
وضعیت موجودی انبارنام فارسی کاالنام شرکتردیف

داردسر سوزن دندانپزشکیآران دندان طب1

داردسر سوزن دندانپزشکیایران ایرون2

داردکامپوزیت تک تیوبتهران اتکال3

داردکامپوزیت تک تیوبروژان درمان4

داردژل بی حسینیک درمان آسیا5

داردفرز الماسهتمهید طب6

داردفرز الماسهویستا آفرین طب7

داردخارج کننده بزاقنوآران طب و تصویر پاسارگاد8

داردکامپوزیت تک تیوبکاوه پارسیان طب9

داردکامپوزیت سلف کیورروژان درمان10

داردباندینگاقلیم دانش11

داردنخ زیر لثهگلنار نیکان دندان12

داردفرز الماسهآرنیکا مهر کارا13

داردکامپوزیت تک تیوبآرمان درمان پارسیان14

دارداپلیکاتور دندانپزشکیماهان طب آریا دندان15

داردکامپوزیت تک تیوبآپادانا تک16

داردکامپوزیت تک تیوبآسیا طب دندان17

داردکامپوزیت تک تیوبپویش طب آتیه آرکا18

داردکامپوزیت تک تیوبکاالی دندانپزشکان آزادی19

داردکامپوزیت کیتآپادانا تک20

داردباندینگآزاد تجارت پارس پرنیان21

داردفرز تنگستن کاربایدیتجهیز گستر آبادیس22

داردسر سوزن دندانپزشکینوازش نسیم بهاری23

داردکامپوزیت تک تیوبپلورا دنت پارس24

داردکامپوزیت فیشور سیالنتآسیا طب دندان25

داردباندینگگلنار نیکان دندان26

داردباندینگمهرگان درمان شمیران27

داردالینر حفرهگلنار نیکان دندان28

داردژل بیلیچینگکاوه پارسیان طب29

داردماتریس بندبازرگانی تولیدی مروا بن30

داردنگهدارنده ماتریسبازرگانی تولیدی مروا بن31

داردفیکسچرآسیا شیمی طب32

نداردآلیاژ غیرگرانبهاستاره امید سالمت33

داردرزین دندان مصنوعی هیت کیورصبا نام آوران پرشین34

داردبلوک کدکمایده برترکیوان35

داردابزار دستی ارتودنتیکایده برترکیوان36

داردکامپوزیت کیتایران ایرون37

داردکامپوزیت کیتمهرگان درمان شمیران38

داردباندینگپلورا دنت پارس39

داردباندینگتهران اتکال40

 واردات داشته اند4200آمار وضعیت موجودی انبار شرکتهایی دندانپزشکی که با ارز رسمی به نرخ 
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داردباندینگدانش طب البرز41

داردباندینگروژان درمان42

داردباندینگشرکت دیبا طب پارس43

نداردسمان رزینیصنعتی پزشکی دریاب شمیران44

داردسمان  زینک اکساید اوژنولآرمان درمان پارسیان45

نداردسمان  زینک اکساید اوژنولتجهیز گستر آبادیس46

داردخمیر پروفیالکسیمهرگان درمان شمیران47

داردپانسمانتمهید طب48

داردپست های دندانپزشکیرویش تک درمان آذربایجان49

داردنوار پرداختپویش طب آتیه آرکا50

دارداچینگکاوه پارسیان طب51

داردسایلنگلنار نیکان دندان52

داردسایلننیک درمان آسیا53

داردسمان گالس آینومرمحمد اسمعیل قاسم پور و شرکاء54

داردسمان پلی کربوکسیالتبهروز گلبندی وشرکاء55

داردخمیر پروفیالکسیکاوه پارسیان طب56

داردپانسمانمهرگان درمان شمیران57

داردپین های نگهدارنده دندانی داخل عاجنگین پارسیان طب58

داردماتریس بندکاوه پارسیان طب59

داردنوار پرداختکاوه پارسیان طب60

داردنگهدارنده ماتریسویستا آفرین طب61

دارداپلیکاتور دندانپزشکیدندان تجارت آبنوس62

داردفرز الماسهپویش طب آتیه آرکا63

داردفرز الماسهمهتا طب سینا64

داردفرز تنگستن کاربایدیایران ایرون65

داردبرس هادندان تجارت آبنوس66

داردکامپوزیت تک تیوبآرون کیان پارس طب67

داردسرساکشن جراحیتمهید طب68

داردکارور مومدناپویا69

داردسرنگ کارتریج مواد قالبگیریمهرگان درمان شمیران70

داردسوندهاکوشا فرین درمان71

داردابزار آویز فیلم رادیوگرافیکوشا فرین درمان72

داردبرنیشر هاصنایع پزشکی ابزار جراحی فتاح طب پویا73

داردگوتا پرکاکاوه پارسیان طب74

داردبند ارتودنسیتجهیزات پزشکی پویان طب نور75

نداردهد گیرنت تهران76

داردبندهای االستیکایده برترکیوان77

داردبندهای االستیکتجهیزات پزشکی پویان طب نور78

داردتایپودنتارکان سالمت79

دارددیسکهای سایندهمهتا طب سینا80
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داردرترکتورهاتمهید طب81

