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 1397/    /     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

 LED 000/800داخلی  Generatorفشاری  TOP AIRتوربین  

 000/800 خفایبر اپتیک چهار سورا Phoenixتوربین  

 LED 000/800داخلی  Generatorفشاری  STRONGتوربین  

 LED 000/800داخلی  Generatorفشاری  RIXIتوربین  

 000/058 چهار سوراخ LEDداخلی  Generatorفشاری  RIXIتوربین  

    
 

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

 بخش اول توربین پوش باتن )فشاری( :سر 

 000/280 پوش باتن  توربین فیروزدنتال 

 000/280 پوش باتن  CHAMPIONتوربین  

 000/280  پانامکس هد بزرگ مدل (Apple Dental) اپل توربین 

 000/300 هد متوسط جعبه سبز NO NAMEتوربین  

 000/300 هد  NO NAMEتوربین  

 000/350 )پیشنهاد ویژه(هد پانامکس  Bمدل  GOLDENT توربین +

 000/350 دو مدل معمولی و رنگی TOSIتوربین  

 000/390 ساخت چین IDEتوربین  

 000/400 رنگی RIXIتوربین  

 000/450 هد پانامکس با گارانتی Aمدل  GOLDENT توربین +

 000/500 کاتریج کره ای RIXIتوربین  

 000/520 اسپری آب سه کاناله با گارانتی LOTUS 302مدل  BEINGتوربین  +

 A 000/550کارتریج پانامکس سری  MAXهد  CX207-A مدل COXOتوربین  

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

 تجهیزات دندانپزشکی  تـاج الـدیـن

http://www.tajoddin.ir/
http://www.tajoddin.ir/
http://www.tajoddin.ir/
http://www.tajoddin.ir/
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 بخش دوم سرتوربین پوش باتن )فشاری( : 

 قیمت )تومان( مشخصات نام کاال کد

 D 000/550درجه سری  45هد با زاویه   CX207-D مدل COXOتوربین  

 000/550 درجه با گارانتی 45هد  GOLDENTتوربین  +

 000/600 کوپلینگی اسپری آب سه کاناله CX207-QW مدل COXOتوربین  

 000/600 هد پانامکس GREATتوربین  

 000/600 هد متوسط RUXINتوربین  

 B 000/650کارتریج سرامیک سری  CX207-B مدل COXOتوربین  

 000/100/1 )پیشنهاد ویژه(گارانتی DTE Anteaeus مدل  WOODPECKERتوربین  +

 000/500/1 گارانتی ژاپنبا  OLYMPIYAتوربین  +

 000/500/2 ژاپن PANA AIR FXمدل  NSKتوربین  +
 دارد وجود زمان هر در ها قیمت تغییر امکان:  توجه

 سرتوربین یکبار مصرف :  

 تماس بگیرید کوپلینگی ساخت ایران توربین یکبار مصرف هالل 

 000/45 بدون نیاز به کوپلینگ توسی توربین یکبار مصرف 

 000/35 ساعت کارکرد 8رنگ سبز با حداقل  MHHتوربین یکبار مصرف  

 000/45 ساعت کارکرد 30با حداقل  BEINGتوربین یکبار مصرف  

 000/100 مخصوص توربین های کوپلینکی و یکبار مصرف تبدیل کوپلینگی 
  دارد وجود زمان هر در ها قیمت تغییر امکان:  توجه

 توربین آچاری :سر 

 000/180 مختلف رنگ های در  VIPتوربین  

 000/200  چهار سوراخ VIPتوربین  

 B2  000/250پیچی هد کوچک مدل  BEARتوربین  

 B2  000/280هد کوچک مدل  BEARتوربین  

 000/300 با گارانتی OM-T0008Eمدل  A.Airپیچی  AAAتوربین  

 000/330 با گارانتی OM-T0008Eمدل  AAA A.Airتوربین  

 000/089 )پیشنهاد ویژه(گارانتی DTE Anteaeus مدل  WOODPECKERتوربین  +

 000/000/1 ژاپن با گارانتی PANA AIRپیچی مدل  NSKتوربین  

 000/050/1 ژاپن با گارانتی PANA AIRمدل  NSKتوربین  

 تماس بگیرید ساخت ایران TURBO 625مدل  MADADIتوربین  

 تماس بگیرید ساخت ایران توربین رخش 
 دارد وجود زمان هر در ها قیمت تغییر امکان:  توجه
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 آنگل معمولی : 

 قیمت )تومان( مشخصات نام کاال کد

 Green-CA-R  000/280ناخنکی مدل  (Apple Dentalآنگل اپل ) 

 000/400 ناخنکی با گارانتی GOLDENTآنگل  +

 000/400 ناخنکی RIXIآنگل  

 تماس بگیرید ساخت ژاپن FX-22ناخنکی مدل  NSKآنگل  

 000/410 بلبرینگی ناخنکی IDEآنگل  +

 تماس بگیرید ساخت تایوان ECمدل  NACناخنکی سری  NSKآنگل طرح  

 000/500 )پیشنهاد ویژه(فشاری )پوش باتن(  (Apple Dentalآنگل اپل ) 

 0000/600 با گارانتی NAC-Eفشاری مدل  NSKآنگل طرح  

 000/600 )پیشنهاد ویژه(فشاری )پوش باتن(  NSFآنگل  

 000/650 فشاری )پوش باتن( با گارانتی GOLDENTآنگل  +

 CX-235-C1-4 000/650فشاری مدل  COXOآنگل  

 000/500/1 بلبرینگی ژاپن با گارانتی OLYMPIYAآنگل  +

 000/330/1 آلمان با گارانتی LB11/11Cناخنکی مدل  MK DENTALآنگل  +

 000/600/1 ژاپن FX-25پوش باتن مدل  NSKآنگل  +
  دارد وجود زمان هر در ها قیمت تغییر امکان:  توجه

 : ایرموتور 

 000/395 ساخت چین IDEایرموتور  +

 تماس بگیرید Green-AMمدل  (Apple Dentalایرموتور اپل ) 

 EX-203C  000/500مدل  NACسری  NSKایرموتور طرح  

 000/500 با گارانتی SKI-301Aمدل  DYM DYMایرموتور  

 000/550 )پیشنهاد ویژه(اب از خارج با گارانتی  GOLDENTایرموتور  +

 000/050/2 ژاپن با گارانتی  OLYMPIYAایرموتور  +

 000/075/2 ژاپن با گارانتی EX-205Cمدل  NSKایرموتور  +

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

 

 

 

 

 

 

 

 )توربین ؛ آنگل ، ایرموتور و سایر اقالم کوچک (اینسترومنت ها  در کلیه سفارشات
 هزار تومان 400با خرید باالی 

 ارسال با پست سفارشی
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 آنگل ایمپلنت :

 قیمت )تومان( مشخصات نام کاال کد

 تماس بگیرید ساخت ایران با گارانتی Greenمدل  20:1 آنگل ایمپلنت فیروزدنتال 

 بگیریدتماس  TOSI 1:20آنگل ایمپلنت  

 تماس بگیرید با گارانتی Greenمدل  16:1 آنگل ایمپلنت فیروزدنتال 

 000/200/2 فشاری با گارانتی  GOLDENT 20:1آنگل ایمپلنت  +
  دارد وجود زمان هر در ها قیمت تغییر امکان:  توجه

 : نگل اندولیفتا 

  دارد وجود زمان هر در ها قیمت تغییر امکان:  توجه

 : آنگل روتاری

 تماس بگیرید C8-2 ناخنکی سری COXO 64:1آنگل روتاری  

 تماس بگیرید TOSI 1:64آنگل روتاری  

 تماس بگیرید C8-17 فشاری سری COXO 64:1آنگل روتاری  

 000/500/1 با گارانتی Greenمدل  16:1 آنگل روتاری فیروزدنتال 

 تماس بگیرید فشاری با گارانتی  GOLDENT 64:1آنگل روتاری  

 تماس بگیرید C8 فشاری سری COXO 64:1آنگل روتاری  
 . دارد وجود زمان هر در ها قیمت تغییر امکان:  توجه

 سایر آنگل ها : 

  دارد وجود زمان هر در ها قیمت تغییر امکان:  توجه

 : انواع ست 

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

 000/500/1 با گارانتی  Greenمدل  10:1 آنگل اندولیفت فیروزدنتال 

 TOSI 10:1 000/600/1آنگل اندولیفت  

 000/700/1 با گارانتی GOLDENT 10:1آنگل اندولیفت  

 C5-12 000/700/1 مدل COXO 10:1آنگل اندولیفت  

 تماس بگیرید مناسب اره بین دندانی با گارانتی GOLDENT 1:4آنگل  

 تماس بگیرید گارانتی سوئیس Bean Air 1:8آنگل  

 تماس بگیرید اب از داخل گارانتی سوئیس CAمدل  Bean Air 1:10آنگل  

 000/610 شامل آنگل ایرموتور توربین هندپیس دانشجویی GOLDENTست  

 000/300/1 عدد توربین 2و شامل آنگل ایرموتور تیکه  4 (Apple Dentalست اپل ) 

 000/600/1 توربینعدد  2تیکه شامل آنگل هندپیس ایرموتور و  5 (Apple Dentalست اپل ) 

 000/650/1 تیکه توربین آنگل ایرموتور هندپیس 6 ست فیروزدنتال  
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 )جراحی( : هندپیس مستقیم 

