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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( مشخصات نام کاال کد

 تماس بگیرید فایبر اپتیک (Apple Dentalتوربین اپل ) 

 تماس بگیرید LEDداخلی Generator فشاری TOSIتوربین  

 تماس بگیرید فایبر اپتیک چهار سوراخ Phoenixتوربین  

 000/390 اضافه کارتریج LEDداخلی Generator فشاری COXOتوربین  

 000/400 با گارانتی LEDداخلی  Generatorری فشا 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 000/695/2گارانتی  HP21KLدل کوپلینگی م 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 لیاگارانتی ایتا 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 یبر اپتیک گارانتی سوئیسمدل بورا فا Bian Airتوربین  

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

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

 تماس بگیرید GERMANYگارانتی  T2سیرونا مدل  SIRONAتوربین  

 تماس بگیرید GERMANYانتی گار 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

 تماس بگیرید پوش باتن جعبه صورتی و جعبه مشکی توربین فیروزدنتال 

 تماس بگیرید پوش باتن  ARCتوربین  

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

 000/115 )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  

 تماس بگیرید دو مدل معمولی و رنگی TOSI توربین 

 000/130 هد متوسط جعبه سبز NO NAMEتوربین  

 000/155 هد پانامکس با گارانتی Aمدل  GOLDENT توربین 

 000/140 هد بزرگ NSK PANA AIRتوربین طرح  

 000/165 وزن سبک رنگی با گارانتی  GOLDENT توربین 

 000/150 ه مدت محدودفروش ویژه ب CHAMPIONتوربین  

 تماس بگیرید پوش باتن با گارانتی ARCتوربین + 

 000/150 هد بزرگ NSK PANA MAXتوربین طرح  

 تماس بگیرید رنگی  ARCتوربین  

 000/170 ساخت چین IDEتوربین  

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

 A 000/155رتریج پانامکس سری کا 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  

 000/215 درجه با گارانتی 45هد  GOLDENTتوربین  
 . دارد وجود زمان هر در ها قیمت تغییر امکان:  توجه

 :GOLDENTگی رنتوربین 

 پوش باتن)فشاری(  ✓

 شش ماه گارانتی ✓

 وزن کم )سبک( ✓

 

 

 

هزار تومان 651قیمت:   



 www.tajoddin.ir 4  تجهیزات دندانپزشکی تاج الدین 

 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  

ȵ  توربینWOODPECKER  مدل DTE Anteaeus 000/345 )پیشنهاد ویژه(گارانتی 

 تماس بگیرید با گارانتی MMEتوربین  

 تماس بگیرید رانتیکوپلینگی با گا MMEتوربین  

 000/800 با گارانتی ژاپن OLYMPIYAتوربین  

 تماس بگیرید GERMANYگارانتی  T4سیرونا مدل  SIRONAتوربین  

 000/950 ژاپن PANA AIR FXمدل  NSKتوربین  

 000/935 آلمان با گارانتی HE12و  HE11مدل  MK DENTALتوربین  

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

 000/295/1 آلمان با گارانتی HB21Kو  HE21Kمدل  MK DENTALتوربین  

 تماس بگیرید GERMANYگارانتی  T3سیرونا مدل  SIRONAتوربین  

 000/417/1 وات گارانتی سوئیس 12مدل بورالینا  Bian Airتوربین  

 000/780/1 ارانتیآلمان با گ HC21Kو  HC20Kمدل  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  
 

 سرتوربین یکبار مصرف : 

 تماس بگیرید دو مدل بدون کوپلینگ و کوپلینگ دار MMEتوربین یکبار مصرف  

 500/12 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 قیمت تغییر امکان:  توجه
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 توربین آچاری :سر

 قیمت )تومان( مشخصات نام کاال کد

 000/75  مختلفرنگ های در  VIPتوربین  

 به زودی ... در چندین مارک توربین روسی 

 B2  000/120پیچی هد کوچک مدل  BEARتوربین  

 B2  000/150هد کوچک مدل  BEARتوربین  

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

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

 000/285 یران )قیمت شرکت(ساخت ا توربین رهبری 

ȵ  توربینWOODPECKER  مدل DTE Anteaeus 000/300 )پیشنهاد ویژه(گارانتی 

 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(:  آنگل معمولی

 تماس بگیرید ناخنکی  +ARCآنگل  

 تماس بگیرید ناخنکی ساخت ایران  آنگل فیروزدنتال 

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

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

 000/100 )پیشنهاد ویژه(ناخنکی بوشی  NSKآنگل طرح  

 000/115 ناخنکی با گارانتی GOLDENTآنگل  

 تماس بگیرید ناخنکی TOSIآنگل  

 000/160 )پیشنهاد ویژه(فشاری )پوش باتن(  NSFآنگل  

 تماس بگیرید فشاری )پوش باتن( TOSIآنگل  

 تماس بگیرید نکی با گارانتیناخ +ARCآنگل  

 000/130 ساخت تایوان ECمدل  NACناخنکی سری  NSKآنگل طرح  

 000/160 )پیشنهاد ویژه(فشاری )پوش باتن(  (Apple Dentalآنگل اپل ) 

 000/170 فشاری )پوش باتن( با گارانتی GOLDENTآنگل  
  دارد وجود زمان هر در ها قیمت تغییر امکان:  توجه
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 )بخش دوم(معمولی : آنگل 

 قیمت )تومان( مشخصات نام کاال کد

 000/160 با گارانتی NAC-Eفشاری مدل  NSKآنگل طرح  

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

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

 تماس بگیرید C1-Gآب از داخل مدل  COXOآنگل  

 000/420 با گارانتی 058Eناخنکی مدل  MMEآنگل  

 تماس بگیرید LEDنوری  C-1Eآب از داخل مدل  COXOآنگل  

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

 000/720 بلبرینگی ژاپن با گارانتی OLYMPIYAآنگل  

 000/735 آلمان با گارانتی LB11/11Cناخنکی مدل  MK DENTALآنگل  

 تماس بگیرید ژاپن FPB-ECن مدل پوش بات 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 تن گارانتی سوئیسدور ابی پوش با Bean Airآنگل  

 تماس بگیرید گارانتی آلمان EH T3مدل  SIRONA 1:1آنگل  

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

 000/016/2 اب از داخل گارانتی سوئیس Bean Airآنگل  

 000/016/2 آب از داخل گارانتی سوئیس CAمدل  Bean Airآنگل  

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

 000/452/2 آب از داخل اپتیک گارانتی سوئیس CAمدل  Bean Airآنگل  

 تماس بگیرید گارانتی آلمان AH T2مدل  SIRONA 1:1آنگل  

 000/725/2 آب از داخل اپتیک گارانتی سوئیس CAمدل دایام الین   Bean Airآنگل  

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

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

 تماس بگیرید گارانتی آلمان ENDO T1مدل  SIRONA 1:1آنگل  
 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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 : رایرموتو

 قیمت )تومان( مشخصات نام کاال کد

 تماس بگیرید ARCایرموتور  ARCایرموتور  

 000/120 ایرموتور فیروزدنتال  ایرموتور فیروزدنتال 

 CX235  000/130 مدل COXOایرموتور  COXOایرموتور  

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

 تماس بگیرید TOSIایرموتور  TOSIایرموتور  

 EX-203C  000/140مدل  NACسری  NSKایرموتور طرح  

 000/170 )پیشنهاد ویژه(اب از خارج با گارانتی  GOLDENTایرموتور  

 تماس بگیرید با گارانتی ARCایرموتور + 

 000/170 ساخت چین IDEایرموتور  

 000/200 با گارانتی SKI-301Aمدل  DYM DYMایرموتور  

 تماس بگیرید M-3Bآب از داخل سری  COXOر ایرموتو 

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

 تماس بگیرید با گارانتی 0222Xمدل  MMEایرموتور  

 000/835 با گارانتی آلمان AM0014و  AM0012مدل  MK DENTALایرموتور  

 000/030/1 ژاپن با گارانتی  OLYMPIYAایرموتور  

 000/295/1 آب از داخل با گارانتی آلمان AM1004مدل  MK DENTALر ایرموتو 

 تماس بگیرید با گارانتی ایتالیا FARO ایرموتور فارو 

 تماس بگیرید ژاپن با گارانتی EX-203Cمدل  NSKایرموتور  

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

 000/632/1 آب از داخل گارانتی سوئیس 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  

 تماس بگیرید GERMANYگارانتی  T4سیرونا مدل  SIRONAایرموتور  

 000/150/2 آلمان با گارانتی CB 181مدل  KAVOایرموتور  

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

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

 000/150/3 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  

 000/550 ناخنکی  SOCO 20:1آنگل ایمپلنت  

 000/550 ناخنکی  20:1 آنگل ایمپلنت اپل دنتال 

 000/550 ساخت ایران با گارانتی Greenمدل  20:1 آنگل ایمپلنت فیروزدنتال 

 تماس بگیرید TOSI 1:20آنگل ایمپلنت  

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

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

 000/650 )پیشنهاد ویژه(فشاری با گارانتی  GOLDENT 20:1آنگل ایمپلنت  

ᵠ  آنگل ایمپلنتMariotti 20:1  مدلC20 000/200/2 ایتالیا 

 تماس بگیرید کرافیت اپتیک با گارانتی MARATHON 20:1آنگل ایمپلنت  

 تماس بگیرید فایبر اپتیک با گارانتی MARATHONآنگل ایمپلنت  

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

ᵠ  آنگل ایمپلنتMariotti 20:1  مدلC20L 000/500/4 فایر اپتیک ایتالیا 

 تماس بگیرید GERMANYسیرونا 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  

 تماس بگیرید TOSI 10:1آنگل اندولیفت  

 000/500 با گارانتی GOLDENT 10:1آنگل اندولیفت  

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

 تماس بگیرید 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

 
 
 
 

 

 اینسترومنت ها )توربین ؛ آنگل ، ایرموتور و سایر اقالم کوچک ( در کلیه سفارشات
 هزار تومان 200با خرید باالی 

 ارسال با پست سفارشی
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 : آنگل روتاری

 )تومان(قیمت  مشخصات نام کاال کد

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

 تماس بگیرید TOSI 1:64آنگل روتاری  

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

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

 000/600 ()پیشنهاد ویژهفشاری با گارانتی  GOLDENT 64:1آنگل روتاری  

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

 تماس بگیرید با گارانتی MARATHON 64:1روتاری  

 000/350/2 با گارانتی E120مدل  KAVO GERMANYآنگل اندو  

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

 تماس بگیرید GERMANYگارانتی  AIR APEXسیرونا  SIRONA 1:66آنگل روتاری  

 تماس بگیرید GERMANYگارانتی  APEXسیرونا  SIRONA 1:115آنگل روتاری  

    
 

