEKکمپرسور  

 000/950/3 درایر دار ایتالیا MIR 130 DRIYERدو یونیت  4TEKکمپرسور  

 000/300/5 ایتالیا CO-ECO2سه یونیت مدل  4TEKکمپرسور  

 000/800/6 درایر دار ایتالیا CO-ECO2 DRIYERسه یونیت  4TEKکمپرسور  

 000/800/6 ایتالیا CO-ECO3چهار یونیت مدل  4TEKکمپرسور  

 000/900/7 درایر دار ایتالیا CO-ECO3 DRIYERچهار یونیت  4TEKکمپرسور  
 

 )قیمت شرکت( ایتالیا : FINIکمپرسور  بدون روغن 

 000/496/7 الیایونیت بهمراه باکس بیصدا ایت دو  FINIکمپرسور  

 000/498/7 تک یونیت درایر دار بهمراه باکس بیصدا ایتالیا  FINIکمپرسور  

 000/999/8 دو یونیت درایر دار بهمراه باکس بیصدا ایتالیا  FINIکمپرسور  

 000/997/12 چهار یونیت درایر دار بهمراه باکس بیصدا ایتالیا  FINIکمپرسور  

 

 )قیمت شرکت( ایتالیا : GENTILINکمپرسور  بدون روغن 

 000/893/6 دو یونیت کلینیکال باکس بیصدا ایتالیا GENTILINکمپرسور  

 000/511/7 سه یونیت کلینیکال باکس بیصدا ایتالیا GENTILINکمپرسور  

 000/496/8 چهار یونیت کلینیکال باکس بیصدا ایتالیا GENTILINکمپرسور  

 000/256/9 ینیکال درایر دار باکس بیصدا ایتالیادو یونیت کل GENTILINکمپرسور  

 000/813/9 سه یونیت کلینیکال درایر دار باکس بیصدا ایتالیا GENTILINکمپرسور  

 000/997/9 چهار یونیت کلینیکال درایر دار باکس بیصدا ایتالیا GENTILINکمپرسور  

 000/997/12 شش یونیت کلینیکال باکس بیصدا ایتالیا GENTILINکمپرسور  
 . دارد وجود زمان هر در ها قیمت تغییر امکان:  توجه

 

 

 

 

 

 TAJODDIN.IRصفحه اینستاگرام  :   
 

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

https://www.instagram.com/tajoddin.ir
https://www.instagram.com/tajoddin.ir
https://www.instagram.com/tajoddin.ir
https://www.instagram.com/tajoddin.ir
https://www.instagram.com/tajoddin.ir
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 ( سایر تولید کننده ها :OIL FREEکمپرسور  بدون روغن )

 قیمت )تومان( مشخصات نام کاال کد

 000/700 )پیشنهاد ویژه( 25مخزن  550موتور  کمپرسور چینی 

 000/550/1 لیتری ایران 40بدون روغن  کمپرسور آریان +

 000/600/1 وات چین 750بدون روغن  FOJYکمپرسور  +

 تماس بگیرید لیتری عمودی 40وات مخزن  800موتور  NTKکمپرسور  

 000/750/1 وات بدون روغن چین 750اک یونیت   MAXAIRکمپرسور  

    

 000/300/2 یونیت بدون روغن ایران دو کمپرسور آریان +

 000/400/2  بدون روغن برزیلیک یونیت   SCHULZکمپرسور  

 000/650/2 دو یونیت بدون روغن چین FOJYکمپرسور  

 000/850/2 لیتری دو موتور بدون روغن چین 60دو یونیت   MAXAIRکمپرسور  

 000/900/2 وات اینورتر بدون روغن چین 1500دو یونیت  IMENکمپرسور  +

 000/400/3  ر برزیلیک  یونیت بدون روغن درایر دا  SCHULZکمپرسور  

 000/900/3 وات اینورتر بدون روغن چین 2400چهار یونیت  IMENکمپرسور  +

 000/200/4  دو یونیت بدون روغن برزیل  SCHULZکمپرسور  

 000/500/6 سه یونیت ایتالیا GENTILIN Clinic airکمپرسور  

 000/200/6  دو یونیت بدون روغن درایر دار برزیل  SCHULZکمپرسور  

 000/500/8 سه یونیت بدون روغن زیمنس آلمان EKOMکمپرسور  

 000/500/9 سه یونیت درایر دار ایتالیا GENTILIN Clinic airکمپرسور  

 000/500/10 زیمنس آلمانسه یونیت بهراه درایر بدون روغن  EKOMکمپرسور  +
 . دارد وجود زمان هر در ها قیمت تغییر امکان:  توجه

 وتور و سرویتور چکاوک :فروش ر
 

   
 HG6روتور  G3سرویتور مدل  Z4روتور مدل 

MDF پوشش الکترواستاتیک 

 پایه در دو مدل

 شیشه سکوریت

 بهمراه پریز برق

MDF رویه سکوریت 

 بهمراه پریز برق

 هزار تومان 895 هزار تومان 765 هزار تومان 695
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 فروش ویژه کمپرسورهای شرکت سرمایش
 

 

 
 

  : و تسمه ای رسور یخچالیکمپ

 قیمت )تومان( مشخصات نام کاال کد

 تماس بگیرید موتور یخچالی یک چهارم اسب بخار افقی لیتری 10کمپرسور سرمایش  

 تماس بگیرید اسب بخار 2موتور  معمولی بدون تسمه  لیتری 50کمپرسور سرمایش  

 تماس بگیرید قیاسب بخار اف 1موتور یخچالی  لیتری 30کمپرسور سرمایش  

 تماس بگیرید اسب بخار افقی 1موتور یخچالی  لیتری 40کمپرسور سرمایش  

 تماس بگیرید عمودیاسب بخار  5/1موتور یخچالی بی صدا  لیتری 40کمپرسور ایرانا  

 تماس بگیرید اسب بخار افقی 5/1موتور یخچالی  لیتری 40کمپرسور سرمایش  

 تماس بگیرید اسب بخار عمودی 5/1تور یخچالی بی صدا مو لیتری 40کمپرسور سرمایش  

 تماس بگیرید اسب بخار  2موتور یخچالی بی صدا  لیتری 80کمپرسور سرمایش  

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

 تجهیزات جانبی کمپرسور :