 قیمت )تومان( مشخصات نام کاال کد

 000/300 1:1 دپیس فیروز دنتالنه 

 Green-SH 000/300مدل  1:1  (Apple Dentalهندپیس اپل) 

 RIXI 1:1 000/400هندپیس  

 000/400 با گارانتی  GOLDENTهندپیس  +

  000/900 گارانتی ژاپن OLYMPIYAهندپیس  +

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

 

 :)روغن کاری(  LUBRICANدستگاه 

 تماس بگیرید دوعدد توربین و یک عدد آنگل چینهمزمان  WOSONروغنکاری  

 تماس بگیرید عدد وسیله تایوان 4همزمان  DentAmerica LUBREX روغنکاری 

 تماس بگیرید wosonیک لیتری برند  LUBRICANروغن مخصوص  
 دارد. وجود زمان هر در ها قیمت تغییر امکان:  توجه

 : )رابط اتصال( کوپلینگ

 000/100 مخصوص توربین های کوپلینکی و یکبار مصرف کوپلینگیتبدیل  

 000/100 2به  4تبدیل اتچ منت  2به  4کوپلینگ  

 000/100 4به  2تبدیل اتچ منت  4به  2کوپلینگ  
 دارد. وجود زمان هر در ها قیمت تغییر امکان:  توجه

 : ترومنت هالوازم جانبی اینس 

 تماس بگیرید توربین های آچاری قابل اتوکالومخصوص  آچار توربین 

 تماس بگیرید دو سوراخه استاندارد اتچ منت ایرانی 

 تماس بگیرید دو سوراخه استاندارد اتچ منت خارجی 

 تماس بگیرید دو سوراخه استاندارد بدنه استیل اتچ منت خارجی 

 بگیریدتماس  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

 000/500/1  204میکروموتور  

 000/500/2  گارانتی KOREAهزار دور  35  مدل چامپیون MARATHONمیکروموتور  +

 تماس بگیرید گارانتی II  KOREAهزار دور مدل اسکورت  MARATHON 35میکروموتور  

 تماس بگیرید گارانتی N7  KOREAهزار دور مدل  MARATHON 45میکروموتور  
 . دارد وجود زمان هر در ها قیمت تغییر امکان:  توجه

 : میکروموتور جراحی 

 000/600/2  گارانتی KOREAهزار دور  35  مدل چامپیون MARATHONمیکروموتور  +

 تماس بگیرید گارانتی II  KOREAهزار دور مدل اسکورت  MARATHON 35میکروموتور  

 000/500/3 هزار پرتابل شارژی کره Micro NX 25میکروموتور  
 دارد. وجود زمان هر در ها قیمت تغییر امکان:  توجه

 )بهمراه آنگل( : موتور ایمپلنت

 C-SAILOR 000/500/1جراحی ایمپلنت  GOLDENTموتور ایملنت  +

 000/900/17 لمسی C-SAILOR PROجراحی ایمپلنت  COXOموتور ایمپلنت  

 000/900/18 پدال معمولی ایتالیا OMEGAموتور ایملنت  

 000/900/19 پدال مولتی فانکشن ایتالیا OMEGAموتور ایملنت  

 000/500/20 کره Micro NXمیکروموتور  +

 000/900/23 ایتالیا 72nپدال مولتی فانکشن آنگل نوری  OMEGAموتور ایملنت  

 تماس بگیرید KOREAجراحی ایمپلنت  MARATHONموتور ایمپلنت  

 تماس بگیرید AP-80Nمدل  NSKموتور ایمپلنت  

 تماس بگیرید فایبر اپتیک بهمراه پیزوسورجری ایتالیا Mariottiموتور ایمپلنت  
 دارد وجود زمان هر در ها قیمت تغییر امکان:  توجه 

 :الکتروسورجری و پیزو سورجری  

 000/600/4 هفت سرقلم تایوان   BONARTالکترو سرجری  +

 تماس بگیرید چین DS-II LEDمدل   WOODPECKER DTE پیزوسرجری 

 000/500/48 سرقلم چین 14دو هندپیس  US-IIمدل  WOODPECKER پیزوسرجری +

 تماس بگیرید سرقلم کره جنوبی DMETEC 11پیزو سرجری  

 تماس بگیرید تایوان OP-1مدل  BONARTپیزو سرجری  

 تماس بگیرید بهمراه موتور ایمپلنت اپتیک ایتالیا MARIOTTIپیزو سرجری  

 تماس بگیرید 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

 C-SMART-MINI 000/500/4بیسیم مدل  GOLDENTروتاری  +

 تماس بگیرید KOREALمدل سیم دار  MARATHONروتاری  

 تماس بگیرید KOREALمدل بیسیم نوری  MARATHONروتاری  

 تماس بگیرید )پیشنهاد ویژه(تایوان   ENDOMAX PLUSبیسیم  DentAmericaروتاری  

 AT 000/370/7مدل  NSKروتاری  +

 تماس بگیرید XSMARTمدل  DENSPLYروتاری  

 DT 000/810/7مدل  NSKروتاری  +

 000/950/3 مدل بیسیم DIADENTروتاری  +

 000/990/3 مدل با سیم ساخت کره KRAFITروتاری  +

 ENDO SMART 000/250/6مدل  WOODPECKERروتاری  +

    
 

 روتاری اپکس لوکیتور : 

 C-SMART-PRO 000/000/9مدل  GOLDENTروتاری اپکس فایندر  +

 RADAR 000/900/4مدل  WOODPECKERروتاری اپکس فایندر  +

 000/500/7 ساخت چین E-CONNECTروتاری اپکس فایندر  +
 . دارد وجود زمان هر در ها قیمت تغییر امکان:  توجه

 : لوکیتوراپکس 

 Woodpex I 000/190/2مدل  WOODPECKERاپکس فایندر  +

 000/200/2 )پیشنهاد ویژه( Dpex Iمدل  WOODPECKERاپکس فایندر  

 Minipex 000/980/2مدل  WOODPECKERاپکس فایندر  +

 Dpex III  000/600/2مدل  WOODPECKERاپکس فایندر  

 DEMPEX UNITED KINGDOM 000/500/5اپکس فایندر  +

 IROOT S  DESTI KOREA 000/990/3اپکس فایندر +

 MORITA JAPAN 000/990/8موریتا  ROOT ZXاپکس فایندر  +

 C-PLUS 000/500/1مدل  GOLDENTپالپ تستر  
 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
https://telegram.me/dentshop
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 کپسولی : آمالگاماتور

 قیمت )تومان( مشخصات نام کاال کد

 000/950 کپسولی ساخت چین COXOآمالگاماتور  +

 MINAMEL 000/000/1کپسولی  آمالگاماتور عاج طب  +

 G5 000/200/1کپسولی مدل  ZONERAYآمالگاماتور  

 000/200/1 )پیشنهاد ویژه(کپسولی دیجیتالی با گارانتی  GOLDENTآمالگاماتور  +

 تماس بگیرید کپسولی دیجیتال WELLMIXآمالگاماتور  

 000/250/1 مدل دنتالیوم کپسولی آنالوگ آمالگاماتور عاج طب +

 000/350/1 )پیشنهاد ویژه( G6کپسولی مدل  ZONERAYآمالگاماتور  

 تماس بگیرید کپسولی دیجیتالی  YG100مدل  آمالگاماتور فیروزدنتال 

 000/503/1 مدل دنتالیوم کپسولی دیجیتال  آمالگاماتور عاج طب +

 تماس بگیرید کپسولی  FOMOSآمالگاماتور  

 000/500/1 کپسولی برزیل SCHUSTERآمالگاماتور  +

 G10 000/500/1کپسولی مدل  ZONERAYآمالگاماتور  

 000/505/1 کپسولی دیجیتال دو موتوره  PLUS آمالگاماتور عاج طب +

 000/098/1 جدید کپسولی دیجیتال ساخت ایران DENTINEآمالگاماتور  +

 000/900/2 کپسولی دیجیتال تایوان MONITEXآمالگاماتور  +

 TAC 200 000/900/2کپسولی الکترونیک مدل  NORDISKAآمالگاماتور  +

 TAC 400  000/900/3دیجیتال مدل  کپسولی NORDISKAآمالگاماتور  +

 000/500/4 سال گارانتی ایتالیا 5کپسولی  NORDISKA ULTRAMIXآمالگاماتور  +

 000/340/5 کپسولی ایتالیا DEGOTZENآمالگاماتور  +
 . دارد وجود زمان هر در ها قیمت تغییر امکان:  توجه

 آمالگاماتور پودری : 

 Dentia - 3E 000/900/1پودری الکترونیکی مدل  آمالگاماتور عاج طب  +

 Dentia -3D 000/000/2پودری دیجیتال مدل  آمالگاماتور عاج طب +

 تماس بگیرید پودری  DENTINEآمالگاماتور  

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

 آمالگاماتور دوکاره : 

 Dentia-2E 000/400/2دو کاره مدل  آمالگاماتور عاج طب +

 Dntia-2D 000/500/2دو کاره دیجیتال مدل  آمالگاماتور عاج طب +

 000/450/3 دو کاره  DENTINEآمالگاماتور  +
 . دارد وجود زمان هر در ها قیمت تغییر امکان:  توجه
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  : WOODPECKERجرمگیر  