 سایر آنگل ها :

 000/500/1 مناسب اره بین دندانی با گارانتی GOLDENT 1:4آنگل  

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

 000/052/3 اب از داخل گارانتی سوئیس 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 اایتالی GOLDSPEED EVO M5-Lفایبر اپتیک مدل  CASTELLINI 1:5آنگل  

 تماس بگیرید گارانتی آلمان RED C T1مدل  SIRONA 1:5آنگل  

    
 

 انواع ست :

 تماس بگیرید شامل آنگل ایرموتور هندپیس (Apple Dentalست اپل ) 

 تماس بگیرید شامل آنگل ایرموتور هندپیس HOOKYست  

 000/555 شامل آنگل ایرموتور توربین هندپیس GOLDENTست  

 000/550 تیکه توربین آنگل ایرموتور هندپیس 6 فیروزدنتال ست  

 تماس بگیرید T4 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

 تماس بگیرید ARC 1:1هندپیس  

 تماس بگیرید 1:1 س فیروز دنتالهندپی 

 CX235-2  000/90مدل  COXO 1:1هندپیس  

 000/115 )پیشنهاد ویژه( با گارانتی GOLDENT هندپیس گلدنت 

 تماس بگیرید TOSIهندپیس  TOSIهندپیس  

 تماس بگیرید با گارانتی ARCهندپیس + 

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

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

 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 گارانتی سوئیس 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 از داخل کارانتی سوئیس دایام الین  الماسی آب Bean Airهندپیس  

 000/302/3 دور قرمز پایه بلند گارانتی سوئیس Bean Air 1:2هندپیس  

 000/652/4 ایتالیا GOLDSPEED EVO D1-Lفایبر اپتیک مدل  CASTELLINI 1:1هندپیس  

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

 
 

 NSKآنگل طرح 

 

 ناخنکی ✓

 وشیب ✓

 ارزش خرید باال ✓

 کیفیت عالی ✓

 ارسال رایگان با خرید حداقل دو عدد ✓

 

 هزار تومان 100قیمت : 
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 :)روغن کاری(  LUBRICANدستگاه 

 قیمت )تومان( مشخصات نام کاال کد

 تماس بگیرید همزمان دوعدد توربین و یک عدد آنگل چین WOSONروغنکاری  

m روغنکاری DentAmerica LUBREX  000/000/5 تایوانعدد وسیله  4همزمان 

    

 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  2کوپلینگ  

 KAVO 000/420تبدیل به  QC4014Kو  QC4012Kمدل  MK DENTALکوپلینگ  

 000/490 سوراخ بین ایر سوئیس Bean Air 3کوپلینک  

 000/599 سوراخ سوئیس Bean Air 4کوپلینک  

 000/765 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 QC6016KWنگ کوپلی 

 تماس بگیرید سیرونا نوری )اپتیک( آلمان SIRONAکوپلینگ  

 000/288/1 چهار سوراخ فایبر اپتیک CASTELLINIکوپلینگ  
 

 فایبر اپتیک : شیلنگ و کیت تبدیل

 تماس بگیرید یسمولتی سیستم طوسی بین ایر سوئ 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 Airکیت فایبراپتیک  
 

 : ترومنت هاازم جانبی اینسلو

 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 دو سوراخه استاندارد بدنه استیل اتچ منت خارجی 

 000/35 دارد بدنه استیلچهار سوراخه استان 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

 000/850 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  

m  میکروموتورDentAmerica 35  هزار دور مدلROTEX 780 000/590/1 گارانتی 

 000/760/2 گارانتی JAPAN ناکامورادنتال میکروموتور 

    

    
 

 : میکروموتور جراحی

    

 KOREA 000/850هزار دور جراحی  MARATHON 35میکروموتور  

    

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

 000/600/1 گارانتی KOREAداخل یونیتی  Micro NXمیکروموتور  

 تماس بگیرید KOREAجراحی پرتابل )شارژی(  K38مدل  MARATHONمیکروموتور  

    

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

 

 MICRO NXمیکروموتور جراحی 
 

 پرتابل شارژی با باتری داخلی ✓

 قابلیت اتصال به انواع انگل و هندپیس ✓

 ساعت 5نگهداری باتری با سرعت آخر :  ✓

 ندپدال با عملکرد هوشم ✓

 گرم( 185سبک با قدرت عالی ) ✓

 هزار دور بهمراه مدار محافظ 25سرعت  ✓

 بهمراه کیف کمری ✓

 ساخت کره ✓

 ارسال رایگان سراسر ایرانو  گارانتی ✓

 هزار تومان 850قیمت : 
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 : موتور ایمپلنت

 قیمت )تومان( مشخصات نام کاال کد

 C-SAILOR 000/800/4جراحی ایمپلنت  GOLDENTموتور ایملنت  

b  موتور ایمپلنتCOXO ایمپلنت  جراحیC-SAILOR 000/500/4 

ᵠ  موتور ایمپلنتMariotti  مدلMUN.F 000/300/9 پدال ساده ساخت ایتالیا 

ᵠ  موتور ایمپلنتMariotti  مدلMUN.C 000/800/10 پدال فول کنترل ساخت ایتالیا 

ᵠ  موتور ایمپلنتMariotti مدلMUN.C.L  000/800/11 فایبر اپتیک  پدال فول ایتالیا 

α ور ایمپلنت موتMARATHON  جراحی ایمپلنت بهمراه آنگل نوریKOREA 000/250/9 

α  موتور ایمپلنتNSK  مدلAP-80N 000/008/31 

 تماس بگیرید CHIPROPROمدل  BEIN AIRموتور ایمپلنت  

 تماس بگیرید Chiropro Lبین ایر اپتیک مدل  BIEN AIRموتور ایمپلنت  

 تماس بگیرید Ichiroproیر اپتیک مدل بین ا BIEN AIRموتور ایمپلنت  

ᵠ  موتور ایمپلنتMariotti 000/800/29 فایبر اپتیک بهمراه پیزوسورجری ایتالیا 
 

 : (LASERلیزر )

 تماس بگیرید آلمان Laser Advanceسیرونا مدل  SIRONAلیزر  

 تماس بگیرید آلمان Laser Blueسیرونا مدل  SIRONAلیزر  
 

 :زو سورجری الکتروسورجری و پی

ⱶ  الکترو سرجریBONART   000/400/2 هفت سرقلم تایوان 

 000/500/12 چین DS-II LEDمدل   WOODPECKER DTE پیزوسرجری 

ȵ پیزوسرجری WOODPECKER  مدلUS-II  000/500/16 سرقلم چین 14دو هندپیس 

ᵠ  پیزو سرجریDMETEC 11 000/200/16 سرقلم کره جنوبی 

ⱶ  پیزو سرجریBONART  مدلOP-1 000/500/16 تایوان 

ᵠ  پیزو سرجریMARIOTTI  مدلMUN.PZ 000/800/19 ایتالیا 

ᵠ  پیزو سرجریMARIOTTI 000/800/29 بهمراه موتور ایمپلنت اپتیک ایتالیا 

 000/000/24 فرانسه پیزوسورجری مکتورن 
 . دارد وجود زمان هر در ها قیمت تغییر امکان:  توجه

 بنارت الکتروسورجری
 

 1.7MHz~1.5فرکانس  ✓

 سرقلم 7بهمراه  ✓

 گارانتی و ارسال رایگان ✓

 هزار تومان 400میلیون و  2قیمت : 
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 )موتور اندو( : روتاری

 قیمت )تومان( مشخصات نام کاال کد

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

 C-SMART-MINI 000/500/2بیسیم مدل  GOLDENTروتاری  

b اری روتCOXO  پرتابل شارژی مدلC-SMART MINI2 000/800/2 

α  روتاریMARATHON  مدل سیم دارKOREAL 000/000/3 

α  روتاریMARATHON  مدل بیسیمKOREAL 000/502/3 

 تماس بگیرید فرانسه NEOLIXروتاری  

 تماس بگیرید متا مدل اسمارت METAروتاری  

m  روتاریDentAmerica  بیسیمENDOMAX PLUS   000/750/3 )پیشنهاد ویژه(تایوان 

α  روتاریNSK  مدلAT 000/500/4 

α  روتاریDENSPLY  مدلXSMART 000/506/5 

α  روتاریNSK  مدلDT 000/500/5 

 تماس بگیرید NT2بیسیم مدل  LONYXروتاری  

 تماس بگیرید JAPANموریتا  MINIمدل  MORITAبیسیم  ROOT ZXروتاری  

 تماس بگیرید بین ایر مدل اپتیما BIEN AIRروتاری  
 

 روتاری اپکس لوکیتور :

b  روتاری اپکس فایندرCOXO  مدلC-SMART I+ قابلیت apex finder 000/500/2 روتاری و 

 R-Smart Plus 4  000/000/3 )پیشنهاد ویژه(برنامه  6مد کاری بهمراه 

 تماس بگیرید روتاری و apex finder قابلیت C-SMART IIIمدل  COXOروتاری اپکس فایندر  

 تماس بگیرید ENDY 6200مدل  IONYXروتاری اپکس فایندر  

α  روتاری اپکس فایندرDENSPLY  مدلXSMART000/800/9 ، ساخت سوییس 

 تماس بگیرید آلمان SIROEndo Pocketمدل  SIRONAروتاری اپکس فایندر  

α  روتاری اپکس فایندرROOT ZX MORITA 000/085/81 ساخت ژاپن 
 . دارد وجود زمان هر در ها قیمت تغییر امکان:  توجه

 

 WOODPECKERپکس فایندر ا
 

 

  اینچ 5 با نمایشگر DTE DPEX Iمدل  ✓

 عملکرد بررسی تستر دقت عالی بهمراه ✓

 گارانتی و ارسال رایگان ✓
 هزار تومان 750یمت : ق



 15 09151020870  62پالک  - 40هاشمیه  -مشهد 

 : لوکیتوراپکس 

 قیمت )تومان( مشخصات نام کاال کد

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

ȵ  اپکس فایندرWOODPECKER  مدلWoodpex I 000/710 

 000/750 )پیشنهاد ویژه( Dpex Iمدل  WOODPECKERاپکس فایندر  

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

ȵ  اپکس فایندرWOODPECKER  مدلMinipex 000/060/1 

 Dpex III  000/100/1مدل  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  

α  اپکس فایندرDEMPEX UNITED KINGDOM 000/004/3 

α اپکس فایندرIROOT S  DESTI KOREA 000/200/3 

α  اپکس فایندرNSK  مدلIPEX II 000/000/4 

α  اپکس فایندرROOT ZX  موریتاMORITA JAPAN 000/088/5 

 000/950/4 ، ساخت آلمانVDWمدل  RAYPEX6اپکس فایندر  

 یدتماس بگیر RAYPEX5مدل  VDWاپکس فایندر  

α  اپکس فایندرVDW  مدلRAYPEX6 000/450/5 

 C-PLUS 000/320مدل  GOLDENTپالپ تستر  
 دارد. وجود زمان هر در ها قیمت تغییر امکان:  توجه