 000/250 )پیشنهاد ویژه(درایر بهمراه فیلتر  جمفیلتراسیون کامل توانا  

 MDF 000/600مخصوص کمپرسور تک یونیت اگوستیک  MDFقاب  

 MDF 000/800یونیت اگوستیک  2مخصوص کمپرسور  MDFقاب  

 000/170 جهت تخلیه آب کمپرسور شیر ایتالیایی شیر تخلیه اتومات 
 . دارد وجود زمان هر در ها قیمت تغییر امکان:  توجه

 مزایای فیلتر درایر توان جم  :
 

 سری جدید
 

 ممانعت از ورود هوای مرطوب و آلوده به دهان بیمار ✓

  وجود در هوای کمپرسور حذف کامل آالینده ها و امالح م ✓

 چهار فلیتر قابل تعویض با خاصیت آنتی باکتریال ✓

 گرمایش اتومات هوای ورودی به حفره دندان بیمار ✓

 یج توربینکاهش خرابی کاتر ✓

 چسباندن کامل کامپوزیت به جداره دندان ✓

 سرمایش شرکتکمپرسورهای یخچالی نظیر کم ازکیفیت کامل برای اطمینان

 شود. می گرفته پس رضایت عدم درصورتتا دو هفته  ازفروش پس

 هزار تومان 250قیمت : 
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 )قیمت شرکت( : فور

 قیمت )تومان( مشخصات نام کاال کد

 000/450 لیتری استیل 27 فور شفا 

 000/500 لیتری استیل 40 فور شفا 

 000/550 لیتری استیل 50 فور شفا 

 000/150/1 فن دار  PIDلیتری هوشمند  55 فور کاووش مگا 

 000/300/1 فن دار استیل PIDلیتری هوشمند  55 کاووش مگافور  

 000/100/2 فن دار استیل PIDلیتری هوشمند  100 فور کاووش مگا 
 

 با حمل نقل و نصب رایگان )ویژه شهد( : درب از باال اتوکالو

 000/700/1 لیتری درب از باال بهمراه تایمر با گارانتی 10 اتوکالو کاووش مگا 

 تماس بگیرید طرح جدید درب از باال  2100مدل  PRESTIGEاتوکالو  

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

 000/600/3 لیتری استیل دیجیتال 25 اتوکالو الماس 

 000/200/4 لیتری دیجیتال تمام استیل 50 اتوکالو کاووش مگا 

 000/400/4 ام استیللیتری دیجیتال تم 75 اتوکالو کاووش مگا 
 . دارد وجود زمان هر در ها قیمت تغییر امکان:  توجه

 
 

 (کیلوگرم 30 از کمتر)

هستند. باربری های معتبر شعب در کلیه شهرهایی که دارای  
 )همچون تیپاکس و ایران پیام(

 همچون : 

 ، آمل ، آستارا ، آباده ، آبادان ، ایالم ، اهواز ، انزلی ، اصفهان ، غرب آباد اسالم ، اسدآباد ، ارومیه ، بیلارد ، اراک ، خرمدره و ابهر

 پیرانشهر ، بیرجند ، بوکان ، بوشهر ، بهشهر ، بهبهان ، بندرعباس ، بناب ، بم ، بروجن ، بروجرد ، برازجان ، بجنورد ، بابلسر ، بابل

 ، دامغان ، خوی ، شهر خمینی ، آباد خرم ، چالوس ، چابهار ، جیرفت ، جهرم ، تنکابن ، حیدریه تربت ، زتبری ، تالش ، تاکستان ،

 سقز ، سبزوار ، ساوه ، ساری ، زنجان ، شهر زرین ، زرند ، زاهدان ، رودسر ، رفسنجان ، رشت ، رامسر ، دورود ، دلیجان ، دزفول

 صومعه ، شیروان ، شیراز ، شوشتر ، شهرضا ، کرد شهر ، البرز صنعتی شهر ، شهر نشاهی ، شاهرود ، سیرجان ، سنندج ، سمنان ،

 کرمان ، کردکوی ، کرج ، کاشان ، کازرون ، قوچان ، قم ، قشم ، قزوین ، قروه ، قائمشهر ، فسا ، آباد علی ، عسلویه ، فومن و سرا

 ، مالیر ، مشهد ، مرودشت ، مرند ، مراغه ، ماهشهر ، ماکو ، لنگرود ، الهیجان ، الر ، گنبد ، گرگان ، گچساران ، کیش ، کرمانشاه ،

 ... و غیره یزد ، یاسوج ، ورامین ، همدان ، نیشابور ، نور ، نهاوند ، نکا ، آباد نجف ، میبد ، میانه ، میاندوآب ، مهاباد
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 با حمل نقل و نصب رایگان )ویژه مشهد(  : Bلیتری و کوچکتر کالس  18اتوکالو 