 قیمت )تومان( مشخصات نام کاال کد

 تماس بگیرید سرقلم هندپیس یک تیکه 5بهمراه  DTE-D1جرمگیر  

 000/000/2 سرقلم 5بهمراه  UDS-Kجرمگیر  +

 000/100/2 سرقلم هندپیس یک تیکه 5بهمراه  UDS-Jجرمگیر  +

 LED 000/200/2  فایبراپتیک UDS-Kجرمگیر  +

 تماس بگیرید سرقلم هندپیس یک تیکه 5فایبر اپتیک بهمراه  DTE-D2-LEDجرمگیر  

 تماس بگیرید سرقلم 5فایبراپتیک قابلیت پریو و اندو بهمراه  DTE-D3-LEDجرمگیر  

 تماس بگیرید سرقلم هندپیس دو تیکه 5فایبر اپتیک بهمراه  DTE-D2-LED-NEWجرمگیر  

 000/400/2 سرقلم 5قابلیت پریو و اندو بهمراه  DTE-D5جرمگیر  +

 000/450/2 سرقلم 5نصب داخل یونیت بهمراه  UDS-N2جرمگیر  +

 تماس بگیرید سرقلم 6فایبراپتیک قابلیت پریو و اندو بهمراه  DTE-D5-LEDجرمگیر  

 000/950/2 سرقلم 6قابلیت پریو و اندو بهمراه  UDS-Lجرمگیر  +

 000/250/3 سرقلم 6فایبراپتیک قابلیت پریو و اندو بهمراه  UDS-L-LEDجرمگیر  +

 000/700/3 سرقلم 6مخزن آب قابلیت پریو و اندو بهمراه  UDS-L-WATERجرمگیر  +

 تماس بگیرید مخزن آب و فایبر اپتیک تجهیزات کامل DTE-D7-LEDجرمگیر  

 000/400/4 اپتیک تجهیزات کاملمخزن آب و فایبر  UDS-L-FULLجرمگیر  +

 000/500/5 نوری مخزن آب تخصصی D600جرمگیر  

 000/000/16 نوری مخزن آب تخصصی دو هندپیس  PT5جرمگیر  
 دارد. وجود زمان هر در ها قیمت تغییر امکان:  توجه

 تولید کننده ها :جرمگیر سایر 

 000/002/1 سرقلم 5پیزو الکترونیک بهمراه  GOLDENTجرمگیر  +

 000/700/1 ساخت عاج+طب ایران CIONAجرمگیر  

 تماس بگیرید نوری پیزو مخصوص نصب در داخل یونیت جرمگیر داخلی 

 000/000/2 تجهیزات و امکانات کامل iscale2اپتیک مدل  نوری YHجرمگیر  

 000/150/2 )پیشنهاد ویژه(ست کامل لمسی  Angel K3مدل  نوری Great STARجرمگیر  +

 تماس بگیرید پدال بیسیم VRNجرمگیر  

 000/890/2 پیزو )فراز مهر اصفهان( DENTINEجرمگیر دنتین  

 000/600/2 تایوان P6مدل  BONARTجرمگیر  

 000/090/2 تایوان P6مدل نوری  BONARTجرمگیر  

 000/100/6 ایتالیاساخت  MECTRONجرمگیر  +
 دارد. وجود زمان هر در ها قیمت تغییر امکان:  توجه
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 )بخش اول(بیسیم :  LEDیت کیور ال

 قیمت )تومان( مشخصات نام کاال کد

 LED  000/550 قلمی بیسیم الیت کیور فیروزدنتال  

 LY-B200  000/500مدل  LED قلمی بیسیم B200مدل مدل  LYالیت کیور  

 LY-A180  000/500مدل  LED قلمی بیسیم A180مدل مدل  LYالیت کیور  

 CL17  000/550مدل  JERRYالیت کیور  

 LED  000/650بیسیم  LCDمد نشانگر  4با  01-08مدل  LYالیت کیور  

 DYM  000/750الیت کیور  

 LED.D 000/900مدل  WOODPECKERالیت کیور  +

 LED.I 000/000/1مدل  WOODPECKERالیت کیور  +

 000/750 با چهار مد کاری CL37مدل  LED بیسیم JERRYالیت کیور  

 000/350/1 قلمی بدنه فلزی LED.Hمدل  WOODPECKERالیت کیور  +

 تماس بگیرید  1500قدرت  DTE-LUX-Eمدل  WOODPECKERالیت کیور  

 000/100/2 بدنه فلزی مخصوص ارتودنسی LED.H ORTHOمدل  WOODPECKERالیت کیور  +

 000/200/1 در دو مدل LED بیسیم PREMIUMPLUSالیت کیور  +

 تماس بگیرید وات  SAB  9الیت کیور  

 000/050/1 دو رنگ  37Hمدل  LED بیسیم JERRYالیت کیور  +

 تماس بگیرید TRAY LUXمدل  MONITEXالیت کیور  

 DB-686 Helen 000/750مدل دو نور سفید و آبی  GOLDENTالیت کیور  +

 000/550 )بدنه فلزی( DB-687مدل  GOLDENTالیت کیور  +

 000/450 )بدنه پالستیکی( DB-688مدل  GOLDENTالیت کیور  +

 000/450 )تفنگی( DB-689مدل  GOLDENTالیت کیور  +

 000/650/2 1800قدرت  LED.Fتفنگی مدل  WOODPECKERالیت کیور  +

 تماس بگیرید TAIWANبیسیم  L-3مدل  BONART LEDالیت کیور  

 D-LUX 000/950/1مدل  KOERAبیسیم  DIADENT LEDالیت کیور  +

 TAIWAN 000/400/1بیسیم  MOTION LEDالیت کیور  
 . دارد وجود زمان هر در ها قیمت تغییر امکان:  توجه
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 )بخش دوم(بیسیم :  LEDالیت کیور 

 قیمت )تومان( مشخصات نام کاال کد

 TAIWAN 000/850/2بیسیم  L5مدل  BONART LEDالیت کیور  +

 Korea 000/950/2بیسیم   VERICOMالیت کیور  +

 GT1200 000/900/3مدل  MONITEXالیت کیور  +

 تماس بگیرید LEDبیسیم  Litex 696مدل  DentAmericaالیت کیور  

 000/400/3 ایتالیا UNOمدل  MECTRONالیت کیور   +

 000/600/7 3نسل  2500قدرت  X-CUREمدل  WOODPECKERالیت کیور  +

 تماس بگیرید ایتالیا PROمدل  MECTRONالیت کیور   

 LED 000/200/4بیسیم  TURBO Litex 696مدل  DentAmericaالیت کیور  +
 . دارد وجود زمان هر در ها قیمت تغییر امکان:  توجه

 الیت کیور )سایر( : 

 تماس بگیرید LEDقلمی  Litex 695مدل  DentAmericaالیت کیور  

 تماس بگیرید هالوژن )فراز مهر اصفهان( الیت کیور دنتین 
 . دارد وجود زمان هر در ها قیمت تغییر امکان:  توجه

 رادیومتر )الیت متر( :

 تماس بگیرید دیجیتال ساده رادیومتر معمولی 

 LM-1 000/350دیجیتال مدل  WOODPECKERرادیومتر  +

 تماس بگیرید دیجیتال حرفه ای LM-100مدل  MONITEXرادیومتر  

 تماس بگیرید LEDمناسب هالوژن و  DentAmerica LITEXرادیومتر  

 000/170 دیجیتال  رادیومتر عاج طب 
 . دارد وجود زمان هر در ها قیمت تغییر امکان:  توجه

 بلیچینگ :

 000/100/3 نصب رو یونیت  MELANIEبلیچینگ  +

 000/950/4 پایه کامل چین M66بلیچینگ  

 تماس بگیرید دیجیتال نصب رو یونیت M208B بلیچینگ بیوتی 

 000/500/7 تایوان B.T COOLمدل  APOZAبلیچینگ  +

 000/800/12 تایوان MONITEXبلیچینگ  +

 تماس بگیرید ساخت چین COXOبلیچینگ  

 000/500/12 بهمراه پراب الیت کیور و پایه DentAmerica  LITEXبلیچینگ  +

 تماس بگیرید آلمان FLASHبلیچینگ  

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

 قیمت )تومان( مشخصات نام کاال کد

 000/300 بدنه رنگی DB-828-3مدل  ایرفلو 

 000/500/2  )پیشنهاد ویژه( PROPHY-AP IIمدل  Apozaایرپولیش  

 000/30 گرمی درجه یک متریال استرالیا 40 پودر ایرفلو 
 . دارد وجود زمان هر در ها قیمت تغییر امکان:  توجه

 گوتا کاتر: 

 C-BLADE-I 000/200مدل  GOLDENTگوتار کاتر  +

 000/380 تک قلم شارژر دیجیتال  گوتاکاتر عاج طب  +

 000/295 بیسیم تک هندپیس با گارانتی گوتاکاتر عاج طب 

 000/470 با سیم تک هندپیس با گارانتی  گوتاکاتر عاج طب  +

 000/430 بیسیم دو هندپیس با گارانتی گوتاکاتر عاج طب +
 . دارد وجود زمان هر در ها قیمت تغییر امکان:  توجه

 تمیز کننده اولتراسونیک :  