 

 R-Smart Plus لوکیتورموتور اندوروتاری + اپکس 
 

 دقت باالی اپکس با روش چند فرکانسی ✓

 OLEDنمایشگر بزرگ رنگی  ✓

 موتور ساخت آلمان ✓

 600RPM-200رعت س ✓

 قابلیت رسیپروکال ✓

 4.0N.cm~0.4گشتاور  ✓

 برنامه باتری قدرتمند داخلی 6 ✓

 گارانتی تعویض ✓

 ارسال رایگان ✓

 میلیون تومان 3قیمت : 
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 کپسولی : آمالگاماتور

 قیمت )تومان( مشخصات نام کاال کد

 000/450 )پیشنهاد ویژه(با گارانتی  کپسولی دیجیتالی GOLDENTآمالگاماتور  

α آمالگاماتور COXO 000/520 ی دیجیتالیکپسول 

 000/420 کپسولی دیجیتال WELLMIXآمالگاماتور  £

 000/460 )ارگونومیک(کپسولی دیجیتالی  YG100مدل  آمالگاماتور فیروزدنتال 

 000/054 کپسولی  FOMOSآمالگاماتور  

ⱶ  آمالگاماتورZONERAY  کپسولی مدلG5 000/575 

ⱶ  آمالگاماتورZONERAY  کپسولی مدلG6 )000/650 )پیشنهاد ویژه 

 000/750 مدل دنتالیوم کپسولی آنالوگ آمالگاماتور عاج طب 

ⱶ  آمالگاماتورZONERAY  کپسولی مدلG10 000/750 

 000/850 مدل دنتالیوم کپسولی دیجیتال  آمالگاماتور عاج طب 

α آمالگاماتور DENTINE 000/909 جدید کپسولی دیجیتال ساخت ایران 

 000/950 کپسولی دیجیتال دو موتوره  PLUS آمالگاماتور عاج طب 

α  آمالگاماتورMONITEX 000/052/1 کپسولی دیجیتال تایوان 

α  آمالگاماتورNORDISKA 000/300/1 ایتالیا  سال گارانتی 5 کپسولی 

α  آمالگاماتورNORDISKA  000/500/1 ایتالیا سال گارانتی 5 کپسولیدیجیتال 

α  آمالگاماتورNORDISKA ULTRAMIX 000/007/1 ایتالیا سال گارانتی 5 کپسولی 

 000/800/1 کپسولی ایتالیا DEGOTZENآمالگاماتور  

 SDI Ultramat 2   000/950/1کپسولی  SDIآمالگامتور  
 . دارد وجود زمان هر در ها قیمت تغییر امکان:  توجه

 

 فروش ویژه آمالگاماتور های عاج طب )دنتال+سنتر(
 

 کپسولی در مدل های پودری و ✓

 دو مدل تایمر )دیجیتال و الکترونیکی( ✓

 کیفیت عالی ✓

 ساخت ایران ✓

 پشتیبانی کامل ✓

 گارانتی رسمی ✓

 ارسال رایگان ✓
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 آمالگاماتور پودری :

 قیمت )تومان( مشخصات نام کاال کد

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

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

 000/490/1 پودری  DENTINEآمالگاماتور  
 

 آمالگاماتور دوکاره :

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

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

 000/890/1 دو کاره دیجیتال  DENTINEآمالگاماتور  
 

 

  : WOODPECKERجرمگیر 

f  جرمگیرDTE-V2  000/550 سرقلم 5نصب داخل یونیت بهمراه 

f  جرمگیرDTE-D1  تماس بگیرید سرقلم هندپیس یک تیکه 5بهمراه 

ȵ  جرمگیرUDS-J  000/695 سرقلم هندپیس یک تیکه 5بهمراه 

f  جرمگیرDTE-D2-LED  سرقلم هندپیس یک تیکه 5فایبر اپتیک بهمراه  س بگیریدتما 

f  جرمگیرDTE-D3-LED  000/750 سرقلم 5فایبراپتیک قابلیت پریو و اندو بهمراه 

f  جرمگیرDTE-D2-LED-NEW  تماس بگیرید سرقلم هندپیس دو تیکه 5فایبر اپتیک بهمراه 

ȵ  جرمگیرUDS-N2  000/820 سرقلم 5نصب داخل یونیت بهمراه 

f  جرمگیرDTE-D5 تماس بگیرید سرقلم 5راه قابلیت پریو و اندو بهم 

f  جرمگیرDTE-D5-LED  تماس بگیرید سرقلم 6فایبراپتیک قابلیت پریو و اندو بهمراه 

ȵ  جرمگیرUDS-L  000/995 سرقلم 6قابلیت پریو و اندو بهمراه 

ȵ  جرمگیرUDS-L-LED  000/125/1 سرقلم 6فایبراپتیک قابلیت پریو و اندو بهمراه 

ȵ  جرمگیرUDS-L-WATER  000/215/1 سرقلم 6مخزن آب قابلیت پریو و اندو بهمراه 

f  جرمگیرDTE-D7-LED 000/300/1 مخزن آب و فایبر اپتیک تجهیزات کامل 

ȵ  جرمگیرUDS-L-FULL 000/425/1 مخزن آب و فایبر اپتیک تجهیزات کامل 
 دارد. وجود زمان هر در ها قیمت تغییر امکان:  توجه

 DTE-D3-LEDل مد WOODPECKERجرمگیر 
 

 هندپیس قابل اتوکالو نوری )فایبر اپتیک( ✓

 سه کاره قابلیت پریو و اندو ✓

 دیجیتال پیزو الکترونیک ✓

 تجهیزات کامل ✓
 هزار تومان 750قیمت : 
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 تولید کننده ها :جرمگیر سایر 

 قیمت )تومان( مشخصات نام کاال کد

 000/550 سرقلم 5پیزو الکترونیک بهمراه  GOLDENTجرمگیر  

 000/600 وص نصب در داخل یونیتپیزو مخص جرمگیر داخلی 

 000/640 ساخت عاج+طب ایران CIONAجرمگیر  

 تماس بگیرید  iscale1مدل   YHجرمگیر  

 000/650 نوری پیزو مخصوص نصب در داخل یونیت جرمگیر داخلی 

 000/850 تجهیزات و امکانات کامل iscale2اپتیک مدل  نوری YHجرمگیر  

α  جرمگیرVRN  جرمگیرVRN 000/900 

α  جرمگیرGreat STAR مدل  نوریAngel K3  000/001/1 )پیشنهاد ویژه(ست کامل لمسی 

 تماس بگیرید پدال بیسیم VRNجرمگیر  

 تماس بگیرید پیزو )فراز مهر اصفهان( DENTINEجرمگیر دنتین  

ⱶ  جرمگیرBONART  مدلP6 000/300/1 تایوان 

ⱶ  جرمگیرBONART  مدلPIPER 000/471/1 تایوان 

m  جرمگیرDentAmerica SCALEX GLIDE  000/050/2 سرقلم انتخابی 5سرقلم و  3همراه 

α  جرمگیرMECTRON 000/005/3 ایتالیا 

 000/800/6 سرقلم تخصصی اندو 15همراه  PT5 WOODPECKERجرمگیر  

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

 

 K3مدل  GREAT STARجرم گیر نوری 

 هندپیس قابل اتوکالو نوری )فایبر اپتیک( ✓

 فول تاچ )لمسی( ✓

 سه کاره قابلیت پریو و اندو ✓

 بهمراه فایل و رابط اندو ✓

 هوشمند با تنظیم خودکار فرکانس ✓

 دیجیتال پیزو الکترونیک ✓

 قابلیت کارکرد بدون پدال ✓

 تغذیه سوئیچینگ

 تجهیزات کامل ✓

 گارانتی و ارسال رایگان ✓

 تومان رازه دص و قیمت : یک میلیون
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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  £

 LY-B200  000/200مدل  LED قلمی بیسیم B200مدل مدل  LYالیت کیور  

 LY-A180  000/200مدل  LED مقلمی بیسی A180مدل مدل  LYالیت کیور  

 DB-686 LATTE 000/225مدل  LED قلمی بیسیم COXOالیت کیور  

 DB-686 DELI  000/350مدل  LED بیسیم COXOالیت کیور  

ⱶ  الیت کیورJERRY  مدلCL17 )000/300 )پیشنهاد ویژه 

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

 BEAUTY  000/350ت کیور الی 

 DYM  000/450الیت کیور  

 DB-686 000/380دو نور سفید و آبی مدل  GOLDENTالیت کیور  

ⱶ  الیت کیورJERRY بیسیم LED  مدلCL37 000/440 با چهار مد کاری 

ȵ  الیت کیورWOODPECKER  مدلLED.H 000/465 قلمی بدنه فلزی 

 000/450 )پیشنهاد ویژه( 1500قدرت  DTE-LUX-Eمدل  WOODPECKERالیت کیور  

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

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

ȵ  الیت کیورWOODPECKER  مدلLED.H ORTHO 000/660 بدنه فلزی مخصوص ارتودنسی 

α  الیت کیورPREMIUMPLUS Co  مبیسی LED 000/007 

 تماس بگیرید وات  SAB  9الیت کیور  

ⱶ  الیت کیورJERRY بیسیم LED  37مدلH  000/650 )پیشنهاد ویژه(دو رنگ 

 تماس بگیرید TRAY LUXمدل  MONITEXالیت کیور  

ȵ  الیت کیورWOODPECKER  تفنگی مدلLED.F  000/200/1 1800قدرت 

 تماس بگیرید TAIWANیم بیس L-3مدل  BONART LEDالیت کیور  

α  الیت کیورDIADENT LED  بیسیمKOERA 000/500/1 
 . دارد وجود زمان هر در ها قیمت تغییر امکان:  توجه

 : DTE-LUX-Vمدل  WOODPECKERالیت کیور 

 با سه مد کاری LEDبیسیم  ✓

 نمایشگر دیجیتال هوشمند  ✓

 1200mwحداقل قدرت  ✓

 گارانتی و ارسال رایگان ✓

 هزار تومان 550قیمت : 
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 )بخش دوم(بیسیم :  LED الیت کیور