 قیمت )تومان( مشخصات نام کاال کد

 000/500/7 )پیشنهاد ویژه( Bلیتری کالس  18 اتوکالو طب زمان  

 B 000/000/8لیتری کالس  FTZ  18اتوکالو  

 B 000/000/8لیتری کالس  18 اتوکالو طب کیان  

 000/500/8 )درب اتومات( Bلیتری دیجیتال کالس  18 اتوکالو کاووش مگا 

 000/005/8 چین Bلیتری کالس  GETIDY 18اتوکالو  -

 000/200/9 )اتوکالو سریع( Bلیتری دیجیتال کالس  18 اتوکالو کاووش مگا 

 تماس بگیرید لیتری ایتالیا FARO 17اتوکالو  

 000/008/14 ایتالیا Bلیتری مدل اشترن وبر کالس  STERNWEBER 17اتوکالو  

 بگیرید تماس لیتری ایتالیا TRIDENT 18اتوکالو  

 B 000/005/15لیتری کالس  ZHERMACK 18اتوکالو  -

 000/200/15 ایتالیا AQUARIUSمدل  Bلیتری کالس  DENTAL X 18اتوکالو  

 000/800/15 ایتالیا Domina PLUSمدل  Bلیتری کالس  DENTAL X 18اتوکالو  

 000/450/17 ایتالیا Bکالس  E9MED لیتری مدل EURONDA 18 اتوکالو  -

 000/600/17 ایتالیا C17لیتری مدل  CASTELLINI 17اتوکالو  

 000/000/18 ایتالیا Bکالس  CLASSICلیتری  MOCOM 17اتوکالو  -

 000/500/18 ایتالیا Bکالس  B-EVO لیتری مدل TECHNOGAZ 18 اتوکالو  -

 000/050/19 ایتالیا Bکالس  ONYX لیتری مدل TECHNOGAZ 18 اتوکالو  -

 000/898/19 ایتالیا C17 PLUSلیتری مدل  CASTELLINI 17کالو اتو 
 

 بسته بندی کاغذ استریل )دستگاه پک( :

 قیمت )تومان( مشخصات نام کاال کد

 000/650 بسته بندی کاغذ استریل چین RUNYESدستگاه پک  

 000/870 بسته بندی کاغذ استریل  دستگاه پک بیوتی 

 000/100/1 سری جدید fomosدستگاه پک  

 000/200/1 بسته بندی کاغذ استریل ساخت ایران AKAMSEALدستگاه پک  

 000/300/1 برزیل BIOSTAMPدستگاه پک  

 000/150/2 مدل میل سل MOCOMدستگاه پک  

 000/480/2 بسته بندی کاغذ استریل EUROSEALدستگاه پک  

 000/099/2 بسته بندی کاغذ استریل ایتالیا CASTELLINIدستگاه پک  
 . دارد وجود زمان هر در ها قیمت تغییر امکان:  توجه
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  با حمل نقل و نصب رایگان )ویژه مشهد(  : Bلیتری و بزرگتر کالس  22توکالو ا

 قیمت )تومان( مشخصات نام کاال کد

 EXPERIENCE 000/500/7لیتری مدل  FTZ 23اتوکالو  

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

 B 000/000/9لیتری کالس FTZ 22اتوکالو  

 000/200/9 )درب اتومات( Bلیتری دیجیتال کالس  23 اتوکالو کاووش مگا 

 000/300/9 ساخت چین Bلیتری کالس  GETIDY 23اتوکالو  

 000/800/9 )درب اتومات( Bلیتری دیجیتال کالس  30 اتوکالو کاووش مگا 

 000/800/10 ساخت ایران SUN لیتری DENTINE 22اتوکالو دنتین  

 000/400/11 پرینتر دار ساخت ایران  SUN pluse لیتری DENTINE 22اتوکالو دنتین  

 000/005/61 لیتری TRIDENT 22اتوکالو  

 000/000/16 کابین دار Bلیتری دیجیتال کالس  60 اتوکالو کاووش مگا 

 B 000/900/16لیتری کالس  STERN WEBER  22اتوکالو  

 000/000/20 ایتالیا Bکالس  CLASSICلیتری  MOCOM 22اتوکالو  

 000/800/18 ایتالیا Bکالس  LINAلیتری  W&H 22اتوکالو  

 000/8000/18 لیتری آلمان MELAG 23اتوکالو  

 000/050/19 ایتالیا Bکالس  E9MED لیتری مدل EURONDA 24 اتوکالو  

 000/150/20 ایتالیا Bکالس  ONYX یتری مدلل TECHNOGAZ 22 اتوکالو  

 000/000/23 ایتالیا MX230لیتری  DENTAL X 23اتوکالو  

 000/501/20 ایتالیا C22لیتری مدل  CASTELLINI 22اتوکالو  

 000/020/32 ایتالیا C22 PLUSلیتری مدل  CASTELLINI 22اتوکالو  

 000/700/20 ایتالیا B کالس B-EVO لیتری مدل TECHNOGAZ 24 اتوکالو  
 

 : دستگاه آب مقطرگیری

 000/790 چین WOSONمدل  دستگاه آب مقطرگیری  

 MOCOM 000/050/1مدل  دستگاه آب مقطرگیری  

 000/100/1 ایتالیا EURONDAمدل  دستگاه آب مقطرگیری  

 000/155/3 ایتالیا CASTELLINIمدل  دستگاه آب مقطرگیری  

 000/60 متر دیجیتالی بهمراه دماسنج KOJINE TDS آباندازه گیری سختی  

 000/60 متر نمایشگر دو رنگ بهمراه دماسنج TDS اندازه گیری سختی آب 

    
 . دارد وجود زمان هر در ها قیمت تغییر امکان:  توجه
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  اندیکاتور )نشانگر( گاز اتیلن اکساید :

 قیمت )تومان( مشخصات نام کاال کد

 EO 300نشانگر گاز اتیلن اکساید شیمیایی مدل  STERISTARنشانگر  

 300 5نشانگر گاز اتیلن اکساید شیمیایی کالس  AXISنشانگر  

 400 5نشانگر گاز اتیلن اکساید شیمیایی کالس  4A Medicalنشانگر  

 CD10 400مدل  4کالس  CHEMDYEنشانگر  
 

 اندیکاتور )نشانگر( فور )اون( :

 CD30  600مدل  4س کال CHEMDYEنشانگر  
 

 اندیکاتور بیولوژیک :

 000/12 بیولوژیک BT20مدل  BIONOVAنشانگر بیولوژیک  
 

 اتوکالو : B&Dتست 

 GRREN CLASS 2 000/10کارتی  Bowie & Dickتست  CHEMDYEاتوکالو  B&Dتست   

 CLASS 2+4 000/22دفترچه ای  Bowie & Dickتست  STERISTARاتوکالو  B&Dتست   
 

  اتوکالو :اندیکاتور 

 500/1 6کالس  TSTنشانگر  

 000/2  5افزایشی کالس  INTEGRONاندیکاتور  

 000/70 عددی( ساخت ترکیه 250) 6شیمیایی کالس  STERISTARنشانگر اتوکالو  

 000/70 )پیشنهاد ویژه(عددی(  500) 4شیمیایی کالس  STERISTARنشانگر اتوکالو  

 000/70 )پیشنهاد ویژه(عددی(  200) 6شیمیایی کالس  MARLABنشانگر اتوکالو  

 000/85 عددی( 250) 4کالس  4A Medicalنشانگر  

 000/100 عددی( چسب دار 250) 6کالس  4A Medicalنشانگر  
 . دارد وجود زمان هر در ها قیمت تغییر امکان:  توجه