 000/000/1 لیتری  5/1دیجیتال  CE6200A اولتراسونیک 

 تماس بگیرید  CD-4821لیتری دیجیتالی  CODYSON 5/2 اولتراسونیک 

 تماس بگیرید لیتری 5/2دیجیتال  CE7200 اولتراسونیک 

 تماس بگیرید CD-4820لیتری دیجیتالی  CODYSON 5/2 اولتراسونیک 

 CD-4831 000/600/1لیتری دیجیتالی  CODYSON 3 اولتراسونیک +

 000/000/2 لیتری WOSON  5 اولتراسونیک 

 000/290/3 لیتری ساخت ایران DENTINE 5/3 اولتراسونیک +

 000/000/8 لیتری ایتالیا EUROSONIC 4اولتراسونیک  +

 DENTA PRO 000/750/6مدل  ELMAاولتراسونیک  +

 EASY60H 000/450/11لیتری مدل  ELMA 6اولتراسونیک  +

 تماس بگیرید شستشوی اینسترومنت ایتالیا CASTELLINIاولتراسونیک  
 دارد. وجود زمان هر در ها قیمت تغییر امکان:  توجه

 تشخیص پوسیدگی :

 تماس بگیرید چین BEAUTY BEAUTY تشخیص پوسیدگی  

 تماس بگیرید آلمان SiroInspectمدل  SIRONA تشخیص پوسیدگی  
 دارد. وجود زمان هر در ها قیمت تغییر امکان:  توجه

 میکروسکوپ : 

 تماس بگیرید بازو کامل بهمراه فیلتر لیزر و پالریزه آلمان DENSIMمیکروسکوپ  

 تماس بگیرید دوربین آلمانتجهیزات کامل بهمراه  DENSIMمیکروسکوپ  
 دارد. وجود زمان هر در ها قیمت تغییر امکان:  توجه
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 لوپ چشمی :  

 قیمت )تومان( مشخصات نام کاال کد

 000/000/2 پرتابل LEDهدبندی بهمراه چراغ  NoName 2.5Xلوپ چشمی  

 تماس بگیرید گرم آلمان 32طراحی اختصاصی وزن  OraneDental 2.7Xلوپ چشمی  

 تماس بگیرید گرم آلمان 32طراحی اختصاصی وزن  OraneDental 3.3Xلوپ چشمی  

 تماس بگیرید گرم آلمان 7هزار لوکس  45نوردهی  OraneDental LEDالیت  
 . دارد وجود زمان هر در ها قیمت تغییر امکان:  توجه

 لوپ ذره بینی : 

 تماس بگیرید ذره بین 5و  LEDچراغ  عینکی بهمراه 9892Bلوپ ذره بینی  

 تماس بگیرید ذره بین 4و  LEDچراغ  هدبندی بهمراه LM-HMG194لوپ ذره بینی  

 تماس بگیرید ذره بین 5و  LEDچراغ  کالهی بهمراه MG-81001Hلوپ ذره بینی  

 تماس بگیرید ذره بین 5و  LEDچراغ  هدبندی بهمراه MG-81001Gلوپ ذره بینی  

 000/250 به همراه هد الیت  لوپ ذره بینی عاج طب  +
 . دارد وجود زمان هر در ها قیمت تغییر امکان:  توجه

 دوربین داخل دهانی :

 000/850 )پیشنهاد ویژه( OTGبدون نیاز به درایور بهمراه  SEQUOIA USBمدل  

 000/000/1 بدون نیاز به درایور SUPER USB USBدوربین  

 تماس بگیرید  USBو  AVخروجی  CF-683Aمدل  MLGدوربین  

 تماس بگیرید اتصال به گوشی و تبلت و کامپیوتر WiFiبیسیم  MAADدوربین  

 تماس بگیرید لنز سونی + جوی استیک USBخروجی  DentAmerica CAMMYدوربین  

 SUPER CAM CHINA 000/650/3دوربین  +

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

 000/550/2  102مدل  PREMUIM PLUSدوربین  +

 000/450/3 چین T.P.C دوربین +
 

 

 : مانیتور دندانپزشکی 

 000/950/3 مانیتورست دوربین داخل دهانی و  FTمانیتور  +

 000/150/2 اینچ MASTER TECH 22مانیتور  +

 TOYE 000/002/2مدل   LCDاینچ  MULTI MEDIA  17مانیتور  +
 دارد. وجود زمان هر در ها قیمت تغییر امکان:  توجه

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

 
 دریافت انواع مدل ها و لیست قیمت تماس بگیرید.جهت 
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 : )رومیزی تک شیشه(ساکشن قابل حمل  

 قیمت )تومان( مشخصات نام کاال کد

 تماس بگیرید تک شیشه ایرانی رومیزی MAXYساکشن  

 000/500 تک شیشه ایرانی رومیزی مدل جدید HSPساکشن  

 تماس بگیرید تک شیشه ایرانی رومیزی MAXYساکشن  

 000/850 تک شیشه ایرانی رومیزی HSPساکشن  
 

 

 : )پرتابل دو شیشه(ساکشن قابل حمل  

 000/450/2 پرتابل دو مخزن شیشه ای  7A-23Dمدل  YUWELLساکشن  +

 000/700/2 پرتابل دو مخزن شیشه ای  7A-23Bمدل  YUWELLساکشن  
 

 سایر ساکشن ها : 

 تماس بگیرید جایگزین ساکشن آبی ، خروجی مستقیم فاضالب ، بیصدا  ساکشن مدیسا 

 000/750/1 جایگزین ساکشن آبی ، خروجی مستقیم فاضالب Jet Plusساکشن  +

 000/098/1 سری جدید بهمره فیلتر آمالگام Jet Plusساکشن  +

 000/385/2 لیتر ساخت ایران 30تخلیه اتومات  4Uساکشن  +

 تماس بگیرید موتور تایوانی  STSساکشن جراحی  

 تماس بگیرید موتور ایرانی STSساکشن جراحی  

 000/400/5 لیتر، پرتابل موتور کره 120دو یونیت،  QUEEN PLUSEساکشن +

 تماس بگیرید لیتر، بی صدا، موتور کره 100تخلیه اتومات،  ELEGANCEساکشن  

 تماس بگیرید ایتالیا ASPINAجراحی   EKOMساکشن  
 

 قطعات جانبی ساکشن :

 000/50 برنجی ساخت ایران بزاق کش معمولی 

 000/70 بهمراه کلید در دو مدل بزاق کش آلومینیومی 

 000/20 سیلیکونی قابل اتوکالو شیلنگ ساکشن 

 000/100 دو مدل آبی و هوایی داخل یونیتی سه راهی ساکشن 
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 :ساکشن مرکزی 

 قیمت )تومان( مشخصات نام کاال کد

 000/500/6 یونیت  2مرکزی  ZOMITساکشن  +

 000/800/22 آلمان VS300یونیت مدل  2مرکزی  DUUR DENTALساکشن  +

 000/800/15 مرکزی دو یونیت ایتالیا EUROCOMPRESORساکشن  +

 000/550/5 یونیت ساخت ایران  4مرکزی  NF.Bساکشن  +

 000/550/6 یونیت ساخت ایران  5مرکزی  NF.Cساکشن  +

 000/500/14 یونیت ساخت اتریش  2مرکزی   METASYSساکشن +

 000/900/14 مرکزی تک یونیت ایتالیا 4TEK Rain1ساکشن  +

 000/900/19 مرکزی دو یونیت ایتالیا +4TEK Rain2ساکشن  +

 تماس بگیرید مرکزی سه یونیت ایتالیا +4TEK Rain3ساکشن  
 دارد. وجود زمان هر در ها قیمت تغییر امکان:  توجه

 )بخش اول( (:OIL FREEکمپرسور  بدون روغن )

 تماس بگیرید )پیشنهاد ویژه( 25مخزن  550موتور  کمپرسور چینی 

 تماس بگیرید )پیشنهاد ویژه( 25مخزن  750موتور  چینیکمپرسور  

 تماس بگیرید )پیشنهاد ویژه( 50مخزن  750موتور  کمپرسور چینی 

 تماس بگیرید )پیشنهاد ویژه( 50مخزن  2×550موتور  کمپرسور چینی 

 000/900/3 وات بهمراه فیلتر رگوالتور 750لیتری عمودی  ATLAS COM CO 40کمپرسور  +

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

 000/900/5 وات بهمراه فیلتر رگوالتور 1500لیتری عمودی  ATLAS COM CO 80کمپرسور  +

 000/800/13 ایتالیا TOP 250مدل  GISکمپرسور  +

 000/200/18 ایتالیا TOP 350مدل  GISکمپرسور  +

 000/900/2 یک یونیت روغن ایران کمپرسور آریان +

 000/950/3 دو یونیت بدون روغن ایران کمپرسور آریان +

 تماس بگیرید  یک یونیت بدون روغن برزیل  SCHULZکمپرسور  

 تماس بگیرید وات اینورتر بدون روغن چین 1500دو یونیت  IMENکمپرسور  

 تماس بگیرید  یک  یونیت بدون روغن درایر دار برزیل  SCHULZکمپرسور  

 تماس بگیرید وات اینورتر بدون روغن چین 2400چهار یونیت  IMENکمپرسور  

 تماس بگیرید  دو یونیت بدون روغن برزیل  SCHULZکمپرسور  

 تماس بگیرید سه یونیت بدون روغن زیمنس آلمان EKOMکمپرسور  

 تماس بگیرید وات 800لیتری موتور  SARMAYESH 50کمپرسور  
 دارد. وجود زمان هر در ها قیمت تغییر امکان:  توجه
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 (دوم)بخش  (:OIL FREEکمپرسور  بدون روغن )