 قیمت )تومان( مشخصات نام کاال کد

α  الیت کیورMOTION LED  بیسیمTAIWAN 000/250/1 

α  الیت کیورBONART LED  مدلL5  بیسیمTAIWAN 000/003/1 

α  الیت کیورVERICOM   بیسیمKorea 000/350/1 

α  الیت کیورMONITEX  مدلGT1200 000/056/1 

m  الیت کیورDentAmerica  696مدل Litex  بیسیمLED 000/950/1 

 000/200/2 ایتالیا UNOمدل  MECTRONالیت کیور   

ȵ  الیت کیورWOODPECKER  مدلX-CURE  000/450/2 3نسل  2500قدرت 

α   الیت کیورMECTRON  مدلPRO 000/007/2 ایتالیا 

m  الیت کیورDentAmerica  696مدل TURBO Litex  بیسیمLED 000/500/3 
 

 الیت کیور )سایر( :

m  الیت کیورDentAmerica  695مدل Litex  قلمیLED 000/920 

 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 در ها قیمت تغییر امکان:  توجه

 رادیومتر )الیت متر( :

 000/150 دیجیتال ساده رادیومتر معمولی 

 تماس بگیرید آنالوگ ساده MONITEXرادیومتر  

ȵ  رادیومترWOODPECKER  دیجیتال مدلLM-1 000/120 

 تماس بگیرید دیجیتال حرفه ای LM-100مدل  MONITEXرادیومتر  

m  رادیومترDentAmerica LITEX  مناسب هالوژن وLED 000/320 
 

 : بلیچینگ

α  بلیچینگM66 000/052/2 پایه کامل چین 

 تماس بگیرید C-BRIGHT-1پایه کامل مدل  COXOبلیچینگ  

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

α  بلیچینگAPOZA  مدلB.T COOL 000/003/4 تایوان 

 000/000/5 تایوان MONITEXبلیچینگ  

m  بلیچینگDentAmerica  LITEX 000/009/7 بهمراه پراب الیت کیور و پایه 
 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 

 000/120 تجهیزات کامل ایرفلو  

 000/000/1  )پیشنهاد ویژه( PROPHY-AP IIمدل  Apozaرپولیش ای 

 000/17 گرمی درجه یک متریال استرالیا 40 پودر ایرفلو 

    
 

 :گوتا کاتر

 000/120 بیسیم با چهار قلم قابل اتوکالو COXOگوتا کاتر  

 000/120 بیسیم با چهار قلم قابل اتوکالو  DYMگوتا کاتر  

 C-BLADE-I  000/100مدل  GOLDENTگوتار کاتر  

 000/295 تک هندپیس با گارانتی گوتاکاتر عاج طب 

 000/430 دو هندپیس با گارانتی گوتاکاتر عاج طب 

    
 

 واترجت:

 WATERPIK  مدلWF-02  تماس بگیرید میلی لیتر 150پرتابل ضد آب مخزن 

 WATERPIK  مدلWP-360  یدتماس بگیر میلی لیتر 150پرتابل مخزن 

 WATERPIK  مدلWP-70  تماس بگیرید سری 4میلی لیتر بهمراه  1000مخزن 

 WATERPIK  مدلWP-450  تماس بگیرید میلی لیتر 210پرتابل مخزن 

 WATERPIK  مدلWP-300  تماس بگیرید سری 4میلی لیتر بهمراه  450مخزن 

 WATERPIK  مدلWP-100  یریدتماس بگ 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  تماس بگیرید 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 

 تماس بگیرید لیتری 5/2دیجیتال  CE7200 اولتراسونیک 

 000/650 لیتری  3 اولتراسونیک فیروز دنتال  

α اولتراسونیک CODYSON 3  لیتری دیجیتالیCD-4831 000/009 

 000/050/1 لیتری WOSON  5 اولتراسونیک 

α اولتراسونیک DENTINE 5/3 000/906/1 لیتری ساخت ایران 

α  اولتراسونیکEUROSONIC 4 000/360/4 لیتری ایتالیا 

α  اولتراسونیکELMA  مدلDENTA PRO 000/502/4 

α  اولتراسونیکELMA 6  لیتری مدلEASY60H 000/550/4 

 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  
 

 میکروسکوپ :

 000/000/75 بازو کامل بهمراه فیلتر لیزر و پالریزه آلمان DENSIMمیکروسکوپ  

 000/000/95 تجهیزات کامل بهمراه دوربین آلمان DENSIMمیکروسکوپ  
 

 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 

 000/120 ذره بین 5و  LEDچراغ  کالهی بهمراه MG-81001H لوپ ذره بینی 

 000/120 ذره بین 5و  LEDچراغ  هدبندی بهمراه MG-81001G لوپ ذره بینی 

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

 000/795/4 گرم آلمان 32طراحی اختصاصی وزن  OraneDental 2.7Xلوپ چشمی  

 000/195/5 آلمان گرم 32طراحی اختصاصی وزن  OraneDental 3.3Xلوپ چشمی  

 000/995/3 گرم آلمان 7هزار لوکس  45نوردهی  OraneDental LEDالیت  
 دارد. وجود زمان هر در ها قیمت تغییر امکان:  توجه
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 : 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  

m  دوربینDentAmerica CAMMY  خروجیUSB 000/100/1 + جوی استیک لنز سونی 

 000/150/1 اینچ  5/2بهمراه مانتیور  CF-986 دوربین داخل دهانی 

 SUPER CAM CHINA 000/350/1دوربین  

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

α  دوربینPREMUIM PLUS  000/008/1  102مدل 

α  دوربینSUPER CAM 000/052/2 بیسیم چین 

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

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

α  دوربین و مانیتورMicro Mirror 000/053/3 مانیتور فول پورت با بازو و دوربین با امکانات کامل 

 OWANDY  000/200/4دوربین  
 

 

 : مانیتور دندانپزشکی

 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 2017مناسب یونیت دنتوس بهمراه بازو مدل  مانیتور دنتوس 

 000/800/2 کانات کاملمانیتور فول پورت با بازو و دوربین با ام Micro Mirrorدوربین و مانیتور  

 000/085/6 اینچ ایتالیا 22مانیتور  CASTELLINIمانیتور  

 000/017/8 اینچ ایتالیا 22مانیتور لمسی  CASTELLINIمانیتور  
 دارد. وجود زمان هر در ها قیمت تغییر امکان:  توجه

 (یسیمبه همراه موس و کیبورد ب رنگ سفید لمسی)  : MSI برند All in oneکامپیوتر 

  جهت دریافت انواع مدل ها و لیست قیمت تماس بگیرید. 
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 : (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 HSPساکشن  

 000/300 تک شیشه ایرانی رومیزی MAXYساکشن  

 000/370 تک شیشه ایرانی رومیزی HSPساکشن  
 

 : )پرتابل دو شیشه(ساکشن قابل حمل 

 000/068 پرتابل دو مخزن شیشه ای  7A-23Dمدل  YUWELLساکشن  

 000/040/1 پرتابل دو مخزن شیشه ای  7A-23Bمدل  YUWELLساکشن  

 تماس بگیرید دو شیشه موتور خشک ایرانی  ساکشن الماس 

 تماس بگیرید دو شیشه موتور خشک آمریکایی سیوارد ن سیوارد الماسساکش 

 تماس بگیرید تک شیشه ایتالیا ساکشن تکنوگاز 
 

 سایر ساکشن ها :

 تماس بگیرید مخصوص نصب در یونیت ساکشن هوایی 

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

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

α  4ساکشنU  000/900/1 لیتر ساخت ایران 30تخلیه اتومات 

 000/950/1 جایگزین ساکشن آبی ، خروجی مستقیم فاضالب STSساکشن جراحی  

 تماس بگیرید س تخلیه مستقیممناسب نصب داخل یونیت دنتو ساکشن دنتوس 

α نشکاس ILIA 45 روتوم رتیل MARQUSE  000/002/2 

 تماس بگیرید جایگزین ساکشن آبی ، خروجی مستقیم فاضالب ساکشن دنتوس 

 000/200/3 لیتر، موتور کره 80تک یونیت،  QEENساکشن  

α ساکشنQUEEN PLUSE  ،000/600/3 موتور کرهپرتابل لیتر،  120دو یونیت 

α  ساکشنELEGANCE  ،000/006/3 دا، موتور کرهلیتر، بی ص 100تخلیه اتومات 

α  ساکشنEKOM   جراحیASPINA 000/004/6 ایتالیا 
 

 قطعات جانبی ساکشن :

 تماس بگیرید برنجی ساخت ایران بزاق کش معمولی 

 تماس بگیرید در دو مدل دبهمراه کلی بزاق کش آلومینیومی 

 تماس بگیرید سیلیکونی قابل اتوکالو شیلنگ ساکشن 

 تماس بگیرید مدل آبی و هوایی داخل یونیتی دو سه راهی ساکشن 
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 )قیمت شرکت( : 4TEKساکشن مرکزی 

 قیمت )تومان( مشخصات نام کاال کد

 000/800/4 مرکزی تک یونیت ایتالیا 4TEK Rain1ساکشن  £

 000/700/7 مرکزی دو یونیت ایتالیا +4TEK Rain2ساکشن  £

 ماس بگیریدت مرکزی سه یونیت ایتالیا +4TEK Rain3ساکشن  
 

 : FOMOSساکشن مرکزی 

 000/500/4 مرکزی یک یونیت Fomosساکشن  £

 تماس بگیرید مرکزی دو یونیت Fomosساکشن  

 تماس بگیرید 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  LUZZANIاکشن س 

α  ساکشنJUNWEI  مرکزی مدلX01—D 000/005/5 یونیته سه 

α  ساکشنDEMEGA  مرکزی دو یونیتKorea 000/006/6 

 تماس بگیرید یونیت  6مرکزی  JUNWEIساکشن  

α  ساکشنDUUR DENTAL  000/056/8 یونیت آلمان 2مرکزی 

α  ساکشنEUROCOMPRESOR 000/008/7 مرکزی دو یونیت ایتالیا 

 تماس بگیرید Koreaیونیت  4مرکزی  DEMEGAساکشن  

 تماس بگیرید Koreaیونیت  8مرکزی  DEMEGAساکشن  

 تماس بگیرید Koreaیونیت  10مرکزی  DEMEGAساکشن  
 . دارد وجود زمان هر در ها قیمت تغییر امکان:  توجه

 ق()یویو ساب YUWELLساکشن 
 

 7A-23Dمدل 
 

 لیتری( 5/2دو مخزن شیشه ای بزرگ ) ✓

 (dB 65فوق العاده کم صدا )کمتر از  ✓

 لیتر در دقیقه 20ظرفیت مکش :  ✓

 گارانتی رسمی ✓

 تحویل رایگان ✓

 تومان 000/860: قیمت
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 )ایستاده چرخ دار(پرتابل :  ادیوگرافیر