 

 

 
 

 

 
 عضو مرکز توسعه تجارت الکترونیک ✓

 اد الکترونیکدارای نماد اعتم ✓

 عضو ساماندهی وزارت ارشاد ✓

 عضو رسمی اتحادیه ✓
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 کابینت :

 قیمت )تومان( مشخصات نام کاال کد

 ECO 000/480یک متری  کابینت اکباتان 

 000/500 یک متری فلزی کابینت نیک -

 000/500 یک متری فلزی کابینت بهمن  

 000/700 یک متری فلزی کابینت اکباتان 

 MDF 000/770کابینت یک متری  انکابینت اکبات 

 000/880 یک متری های گلس کابینت اکباتان 
 

 :روتور 

 000/350 کشو فلزی 4 انروتور نیک -

 000/350 کشو فلزی 6 انروتور نیک -

 000/350 کشو فلزی 4 روتور بهمن  

 ECO 000/370کشو  4 روتور اکباتان 

 000/390 کشو فلزی 6 روتوربهمن 

 000/550 کشو فلزی 4 باتانروتور اک 

 MDF  000/580کشو  4 روتور اکباتان 

 000/620 کشو های گلس 4 روتور اکباتان 

 CNC 000/695پایه  MDFچهارکشو بدنه  Z4روتور چکاوک  

 CNC 000/795بهمراه سینی پایه  MDFچهارکشو بدنه  HG4روتور چکاوک  

 CNC 000/795پایه  MDFشش کشو بدنه  H6روتور چکاوک  

 CNC 000/895رویه شیشه نشکن پایه  MDFچهارکشو بدنه  HG4روتور چکاوک  

 MDF 000/350شش کشو  روتور نیکان -
 . دارد وجود زمان هر در ها قیمت تغییر امکان:  توجه
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  سرویتور :

 قیمت )تومان( مشخصات نام کاال کد

 000/390 سه طبقه های گلس DBسرویتور  

 000/430 طبقه بهراه کشو کوچک  3فلزی  اکباتان سرویتور 

 000/570 طبقه بهراه پریز و جای پدال 3فلزی  B3سرویتور چکاوک  

 000/580 طبقه بهراه پریز و جای پدال 3فلزی  سرویتور اکباتان 

 000/660 طبقه بهراه پریز و جای پدال 3شیشه ای  سرویتور اکباتان 

 000/745 بقه با قابلیت تنظیم طبقاتط 3فلزی  C3سرویتور چکاوک  

 000/765 طبقه بهمراه پریز 3شیشه ای  G3سرویتور چکاوک  
 

 لی و سایر :ترا

 TR2 000/400دو طبقه  ترالی اکباتان 

 TR3 000/440سه طبقه  ترالی اکباتان  

 000/660/1 دنتوس Fمدل  ترولی مدیکال 
 

 :تابوره 

 000/200 و مدل های مختلفتک جک در طرح ها  تابوره عاج طب 

 000/280 تک جک تابوره فیروزدنتال 

 000/280 تک جک AJAXتابوره  

 000/400 دو جک تابوره بیوتی 

 000/400 پایه استیل FORM SIEMENSتابوره  

 000/470 مدل ونوس تابوره دنتوس 

 LOTOS  000/540تابوره  

 000/600 دو جک SIGERتابوره  

 000/680 صادراتی FTSمدل  تابوره دنتوس 

 C8 000/254/2مخصوص دستیار مدل  CASTELLINIتابوره  

 C7 000/680/2مخصوص پزشک مدل  CASTELLINIتابوره  

 C7 000/668/4ارگونومیک مخصوص پزشک مدل  CASTELLINIتابوره  

 000/100/4  دستی درجه و اهرم تنظیم ارتفاع 360با دستگیره چرخشی  AMAZONEتابوره  

 000/500/3  دستی  با پشتبانی کمری آناتومیک شکل و اهرم تنظیم ارتفاع AMAZONEتابوره  

 000/500/4 با مکانیزم باالنس و پدال تنظیم ارتفاع   JUMPERتابوره  

 000/400/3 با مکانیسم باالنس و اهرم تنظیم ارتفاع دستی   JUMPERتابوره  
 . دارد وجود زمان هر در ها قیمت تغییر امکان:  توجه
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 )قیمت شرکت( : شرکت فیروز دنتال صندلی یونیت

 قیمت )تومان( مشخصات نام کاال کد

 000/500/11 از پایین بهمراه مخزن آب شیلنگ یونیت ایلیا 

 900/14//000 از باال شیلنگ V1000مدل مدل  SIGER  یونیت فیروز 

 اس بگیریدتم شیلنگ از پایین Bestیونیت صندلی  BESTیونیت  

 000/900/19 یونیت صندلی طب زمان U100مدل  SIGER یونیت طب زمان 

 تماس بگیرید شیلنگ از باال  BEAUTYیونیت  

 تماس بگیرید شیلنگ از باال S30مدل  SIGER 30یونیت فیروز  

 تماس بگیرید قابلیت چپ دست و راست دست همزمان U500 SIGERیونیت  

 تماس بگیرید تجهیزات کامل S90مدل  SIGERیونیت  

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

 )قیمت شرکت( یونیت آژاکس : 