داردرترکتورهاسامان دندان نوین آماد82

داردابزار دستی جراحیدندان طب سورنا83

داردکامپوزیت تک تیوبآریا جهان مکمل84

داردکامپوزیت تک تیوبدانش طب البرز85

دارداچینگایران ایرون86

داردسایلنمهرگان درمان شمیران87

داردسمان گالس آینومرپلورا دنت پارس88

داردسمان گالس آینومرروژان درمان89

داردسمان رزینیایران ایرون90

داردسمان زینک فسفاتمحمد اسمعیل قاسم پور و شرکاء91

داردسمان پلی کربوکسیالتمحمد اسمعیل قاسم پور و شرکاء92

داردسمان  زینک اکساید اوژنولکاوه پارسیان طب93

داردژل تامپگلنار نیکان دندان94

داردپست های دندانپزشکیهمیار سالمت میهن95

داردژل بیلیچینگگلنار نیکان دندان96

داردمواد قالبگیری سیلیکونیآرمان درمان پارسیان97

داردرول پنبهکاوه تجارت قاسمی98

داردفرز تنگستن کاربایدیتمهید طب99

داردفرز تنگستن کاربایدیکیا طب شجاع100

داردسر سوزن دندانپزشکیآرمان درمان پارسیان101

داردبرس ها برای کاربرد رزینکاوه پارسیان طب102

داردکامپوزیت تک تیوبدوان تک طب103

داردکامپوزیت تک تیوبمحمد اسمعیل قاسم پور و شرکاء104

داردکامپوزیت تک تیوبنیک درمان آسیا105

داردکامپوزیت کیتدوان تک طب106

نداردباندینگآریا پردیس درمان107

داردباندینگپارس بهداد سالمت108

داردوارنیشدوان تک طب109

داردوارنیشنیک درمان آسیا110

داردسمان رزینیآپادانا تک111

داردنوار پرداختمهرگان درمان شمیران112

داردحمل کننده آمالگامکوشا فرین درمان113

داردنگهدارنده ماتریسنگین پارسیان طب114

نداردابزار دستی جراحیکوشا طب تجارت نوید115

داردکیت جراحی ایمپلنتدرسان طب پارس116

داردنگهدارنده سوزنتمهید طب117

داردنخ زیر لثهپویش طب آتیه آرکا118

داردخارج کننده بزاقپاد درمانگر سبز طاها119

داردکامپوزیت تک تیوبصنعتی پزشکی دریاب شمیران120
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داردکامپوزیت تک تیوبویستا آفرین طب121

داردکامپوزیت کیتآران دندان طب122

داردکامپوزیت فیشور سیالنتمهرگان درمان شمیران123

داردکامپوزیت تک تیوباقلیم دانش124

داردکامپوزیت کیتبهروز گلبندی وشرکاء125

داردباندینگکاوه پارسیان طب126

ندارداچینگاقلیم دانش127

دارداچینگتمهید طب128

داردسمان گالس آینومربازرگانی کاظمینی و شرکا129

داردسمان گالس آینومرنیک درمان آسیا130

داردپانسمانپویش طب آتیه آرکا131

داردژل بیلیچینگنیک درمان آسیا132

داردوج بندهای دندانیماهان طب آریا دندان133

داردنوار پرداختتمهید طب134

داردحمل کننده آمالگامتمهید طب135

دارددندان مصنوعیصنعتی پزشکی دریاب شمیران136

داردمواد قالبگیری سیلیکونیپارسه اتکال137

داردمومتمهید طب138

دارداباتمنت ایمپلنتآسیا شیمی طب139

داردکامپوزیت فیشور سیالنتنیک درمان آسیا140

دارداچینگمهرگان درمان شمیران141

داردالینر حفرهآزاد تجارت پارس پرنیان142

داردسمان گالس آینومرآرون کیان پارس طب143

داردسمان زینک فسفاتکاوه پارسیان طب144

داردسمان  زینک اکساید اوژنولپویش طب آتیه آرکا145

داردسمان  زینک اکساید اوژنولمهرگان درمان شمیران146

داردژل بیلیچینگلبخند سفید تهران147

داردمواد قالبگیری سیلیکونیآسیا شیمی طب148

دارداباتمنت ایمپلنتبهین ایده ارتوپد149

داردقطعات پروتزیکیان طب اطلس150

داردفیکسچرهنگام دندان151

داردسر سوزن دندانپزشکیمهندسی بازرگانی فرادید دانش ارشیا152

داردکامپوزیت کیتکاوه پارسیان طب153

داردکامپوزیت فیشور سیالنتدانش طب البرز154

داردنخ زیر لثهآزاد تجارت پارس پرنیان155

داردمواد قالبگیری آلژیناتکاوه پارسیان طب156

نداردمواد قالبگیری سیلیکونیآریا پردیس درمان157

داردروکش موقتتدبیر طب پرهام158

دارداباتمنت ایمپلنتآرین درمان آپادانا159

دارداباتمنت ایمپلنتآزاد تجارت پارس پرنیان160
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دارداباتمنت ایمپلنتسان بن تجهیز161