 قیمت )تومان( مشخصات نام کاال کد

α  رادیوگرافیFRX 000/950/7 ساخت ایران با پایه دو شکن 

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

α  رادیوگرافیFRX 000/950/8 ساخت ایران با پایه سه شکن 

α  رادیوگرافیBLUE-X پرتابل AC 000/009/21 ایتالیا بهمراه پایه سه شکن ایرانی 

α  رادیوگرافیKAVO 70KV  پرتابلAC 000/009/21 رزیلبهمراه پایه اوریجینال ب 

 تماس بگیرید بهمراه بازوی اوریجینال ایتالیا ACپرتابل  ORIX 70KVرادیوگرافی  

 000/300/13 فرانسه ACپرتابل  VILLA 70KVرادیوگرافی  

α  رادیوگرافیDEGOTZEN 70KV  پرتابلAC 000/095/31 ایتالیا 

 تماس بگیرید ایتالیابهمراه بازوی اوریجینال  DCپرتابل  ORIX 70KVرادیوگرافی  

α  رادیوگرافیFONA DC 000/008/51 بهمراه پایه اوریجینال 

α  رادیوگرافیDEGOTZEN 70KV  پرتابلDC 000/015/15 ایتالیا 

α  رادیوگرافیVATECH 70KV  پرتابلDC 000/000/61 کره 

 000/500/15 فرانسه DCپرتابل  KODAK 70KVرادیوگرافی  

 000/300/16 فرانسه DCپرتابل  VILLA 70KVرادیوگرافی  

α  رادیوگرافیDEGOTZEN 70KV DC  مدلx-mind unity 000/008/91 ایتالیا 

 000/500/21 فرانسه DCپرتابل  OWANDY 70KVرادیوگرافی  

    
 

HANDRAY  :وایرلس دستی با باتری داخلی( )رادیوگرافی 

 BEAUTY 60KV  مدلDC تماس بگیرید 

 تماس بگیرید DC Koreaمدل  RAYME 60KVرادیوگرافی  

 DIGIMED 60KV  مدلDIOX602 DC Korea تماس بگیرید 

 PORT-X-II 60KV  مدلDC Korea تماس بگیرید 

α EPIX 60KV  مدلDC 000/200/11 کره 

α PROX 60KV  مدلDC Korea )000/008/11 )پیشنهاد ویژه 

 HIOSSEN 60KV  مدلDC 000/500/12 کره 

 DEXCOWIN 60KV  مدلDX3000L تماس بگیرید 

 ADX4000W 60KV  مدلDC  تماس بگیرید بهمراه مانیتور و ارتباط بیسیم 

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

 قیمت )تومان( مشخصات نام کاال کد

 تماس بگیرید دیواری بهمراه ریموت BEAUTYرادیوگرافی  

 تماس بگیرید ایتالیا RXACمدل  My Ray ACادیوگرافی ر 

 تماس بگیرید بهمراه بازوی اوریجینال ایتالیا ACدیواری  ORIX 70KVرادیوگرافی  

α  رادیوگرافیBLUE-X AC   000/005/31 ایتالیا بهمراه بازو اوریجینال 

 000/800/12 فرانسه ACدیواری  VILLA 70KVرادیوگرافی  

α  رادیوگرافیDEGOTZEN 70KV  دیواریAC 000/006/13 بازوی دیجیتال ایتالیا 

α  رادیوگرافیDEGOTZEN 70KV  دیواریDC 000/008/14 بازوی دیجیتال ایتالیا 

 تماس بگیرید بهمراه بازوی اوریجینال ایتالیا DCدیواری  ORIX 70KVرادیوگرافی  

 000/901/12 ایتالیابازوی دیجیتال  ACدیواری  CASTELLINI 70KVرادیوگرافی  

 تماس بگیرید ایتالیا MR-RXDC EXTمدل  My Ray DCرادیوگرافی  

 تماس بگیرید کره EZ RAYمدل  VATECHرادیوگرافی  

 تماس بگیرید فرانسه DCدیواری  KODAK 70KVرادیوگرافی  

 000/800/15 فرانسه DCدیواری  VILLA 70KVرادیوگرافی  

 تماس بگیرید ایتالیا +MR-RXDC HYPERمدل  MyRay DCرادیوگرافی  

 000/800/19 فرانسه DCدیواری  OWANDY 70KVرادیوگرافی  

 تماس بگیرید PHOT-X2Sمدل  BELMONT DCرادیوگرافی  

 تماس بگیرید فنالند DCدیواری  SOREDEX 70KVرادیوگرافی  

    
 

 :  اسکنر فسفر پلیت

α  فسفر پلیتFONA 000/000/92 ساخت ایتالیا 

 تماس بگیرید سنسور کره جنوبی 4به همراه  RIO SCANفسفر پلیت  

m  فسفر پلیتAPIXIA  000/000/24 )فروش ویژه به مدت محدود(ساخت تایوان 

 تماس بگیرید 7200مدل  Carestreamکمپانی  فسفر پلیت کداک 

α  فسفر پلیتACTEON 10  سنسور وایرلسPSP 000/500/33 فرانسه 

 تماس بگیرید 7800مدل  Carestreamکمپانی  KODAKفسفر پلیت  

α  فسفر پلیتSOREDEX  مدلNEW OPTIME  000/000/35 سنسور فنالند 6بهمراه 

 تماس بگیرید سنسور فنالند 10بهمراه  OPTIME UVمدل  SOREDEXفسفر پلیت  

 تماس بگیرید OWANDY TVHKSIفسفر پلیت  
 . دارد وجود نزما هر در ها قیمت تغییر امکان:  توجه
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RVG  : 

 قیمت )تومان( مشخصات نام کاال کد

 handy تماس بگیرید ساخت چین 

£ MYRAY  مدلzen X تماس بگیرید ایتالیا 

α VATECH  سیستمCMOS  فیبرنوری  5/1سایزKorea 000/004/13 

α RIO SENSOR SAMSUNG 000/004/21 هرک 

 VILLA 000/500/13 فرانسه 

α EDLEN USA 000/005/41 

α FONA ل مدSCHICK    USA 000/500/41 

 KODAK CARESTREAM 142  تماس بگیرید فرانسه 

α VATECH  مدلHD  ساختKorea 000/002/51 

α DR.SUNI PLUSE USA  سیستمCCD  000/000/15 

α ACTION 000/000/16 فرانسه 

α FONA ELITE SCHICK USA 000/000/71 

α DR.SUNI RAY USA  سیستمCMOS  000/005/17 

α KODAK CARESTREAM 5200  000/500/91 فرانسه 

 OWANDY  مدلONE T1 000/800/17 

 MYRAY  تماس بگیرید وایرلس بهمراه مانیتور ایتالیا 

 CASTELLINI 000/499/18 ایتالیا 

 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:  جهتو

  VILLAرادیوگرافی ویال 

 
 قابلیت تنظیم قدرت خروجیبا  DCمدل  ✓

 متری میلی 0.5 العاده فوق فوکس ✓

 برنامه قابل تنظیم با امکان نمایش پارامترها 882 ✓

 (RVGتنظیم سنسور )فیلم آنالوگ ، فسفرپلیت ،  ✓

 بازو و پایه اوریجینال ✓

 نسهساخت فرا ✓

 گارانتی و ارسال رایگان ✓
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 وپوش سربی : ر

 قیمت )تومان( مشخصات نام کاال کد

 000/140 سرب فومی آلمانی مدل لبه دار تیروئید بند سربی عاج طب 

 000/280 سرب فومی آلمانی عاج طب با طرح های فانتزی روپوش سربی کودکان 

 000/350 سرب فومی آلمانیلبه دار دو الیه  روپوش سربی عاج طب 

 000/400 سرب فومی آلمانیلبه دار سه الیه  روپوس سربی عاج طب 

 000/380 سرب فومی آلمانی دو الیه پیشبند سربی عاج طب 
 

 : سربیپاروان 

 000/700 )پیشنهاد ویژه( MDFبدنه  85×180تیکه  3ساده  پاروان سربی 

 000/790 تیکه 3ساده  سربیپاروان  

 000/850 تیکه چرم سفارشی 3ساده  پاروان سربی 

 MDF 000/950بدنه  115×180تیکه  3ساده  پاروان سربی 

 000/100/1 تیکه چرمی 5 پاروان سربی  
 

 : HANDRAYبازو مخصوص 

 تماس بگیرید پایه زمینی )پرتابل( ایستاده  پایه زمینی 

 تماس بگیرید قابلیت نصب انواع یونیت بهمراه ریموت سیمی HANDRAYبازو  

 تماس بگیرید بهمراه ریموت سیمی DEXCOWINمخصوص  HANDRAYبازو  
 

 تاریکخانه :

α 000/140 تاریکخانه لوبر تاریکخانه ساده 

α  تاریکخانهMINAMEL 000/380 ساخت ایران 

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

 000/750 سه ظرف شفاف آستین دیافراگمی DENTEXتاریکخانه  

 تماس بگیرید TECNOGAZ RAY تاریکخانه TECNOGAZ RAY تاریکخانه 

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

 OWANDY ONE-T1مدل  RVGسنسور 
 

 بیتی  14با سطح  CMOSتکنولوزی  ✓

 اکسمستقیم بدون ب USBپورت  ✓

  1000×1500رزولیشین  ✓

 گارانتی و ارسال رایگان ✓
 هزار تومان 800میلیون و  17:   قیمت
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 : )پیشنهاد ویژه( اطلس کمپرسورشرکت ( OIL FREEبدون روغن )  کمپرسور

 قیمت )تومان( مشخصات نام کاال کد

 000/100/1 وات بهمراه فیلتر رگوالتور 550لیتری افقی  ATLAS COM CO 30کمپرسور  

 تماس بگیرید وات بهمراه فیلتر رگوالتور 750قی لیتری اف ATLAS COM CO 40کمپرسور  

 تماس بگیرید وات بهمراه فیلتر رگوالتور 550لیتری عمودی  ATLAS COM CO 30کمپرسور  

 000/500/1 وات بهمراه فیلتر رگوالتور 750لیتری عمودی  ATLAS COM CO 40کمپرسور  

 تماس بگیرید فیلتر رگوالتوروات بهمراه  1500لیتری افقی  ATLAS COM CO 80کمپرسور  

 00/007/2 وات بهمراه فیلتر رگوالتور 1500لیتری عمودی  ATLAS COM CO 80کمپرسور  

 