 قیمت )تومان( مشخصات نام کاال کد

 تماس بگیرید وات 800لیتری موتور  SARMAYESH 80کمپرسور  

 تماس بگیرید وات 1500لیتری موتور  SARMAYESH 100کمپرسور  

 تماس بگیرید وات 2×1500لیتری موتور  SARMAYESH 150کمپرسور  

 000/900/15 سه یونیت کلینیکال درایر دار باکس بیصدا ایتالیا GENTILINکمپرسور  +

 000/900/21 پنج یونیت کلینیکال باکس بیصدا ایتالیا GENTILINکمپرسور  +

 000/900/12 سه یونیت کلینیکال باکس بیصدا ایتالیا GENTILINکمپرسور  +

 تماس بگیرید ایتالیا MIR 130دو یونیت مدل  4TEKکمپرسور  

 تماس بگیرید ایتالیا MIR 100تک یونیت مدل  4TEKکمپرسور  

 تماس بگیرید درایر دار ایتالیا MIR 100 DRIYERتک یونیت  4TEKکمپرسور  

 تماس بگیرید درایر دار ایتالیا MIR 130 DRIYERدو یونیت  4TEKکمپرسور  

 تماس بگیرید ایتالیا CO-ECO2سه یونیت مدل  4TEKکمپرسور  

 تماس بگیرید درایر دار ایتالیا CO-ECO2 DRIYERسه یونیت  4TEKکمپرسور  

 000/800/2 وات  840لیتری عمودی  BAUTY 40کمپرسور  +

 تماس بگیرید لیتری عمودی 65وات  BAUTY 2×840کمپرسور  +

 تماس بگیرید دو یونیت درایر دار بهمراه باکس بیصدا ایتالیا  FINIکمپرسور  
 دارد. وجود زمان هر در ها قیمت تغییر امکان:  توجه

 کمپرسور یخچالی و تسمه ای : 

 تماس بگیرید لیتری 10اسب  4/1موتور  یخچالی سرمایشکمپرسور  

 تماس بگیرید لیتری 35اسب  2موتور  کمپرسور یخچالی سرمایش 

 تماس بگیرید لیتری 25اسب  4/3موتور  کمپرسور یخچالی سرمایش 

 تماس بگیرید لیتری 250اسب  6موتور  کمپرسور یخچالی سرمایش 

 تماس بگیرید لیتری 25اسب  2موتور  کمپرسور سیلندری 
 دارد. وجود زمان هر در ها قیمت تغییر امکان:  توجه

 تجهیزات جانبی کمپرسور :

 تماس بگیرید )پیشنهاد ویژه(درایر بهمراه فیلتر  فیلتراسیون کامل توانا جم 

 تماس بگیرید usaتبریدی موتور  PNEUMATECHفلیتر درایر  

 000/690/2 لیتری  70-50مناسب  OILFREEدرایر مخصوص کمپرسور  +

 MDF 000/800مخصوص کمپرسور تک یونیت اگوستیک  MDFقاب  +

 MDF 000/000/1یونیت اگوستیک  2مخصوص کمپرسور  MDFقاب  +

 تماس بگیرید جهت تخلیه آب کمپرسور شیر ایتالیایی شیر تخلیه اتومات 
 ، دارد وجود زمان هر در ها قیمت تغییر امکان:  توجه
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 )ایستاده چرخ دار(رادیوگرافی پرتابل : 

 قیمت )تومان( مشخصات نام کاال کد

 000/500/15 ساخت ایران با پایه دو شکن FRXرادیوگرافی  +

 تماس بگیرید بهمراه ریموت  کامل با پایه ایستاده BEAUTYرادیوگرافی  

 000/800/16 پایه سه شکنساخت ایران با  FRXرادیوگرافی  +

 000/500/27 بهمراه پایه اوریجینال برزیل ACپرتابل  KAVO 70KVرادیوگرافی  +

 000/800/34 ایتالیا X-genusمدل  DCپرتابل  DEGOTZENرادیوگرافی  +

 تماس بگیرید فرانسه ACپرتابل  VILLA 70KVرادیوگرافی  

 000/900/29 بهمراه بازوی اوریجینال ایتالیا DCپرتابل  ORIX DG 70KVرادیوگرافی  +

 000/500/29 بهمراه پایه اوریجینال FONA DCرادیوگرافی  +

 DC 000/800/25پرتابل  MELANIEرادیوگرافی  +

 تماس بگیرید کره DCپرتابل  VATECH 70KVرادیوگرافی  

 تماس بگیرید فرانسه DCپرتابل  KODAK 70KVرادیوگرافی  

 000/100/32 ایتالیا X-genusمدل   ACپرتابل  DEGOTZENرادیوگرافی  +

 000/900/47 ایتالیا x-mind unityمدل  DEGOTZEN 70KV DCرادیوگرافی  +
 دارد. وجود زمان هر در ها قیمت تغییر امکان:  توجه

 رادیوگرافی دیواری : 

 تماس بگیرید ایتالیا RXACمدل  My Ray ACرادیوگرافی  

 تماس بگیرید بهمراه بازوی اوریجینال ایتالیا یدیوار ORIX 70KVرادیوگرافی  

 X-genus  000/800/33مدل   DCدیواری  DEGOTZENرادیوگرافی  +

 تماس بگیرید ایتالیا ACدیواری  VILLA 70KVرادیوگرافی  

 تماس بگیرید بازوی دیجیتال ایتالیا ACدیواری  CASTELLINI 70KVرادیوگرافی  

 000/800/46 ایتالیا X-M-mind unityدیواری مدل  DEGOTZENرادیوگرافی  +

 تماس بگیرید ایتالیا MR-RXDC EXTمدل  My Ray DCرادیوگرافی  

 000/000/31 ایتالیا  X-genusمدل  ACدیواری  DEGOTZENرادیوگرافی  +

 تماس بگیرید فرانسه DCدیواری  KODAK 70KVرادیوگرافی  

 000/500/29 بهمراه پایه و تایمر اورجینال برزیل DCدیواری  KAVOرادیوگرافی  +

 تماس بگیرید ایتالیا DCدیواری  VILLA 70KVرادیوگرافی  

 تماس بگیرید ایتالیا +MR-RXDC HYPERمدل  MyRay DCرادیوگرافی  

 تماس بگیرید فرانسه DCدیواری  OWANDY 70KVرادیوگرافی  

 تماس بگیرید فنالند DCدیواری  SOREDEX 70KVرادیوگرافی  
 دارد. وجود زمان هر در ها قیمت تغییر امکان:  توجه
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HANDRAY   :وایرلس دستی با باتری داخلی( )رادیوگرافی 

 قیمت )تومان( مشخصات نام کاال کد

+ PROX 60KV  مدلDC Korea )000/800/30 )پیشنهاد ویژه 

 HIOSSEN 60KV  مدلDC تماس بگیرید کره 

 DEXCOWIN 60KV  مدلDX3000L تماس بگیرید 
 . دارد وجود زمان هر در ها قیمت تغییر امکان:  توجه

 :  اسکنر فسفر پلیت 

 000/800/59 ساخت کره FIRE CRفسفر پلیت  +

 تماس بگیرید سنسور کره جنوبی 4به همراه  RIO SCANفسفر پلیت  

 000/00/55 سنسور همه سایز ساخت تایوان APIXIAفسفر پلیت  

 تماس بگیرید ساخت ایتالیا FONAفسفر پلیت  

 تماس بگیرید فرانسه PSPسنسور وایرلس  ACTEON 10فسفر پلیت  

 تماس بگیرید 7800مدل  Carestreamکمپانی  KODAKفسفر پلیت  

 تماس بگیرید سنسور فنالند 6بهمراه  NEW OPTIMEمدل  SOREDEXفسفر پلیت  

 000/800/79 سنسور فنالند 10بهمراه  OPTIME UVمدل  SOREDEXفسفر پلیت  +

 تماس بگیرید OWANDY TVHKSIفسفر پلیت  

 FUSSEN  000/900/39فسفر پلیت  +
 . دارد وجود زمان هر در ها قیمت تغییر امکان:  توجه

RVG   : 

 Handy تماس بگیرید ساخت چین 

+ RIO SENSOR SAMSUNG 000/500/25 کره 

+ FONA  مدلSCHICK    USA 000/000/24 

+ DR SUNI  PLUSE USA  سیستمCCD  000/500/27 

+ VATECH  سیستمCMOS  فیبرنوری  5/1سایزKorea 000/800/31 

+ EDLEN USA 000/800/29 

+ ORIX ARDENT 000/900/29  ایتالیا 

 OWANDY مدل ONE T1 تماس بگیرید 

 VATECH  مدلHD  ساختKorea تماس بگیرید 

+ OWANDY مدل OPTEO T1 000/000/48 

+ FONA ELITE SCHICK USA 000/000/32 

+ ACTEON 000/000/44 فرانسه 

    
 ، دارد وجود زمان هر در ها قیمت تغییر امکان:  توجه
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 ) سرب درجه یک قابل انعطاف ( روپوش سربی :

 قیمت )تومان( مشخصات نام کاال کد

 000/200 مدل لبه دار سرب فومی آلمانی بدون پوشش سینه تیروئید بند سربی عاج طب +

 000/150 مدل لبه دار مخصوص کودکان بدون پوشش سینه تیروئید بند سربی عاج طب  +

 000/190 مدل ساده تیروئید بند  +

 000/250 مدل لبه دار تیروئید بند +

 000/400 سه الیه سرب با پوشش سینه تیروئید بند سربی بزرگساالن +

 000/300 سه الیه سرب با پوشش سینه  تیروئیدبند سربی کودکان +

 000/900 عاج طب با طرح های فانتزی سه الیه سرب  روپوش سربی کودکان +

 000/000/1 لبه دار دو الیه سرب فومی آلمانی روپوش سربی عاج طب +

 000/900 مناسب کاربر دو الیه سرب فومی آلمانی پیش بند سربی عاج طب +

 000/800 دو الیه سرب مخصوص کودکان پیش بند سربی عاج طب +

 000/500 دو الیه سربی در دو طرح زنانه و مردانه نیم دامن عاج طب 

 000/300 سربی دوالیه مخصوص آقایان  گناد بند عاج طب 
 

 پاروان سربی : 