دارداباتمنت ایمپلنتشهسواران خورشید ایرانیان162

داردقطعات پروتزیاعتماد تجارت کیهان163

داردقطعات پروتزیدیار تجهیز164

داردفیکسچراعتماد تجارت کیهان165

داردفیکسچردیار تجهیز166

داردفیکسچرمهر گستر سام طب167

داردآلیاژ غیرگرانبهانت تهران168

داردبلوک کدکمدرمان یاب سالمت پویا169

داردماده پالیشبازرگانی پیشرو زرتاب کیان مهر170

داردفرز تنگستن کاربایدیسایان تدبیر سالمت171

داردبرس هاسایان تدبیر سالمت172

داردبرس هاماهان طب آریا دندان173

داردباندینگآرا صبا طب174

داردباندینگآران دندان طب175

داردسمان گالس آینومرپارسه اتکال176

نداردسمان گالس آینومرتجهیز گستر آبادیس177

داردسمان گالس آینومرشرکت دیبا طب پارس178

داردسمان رزینیکاوه پارسیان طب179

داردوج بندهای دندانیبازرگانی تولیدی مروا بن180

داردچسب مواد قالبگیری دندانکاوه پارسیان طب181

داردمواد قالبگیری آلژیناتصنعتی پزشکی دریاب شمیران182

داردمواد قالبگیری سیلیکونیآپادانا تک183

داردکامپوزیت سلف کیوردوان تک طب184

داردکامپوزیت سلف کیورنیک درمان آسیا185

داردوارنیشایران ایرون186

داردالینر حفرهتولیدی بازرگانی ملورین187

داردسمان گالس آینومرصنعتی پزشکی دریاب شمیران188

داردسمان گالس آینومرکاالی دندانپزشکان آزادی189

داردسمان رزینیبهروز گلبندی وشرکاء190

داردخمیر پروفیالکسیتمهید طب191

داردپانسماننیک درمان آسیا192

داردپست های دندانپزشکیدندان طب سورنا193

داردپست های دندانپزشکیمهرگان درمان شمیران194

داردروکش موقتتدارکات طب و بهداشت عظیم195

داردتریدناپویا196

داردفیکسچرآرین درمان آپادانا197

داردخارج کننده بزاقآروند فن پارس198

داردکامپوزیت تک تیوبآرا صبا طب199

داردکامپوزیت تک تیوبآزاد تجارت پارس پرنیان200
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داردکامپوزیت تک تیوبتجهیز گستر آبادیس201

داردکامپوزیت تک تیوبشرکت دیبا طب پارس202

داردکامپوزیت کیتآسیا طب دندان203

داردکامپوزیت کیتتمهید طب204

داردکامپوزیت سلف کیورنیک پویان پرهان205

داردباندینگایران ایرون206

داردباندینگکاالی دندانپزشکان آزادی207

داردالینر حفرهتمهید طب208

داردالینر حفرهنیک درمان آسیا209

داردماتریس بندآسیا طب دندان210

داردماتریس بندمهرگان درمان شمیران211

داردمواد قالبگیری سیلیکونیآرون کیان پارس طب212

داردمواد قالبگیری سیلیکونیدوان تک طب213

داردآستر دندان مصنوعی نرمدوان تک طب214

داردبلوک کدکمآریا پردیس درمان215

نداردبلوک کدکمنت تهران216

داردپودر پرسلننت تهران217

داردوایرایده برترکیوان218

داردابزار دستی ارتودنتیکسامان دندان نوین آماد219

داردآرسی پرپایران ایرون220

داردآرسی پرپمهرگان درمان شمیران221

داردگوتا پرکاایران ایرون222

داردکلسیم هیدروکسایدتهران اتکال223

داردسیم ارتودنسیتجهیزات پزشکی پویان طب نور224

داردباربورچنیک درمان آسیا225

داردسرساکشن جراحیماهان طب آریا دندان226

داردابزارهای جایگذاری پروتز ایمپلنتفن آوری پیشرفته زرین227

داردسیلرمهرگان درمان شمیران228

داردکلسیم هیدروکسایدکاوه پارسیان طب229

داردجعبه ابزار اندودنتیکمهرگان درمان شمیران230

داردبراکت ارتودنسیارکان سالمت231

دارددیسکهای سایندهآسیا طب دندان232

نداردکیت جراحی ایمپلنتمزدا طب شکیبا233

داردفرز تنگستن کاربایدیپویش طب آتیه آرکا234

داردکامپوزیت تک تیوبآداک راد235

داردکامپوزیت تک تیوبمهرگان درمان شمیران236

داردکامپوزیت فیشور سیالنتکاالی دندانپزشکان آزادی237

داردباندینگویستا آفرین طب238

داردسمان گالس آینومرکاوه پارسیان طب239

داردسمان رزینیآرون کیان پارس طب240
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داردسمان  زینک اکساید اوژنولپلورا دنت پارس241