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

 000/450/1 وات 800لیتری موتور  SARMAYESH 50کمپرسور  

 000/600/1 وات 800لیتری موتور  SARMAYESH 80کمپرسور  

 000/650/2 وات 1500لیتری موتور  SARMAYESH 100کمپرسور  

 000/720/2 وات 2×1500لیتری موتور  SARMAYESH 150کمپرسور  

 000/600/4 وات 2×1500لیتری موتور  SARMAYESH 200کمپرسور  

 000/670/4 وات 2×800لیتری موتور  SARMAYESH 250کمپرسور  
 

 )قیمت شرکت( شرکت فیروزدنتال :بیوتی ( OIL FREEروغن )کمپرسور  بدون 

 000/450/1 وات  840لیتری عمودی  BAUTY 40 کمپرسور £

 000/000/2 لیتری عمودی 65وات  BAUTY 2×840کمپرسور  

 تماس بگیرید 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 ✓

 خروجی استاندارد ✓

 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   4TEKور کمپرس 

 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 یر دار ایتالیادرا 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 الیادرایر دار ایت CO-ECO3 DRIYERچهار یونیت  4TEKکمپرسور  
 

 )قیمت شرکت( ایتالیا : FINIکمپرسور  بدون روغن 

 000/496/7 یونیت بهمراه باکس بیصدا ایتالیا 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 دو یونیت کلینیکال درایر دار باکس بیصدا ایتالیا GENTILINکمپرسور  

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

 000/997/9 نیت کلینیکال درایر دار باکس بیصدا ایتالیاچهار یو GENTILINکمپرسور  

 000/997/12 شش یونیت کلینیکال باکس بیصدا ایتالیا GENTILINکمپرسور  
 . دارد وجود زمان هر در ها قیمت تغییر امکان:  توجه
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 ( سایر تولید کننده ها :OIL FREEکمپرسور  بدون روغن )

 مان(قیمت )تو مشخصات نام کاال کد

 000/750 )پیشنهاد ویژه( 25مخزن  550موتور  کمپرسور  

 000/500/1 )پیشنهاد ویژه( 50مخزن  2×550موتور  کمپرسور  

 000/550/1 ایرانلیتری  40بدون روغن  کمپرسور آریان 

 000/600/1 وات چین 750بدون روغن  FOJYکمپرسور  

 تماس بگیرید دیلیتری عمو 40وات مخزن  800موتور  NTKکمپرسور  

 تماس بگیرید وات بدون روغن چین 750اک یونیت   MAXAIRکمپرسور  

α 000/508/1 روغن ایرانیک  کمپرسور آریان 

 000/005/2 دو یونیت بدون روغن ایران کمپرسور آریان 

 تماس بگیرید  یک یونیت بدون روغن برزیل  SCHULZکمپرسور  

 تماس بگیرید یونیت بدون روغن چین دو FOJYکمپرسور  

 تماس بگیرید لیتری دو موتور بدون روغن چین 60دو یونیت   MAXAIRکمپرسور  

α  کمپرسورIMEN  000/900/2 وات اینورتر بدون روغن چین 1500دو یونیت 

 تماس بگیرید  یک  یونیت بدون روغن درایر دار برزیل  SCHULZکمپرسور  

α  کمپرسورIMEN  000/400/4 وات اینورتر بدون روغن چین 2400یونیت چهار 

 تماس بگیرید  دو یونیت بدون روغن برزیل  SCHULZکمپرسور  

α  کمپرسورGENTILIN Clinic air 000/008/7 سه یونیت ایتالیا 

 تماس بگیرید وغن زیمنس آلمانسه یونیت بدون ر EKOMکمپرسور  

α  کمپرسورGENTILIN Clinic air 000/008/11 سه یونیت درایر دار ایتالیا 

α  کمپرسورEKOM  000/500/12 زیمنس آلمانسه یونیت بهراه درایر بدون روغن 

α  کمپرسورGENTILIN Clinic air 000/005/61 یونیت درایر دار ایتالیا جنپ 
 . دارد وجود زمان هر در ها قیمت تغییر امکان:  توجه

 OUTSTANDINGکمپرسور 

 
 ی دو یونیتدوموتوره مناسب برا ✓

 وات 500موتور بدون روغن  ✓

 لیتری 50مخزن افقی  ✓

 شیر یکطرفه و شیربرقی درجه یک ✓

 گارانتی و ارسال رایگان ✓

 هزار تومان  500: یک میلیون و   قیمت
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 سری جدید  مزایای فیلتر درایر توان جم  :
 

 ممانعت از ورود هوای مرطوب و آلوده به دهان بیمار ✓

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

 یتر قابل تعویض با خاصیت آنتی باکتریالچهار فل ✓

 گرمایش اتومات هوای ورودی به حفره دندان بیمار ✓

 کاهش خرابی کاتریج توربین ✓

 چسباندن کامل کامپوزیت به جداره دندان ✓

 

 : و تسمه ای کمپرسور یخچالی

 000/320 لیتری 10اسب  4/1موتور  کمپرسور یخچالی سرمایش 

 000/800 لیتری 35اسب  2 موتور کمپرسور یخچالی سرمایش 

 000/550 لیتری 25اسب  4/3موتور  کمپرسور یخچالی سرمایش 

 000/000/20 لیتری 250اسب  6موتور  کمپرسور یخچالی سرمایش 

 000/410 لیتری 25اسب  2موتور  کمپرسور سیلندری 

 000/780 لیتری 100اسب  3موتور  کمپرسور سیلندری 
 

 تجهیزات جانبی کمپرسور :

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

 MDF 000/600مخصوص کمپرسور تک یونیت اگوستیک  MDFقاب  

 MDF 000/800یونیت اگوستیک  2مخصوص کمپرسور  MDFقاب  

 000/180 جهت تخلیه آب کمپرسور شیر ایتالیایی شیر تخلیه اتومات 
 . دارد وجود زمان هر در ها قیمت تغییر امکان:  توجه

 

 متر TDSدستگاه 
 

 اندازه گیری میزان سختی آب
 

 تست و اندازه گیری کیفیت آب مقطر   ●

  قابلیت نمایش در استاندارهای مختلف  ●

 و حافظه بهمراه دماسنج  ●

 باتری با عمر طوالنی  ●

 کاربری آسان  ●

 در دو مدل  ●

 

 هزار تومان 250قیمت : 

تومان 000/60قیمت :   
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 )قیمت شرکت( : فور

 قیمت )تومان( مشخصات النام کا کد

 000/440 لیتری استیل 27 فور شفا 

 000/490 لیتری استیل 40 فور شفا 

 000/530 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 فور کاووش مگا 

 000/100/2 فن دار استیل PIDیتری هوشمند ل 100 فور کاووش مگا 
 

 شهد(مبا حمل نقل و نصب رایگان )ویژه  : 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 

 تماس بگیرید لیتری استیل دیجیتال 25 اتوکالو الماس 

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

 000/400/4 لیتری دیجیتال تمام استیل 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 ، مایال ، اهواز ، انزلی ، اصفهان ، غرب آباد اسالم ، اسدآباد ، ارومیه ، اردبیل ، اراک ، خرمدره و ابهر

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

 ، دامغان ، خوی ، شهر مینیخ ، آباد خرم ، چالوس ، چابهار ، جیرفت ، جهرم ، تنکابن ، حیدریه تربت ، تبریز ، تالش ، تاکستان ،

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

 معهصو ، شیروان ، شیراز ، شوشتر ، شهرضا ، کرد شهر ، البرز صنعتی شهر ، شهر شاهین ، 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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  : Bلیتری و کوچکتر کالس  18اتوکالو 

 با حمل نقل و نصب رایگان )ویژه مشهد(

 قیمت )تومان( مشخصات نام کاال کد

f  اتوکالوFTZ  18  لیتری کالسB 000/005/7 

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

 000/500/8 چین Bلیتری کالس  GETIDY 18اتوکالو  

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

 تماس بگیرید لیتری ایتالیا FARO 17اتوکالو  

 تماس بگیرید تالیالیتری ای TRIDENT 18اتوکالو  

 تماس بگیرید ایتالیا AQUARIUSمدل  Bلیتری کالس  DENTAL X 18اتوکالو  

α  اتوکالوZHERMACK 18  لیتری کالسB 000/500/71 

 تماس بگیرید ایتالیا Domina PLUSمدل  Bلیتری کالس  DENTAL X 18اتوکالو  

f  اتوکالوSTERNWEBER 17  لیتری مدل اشترن وبر کالسB 000/900/16 یتالیاا 

α  اتوکالو EURONDA 18 لیتری مدل E9MED  کالسB 000/059/02 ایتالیا 

 000/600/17 ایتالیا C17لیتری مدل  CASTELLINI 17اتوکالو  

α  اتوکالوMOCOM 17  لیتریCLASSIC  کالسB 000/000/22 ایتالیا 

α  اتوکالو TECHNOGAZ 18 لیتری مدل B-EVO  کالسB 000/000/32 ایتالیا 

α  اتوکالو TECHNOGAZ 18 لیتری مدل ONYX  کالسB 000/004/42 ایتالیا 

 000/898/19 ایتالیا C17 PLUSلیتری مدل  CASTELLINI 17اتوکالو  

    
 

 بسته بندی کاغذ استریل )دستگاه پک( :

 000/047 بسته بندی کاغذ استریل چین RUNYESدستگاه پک  

 000/870 ی کاغذ استریل بسته بند دستگاه پک بیوتی 

 000/100/1 سری جدید fomosدستگاه پک  

    

α  دستگاه پکBIOSTAMP 000/005/1 برزیل 

 تماس بگیرید مدل میل سل MOCOMدستگاه پک  

α  دستگاه پکEUROSEAL 000/051/3 بسته بندی کاغذ استریل 

 000/099/2 بسته بندی کاغذ استریل ایتالیا CASTELLINIدستگاه پک  

    
 . دارد وجود زمان هر در ها قیمت تغییر امکان:  توجه
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  : Bلیتری و بزرگتر کالس  22توکالو ا