 000/503/1 )پیشنهاد ویژه( MDFبدنه  85×180تیکه  3ساده  پاروان سربی +

 تماس بگیرید تیکه چرم سفارشی 3ساده  پاروان سربی 

 تماس بگیرید MDFبدنه  115×180تیکه  3ساده  پاروان سربی 

 تماس بگیرید تیکه چرمی 5 پاروان سربی  
 

 : HANDRAYبازو مخصوص  

 700/2//000 پایه زمینی )پرتابل( ایستاده بهمراه ریموت سیمی پایه زمینی 

 تماس بگیرید یونیت بهمراه ریموت سیمیقابلیت نصب انواع  HANDRAYبازو  

 تماس بگیرید بهمراه ریموت سیمی DEXCOWINمخصوص  HANDRAYبازو  

 تاریکخانه : 

 MINAMEL 000/700مدل  تاریکخانه عاج طب +

 LED 000/695ولت نور  3فایبرگالس تغذیه  عاج طب  تاریکخانه +

 000/950 دیافراگمی،ساخت تایوانسه ظرف شفاف آستین  DENTEXتاریکخانه  +

 ATX4 000/900/4اتوماتیک مدل  PROCESSOR تاریکخانه عاج طب  +

 000/190 مدل چرخ خیاطیصدف  تاریکخانه عاج طب  +
   ، دارد وجود زمان هر در ها قیمت تغییر امکان:  توجه
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 )قیمت شرکت(فور : 

 قیمت )تومان( مشخصات نام کاال کد

 000/850 لیتری استیل 27 فور شفا 

 000/900 لیتری استیل 40 فور شفا 

 000/950 لیتری استیل 50 فور شفا 

 تماس بگیرید فن دار  PIDلیتری هوشمند  55 فور کاووش مگا 

 تماس بگیرید فن دار استیل PIDلیتری هوشمند  55 فور کاووش مگا 

 تماس بگیرید فن دار استیل PIDلیتری هوشمند  100 فور کاووش مگا 
 

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

 تماس بگیرید لیتری درب از باال بهمراه تایمر با گارانتی 10 اتوکالو کاووش مگا 

 تماس بگیرید طرح جدید درب از باال  2100مدل  PRESTIGEاتوکالو  

 تماس بگیرید لیتری دیجیتال تمام استیل 25 اتوکالو کاووش مگا 

 تماس بگیرید لیتری استیل دیجیتال 25 اتوکالو الماس 

 تماس بگیرید لیتری دیجیتال تمام استیل 50 اتوکالو کاووش مگا 

 تماس بگیرید لیتری دیجیتال تمام استیل 75 اتوکالو کاووش مگا 
 ، دارد وجود زمان هر در ها قیمت تغییر امکان:  توجه

 
 

 (کیلوگرم 30 از کمتر)

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

 همچون : 

 ، آمل ، آستارا ، آباده ، آبادان ، ایالم ، 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 خمینی ، 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

 صومعه ، 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 

 قیمت )تومان( مشخصات نام کاال کد

 B 000/900/18لیتری کالس  FTZ  18اتوکالو  +

 تماس بگیرید )درب اتومات( Bلیتری دیجیتال کالس  18 اتوکالو کاووش مگا 

 تماس بگیرید چین Bلیتری کالس  GETIDY 18اتوکالو  

 تماس بگیرید )اتوکالو سریع( Bلیتری دیجیتال کالس  18 اتوکالو کاووش مگا 

 تماس بگیرید لیتری ایتالیا FARO 17اتوکالو  

 تماس بگیرید لیتری ایتالیا TRIDENT 18اتوکالو  

 تماس بگیرید ایتالیا AQUARIUSمدل  Bلیتری کالس  DENTAL X 18اتوکالو  

 B 000/900/37لیتری کالس  ZHERMACK 18اتوکالو  +

 000/500/40 ایتالیا Domina PLUSمدل  Bلیتری کالس  DENTAL X 18اتوکالو  +

 000/900/39 ایتالیا Bلیتری مدل اشترن وبر کالس  STERNWEBER 17اتوکالو  +

 000/600/43 ایتالیا Bکالس  E9MED لیتری مدل EURONDA 18 اتوکالو  +

 تماس بگیرید ایتالیا C17لیتری مدل  CASTELLINI 17اتوکالو  

 000/000/38 ایتالیا Bکالس  CLASSICلیتری  MOCOM 17اتوکالو  +

 000/650/40 ایتالیا Bکالس  B-EVO لیتری مدل TECHNOGAZ 18 اتوکالو  +

 000/650/40 ایتالیا Bکالس  ONYX لیتری مدل TECHNOGAZ 18 اتوکالو  +

 تماس بگیرید ایتالیا C17 PLUSلیتری مدل  CASTELLINI 17اتوکالو  

 000/900/35 لیتری ایتالیا BMS 18اتوکالو  +

    
 

 بسته بندی کاغذ استریل )دستگاه پک( : 

 000/500/2 بسته بندی کاغذ استریل چین RUNYESدستگاه پک  +

 تماس بگیرید بسته بندی کاغذ استریل  دستگاه پک بیوتی 

 تماس بگیرید سری جدید FOMOSدستگاه پک  

 تماس بگیرید برزیل BIOSTAMPدستگاه پک  

 تماس بگیرید مدل میل سل MOCOMدستگاه پک  

 000/000/5 بسته بندی کاغذ استریل EUROSEALدستگاه پک  +

 تماس بگیرید استریل ایتالیابسته بندی کاغذ  CASTELLINIدستگاه پک  

 000/800/2 ساخت ایران  AKAM SEALدستگاه 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  22اتوکالو  

 قیمت )تومان( مشخصات نام کاال کد

 تماس بگیرید Bلیتری کالس  FTZ 23اتوکالو  

 تماس بگیرید )درب اتومات( Bلیتری دیجیتال کالس  23 اتوکالو کاووش مگا 

 تماس بگیرید ساخت چین Bلیتری کالس  GETIDY 23اتوکالو  

 تماس بگیرید )درب اتومات( Bلیتری دیجیتال کالس  30 اتوکالو کاووش مگا 

 000/800/24 ساخت ایران SUN لیتری DENTINE 22اتوکالو دنتین  +

 000/400/28 پرینتر دار ساخت ایران  SUN pluse لیتری DENTINE 22اتوکالو دنتین  +

 000/900/28 پرینتر دار ساخت ایران CUBIC لیتری DENTINE 22اتوکالو دنتین  +

 تماس بگیرید کابین دار Bلیتری دیجیتال کالس  60 اتوکالو کاووش مگا 

 تماس بگیرید لیتری ایتالیا TRIDENT 22اتوکالو  

 تماس بگیرید ایتالیا Bکالس  LINAلیتری  W&H 22اتوکالو  

 تماس بگیرید Bلیتری کالس  STERN WEBER  22اتوکالو  

 000/000/38 ایتالیا Bکالس  B.NOWلیتری  MOCOM 22اتوکالو  +

 000/780/45 ایتالیا Bکالس  E9MED لیتری مدل EURONDA 24 اتوکالو  +

 تماس بگیرید  CLASSICلیتری  MELAG 22اتوکالو  

 000/000/42 ایتالیا Bکالس  CLASSICلیتری  MOCOM 22اتوکالو  +

 تماس بگیرید ایتالیا Bکالس  ONYX لیتری مدل TECHNOGAZ 22 اتوکالو  

 000/750/47 ایتالیا Bکالس  ONYXلیتری مئل  TECHNOGAZ 24اتوکالو  +

 تماس بگیرید ایتالیا C22لیتری مدل  CASTELLINI 22اتوکالو  

 000/550/45 ایتالیا Bکالس  B-EVO لیتری مدل TECHNOGAZ 24 اتوکالو  +

 تماس بگیرید لیتری  RUNYES 22 اتوکالو 

 تماس بگیرید ایتالیا MX230لیتری  DENTAL X 23اتوکالو  

 تماس بگیرید ایتالیا C22 PLUSلیتری مدل  CASTELLINI 22اتوکالو  
 

 دستگاه آب مقطرگیری : 

 000/700/1 چین WOSONمدل  دستگاه آب مقطرگیری  

 تماس بگیرید MOCOMمدل  دستگاه آب مقطرگیری  

 000/500/2 ایتالیا EURONDAمدل  دستگاه آب مقطرگیری  +

 تماس بگیرید ایتالیا CASTELLINIمدل  دستگاه آب مقطرگیری  

 تماس بگیرید 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   
 

 اندیکاتور اتوکالو :  

 تماس بگیرید 6کالس  TSTنشانگر  

 تماس بگیرید  5افزایشی کالس  INTEGRONاندیکاتور  

 000/125 عددی( ساخت ترکیه 250) 6شیمیایی کالس  STERISTARنشانگر اتوکالو  

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

 بگیریدتماس  )پیشنهاد ویژه(عددی(  200) 6شیمیایی کالس  MRLABنشانگر اتوکالو  

 تماس بگیرید عددی( 250) 4کالس  4A Medicalنشانگر  

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

 