داردپانسمانتولیدی بازرگانی ملورین242

داردپانسماندانش طب البرز243

داردرنگ ها آشکارساز پوسیدگیپویش طب آتیه آرکا244

داردژل بیلیچینگآرون کیان پارس طب245

داردژل بیلیچینگپویش طب آتیه آرکا246

داردفرز تنگستن کاربایدیتدارکات طب و بهداشت عظیم247

داردکامپوزیت تک تیوبدیبا درمان کاویان248

دارداچینگگلنار نیکان دندان249

داردسمان رزینیآرمان درمان پارسیان250

داردسمان رزینیروژان درمان251

داردسمان زینک فسفاتبهروز گلبندی وشرکاء252

داردسمان پلی کربوکسیالتکاوه پارسیان طب253

داردژل تامپتجهیز گستر آبادیس254

داردخمیر پروفیالکسینیک درمان آسیا255

داردنوار پرداختگلنار نیکان دندان256

داردنگهدارنده ماتریسصنایع پزشکی ابزار جراحی فتاح طب پویا257

داردمواد قالبگیری سیلیکونیدانش طب البرز258

داردمواد قالبگیری سیلیکونیکاوه پارسیان طب259

داردروکش موقتآرون کیان پارس طب260

نداردکامپوزیت تک تیوبآریا پردیس درمان261

داردکامپوزیت کیتگلنار نیکان دندان262

داردباندینگآپادانا تک263

داردباندینگآرمان درمان پارسیان264

داردباندینگپویش طب آتیه آرکا265

داردباندینگتجهیز گستر آبادیس266

نداردالینر حفرهتجهیز گستر آبادیس267

داردسمان رزینیمحمد اسمعیل قاسم پور و شرکاء268

داردسمان رزینینیک درمان آسیا269

داردحمل کننده آمالگامدناپویا270

داردنگهدارنده ماتریسدناپویا271

دارداتچمنتفن آوری پیشرفته زرین272

داردفیکسچرتجهیز طب اثر273

داردفیکسچرسان بن تجهیز274

داردفیکسچرستاره صبح روشن275

داردماده پالیشنیک درمان آسیا276

داردوایرنیک پویان پرهان277

داردابزار دستی ارتودنتیکدناپویا278

داردآینه هاکاوه پارسیان طب279

داردکندانسورکوشا فرین درمان280



وضعیت موجودی انبارنام فارسی کاالنام شرکتردیف

 واردات داشته اند4200آمار وضعیت موجودی انبار شرکتهایی دندانپزشکی که با ارز رسمی به نرخ 

داردکن کاغذیمهرگان درمان شمیران281

داردگوتا پرکامهرگان درمان شمیران282

داردسیم ارتودنسینت تهران283

نداردبراکت ارتودنسینت تهران284

داردبندهای االستیکنیک پویان پرهان285

داردرترکتورهادناپویا286

داردالواتوردناپویا287

داردابزار دستی جراحینت تهران288

داردروکش موقتدوان تک طب289

داردروکش موقتمحمد اسمعیل قاسم پور و شرکاء290

داردمومبهروز گلبندی وشرکاء291

داردمومکاوه پارسیان طب292

دارداباتمنت ایمپلنتتجهیز طب اثر293

دارداباتمنت ایمپلنتدایو پارس294

دارداباتمنت ایمپلنتستاره صبح روشن295

دارداباتمنت ایمپلنتمجتمع توسعه تجارت بین الملل عصر نوین296

داردقطعات پروتزیبن تاژ پارس297

داردقطعات پروتزیروژان درمان298

داردبلوک کدکمبازرگانی نیشام آریانا299

داردبلوک کدکمتولیدی مهندسی کوشا فن پارس300

داردآرسی پرپنیک درمان آسیا301

نداردسرنگ کارتریج مواد بی حسی بدون محافظتهران اتکال302

داردبرنیشر هاتمهید طب303

داردسیلرآوا درمان آریا304

داردروکش موقتایده برترکیوان305

دارداباتمنت ایمپلنتبن تاژ پارس306

دارداباتمنت ایمپلنتتجهیزات پزشکی و دارویی پورا طب307

دارداباتمنت ایمپلنتمزدا طب شکیبا308

دارداباتمنت ایمپلنتکیان طب اطلس309

داردقطعات پروتزیمهندسی بازرگانی فرادید دانش ارشیا310

داردفیکسچربنیان دندان ایرانیان311

داردفیکسچرمروارید سپید مانا312

داردپانسمان جراحیتمهید طب313

داردبلوک کدکمسینا مد تجهیز314

داردابزار دستی ارتودنتیکنت تهران315

داردوسایل بیرون آوردن روکشکوشا فرین درمان316

داردآینه هانگین پارسیان طب317

داردبرنیشر هاکوشا فرین درمان318



وضعیت موجودی انبارنام فارسی کاالنام شرکتردیف

 واردات داشته اند4200آمار وضعیت موجودی انبار شرکتهایی دندانپزشکی که با ارز رسمی به نرخ 