  با حمل نقل و نصب رایگان )ویژه مشهد( 

 قیمت )تومان( مشخصات نام کاال کد

f  اتوکالوFTZ 23  کالس لیتریB 000/005/8 

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

 تماس بگیرید ساخت چین Bلیتری کالس  GETIDY 23اتوکالو  

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

α  اتوکالو دنتینDENTINE 22 لیتری SUN 000/008/11 ساخت ایران 

α  اتوکالو دنتینDENTINE 22 لیتری SUN pluse  000/001/21 اخت ایرانپرینتر دار س 

α  اتوکالو دنتینDENTINE 22 لیتری CUBIC 000/009/51 پرینتر دار ساخت ایران 

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

α  اتوکالوTRIDENT 22 000/500/18 ایتالیا لیتری 

 یدتماس بگیر ایتالیا Bکالس  LINAلیتری  W&H 22اتوکالو  

f  اتوکالوSTERN WEBER  22  لیتری کالسB 000/900/18 

 000/000/32 ایتالیا Bکالس  B.NOWلیتری  MOCOM 22اتوکالو  

α  اتوکالو EURONDA 24 لیتری مدل E9MED  کالسB 000/009/22 ایتالیا 

 تماس بگیرید  CLASSICلیتری  MELAG 22اتوکالو  

α  اتوکالوMOCOM 22  لیتریCLASSIC  کالسB 000/000/24 ایتالیا 

α  اتوکالو TECHNOGAZ 22 لیتری مدل ONYX  کالسB 000/007/52 ایتالیا 

 000/501/20 ایتالیا C22لیتری مدل  CASTELLINI 22اتوکالو  

α  اتوکالو TECHNOGAZ 24 لیتری مدل B-EVO  کالسB 000/007/52 ایتالیا 

 تماس بگیرید ایتالیا MX230لیتری  DENTAL X 23اتوکالو  

 000/020/23 ایتالیا C22 PLUSلیتری مدل  CASTELLINI 22اتوکالو  
 

 : دستگاه آب مقطرگیری

 000/790 چین WOSONمدل  دستگاه آب مقطرگیری  

 MOCOM 000/200/1مدل  دستگاه آب مقطرگیری  

α  مدل  دستگاه آب مقطرگیریEURONDA 000/004/1 ایتالیا 

 000/155/3 ایتالیا CASTELLINIمدل  دستگاه آب مقطرگیری  

 000/60 متر دیجیتالی بهمراه دماسنج KOJINE TDSاندازه گیری سختی آب  

 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

 تماس بگیرید EOنشانگر گاز اتیلن اکساید شیمیایی مدل  STERISTARنشانگر  

 تماس بگیرید 5نشانگر گاز اتیلن اکساید شیمیایی کالس  AXISنشانگر  

 تماس بگیرید 5نشانگر گاز اتیلن اکساید شیمیایی کالس  4A Medicalنشانگر  

 تماس بگیرید CD10مدل  4کالس  CHEMDYEنشانگر  
 

 اندیکاتور )نشانگر( فور )اون( :

 تماس بگیرید  CD30مدل  4کالس  CHEMDYEنشانگر  
 

 اندیکاتور بیولوژیک :

 تماس بگیرید بیولوژیک اتوکالو BT20مدل  BIONOVAنشانگر بیولوژیک  

 تماس بگیرید شامل نوار و محیط کشت فور BIONOVAنشانگر بیولوژیک  
 

 اتوکالو : B&Dتست 

 تماس بگیرید GRREN CLASS 2کارتی  Bowie & Dickتست  CHEMDYEاتوکالو  B&Dتست   

 تماس بگیرید CLASS 2+4دفترچه ای  Bowie & Dickتست  STERISTARاتوکالو  B&Dتست   
 

  اتوکالو :اندیکاتور 

 تماس بگیرید 6کالس  TSTنشانگر  

 تماس بگیرید  5الس افزایشی ک INTEGRONاندیکاتور  

 تماس بگیرید عددی( ساخت ترکیه 250) 6شیمیایی کالس  STERISTARنشانگر اتوکالو  

 تماس بگیرید )پیشنهاد ویژه(عددی(  500) 4شیمیایی کالس  STERISTARنشانگر اتوکالو  

 تماس بگیرید )پیشنهاد ویژه(عددی(  200) 6شیمیایی کالس  MARLABنشانگر اتوکالو  

 تماس بگیرید عددی( 250) 4کالس  4A Medicalانگر نش 

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

 

 

 
 

 

 
 عضو مرکز توسعه تجارت الکترونیک ✓

 دارای نماد اعتماد الکترونیک ✓

 عضو ساماندهی وزارت ارشاد ✓

 اتحادیهعضو رسمی  ✓

 

 www.Tajoddin.irپیوندید : به به ما 
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  سرویتور :

 قیمت )تومان( مشخصات نام کاال کد

 000/390 سه طبقه های گلس DBسرویتور  

 000/465 طبقه  3فلزی  سرویتور اکباتان 

 000/635 طبقه بهراه پریز و جای پدال 3فلزی  سرویتور اکباتان 

 000/730 طبقه بهراه پریز و جای پدال 3شیشه ای  سرویتور اکباتان 

c یتور چکاوک سروB3  000/545 طبقه بهراه پریز و جای پدال 3فلزی 

c 000/645 طبقه بزرگ بهراه پریز و جای پدال 3فلزی  سرویتور چکاوک 

c  000/595 طبقه سنی طرح جدید هاللی 3فلزی  سرویتور چکاوک 

c  سرویتور چکاوکC3  000/745 طبقه با قابلیت تنظیم طبقات 3فلزی 

c  سرویتور چکاوکG3  000/765 طبقه بهمراه پریز 3شیشه ای 

c 000/985 کشو و پریز 4طبقه بهمراه   2شیشه ای  سرویتور چکاوک 

    
 

 :روتور 

 000/350 کشو فلزی 4 انروتور نیک 

 000/350 کشو فلزی 6 روتور نیکان 

 000/350 کشو فلزی 4 روتور بهمن  

 000/390 کشو فلزی 6 روتوربهمن 

 000/550 کشو فلزی 4 انروتور اکبات 

 MDF  000/630کشو  4 روتور اکباتان 

 000/680 کشو های گلس 4 روتور اکباتان 

 MDF 000/695کشو  6 روتور اکباتان 

 000/720 کشو های گلس 6 روتور اکباتان 

c 000/645 سادهچهارکشو بدنه  روتور چکاوک 

c  روتور چکاوکZ4  چهارکشو بدنهMDF  پایهCNC 000/695 نه ایپروا 

c  روتور چکاوکHG4  چهارکشو بدنهMDF  بهمراه سینی پایهCNC 000/795 

c  روتور چکاوکH6  شش کشو بدنهMDF  پایهCNC 000/795 

c  روتور چکاوکHG4  چهارکشو بدنهMDF  رویه شیشه نشکن پایهCNC 000/895 

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

 قیمت )تومان( مشخصات نام کاال کد

 000/500 یک متری فلزی کابینت نیک 

 000/695 یک متری فلزی کابینت اکباتان 

 MDF 000/795کابینت یک متری  کابینت اکباتان 

 000/895 یک متری های گلس کابینت اکباتان 

 

 ترالی و سایر :

 TR2 000/440دو طبقه  ترالی اکباتان 

 TR3 000/480سه طبقه  اکباتان  ترالی 

 000/830/1 دنتوس Fمدل  ترولی مدیکال 

c 000/675 کشو 2جراحی دو طبقه بهمراه  ترولی چکاوک 
 

 :تابوره 

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

 000/280 تک جک تابوره فیروزدنتال 

α  تابورهAJAX 000/280 تک جک 

 000/400 دو جک وتیتابوره بی 

α  تابوره طرحCHIRANA  000/480 

α  تابورهLOTOS  000/540 

 000/600 دو جک SIGERتابوره  

 تماس بگیرید پدال پایی تابوره ونوس 

 تماس بگیرید صادراتی FTSمدل  تابوره دنتوس 

α  000/068 ارگونومیک   انیس رخفتابوره 

 C8 000/254/2 مخصوص دستیار مدل CASTELLINIتابوره  

 C7 000/680/2مخصوص پزشک مدل  CASTELLINIتابوره  

 C7 000/668/4ارگونومیک مخصوص پزشک مدل  CASTELLINIتابوره  

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

 000/500/3 م ارتفاع دستی  با پشتبانی کمری آناتومیک شکل و اهرم تنظی 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

 000/500/12 از پایین بهمراه مخزن آب شیلنگ یونیت ایلیا £

 000/900/16 از باال شیلنگ V1000مدل مدل  SIGER  یونیت فیروز £

 تماس بگیرید شیلنگ از پایین Bestیونیت صندلی  BESTیونیت  

 تماس بگیرید مانیونیت صندلی طب ز U100مدل  SIGER 100یونیت فیروز  

 000/900/19 شیلنگ از باال  BEAUTYیونیت  £

 000/900/27 شیلنگ از باال S30مدل  SIGER 30یونیت فیروز  £

 تماس بگیرید قابلیت چپ دست و راست دست همزمان U500 SIGERیونیت  

 تماس بگیرید تجهیزات کامل S90مدل  SIGERیونیت  

 000/000/55 خت فنالند تجهیزات کاملشیلنگ از باال سا FIMETیونیت  £
 

 )قیمت شرکت( یونیت آژاکس : 

α 000/000/02 از پایین شیلنگ 803مدل  یونیت آژاکس 

α 000/000/02 از باال شیلنگ 803مدل  یونیت آژاکس 

α 000/005/12 فول امکانات از پایین شیلنگ 806مدل  یونیت آژاکس 

α 000/005/12 امکانات شیلنگ از باال فول 806مدل  یونیت آژاکس 

α  000/500/92 به همراه جرمگیر و الیت کیور، با دوربین داخل دهانی و مانیتور یونیت آژآکس 
 

 )قیمت شرکت( : GNATUSیونیت 

α  مدلSyncrus G2  موتورBOSCH  آلمان ساختBRAZIL000/500/27 ، شیلنگ از پایین 

α   مدلSyncrus G3  موتورBOSCH نک آلمان بهمراه بلیچیBRAZIL000/000/23 ، شیلنگ از باال 

 تماس بگیرید BRAZILفول امکانات با چرم طبیعی  SYNCRUS G8مدل  
 

 )قیمت شرکت(یونیت ملورین : 

α  یونیت ملورینTBL  و TGL 000/009/82 کراشوار متصل به صندلی تکنودنت 

α  یونیت ملورینTBLT  و TGLT  000/005/14 گشیلن 5کراشوار متصل به صندلی تکنودنت 
 

 )قیمت شرکت( یونیت شیک طب :

 تماس بگیرید SC100شیلنگ از باال مدل  یونیت شیک طب 

 تماس بگیرید SC100مدل  LCDشیلنگ از پایین نمایشگر  یونیت شیک طب 

 تماس بگیرید SC500شیلنگ 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

 تماس بگیرید مناسب معاینه T5مدل  

 000/850/23 یونیت ویژه متخصصین ارتودنسی EXTRA 3006 ORTOمدل  

α  مدلEXTRA 3006 C 2014 000/000/31 شیلنگ از پایین بهمراه مخزن آب صندلی آنتوس 

  یونیت ویژه متخصصین اطفال EXTRA 3006 CHمدل  

α  مدلEXTRA 3006 R 2014 000/000/33 شیلنگ از باال بهمراه مخزن آب صندلی آنتوس 

 000/200/34 شیلنگ از پایین فول امکانات )جرمگیر و الیت کیور( EXTRA 3006 CF 2014مدل  

 000/200/36 یت کیور(فول امکانات )جرمگیر و الشیلنگ از باال  EXTRA 3006 RF 2014مدل  

    
 