 

 

 

 
 

 عضو مرکز توسعه تجارت الکترونیک ✓

 نماد اعتماد الکترونیکدارای  ✓

 عضو ساماندهی وزارت ارشاد ✓

 عضو رسمی اتحادیه ✓
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  سرویتور : 

 قیمت )تومان( مشخصات نام کاال کد

 تماس بگیرید طبقه  3فلزی   MC3 سرویتور اکباتان 

 000/645 طبقه بهراه پریز و جای پدال 3فلزی   SP3 سرویتور اکباتان +

 000/870 طبقه بهراه پریز و جای پدال 3شیشه ای  GP3سرویتور اکباتان  +

 000/380 طبقه فلزی  3 سرویتور الگانس  +

 تماس بگیرید طبقه سینی طرح جدید هاللی 3فلزی  سرویتور چکاوک  

 تماس بگیرید طبقه بهراه پریز و جای پدال 3دسته دار فلزی  B3سرویتور چکاوک  

 تماس بگیرید طبقه بزرگ بهراه پریز و جای پدال 3فلزی  چکاوکسرویتور  

 تماس بگیرید طبقه با قابلیت تنظیم طبقات 3فلزی  C3سرویتور چکاوک  

 تماس بگیرید طبقه بهمراه پریز 3شیشه ای  G3سرویتور چکاوک  

 تماس بگیرید کشو و پریز 4طبقه بهمراه   2شیشه ای  سرویتور چکاوک 

  

 روتور :

 تماس بگیرید کشو فلزی 4 روتور اکباتان 

 MDF  000/680کشو  4 روتور اکباتان +

 000/795 کشو  های گلس 4 روتور اکباتان +

 تماس بگیرید MDFکشو  6 روتور اکباتان 

 تماس بگیرید کشو های گلس 6 روتور اکباتان 

 تماس بگیرید کشو فلزی  6 روتور اکباتان 

 000/570 کشو فلزی  4 الگانسرتور  +

 000/700 کشو فلزی  6 رتور الگانس +

 تماس بگیرید پروانه ای CNCپایه  MDFچهارکشو بدنه  Z4روتور چکاوک  

 تماس بگیرید CNCبهمراه سینی پایه  MDFچهارکشو بدنه  HG4روتور چکاوک  

 تماس بگیرید CNCپایه  MDFشش کشو بدنه  H6روتور چکاوک  

 تماس بگیرید CNCرویه شیشه نشکن پایه  MDFچهارکشو بدنه  HG4روتور چکاوک  

 000/600 کشو  4 روتور عاج طب  +

 000/800 کشو 8 رتور عاج طب  +
 ، دارد وجود زمان هر در ها قیمت تغییر امکان:  توجه

 

 

 

 DENTSHOP@کانال تلگرام : 

 https://telegram.me/dentshopلینک کامل : 

https://telegram.me/dentshop
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 کابینت : 

 قیمت )تومان( مشخصات نام کاال کد

 تماس بگیرید یک متری فلزی کابینت بهمن 

 تماس بگیرید یک متری فلزی کابینت اکباتان 

 000/750 یک متری فلزی کابینت الگانس +

 MDF 000/900کابینت یک متری  کابینت اکباتان +

 000/090/1 یک متری های گلس اکباتانکابینت  +

  

 ترالی و سایر :

 تماس بگیرید TR2دو طبقه  ترالی اکباتان 

 TR3 000/635سه طبقه  ترالی اکباتان  +

 000/265/3 دنتوس Fمدل  ترالی مدیکال +

 تماس بگیرید کشو 2جراحی دو طبقه بهمراه  ترولی چکاوک 

 تابوره : 

 تماس بگیرید طرح ها و مدل های مختلفتک جک در  تابوره عاج طب 

 تماس بگیرید تک جک تابوره فیروزدنتال 

 تماس بگیرید دو جک تابوره بیوتی 

 CHIRANA  000/950تابوره طرح  +

 LOTOS  000/750تابوره  +

 تماس بگیرید دو جک SIGERتابوره  

 تماس بگیرید پدال پایی تابوره ونوس 

 000/150/2 جکه 3ارگونومی  WINNERتابوره  +

 تماس بگیرید صادراتی FTSمدل  تابوره دنتوس 

 000/850  تابوره طرح زیمنس +

 تماس بگیرید C8مخصوص دستیار مدل  CASTELLINIتابوره  

 تماس بگیرید C7مخصوص پزشک مدل  CASTELLINIتابوره  

 تماس بگیرید C7ارگونومیک مخصوص پزشک مدل  CASTELLINIتابوره  

 000/250/1  تابوره پدال پایی +

 تماس بگیرید با پشتبانی کمری آناتومیک شکل و اهرم تنظیم ارتفاع دستی   AMAZONEتابوره  

 000/390 مخصوص دستیار KAVEتابوره  +

 000/550 زین اسبی آزاد  تابوره دنت  +
 ، دارد وجود زمان هر در ها قیمت تغییر امکان:  توجه
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 )قیمت شرکت( : SIGERو  یونیت صندلی شرکت فیروز دنتال 

 قیمت )تومان( مشخصات نام کاال کد

 000/900/18 شیلنگ از پایین بهمراه مخزن آب یونیت ایلیا 

 000/900/28 شیلنگ از باال V1000مدل مدل  SIGER یونیت فیروز  

 تماس بگیرید شیلنگ از پایین Bestیونیت صندلی  BESTیونیت  

 تماس بگیرید یونیت صندلی طب زمان U100مدل  SIGER 100یونیت فیروز  

 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  

 تماس بگیرید شیلنگ از باال ساخت فنالند تجهیزات کامل FIMETیونیت  
 ، دارد وجود زمان هر در ها قیمت تغییر امکان:  توجه

 )قیمت شرکت( یونیت آژاکس :  

 000/000/30 شیلنگ از پایین 803مدل  یونیت آژاکس +

 000/000/30 شیلنگ از باال 803مدل  یونیت آژاکس +

 تماس بگیرید فول امکانات 806مدل  یونیت آژاکس 

 000/500/48 شیلنگ از پایین  LINECHENمدل  یونیت آژاکس +
 ، دارد وجود زمان هر در ها قیمت تغییر امکان:  توجه

 )قیمت شرکت( : GNATUSیونیت  

 تماس بگیرید ، شیلنگ از پایینBRAZILآلمان ساخت  BOSCHموتور  Syncrus G2مدل  

 تماس بگیرید ، شیلنگ از باالBRAZILآلمان بهمراه بلیچینک  BOSCHموتور  Syncrus G3مدل   

 تماس بگیرید BRAZILفول امکانات با چرم طبیعی  SYNCRUS G8مدل  
 ، دارد وجود زمان هر در ها قیمت تغییر امکان:  توجه

 )قیمت شرکت(یونیت ملورین :  

 000/500/46 کراشوار متصل به صندلی تکنودنت TGL و  TBLیونیت ملورین  +

 000/500/85 شیلنگ 5کراشوار متصل به صندلی تکنودنت  TGLT و  TBLTیونیت ملورین  +

 000/000/38 شیلنگ از باال  TGLSیونیت ملورین  +
 ، دارد وجود زمان هر در ها قیمت تغییر امکان:  توجه

 

 )قیمت شرکت( یونیت شیک طب : 

 SC100 000/000/38مدل  LCDنمایشگر شیلنگ از باال  یونیت شیک طب 

 SC100 000/000/38مدل  LCDشیلنگ از پایین نمایشگر  یونیت شیک طب 

  SC500شیلنگ از پایین مدل  یونیت شیک طب 
 ، دارد وجود زمان هر در ها قیمت تغییر امکان:  توجه
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 )قیمت شرکت( یونیت صندلی شرکت دنتوس : 

 قیمت )تومان( مشخصات نام کاال کد

 تماس بگیرید مناسب معاینه T5مدل  

 000/825/42 یونیت ویژه متخصصین ارتودنسی EXTRA 3006 ORTO 2018مدل  +

 000/750/55 شیلنگ از پایین بهمراه مخزن آب صندلی آنتوس EXTRA 3006 C 2018مدل  +

 تماس بگیرید یونیت ویژه متخصصین اطفال EXTRA 3006 CHمدل  

 000/445/58 شیلنگ از باال بهمراه مخزن آب صندلی آنتوس EXTRA 3006 R 2018مدل  +

 000/445/67 شیلنگ از باال فول امکانات  EXTRA 3006 R 2018مدل  +

 000/775/64 شیلنگ از پایین فول امکانات EXTRA 3006 C 2018مدل  +
 ، دارد وجود زمان هر در ها قیمت تغییر امکان:  توجه

 )قیمت شرکت( یونیت صندلی شرکت پارس دنتال : 

 000/500/21 شیلنگ از باال بهمراه تابوره K24مدل  +

 000/000/22 شیلنگ از پایین بهمراه تابوره R-2002مدل  +

 000/500/22 شیلنگ از باال بهمراه تابوره RB-2002مدل  +

 000/000/23 شیلنگ از باال بهمراه تابوره S-8000مدل  +

 000/500/25 شیلنگ از پایین تمام اتوماتیک بهمراه تابوره SADRAمدل  +

 000/000/27 الکترونیک بهمراه تابورهشیلنگ از باال فول  SAMANمدل  +

 000/500/15 بهمراه چراغ و کراشور مناسب معاینه،بدون تابوره T5مدل  +

 000/500/29 شیلنگ از باال  بهمراه الیت کیور و جرمگیر  SEPEHRمدل  +
 ، دارد وجود زمان هر در ها قیمت تغییر امکان:  توجه