داردکن کاغذیآزاد تجارت پارس پرنیان319

داردگوتا پرکامهر تابان طب320

دارددستگاه پری اپیکال دی سیتصویر طب هامرز321

ندارددستگاه کوره پرسلن دندانپزشکیآریا پردیس درمان322

دارددستگاه توربیننصیر طب کاوه323

دارددستگاه دوربین داخل دهانیتصویر طب هامرز324

دارددستگاه میکروسکوپ دندانپزشکیتجهیز طب اثر325

دارددستگاه آنگل معمولی با سرعت ثابتنیک نام طب آینده326

دارداباتمنت ایمپلنتپایا دندان پیشرو327

دارداباتمنت ایمپلنتمهندسی پزشکی مهرطب آسیا328

داردفیکسچربایودنتا ایرانیان329

داردفیکسچرروژان درمان330

داردرزین دندان مصنوعی سلف کیورآوا درمان آریا331

داردبلوک کدکمستاره امید سالمت332

داردبلوک کدکمصدرا اقلیم آرمان333

داردپودر پرسلنامیدطب پارس334

دارددهان باز کنماهان طب آریا دندان335

نداردبند ارتودنسینت تهران336

نداردبندهای االستیکنت تهران337

داردفورسپس دندانپزشکیکوشا فرین درمان338

دارداکسکویتوردناپویا339

داردچیزلدناپویا340

داردکیت جراحی ایمپلنتدایو پارس341

داردکیت جراحی ایمپلنتمجتمع توسعه تجارت بین الملل عصر نوین342

دارداستئوتومکوشا طب تجارت نوید343

داردفیلمهای دستی پری اپتیکالتولیدی و بازرگانی رادکیان طب344

داردفیلمهای دستی پری اپتیکالنصیر طب کاوه345

دارددندان مصنوعیدندان طب کالن346

داردمواد پاک کننده دندان مصنوعیتمهید طب347

دارداباتمنت ایمپلنتآرمان طبیعت سبز پویا348

داردنوک مخلوط کن مواد قالبگیریماهان طب آریا دندان349

داردپودر پرسلنرویش تک ایرانیان350

داردابزارهای جایگذاری پروتز ایمپلنتبن تاژ پارس351

داردابزارهای جایگذاری پروتز ایمپلنتدرسان طب پارس352

دارددهان باز کنکوشا فرین درمان353

داردکلسیم هیدروکسایدپویش طب آتیه آرکا354

داردکلسیم هیدروکسایدتجهیز گستر آبادیس355

داردبند ارتودنسیسامان دندان نوین آماد356

داردبندهای االستیکسامان دندان نوین آماد357



وضعیت موجودی انبارنام فارسی کاالنام شرکتردیف

 واردات داشته اند4200آمار وضعیت موجودی انبار شرکتهایی دندانپزشکی که با ارز رسمی به نرخ 

داردفورسپس دندانپزشکیصنایع پزشکی ابزار جراحی فتاح طب پویا358

داردابزار دستی جراحیصبا تجارت مطمئن359

داردقیچی دندانپزشکیصنایع پزشکی ابزار جراحی فتاح طب پویا360

داردسیستم ایمپلنتدیار تجهیز361

Dental Cتولیدی هودیان362 BC T Unitدارد

دارددستگاه فسفور پلیتآریا پردیس درمان363

داردسنسور فسفور پلیتپارسه اتکال364

داردنگهدارنده فیلم جهت دستگاه رادیوگرافیدندان تجارت آبنوس365

داردگوتا پرکاویستا آفرین طب366

داردکلسیم هیدروکسایدکاالی دندانپزشکان آزادی367

داردبراکت ارتودنسیتجهیزات پزشکی پویان طب نور368

داردچسب اتصال دندان مصنوعیتمهید طب369

داردکیت جراحی ایمپلنتکیان طب اطلس370

داردکیت جراحی ایمپلنتپایا دندان پیشرو371

داردفیلمهای دستی پری اپتیکالطب تصویرپارسیان372

داردمواد قالبگیری سیلیکونیایران ایرون373

داردمواد قالبگیری سیلیکونیبازرگانی پرال374

داردمواد قالبگیری سیلیکونیویستا آفرین طب375

داردتریپاد درمانگر سبز طاها376

دارداباتمنت ایمپلنتپیشگامان توسعه درمان377

دارداباتمنت ایمپلنتدیار تجهیز378

دارداباتمنت ایمپلنتروژان درمان379

داردقطعات پروتزیتجهیز طب اثر380

داردقطعات پروتزیسان بن تجهیز381

داردقطعات پروتزیصبا تجارت مطمئن382

داردفیکسچرشهسواران خورشید ایرانیان383

داردآلیاژ غیرگرانبهانوین دندان طب حمید384

داردپودر پرسلنتهران دنتال385

داردآرسی پرپآران دندان طب386

داردکندانسورتمهید طب387

داردکن کاغذیدندان طب دریا388

داردنوار پرداختمحمد اسمعیل قاسم پور و شرکاء389

داردقطعات پروتزیاشترومن خاورمیانه390

داردقطعات پروتزیپیشگامان توسعه درمان391

دارداتچمنتدرسان طب پارس392

داردفیکسچربهین ایده ارتوپد393

داردبلوک کدکمآداک راد394

داردابزار دستی ارتودنتیکتمهید طب395

داردابزارهای جایگذاری پروتز ایمپلنتتجهیزات پزشکی و دارویی پورا طب396

نداردفیس بوتجهیزات پزشکی پویان طب نور397



وضعیت موجودی انبارنام فارسی کاالنام شرکتردیف

 واردات داشته اند4200آمار وضعیت موجودی انبار شرکتهایی دندانپزشکی که با ارز رسمی به نرخ 