 000/900/16 از پایین شیلنگ 803مدل  یونیت آژاکس 

 000/900/16 از باال شیلنگ 803مدل  یونیت آژاکس 

 000/900/18 اناتفول امک از پایین شیلنگ 806مدل  یونیت آژاکس 

 000/900/18 شیلنگ از باال فول امکانات 806مدل  یونیت آژاکس 

 000/500/26 به همراه جرمگیر و الیت کیور، با دوربین داخل دهانی و مانیتور یونیت آژآکس  
 

 )قیمت شرکت( : GNATUSیونیت 

 000/900/23 ، شیلنگ از پایینBRAZILآلمان ساخت  BOSCHموتور  Syncrus G2مدل  

 000/500/25 ، شیلنگ از باالBRAZILآلمان بهمراه بلیچینک  BOSCHموتور  Syncrus G3مدل   

 تماس بگیرید BRAZILفول امکانات با چرم طبیعی  SYNCRUS G8مدل  
 

 )قیمت شرکت(یونیت ملورین : 

 000/800/24 کراشوار متصل به صندلی تکنودنت TGL و  TBLیونیت ملورین  

 000/900/36 شیلنگ 5کراشوار متصل به صندلی تکنودنت  TGLT و  TBLTلورین یونیت م 
 

 )قیمت شرکت( یونیت شیک طب :

 SC100 000/900/15شیلنگ از باال مدل  یونیت شیک طب 

 SC100 000/400/16مدل  LCDشیلنگ از پایین نمایشگر  یونیت شیک طب 

 SC500 000/000/32شیلنگ از پایین مدل  یونیت شیک طب 
 . دارد وجود زمان هر در ها قیمت تغییر امکان:  توجه
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 )قیمت شرکت( ونیت صندلی شرکت دنتوس :ی

 قیمت )تومان( مشخصات نام کاال کد

 000/500/16 مناسب معاینه T5مدل  

 000/212/25 یونیت ویژه متخصصین ارتودنسی EXTRA 3006 ORTOمدل  

 000/430/27 بهمراه مخزن آب صندلی آنتوس شیلنگ از پایین EXTRA 3006 C 2014مدل  

 000/000/28 یونیت ویژه متخصصین اطفال EXTRA 3006 CHمدل  

 000/860/28 شیلنگ از باال بهمراه مخزن آب صندلی آنتوس EXTRA 3006 R 2014مدل  

 000/870/30 شیلنگ از پایین فول امکانات )جرمگیر و الیت کیور( EXTRA 3006 CF 2014مدل  

 000/230/32 فول امکانات )جرمگیر و الیت کیور(شیلنگ از باال  EXTRA 3006 RF 2014مدل  

    
 

 )قیمت شرکت( یونیت صندلی شرکت پارس دنتال :

 000/750/9 مناسب معاینه بهمراه تابوره و کراشوار و چراغ T5مدل  

 000/550/13 شیلنگ از باال بهمراه تابوره K24مدل  

 000/750/13 یلنگ از پایین بهمراه تابورهش R-2002مدل  

 000/950/13 شیلنگ از باال بهمراه تابوره RB-2002مدل  

 000/350/14 شیلنگ از باال بهمراه تابوره S-8000مدل  

 000/750/14 شیلنگ از پایین تمام اتوماتیک بهمراه تابوره SADRAمدل  

 000/550/15 تابوره شیلنگ از باال فول الکترونیک بهمراه SAMANمدل  

 000/500/17 شیلنگ از باال  بهمراه الیت کیور و جرمگیر  SEPEHRمدل  
 

 

 )قیمت شرکت (:  BELMONTیونیت 

 000/000/45 ژاپن G1مدل  BELMONTیونیت  

 000/000/65 ژاپن CLASTA IIمدل  BELMONTیونیت  

    
 

 )قیمت شرکت(فخر سینا : 

 000/800/22 رتودنسی با سیستم تک اینسترومنتمخصوص ا PEGAH 2501/1مدل  

 000/800/24 شیلنگ از باال نصب روی زمین 3سیستم  PEGAH 2503/2مدل  

 000/900/24 شیلنگ نصب روی زمین 4سیستم  PEGAH 2504/2مدل  

 000/000/25 شیلنگ از باال نصب روی زمین 5سیستم  PEGAH 2505/2مدل  

 000/400/25 شیلنگ از باال متصل به صندلی 5سیستم  PEGAH 2505/1مدل  
 . دارد وجود زمان هر در ها قیمت تغییر امکان:  توجه
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 )قیمت شرکت( یونیت صندلی سایر تولید کننده ها :

 قیمت )تومان( مشخصات نام کاال کد

 000/400/10 بهمراه ساکشن جراحیشیلنگ از پایین  یونیت پارس طب )فارینو( 

 000/500/11 شیلنگ از باال بهمراه ساکشن جراحی ارینو(یونیت پارس طب )ف 

 000/500/14 شیلنگ از پایین به همراه تابوره، ساخت چین NICEیونیت  

 000/500/16 مرسده ADVANCEشیلنگ از پایین  یونیت هودیان 

 000/900/17 )پیشنهاد ویژه(صندلی حافظه دار  LEDچراغ  ZEMERیونیت  

 FX402S 000/900/21سه شیلنگ  فرامز مهر اصفهان مدل  ندنتی DENTINEیونیت  

 FX402S 000/900/21مدل  یونیت فراز مهر 

 000/800/24 2306مدل  یونیت اکباتان 

 000/600/27 آلمان لیسانس تحت ایتالیا فارو چراغ RITTERیونیت  

 UNIK 000/000/28کاوو مدل  KAVOیونیت  

 000/800/28 2318مدل  یونیت اکباتان 

 HONGKONG 000/500/32شیلنگ از باال فول امکانات  RUNYESیونیت  

 V200 000/800/33مدل  VECTORیونیت  

 000/000/38 فول آپشن با چرم طبیعی 2318مدل  یونیت اکباتان 

 CHALLENGE EVER   000/500/40شیلنگ از پایین مدل  HALLI Mیونیت  

 000/000/49 دانمارک Linakر موتو DC-170/2مدل  DIPLOMATیونیت  

 000/000/50 ایتالیا T5مدل  VITALIیونیت  

 000/000/55 بهمراه ساکشن لوزانی DC-170/1مدل  DIPLOMATیونیت  

 000/000/57 اسلواکی EASYمدل  SHIRANAیونیت  

 000/000/62 فنالند 8000مدل  FINNDENTیونیت  

 S200 000/000/69مدل  STERN WEBERیونیت  

 000/000/75 ایتالیا V8مدل  VITALIیونیت  

 U1303 000/000/82مدل  EASYیونیت  

 U1302 000/000/115و   U1280مدل های  COMPACTیونیت  

 U3000 000/000/135مدل  COMPACTیونیت  

 U1600 000/000/195و   U6000مدل های  PREMIUMیونیت  

    
 . دارد وجود مانز هر در ها قیمت تغییر امکان:  توجه
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 تجهیزات جانبی یونیت :