 

 )قیمت شرکت (:  BELMONTیونیت  

 تماس بگیرید ژاپن G1مدل  BELMONTیونیت  

 تماس بگیرید ژاپن CLASTA IIمدل  BELMONTیونیت  

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

 )قیمت شرکت(فخر سینا :  

 000/500/50 مخصوص ارتودنسی با سیستم تک اینسترومنت PEGAH 2501/1مدل  +

 000/700/54 شیلنگ از باال نصب روی زمین 3سیستم  PEGAH 2503/2مدل  +

 000/800/54 شیلنگ نصب روی زمین 4سیستم  PEGAH 2504/2مدل  +

 000/900/54 شیلنگ از باال نصب روی زمین 5سیستم  PEGAH 2505/2مدل  +

 000/300/55 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

 000/900/20 ، شیلنگ از پایین بهمراه تابوره SDمدل  یونیت پارس طب )فارینو( +

 000/900/27 بهمراه تابوره، شیلنگ از باال FUمدل  یونیت پارس طب )فارینو( 

 000/900/21 ، شیلنگ از باال بهمراه تابورهSUمدل  یوینت پارس طب)فارینو( 

 000/500/21 شیلنگ از پایین به همراه تابوره، ساخت چین NICEیونیت  +

 تماس بگیرید مرسده ADVANCEشیلنگ از پایین  یونیت هودیان 

 V1000 000/000/44صندلی حافظه دار مدل  LEDچراغ  ZEMERیونیت  +

 تماس بگیرید FX402Sسه شیلنگ  فرامز مهر اصفهان مدل  دنتین DENTINEیونیت  

 تماس بگیرید FX402Sمدل  یونیت فراز مهر 

 FOX1020 000/000/43مدل  یونیت فرازمهر +

 تماس بگیرید 2306مدل  یونیت اکباتان 

 تماس بگیرید آلمان لیسانس تحت ایتالیا فارو چراغ RITTERیونیت  

 تماس بگیرید UNIKکاوو مدل  KAVOیونیت  

 تماس بگیرید با پدال چندکاره و تابوره 2318مدل  یونیت اکباتان 

 000/000/59 شیلنگ از باال بهمراه دو تابوره  YOBOSHIیونیت  +

 HONGKONG 000/000/78شیلنگ از باال فول امکانات  RUNYESیونیت  +

 V200 000/500/72مدل  VICTORیونیت  +

 000/800/46 فول آپشن با چرم طبیعی 2318مدل  یونیت اکباتان +

 CHALLENGE EVER   000/000/112شیلنگ از پایین مدل  HALLI- Mیونیت  +

 000/000/155 ساخت کشور اسلواکی DC-170/2مدل  DIPLOMATیونیت  +

 تماس بگیرید 2307مدل  یونیت اکباتان  

 تماس بگیرید ایتالیا T5مدل  VITALIیونیت  

 تماس بگیرید بهمراه ساکشن لوزانی DC-170/1مدل  DIPLOMATیونیت  

 تماس بگیرید اسلواکی EASYمدل  SHIRANAیونیت  

 D530 000/800/58مدل  SUNTEMیونیت  +

 تماس بگیرید فنالند 8000مدل  FINNDENTیونیت  

 تماس بگیرید S200مدل  STERN WEBERیونیت  

 تماس بگیرید ایتالیا V8مدل  VITALIیونیت  

 تماس بگیرید U1600و   U6000مدل های  PREMIUMیونیت  
 ، دارد وجود زمان هر در ها قیمت تغییر امکان:  توجه
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 جانبی یونیت :تجهیزات 

 قیمت )تومان( مشخصات نام کاال کد

 000/50 پالستیکی درجه یک بطری آب یونیت 

 تماس بگیرید سیستم کامل مخزن آب اضطراری 

 تماس بگیرید در طرح های کودکانه تشک اطفال 
 

 

 )قیمت شرکت(مینی یونیت :  

 DB  000/800/1مدل  میکرو یونیت فیروز دنتال 

 EAGLE 000/200/1طرح  یونیت سپاهانمیکرو  

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

 تماس بگیرید قابل حمل  مینی یونیت فیروز دنتال 

 تماس بگیرید قابل حمل با ساکشن هوا 600مینی یونیت مدل  

 000/450/5 ساخت ایران،با کمپرسور و ساکشن جراحی مینی یونیت پرتو 

 000/950/4 چمدانی سیار ساخت چین مینی یونیت چمدانی +

 000/950/8 کمپرسوردار قابل حمل مخزن آب استریل  MS 600مینی یونیت دنتوس  +

 

 چراغ یونیت : 

 تماس بگیرید معمولی ریتری چراغ یونیت 

 تماس بگیرید هالوژن  بدون سنسور بست چراغ یونیت 

 تماس بگیرید هالوژن  بهمراه سنسور بست چراغ یونیت 

 تماس بگیرید با شیشه و بازوی کامل چراغ یونیت 

 تماس بگیرید تایی 9دو کاره  LEDهالوژن و  چراغ یونیت 

 تماس بگیرید 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: 

 000/100 بدنه پالستیک سینی معمولی 

 000/120 فایبرگالس سینی فایبرگالس +

 000/150 دوقلو فلزی سینی فلزی +

 000/300 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

 تماس بگیرید سایز کوچک نگاتسکوپ فیروزدنتال  

 000/495 بهمراه ریموت MD-ABSمدل  27×33پالستیک  نگاتسکوپ عاج طب +

 000/450 مینی ELEGANCE DENTنگاتسکوپ  +

 000/350 دیواری ELEGANCE DENTنگاتسکوپ  +

 000/750 رو یونیت ELEGANCE DENTنگاتسکوپ  +

 تماس بگیرید بهمراه ریموت MD-PLGمدل  27×33پلکسی  نگاتسکوپ عاج طب 

 PLX 000/850مدل  27×33پلکسی  نگاتسکوپ عاج طب  +

 000/595 بهمراه ریموت CTX-ABSمدل  37×34پالستیک  نگاتسکوپ عاج طب +

 تماس بگیرید CTX-PLGمدل  37×34پلکسی  نگاتسکوپ عاج طب 

 CBCT 000/450دیواری مدل  نگاتسکوپ عاج طب +

 LRG  000/500/1مدل  48×55سایز  LED نگاتسکوپ عاج طب  +

 تماس بگیرید OPG viewerرومیزی  LED نگاتسکوپ دنتوس 

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

 تماس بگیرید MEDICALمدل  55×55پلکسی  نگاتسکوپ عاج طب 

 ABC 000/295پالستیکی عاج طب مدل  بازوی نگاتسکوپ +

 000/200 عاج طب مدل فلزی پایه رومیزی نگاتسکوپ  +
 ، دارد وجود زمان هر در ها قیمت تغییر امکان:  توجه

 : )نصب بر روی یونیت(پایه مانیتور و نگاتسکوپ  

 تماس بگیرید معمولی پالستیکی بازو مانیتور 

 تماس بگیرید قابلیت نصب به دیوار و یونیت بازو مانیتور 

 000/350 )پیشنهاد ویژه(چینی  پایه مانیتور زیگر +

 تماس بگیرید مخصوص یونیت دنتوس بازو مانیتور 
 ، دارد وجود زمان هر در ها قیمت تغییر امکان:  توجه

 سایر تجهیزات : 

  needlyser  نیدالیزر  سوزاننده سر سوزن 

  باتری داخلی needlyser نیدالیزر  سوزاننده سر سوزن 

 

 

 
 

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

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

 قیمت )تومان( مشخصات نام کاال کد

 بگیریدتماس  پالستیکی بهمراه سری اضافه ساخت ایران آمالگام کریر سپاهان 

 تماس بگیرید پالستیکی درجه یک ساخت ایران اسپاتول سپاهان 

 تماس بگیرید طرح دندان سایز کوچک آینه بیمار 

 تماس بگیرید طرح دندان سایز بزرگ آینه بیمار 

 000/90 فلزی کیفیت عالی 206ترچ  

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

  شیلد و عینک محافظ :  

 تماس بگیرید تایوانی درجه یک عینک محافظ 

 000/25 فریم و شیلد کالهی ضد بخار ساخت ایران فریم و شیلد کالهی عاج طب +

 000/40 عددی مخصوص فریم عاج طب 10 شیلد یدک +

 000/10 عددی مخصوص محافظت از صورت و ضد بخار  2 شیلد ابری عاج طب  +

 تماس بگیرید عددی 100شفاف بسته  DentAmerica روکش دوربین و الیت کیور 
 ، دارد وجود زمان هر در ها قیمت تغییر امکان:  توجه

 قطعات یدکی پر مصرف : 

 تماس بگیرید درجه کیفیت مناسب 90چینی  پوآر آب هوا 

 تماس بگیرید مناسب یونیت چینیشش گوش  پنومات 

 تماس بگیرید دو سوراخ  اتچمنت خارجی 

 تماس بگیرید بهمراه شیلنگ کامل اتچمنت کامل 

 تماس بگیرید در سه مدل دو شاخه آمالگاماتور 

 تماس بگیرید 25تا  5در مدل های مختلف از  چرخ تابوره 
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