داردآینه هاصنایع پزشکی ابزار جراحی فتاح طب پویا398

داردسوندهاتمهید طب399

داردکلمپ رابردمتمهید طب400

داردابزار دستی جراحیتمهید طب401

داردکیت جراحی ایمپلنتتجهیز طب اثر402

دارددستگاه جرم گیر اولتراسونیککیا طب شجاع403

دارددستگاه الیت کیورتدارکات طب و بهداشت عظیم404

دارددستگاه توربینتجهیزات پزشکی دوستکام405

دارددستگاه دوربین داخل دهانیطراحی ومهندسی ماد الکترونیک فرتاک406

دارددستگاه اپکس فایندرآوا درمان آریا407

دارددستگاه اتوکالو رومیزیبنیان درمان408

دارددستگاه اتوکالو رومیزیبین المللی راسم409

دارددستگاه ایرموتورنیک نام طب آینده410

دارداسکنر کدکمدرمان یاب سالمت پویا411

دارددستگاه فسفور پلیتدرمان یاب سالمت پویا412

داردسیلرنیک درمان آسیا413

داردگوتا پرکادندان طب دریا414

داردکلسیم هیدروکسایدایران ایرون415

داردکلسیم هیدروکسایدمهرگان درمان شمیران416

داردبراکت ارتودنسینیک پویان پرهان417

داردکیت جراحی ایمپلنتبن تاژ پارس418

داردکیت جراحی ایمپلنتپیشگامان توسعه درمان419

داردکیت جراحی ایمپلنتتجهیزات پزشکی و دارویی پورا طب420

داردرانژورهادناپویا421

دارددستگاه اپکس فایندرتهران اتکال422

دارددستگاه اپکس فایندرگنجینه تجهیز بهروز423

دارددستگاه اتوکالو رومیزینویدطب اپادانا424

دارددستگاه توربیننیک درمان آسیا425

Fileدرمان یاب سالمت پویا426  C lipدارد

داردمواد قالبگیری سیلیکونیصنعتی پزشکی دریاب شمیران427

دارداباتمنت ایمپلنتبازرگانی نیشام آریانا428

داردقطعات پروتزیدرسان طب پارس429

داردفیکسچرصبا تجارت مطمئن430

داردفیکسچرمزدا طب شکیبا431

داردبلوک کدکمستاره صبح روشن432

داردسرساکشن جراحیدناپویا433

داردابزارهای جایگذاری پروتز ایمپلنتاشترومن خاورمیانه434

داردابزارهای جایگذاری پروتز ایمپلنتتجهیز طب اثر435

نداردابزارهای جایگذاری پروتز ایمپلنتکوشا طب تجارت نوید436

داردکارور آمالگامدناپویا437



وضعیت موجودی انبارنام فارسی کاالنام شرکتردیف

 واردات داشته اند4200آمار وضعیت موجودی انبار شرکتهایی دندانپزشکی که با ارز رسمی به نرخ 