 قیمت )تومان( مشخصات نام کاال کد

 000/30 پالستیکی درجه یک بطری آب یونیت 

 تماس بگیرید سیستم کامل مخزن آب اضطراری 

 000/200 در طرح های کودکانه تشک اطفال 

 000/250 فیلتر آنتی باکتریال بهمراه درایر برقی فیلتر رگوالتور توان جم 
 

 

 )قیمت شرکت(:  مینی یونیت

 DB  000/650مدل  میکرو یونیت فیروز دنتال 

 000/650  میکرو یونیت سپاهان -

 تماس بگیرید چرخ دار مخزن آب استریل MS 300مینی یونیت دنتوس  

 000/200/2 قابل حمل  مینی یونیت فیروز دنتال 

 000/200/2 قابل حمل با ساکشن هوا 600مینی یونیت مدل  

 000/200/2 ساخت ایران  مینی یونیت پرتو 

 000/200/4 چمدانی سیار ساخت چین مینی یونیت چمدانی 

 000/220/4 کمپرسوردار قابل حمل مخزن آب استریل  MS 600مینی یونیت دنتوس  
 

 : چراغ یونیت

 000/300 ریتری معمولی یونیتچراغ  

 000/550 بدون سنسور بست هالوژن  چراغ یونیت 

 000/650 هالوژن  بهمراه سنسور بست چراغ یونیت 

 000/300/1 با شیشه و بازوی کامل چراغ یونیت 

 000/550/1 تایی 9دو کاره  LEDهالوژن و  چراغ یونیت 

 000/000/2 با پایه چرخ دار چراغ یونیت 

 تماس بگیرید هالوژن با شدت عالی چراغ فارو 

 تماس بگیرید با شدت عالینور سرد  LED چراغ فارو 

 سینی:

 000/35 بدنه پالستیک معمولیسینی  

 000/60 فایبرگالس سینی فایبرگالس 

 000/90 دوقلو فلزی سینی فلزی 

 000/150 پالستیکی بهمراه جالیوانی و جا دستمال کاغذی سینی کامل -
 . دارد وجود زمان هر در ها قیمت تغییر امکان:  توجه
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 : نگاتسکوپ

 قیمت )تومان( مشخصات نام کاال کد

 000/80 سایز کوچک نگاتسکوپ فیروزدنتال  

 000/250 ساده پالستیکی سایز بزرگ نگاتسکوپ فیروزدنتال 

 OPG 000/250رومیزی مدل  نگاتسکوپ پارادایس طب الماس 

 000/260 بهمراه ریموت MD-ABSمدل  27×33پالستیک  نگاتسکوپ عاج طب 

 000/320 مینی ELEGANCE DENTنگاتسکوپ  

 000/330 دیواری ELEGANCE DENTنگاتسکوپ  

 000/350 بهمراه ریموت MD-PLGمدل  27×33پلکسی  نگاتسکوپ عاج طب 

 000/360 بهمراه ریموت CTX-ABSمدل  37×34پالستیک  نگاتسکوپ عاج طب 

 CTX-PLG 000/450مدل  37×34پلکسی  نگاتسکوپ عاج طب 

 OPG viewer 000/540رومیزی  LED نگاتسکوپ دنتوس 

 000/682 با بازو و کوپلینگ نصب رو یونیت  LED نگاتسکوپ دنتوس 

 MEDICAL 000/850مدل  55×55پلکسی  نگاتسکوپ عاج طب 

 000/160 عاج طب بازوی نگاتسکوپ 
 

 : سایر تجهیزات

 needlyser 000/250  نیدالیزر  سوزاننده سر سوزن 

 000/300 باتری داخلی needlyser نیدالیزر  سوزاننده سر سوزن 

 AIR SCALER No name 000/450 
 . دارد وجود زمان هر در ها قیمت تغییر امکان:  توجه

 

 الیت کیور فیروز دنتال
 

 بیسیم LEDقلمی 

✓ LED 7 قدرتمندW 

 عالی عملکرد با آمپر میلی 2200 باتری ✓

  ع()میلی وات سانتیمتر مرب 1200 : کیور حداقل شدت ✓

 (کاری مد سه)  کامل امکانات با ✓

 کاربر توسط تعویص قابل باتری ✓

 رایگان ای دوره تست ✓

  گارانتی ✓

 تومان 000/200قیمت : 

 



 45 09151020870  62پالک  - 40ه هاشمی -مشهد 

 )تثبیت کننده ولتاژ(استابالیزر هیراد : 

 قیمت )تومان( مشخصات نام کاال کد

 000/299 245-110تک فاز ورودی  وات 500استابالیزر  

 000/338 245-110تک فاز ورودی  وات 1000استابالیزر  

 000/520 245-110تک فاز ورودی  وات 2000استابالیزر  

 000/650 245-110تک فاز ورودی  وات 3000استابالیزر  

 000/079/1 245-110تک فاز ورودی  وات 5000استابالیزر  

 000/287/1 245-110تک فاز ورودی  وات 8000استابالیزر  
 

 ولت( 220)تبدیل برق باتری به هیراد :  اینورتر

 000/900/1 ولت خروجی سینوسی 24ورودی  وات 1000اینورتور  

 000/400/2 ولت خروجی سینوسی 48ورودی  وات 2000اینورتور  
 

UPS  هایLineInteractive  هیراد: 