 )قیمت شرکت( یونیت صندلی شرکت پارس دنتال :

 000/500/12 مناسب معاینه T5مدل  

α  مدلK24 000/500/15 شیلنگ از باال بهمراه تابوره 

 000/850/15 شیلنگ از پایین بهمراه تابوره R-2002مدل  

 000/000/16 شیلنگ از باال بهمراه تابوره RB-2002مدل  

 000/500/16 شیلنگ از باال بهمراه تابوره S-8000مدل  

 000/000/17 شیلنگ از پایین تمام اتوماتیک بهمراه تابوره SADRAمدل  

α  مدلSAMAN 000/000/18 شیلنگ از باال فول الکترونیک بهمراه تابوره 

α  مدلSEPEHR  000/750/19 شیلنگ از باال  بهمراه الیت کیور و جرمگیر 
 

 

 )قیمت شرکت (:  BELMONTیت یون

 تماس بگیرید ژاپن G1مدل  BELMONTیونیت  

 تماس بگیرید ژاپن CLASTA IIمدل  BELMONTیونیت  

    
 

 )قیمت شرکت(فخر سینا : 

α  مدلPEGAH 2501/1 000/005/62 مخصوص ارتودنسی با سیستم تک اینسترومنت 

α  مدلPEGAH 2503/2  000/007/82 ی زمینشیلنگ از باال نصب رو 3سیستم 

α  مدلPEGAH 2504/2  000/008/82 شیلنگ نصب روی زمین 4سیستم 

α  مدلPEGAH 2505/2  000/009/82 شیلنگ از باال نصب روی زمین 5سیستم 

α  مدلPEGAH 2505/1  000/003/92 شیلنگ از باال متصل به صندلی 5سیستم 
 . 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

α )000/950/11 بهمراه ساکشن جراحیشیلنگ از پایین  یونیت پارس طب )فارینو 

α )000/950/12 شیلنگ از باال بهمراه ساکشن جراحی یونیت پارس طب )فارینو 

α  یونیتNICE 000/500/51 ابوره، ساخت چینشیلنگ از پایین به همراه ت 

 تماس بگیرید مرسده ADVANCEشیلنگ از پایین  یونیت هودیان 

α  یونیتZEMER  چراغLED 000/005/12 صندلی حافظه دار 

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

α مدل  یونیت فراز مهرFX402S 000/900/42 

 تماس بگیرید 2306مدل  انیونیت اکبات 

α  یونیتRITTER 000/600/29 آلمان لیسانس تحت ایتالیا فارو چراغ 

 تماس بگیرید UNIKکاوو مدل  KAVOیونیت  

α 000/800/92 2318مدل  یونیت اکباتان 

α  یونیتYOBOSHI  000/500/23 شیلنگ از باال بهمراه دو تابوره 

 HONGKONG 000/500/32نات شیلنگ از باال فول امکا RUNYESیونیت  

α  یونیتVECTOR  مدلV200 000/005/37 

 تماس بگیرید فول آپشن با چرم طبیعی 2318مدل  یونیت اکباتان 

 CHALLENGE EVER   000/000/45شیلنگ از پایین مدل  HALLI Mیونیت  

α  یونیتDIPLOMAT  مدلDC-170/2  موتورLinak 000/000/85 دانمارک 

 تماس بگیرید ایتالیا T5مدل  VITALIیونیت  

α  یونیتDIPLOMAT  مدلDC-170/1 000/000/86 بهمراه ساکشن لوزانی 

 تماس بگیرید اسلواکی EASYمدل  SHIRANAیونیت  

 تماس بگیرید فنالند 8000مدل  FINNDENTیونیت  

 تماس بگیرید S200مدل  STERN WEBERیونیت  

 گیریدتماس ب ایتالیا V8مدل  VITALIیونیت  

 تماس بگیرید U1303مدل  EASYیونیت  

 تماس بگیرید U1302و   U1280مدل های  COMPACTیونیت  

 تماس بگیرید U3000مدل  COMPACTیونیت  

 تماس بگیرید U1600و   U6000مدل های  PREMIUMیونیت  

    
 . دارد وجود زمان هر در ها قیمت تغییر امکان:  توجه
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 ت :تجهیزات جانبی یونی

 قیمت )تومان( مشخصات نام کاال کد

 000/30 پالستیکی درجه یک بطری آب یونیت 

 تماس بگیرید سیستم کامل مخزن آب اضطراری 

 000/150 در طرح های کودکانه تشک اطفال 

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

 

 )قیمت شرکت(:  مینی یونیت

 تماس بگیرید  DBمدل  میکرو یونیت فیروز دنتال 

 EAGLE 000/650طرح  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  رتومینی یونیت پ 

 000/300/4 چمدانی سیار ساخت چین مینی یونیت چمدانی £

α  مینی یونیت دنتوسMS 600  000/890/4 کمپرسوردار قابل حمل مخزن آب استریل 
 

 : چراغ یونیت

 000/300 ریتری معمولی یونیتچراغ  

 000/550 بدون سنسور بست هالوژن  چراغ یونیت 

 000/650 الوژن  بهمراه سنسور بسته 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 نور سرد با شدت عالی LED چراغ فارو 

 سینی:

 تماس بگیرید بدنه پالستیک سینی معمولی 

 تماس بگیرید فایبرگالس سینی فایبرگالس 

 000/85 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( اتمشخص نام کاال کد

 000/80 سایز کوچک نگاتسکوپ فیروزدنتال  

 000/250 ساده پالستیکی سایز بزرگ نگاتسکوپ فیروزدنتال 

 تماس بگیرید OPGرومیزی مدل  نگاتسکوپ پارادایس طب الماس 

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

 000/340 ینیم ELEGANCE DENTنگاتسکوپ  

 000/350 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 

 تماس بگیرید OPG viewer رومیزی LED نگاتسکوپ دنتوس 

 تماس بگیرید با بازو و کوپلینگ نصب رو یونیت  LED نگاتسکوپ دنتوس 

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

 000/160 عاج طب بازوی نگاتسکوپ 
 

 : )نصب بر روی یونیت(پایه مانیتور و نگاتسکوپ 

 000/140 پالستیکی معمولی بازو مانیتور 

 000/190 قابلیت نصب به دیوار و یونیت بازو مانیتور 

 000/250 )پیشنهاد ویژه(چینی  پایه مانیتور زیگر 

 تماس بگیرید طرح کاوو پایه مانیتور 

 تماس بگیرید مخصوص یونیت دنتوس بازو مانیتور 
 

 : سایر تجهیزات

 تماس بگیرید needlyser  نیدالیزر  سوزاننده سر سوزن 

 000/300 باتری داخلی needlyser نیدالیزر  ده سر سوزنسوزانن 

 AIR SCALER No name 000/450 
 . 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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 )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  
 درصد ارزش افزوده تعلق میگیرد 9به قیمت های فوق 

 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  
 درصد ارزش افزوده تعلق میگیرد 9به قیمت های فوق 

UPS  هایLineInteractive  هیراد: 

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

 7A 000/635بهمراه باتری  24Vشبه سینوسی باتری  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  
 درصد ارزش افزوده تعلق میگیرد 9به قیمت های فوق 

UPS  هایOnLiNE : هیراد 

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

 7A 000/780/1باتری بهمراه  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  
 درصد ارزش افزوده تعلق میگیرد 9ق به قیمت های فو : توجه

 

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

 برطرف شده است . ONLINEهای حساس مثل رادیوگرافی مناسب نیست که این مشکل در مدل های  دستگاه
 

 . اردد وجود زمان هر در ها قیمت تغییر امکان
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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  

رب دارعددی د 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 72ایل روتاری جای ف 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 120گوتا و اندومتر دار جای فایل روتاری جای  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 120جای فایل روتاری و معمولی  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 پالستیکی ساخت ایران جا فایلی سپاهان دنتال 

 000/20 ساخت ایران سایز کوچک پالستیکی کامپوزیت سپاهانجای  

 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 18 000/18راکت ب 

 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 ببوکال تیو

 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 18 000/3بوکال تیوپ  

 opal_edge wise Edge wise 18 750/2بوکال تیوپ  
 

 : BANDکلیت  بدون و لیتباکی 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 اورینگ در رنگ های مختلف 

 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 امکان:  توجه
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 اقالم مرتبط با ارتودنسی و سایر :

 )تومان(قیمت  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 سیفتی نک پد 

 Lip retractor 6000 دهان باز کن مدل های مختلف 

 wax 2200 موم 

 Appliance 1200 جاپالکی 

 SS crown 500/10 کرون اس اس 
 

 فایل روتاری :

 GOLDENT 000/70 فایل روتاری گلدنت 
 

 : فیلم رادیوگرافی

 000/85  فیلم اسکای دنت 
 

 پرداخت آمالگام و کامپوزیت :

 000/5 با کیفیت عالی پرداخت آمالگام 

    
 

 برس جرمگیری و برساژ :

 000/45 عددی 100بسته  ی کیفیت عالینایلون COXO برس برساژ 

 000/50 عددی 100نایلونی کیفیت عالی بسته  GOLDENTبرس برساژ  
 

 فرز آکریل بر و پرداخت :

 500 نایلونی کیفیت عالی برس برساژ 

 000/5 نمدی با کیفیت عالی برس پرداخت 

 000/5 با کیفیت عالی برس سیمی 

 000/5 مدل 21ی در الستیکی با کیفیت عال برس پرداخت 

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

 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 الستیکی بهمراه سری اضافه ساخت ایرانپ 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 

 000/45 فلزی کیفیت عالی 206ترچ  
 

 رول کاغذ اتوکالو :

 000/6 ساخت ایراندر سایزهای مختلف  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 شیلد یدک 

m روکش دوربین و الیت کیور DentAmerica  000/4 عددی 100شفاف بسته 
 . دارد وجود زمان هر در ها قیمت تغییر امکان:  توجه

 

 : STRISTARفروش ویژه اندیکاتور 
 

 برای آنکه به عملکرد اتوکالو خود اطمینان حاصل کنید .
 

 )باالترین کالس موجود(  6س شیمیایی کال •

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

 ساخت ترکیه •

 

 

 

 

 

 

 گان تماس بگیریدجهت دریافت نمونه رای

 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.irجهت کسب اطالعات بیشتر به سایت 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 قطعات یدکی پر مصرف :

 000/35 درجه کیفیت مناسب 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  ای مختلفدر مدل ه چرخ تابوره 
 . دارد وجود 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 
 

http://www.mdent.ir/
mailto:info@tajoddin.ir
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