داردگوتا پرکادانش طب البرز438

داردگوتا پرکاروژان درمان439

داردالواتورکوشا فرین درمان440

داردبراکت ارتودنسیسامان دندان نوین آماد441

داردبند ارتودنسیارکان سالمت442

داردبند ارتودنسینیک پویان پرهان443

داردکیت جراحی ایمپلنتسان بن تجهیز444

نداردپروب دهانیکوشا طب تجارت نوید445

دارداسپری روغن کاریتجهیز گستر آبادیس446

ندارددستگاه موتور اندوتجهیزات پزشکی دوستکام447

دارددستگاه اتوکالو رومیزیتولیدی بازرگانی ملورین448

ندارددستگاه کد کمآداک راد449

دارددستگاه آمالگاماتور کپسولینصیر طب کاوه450

داردفایل دستینیک درمان آسیا451

داردفایل روتاریآوا درمان آریا452

داردهندپیس میکروموتور جراحینیک نام طب آینده453

داردآسیاب استخواننت تهران454

درمان یاب سالمت پویا455
OPG  With C eph S ingle  

S ensor Unit
دارد

OPGطب تصویرپارسیان456  Without C eph Unitدارد

دارداندیکاتور استریلیزاسیونآلتون طب پویا457

دارداسپیریدررویش تک درمان آذربایجان458

داردسمان ام تی ایآرون کیان پارس طب459

دارددستگاه پری اپیکال ای سیابزار طب آسمان460

داردکیت جراحی ایمپلنتصبا تجارت مطمئن461

داردکیت جراحی ایمپلنتمهندسی پزشکی مهرطب آسیا462

داردکیت جراحی ایمپلنتاشترومن خاورمیانه463

داردپروب اپکس فایندرتهران اتکال464

دارداسید اچ پرسلنمهرگان درمان شمیران465

دارددستگاه الیت کیورنیک درمان آسیا466

دارددستگاه پولیش و پرداختطراحی ومهندسی ماد الکترونیک فرتاک467

دارددستگاه میکروموتور جراحیگنجینه تجهیز بهروز468

دارددستگاه میکروموتور جراحینیک نام طب آینده469

دارددستگاه واترپیکدایو پارس470

داردهندپیس اندونیک درمان آسیا471

داردفیکسچرآسمان دندان پارس472

داردفیکسچراشترومن خاورمیانه473

داردفیکسچربازرگانی نیشام آریانا474

داردفیکسچردایو پارس475

داردفیکسچرسینا مد کاال476



وضعیت موجودی انبارنام فارسی کاالنام شرکتردیف

 واردات داشته اند4200آمار وضعیت موجودی انبار شرکتهایی دندانپزشکی که با ارز رسمی به نرخ 

داردفیکسچرمجتمع توسعه تجارت بین الملل عصر نوین477

داردماده پالیشمهرگان درمان شمیران478

داردپودر پرسلننوین دندان طب حمید479

داردابزار دستی ارتودنتیککوشا فرین درمان480

داردسرساکشن جراحیدندان طب تیروژ481

داردوسایل بیرون آوردن روکشدناپویا482

داردآینه هاتمهید طب483

داردآینه هاویستا آفرین طب484

داردکندانسوردناپویا485

داردسیم ارتودنسیسامان دندان نوین آماد486

داردبراکت ارتودنسیایده برترکیوان487

داردتیوب ارتودنسینیک پویان پرهان488

دارددستگاه موتور اندوآزاد تجارت پارس پرنیان489

دارددستگاه موتور اندوتجارت دیبا پاسارگاد490

دارددستگاه پری اپیکال دی سیتولیدی هودیان491

دارددستگاه پری اپیکال دی سینواوران طب فردا492

دارددستگاه میکروموتور جراحیدایو پارس493

مهندسی آرین درمان پژوه494
OPG  With C eph Double  

S ensor Unit
ندارد

Dental Cمهندسی آرین درمان پژوه495 BC T Unitدارد

داردکوپلینگ توربیننیک نام طب آینده496

دارداسکنر کدکمدایو پارس497

OPGتکوین طب498  Without C eph Unitدارد

دارددستگاه لیزر دایود دندانپزشکیدرمان یاب سالمت پویا499

داردتری کروزول فرمالیننیک درمان آسیا500

دارداسپیریدرتجهیزات پزشکی دوستکام501

داردهد گیرسامان دندان نوین آماد502

نداردکورتکوشا طب تجارت نوید503

داردفورسپس دندانپزشکیتمهید طب504

داردابزار دستی جراحیصنایع پزشکی ابزار جراحی فتاح طب پویا505

داردفیلمهای دستی پری اپتیکالدیار تجهیز506

دارددستگاه توربیننیک نام طب آینده507

داردتیپس پیزوسرجریروژان درمان508

OPGآریا پردیس درمان509  Without C eph Unitدارد

دارددستگاه اتوکالو رومیزیفراز دندان اصفهان510

دارددستگاه آنگل معمولی با سرعت ثابتتجهیزات پزشکی دوستکام511

دارددستگاه میکروسکوپ دندانپزشکیدرسا طب درمان512

دارداباتمنت ایمپلنتآداک راد513

دارداباتمنت ایمپلنتآسا اونیک514



وضعیت موجودی انبارنام فارسی کاالنام شرکتردیف

 واردات داشته اند4200آمار وضعیت موجودی انبار شرکتهایی دندانپزشکی که با ارز رسمی به نرخ 