 7A 000/363بهمراه باتری  12Vشبه سینوسی باتری  Tower وات 600یو پی اس  

 7A 000/635بهمراه باتری  24Vباتری  شبه سینوسی Tower وات 1000یو پی اس  

 7A 000/000/1بهمراه باتری  24Vسینوسی باتری  Tower وات 1000یو پی اس  

 000/045/1 بدون باتری 48Vشبه سینوسی باتری  Tower وات 2000یو پی اس  

 7A 000/100/1بهمراه باتری  24Vسینوسی باتری  Rackmount وات 1000یو پی اس  

 000/400/1 بدون باتری 48Vسینوسی باتری  Tower وات 2000یو پی اس  

 7A 000/480/1بهمراه باتری  24Vسینوسی باتری  Rackmount وات 1400یو پی اس  

 000/680/1 بدون باتری 48Vسینوسی باتری  Tower وات 3000یو پی اس  
 

UPS  هایOnLiNE : هیراد 

 000/670/1 بدون باتری 36Vسینوسی باتری  Tower وات 1000یو پی اس  

 7A 000/780/1بهمراه باتری  36Vسینوسی باتری  Tower وات 1000یو پی اس  

 7A 000/783/2بهمراه باتری  72Vسینوسی باتری  Tower وات 2000یو پی اس  

 7A 000/150/3بهمراه باتری  72Vسینوسی باتری  Rackmount وات 2000یو پی اس  

 7A 000/450/3بهمراه باتری  96Vسینوسی باتری  Rackmount وات 3000یو پی اس  
 . دارد وجود زمان هر در ها قیمت تغییر امکان:  توجه

 

 وجود دارد که برایپس از قطع برق تاخیری کوتاه ) در حد چند میلی ثانیه(  Lineinteractiveهای  UPSدر 

 برطرف شده است . ONLINEدل های های حساس مثل رادیوگرافی مناسب نیست که این مشکل در م دستگاه
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 اسپانتا : جای فایل و فرز

 قیمت )تومان( مشخصات مدل کد

عددی قفل دار 30جای فرز توربین و آنگل  001   000/20  

 001A  عددی 30جای فرز توربین و آنگل  000/20  

عددی 15جای فرز جراحی  003   000/20  

عددی درب دار 30جای فرز توربین  004   000/40  

عددی درب دار 30جای فایل  005   000/40  

عددی درب دار 30جای فایل روتاری و فایل معمولی  006   000/45  

عددی درب دار 72جای فایل  008   000/45  

عددی درب دار 72جای فایل و فرز  009   000/45  

عددی 72جای فایل روتاری و معمولی و پیزو  010   000/55  

عددی 72جای فایل معمولی  011   000/45  

عددی 72جای فایل روتاری  012   000/45  

000/50 جای فایل روتاری و جای گوتا و استند فایل 013   

عددی 72جای فایل معمولی و روتاری و جای گوتا  014   000/50  

عددی 120جای فایل معمولی اندومتر دار  016   000/80  

عددی 120جای فرز و فایل معمولی  017   000/80  

عددی 120جای فایل روتاری جای گوتا و اندومتر دار  018   000/100  

عددی اندومتر دار 120جای فایل معمولی و فرز  019   000/80  

000/85 جای فایل روتاری و معمولی و پیزو 020   

000/80 جای فایل معمولی و گوتا 021   

000/80 جای فایل و گوتا اندومتر دار 022   

عددی 120اری و معمولی جای فایل روت 024   000/80  

000/40 جای فایل و جای فرز استوانه ای 030   
 

 جای فایل و فرز و کامپوزیت :

 000/35 پالستیکی درجه یک COXOجا فایلی  

 000/40 فلزی درجه یک COXOجا فایلی  

 000/10 فلزی ساخت ایران جا فایلی سپاهان دنتال 

 000/3 ساخت ایران پالستیکی جا فایلی سپاهان دنتال 

 000/20 ساخت ایران سایز کوچک پالستیکی جای کامپوزیت سپاهان 

 000/40 ساخت ایران سایز بزرگ پالستیکی جای کامپوزیت سپاهان 
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 ارتودنسی : براکت

 قیمت )تومان( مشخصات نام کاال کد

 roth_metal Roth  22          roth 18                     000/15براکت   

 m.b.t   _metal m.b.t 22 000/16براکت 

 edge_wise_metal Edge_wise 18                           000/18براکت  

 edge wise_M.I.M Edge wise  18    000/22براکت  

 edge wise_Europe Edge wise 18 000/24براکت  

 roth_laser print Roth  22          roth 18     000/29براکت  

 roth _M.I.M Roth  22          roth 18     000/30براکت  

 laser print_emerald m.b.t 22      000/30براکت  

 M.I.M_m.b.t m.b.t 22     000/32براکت  

 roth _Europe Roth 22           roth 18   000/58براکت  

 m.b.t _Europe m.b.t 22 000/60براکت  
 

 : OPAL بل تیوبوکا

 opal_ m.b.t  m.b.t 22    200/2بوکال تیوپ  

 opal_ roth Roth 18                       roth22 000/2بوکال تیوپ  

 opal_edge wise  Edge wise 18 700/1بوکال تیوپ  
 

 : EMERALD تیوپ بوکال

 opal_ m.b.t m.b.t 22           m.b.t 18 250/3بوکال تیوپ  

 opal_ roth Roth 18 000/3وکال تیوپ ب 

 opal_edge wise  Edge wise 18 750/2بوکال تیوپ  
 

 : BAND کلیت بدون و باکیلیت مولر بند

 m.b.t 31.31.....................+43.+44 000/3بند   

 roth   31.31.....................+43.+44 750/2 بند 

 edge wise 31.31........+.............43.+44 500/2بند  
 

 : SIMPELبند اطفال 

 800/2 44الی  25سایز  simpelبند  

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

 قیمت )تومان( مشخصات نام کاال کد

 000/7 12و14و16و18و round_ niti 10 pack 20سیم  

 reckt_ niti  10 pack 16*16 /16*22/17*22/17*25 ........21*25/19*25 000/11سیم  

 500/4 12و14و16و18و s.s  round_  10 pack 20سیم  

 s.s _reckt  10 pack *16 /16*22/17*22/17*25 ........21*25/19*25 500سیم  

 000/20 12و14و16و18و H.A.N.T _ round 10 pack 20سیم  

 H.A.N.T _ recket 10 pack 16*16 /16*22/17*22/17*25 ........21*25/19*25 000/25سیم  
 

 : NITI COIL SPRINGکویل 

 Open coil PACK 2        180mm 800/2 

 niti coil PACK10        5  ,  7  ,  10  mm 000/17 

    

 

 pack10 Lingual button 800/1          باتن 

 L       pack10 Crimpable H00k  long 600/1هوک   

 SH      pack10 Crimpable H00k short 400/1هوک  

 pack100 Kobayashi long 000/40کوبایاشی      

 pack100 Kobayashi short 000/65کوبایایشی     

 pack2 Bite raiser 000/32     بایت اریز 

 pack4 Eyelet with chain 000/10آیلت        
 

 االستیک :

 oring 16500 ورینگ در رنگ های مختلفا 

 Chain elastics 18000 چین در رنگ های مختلف  

 pack720      Separator 25000سپریتور 

 Medium  1600 التکس درسایز های مختلف  
 

 کامپوزیت ارتودنسی :

 190000 سه سورنگ  کامپوزیت الیت 

 160000 سه سورنگ کامپوزیت سلف 

    
 . دارد وجود زمان هر در ها قیمت تغییر مکانا:  توجه
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 اقالم مرتبط با ارتودنسی و سایر :

 قیمت )تومان( مشخصات نام کاال کد

 85000 تک محوره  فیس ماسک  در سه رنگ 

 Big _medium _small 18000 اچ هد گیر 

 Big _medium _small 20000 چین گپ 

 18000 111و104و97و90و83 فیس بو 

 Safety neck pad 16000 نک پدسیفتی  

 Lip retractor 6000 دهان باز کن مدل های مختلف 

 wax 2200 موم 

 Appliance 1200 جاپالکی 

 SS crown 500/10 کرون اس اس 
 

 روتاری : فایل

 GOLDENT 000/65 فایل روتاری گلدنت 
 

 فایل دستی :

    
 

 پرداخت آمالگام و کامپوزیت :

 000/5 با کیفیت عالی مپرداخت آمالگا 

    
 

 برس جرمگیری و برساژ :

 500 نایلونی کیفیت عالی برس برساژ 

    
 

 فرز آکریل بر و پرداخت :

 500 نایلونی کیفیت عالی برس برساژ 

 000/4 نمدی با کیفیت عالی برس پرداخت 

 000/4 با کیفیت عالی برس سیمی 

 000/4 مدل 21 الستیکی با کیفیت عالی در برس پرداخت 

 000/10 مدل 52با کیفیت عالی در  الماسه فرز آکریل بر 

 000/25 مدل 33سرامیکی با کیفت فوق العاده در  WILSONفرز آکریل بر  
 . دارد وجود زمان هر در ها قیمت تغییر امکان:  توجه
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 : سایر اقالم

 قیمت )تومان( مشخصات نام کاال کد

 000/15 یکی بهمراه سری اضافه ساخت ایرانپالست آمالگام کریر سپاهان 

 000/4 پالستیکی درجه یک ساخت ایران اسپاتول سپاهان 

 000/9 طرح دندان سایز کوچک آینه بیمار 

 000/12 طرح دندان سایز بزرگ آینه بیمار 

 000/54 فلزی کیفیت عالی 206ترچ  
 

 رول کاغذ اتوکالو :

 000/6 ایران در سایزهای مختلف ساخت PAKMEDرول  

 800/5 در سایزهای مختلف ساخت چین Perfectionرول  
 

  شیلد و عینک محافظ :

 000/15 تایوانی درجه یک عینک محافظ 

 000/5 شیلد محافظ صورت ضد بخار ساخت ایران شیلد ابری عاج طب 

 000/15 فریم و شیلد کالهی ضد بخار ساخت ایران فریم و شیلد کالهی عاج طب 

 000/40 عددی مخصوص فریم عاج طب 10 د یدکشیل 
 . دارد وجود زمان هر در ها قیمت تغییر امکان:  توجه

 
 

 : STRISTAR فروش ویژه اندیکاتور
 

 برای آنکه به عملکرد اتوکالو خود اطمینان حاصل کنید .
 

 ( باالترین کالس موجود) 6کالس شیمیایی  •

 انتوم 000/70عددی فقط  250قیمت مناسب : پک  •

 ساخت ترکیه •

 

 

 

 

 

 

 جهت دریافت نمونه رایگان تماس بگیرید

 کافیست بعد از چیدن وسایل داخل اتوکالو 

 .یک عدد اندیکاتور هم روی وسایل قرار دهید. 
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 راه اندازی شد قطعات یدکیبا توجه به استقبال شما عزیزان بخش 
 مراجعه فرمایید . www.mdent.irاطالعات بیشتر به سایت  جهت کسب

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 قطعات یدکی پر مصرف :

 000/35 یفیت مناسبدرجه ک 90چینی  پوآر آب هوا 

 000/35 شش گوش مناسب یونیت چینی پنومات 

 000/18 دو سوراخ  اتچمنت خارجی 

 000/40 بهمراه شیلنگ کامل اتچمنت کامل 

 000/25 در سه مدل دو شاخه آمالگاماتور 

 000/5 25تا  5از  در مدل های مختلف چرخ تابوره 
 . دارد ودوج زمان هر در ها قیمت تغییر امکان:  توجه

 

 
 

 

 

 تجهیزات دندانپزشکی تــاج الــدیــن
 

 62پالک  - 40هاشمیه  -بلوار وکیل آباد  -مشهد 

870  20  10  0915     24  82  82 38 - 051 

 جهت آگاهی از سایر اقالم و تجهیزات دندانپزشکی تماس بگیرید

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