دارداباتمنت ایمپلنتصبا تجارت مطمئن515

دارداباتمنت ایمپلنتمهندسی بازرگانی فرادید دانش ارشیا516

داردفیکسچربن تاژ پارس517

داردفیکسچردرسان طب پارس518

داردفیکسچرسپهر اسپید کاویان519

داردفیکسچرکیان طب اطلس520

داردغشاء جراحیاعتماد منصور521

داردغشاء جراحیدیار تجهیز522

داردآینه هاکوشا فرین درمان523

داردبرنیشر هادناپویا524

داردسیلرآپادانا تک525

داردکلمپ رابردمکوشا فرین درمان526

داردکورتکوشا فرین درمان527

داردرترکتورهامهرگان درمان شمیران528

داردالواتورصنایع پزشکی ابزار جراحی فتاح طب پویا529

دارددستگاه الیت کیورکیا طب شجاع530

دارددستگاه ایرموتورتجهیزات پزشکی دوستکام531

Dental Cدرمان یاب سالمت پویا532 BC T Unitدارد

دارددستگاه آر وی جیپرتو طب کارمانیا533

دارددستگاه موتور اندونصیر طب کاوه534

دارددستگاه اپکس فایندرنیک درمان آسیا535

دارددستگاه جرم گیر اولتراسونیکنیک درمان آسیا536

دارددستگاه کد کمدرمان یاب سالمت پویا537

ندارددستگاه میکروموتور جراحیتجهیزات پزشکی دوستکام538

دارددستگاه پیزوسرجریدرسان طب پارس539

دارددستگاه ایرموتورگنجینه تجهیز بهروز540

داردفایل دستینگین پارسیان طب541

داردفایل روتاریپارسه اتکال542

دارددستگاه تشخیص پوسیدگیدرمان یاب سالمت پویا543

داردهندپیس میکروموتور جراحیتجهیزات پزشکی دوستکام544

OPGمهندسی آرین درمان پژوه545  Without C eph Unitدارد

دارددستگاه فسفور پلیتپارسه اتکال546

داردسنسور فسفور پلیتنواوران طب فردا547

دارددستگاه لیزر دایود دندانپزشکیدیار تجهیز548

Dental Cنواوران طب فردا549 BC T Unitدارد

دارددستگاه آر وی جیپارسه اتکال550

دارددستگاه آر وی جیطب تصویرپارسیان551

دارددستگاه پری اپیکال دی سیآریا پردیس درمان552

دارددستگاه پری اپیکال دی سیدرمان یاب سالمت پویا553

دارددستگاه پری اپیکال دی سیفخر سینا554



وضعیت موجودی انبارنام فارسی کاالنام شرکتردیف

 واردات داشته اند4200آمار وضعیت موجودی انبار شرکتهایی دندانپزشکی که با ارز رسمی به نرخ 

دارددستگاه یونیت دندانپزشکیتولیدی بازرگانی ملورین555

ندارددستگاه یونیت دندانپزشکیدرمان یاب سالمت پویا556

دارددستگاه میکروموتور جراحینصیر طب کاوه557

دارددستگاه پیزوسرجریتجهیزات پزشکی دوستکام558

ندارددستگاه پیزوسرجریروژان درمان559

دارددستگاه آنگل معمولی با سرعت ثابتدرمان یاب سالمت پویا560

دارددستگاه آنگل معمولی با سرعت ثابتگنجینه تجهیز بهروز561

داردالواتورکوشا طب تجارت نوید562

نداردنگهدارنده سوزنکوشا طب تجارت نوید563

داردفرز الماسهسایان تدبیر سالمت564

داردکامپوزیت کیتروژان درمان565

داردباندینگآرون کیان پارس طب566

داردوارنیشآرون کیان پارس طب567

داردسمان رزینیآسیا طب دندان568

داردسمان رزینیشرکت دیبا طب پارس569

داردسمان زینک فسفاتنیک درمان آسیا570

داردسمان پلی کربوکسیالتنیک درمان آسیا571

داردنوار پرداختآسیا طب دندان572

داردنوار پرداختبازرگانی تولیدی مروا بن573

داردکاغذ تریسینگنت تهران574

داردتریماهان طب آریا دندان575

دارداباتمنت ایمپلنتاشترومن خاورمیانه576

دارداسید اچ پرسلنگلنار نیکان دندان577

Dental Cتکوین طب578 BC T Unitدارد

داردفایل دستیروژان درمان579

داردفایل روتاریرامان طب دندان ارس580

داردتری کروزول فرمالینکاوه پارسیان طب581

داردفایل روتارینیک درمان آسیا582

داردسمان ارتودنسیتجهیزات پزشکی پویان طب نور583

داردنخ زیر لثهمهرگان درمان شمیران584

داردفرز الماسهتدارکات طب و بهداشت عظیم585

داردفرز الماسهتهران اتکال586

داردفرز الماسهکاوه پارسیان طب587

داردفرز تنگستن کاربایدیبهبود پیروز588

داردبرس هاویستا آفرین طب589

داردسری پوار آب و هواپاد درمانگر سبز طاها590

داردسری پوار آب و هوادندان تجارت آبنوس591

داردکامپوزیت تک تیوبپارس بهداد سالمت592

نداردکامپوزیت فیشور سیالنتتجهیز گستر آبادیس593

داردباندینگدوان تک طب594



وضعیت موجودی انبارنام فارسی کاالنام شرکتردیف

 واردات داشته اند4200آمار وضعیت موجودی انبار شرکتهایی دندانپزشکی که با ارز رسمی به نرخ 

داردباندینگصنعتی پزشکی دریاب شمیران595

داردماتریس بندویستا آفرین طب596

داردپودر استخوان حیوانیاعتماد منصور597

داردپیچ ارتودنسینت تهران598

دارددستگاه موتور اندوروژان درمان599

دارددستگاه اتوکالو رومیزیآروند فن پارس600

داردقطعات پروتزیپایا دندان پیشرو601

داردفیکسچرآرمان طبیعت سبز پویا602

داردفیکسچرپایا دندان پیشرو603

داردفیکسچرفن آوری پیشرفته زرین604

داردفیکسچرمهندسی پزشکی مهرطب آسیا605

داردآلیاژ غیرگرانبهانصیر طب کاوه606

داردپودر پرسلنآوا طب برنا607

داردابزار دستی ارتودنتیکنیک پویان پرهان608

داردآرسی پرپپویش طب آتیه آرکا609

دارددهان باز کننت تهران610

داردسوندهادناپویا611

داردکن کاغذیویستا آفرین طب612

داردسیم ارتودنسیارکان سالمت613

داردفورسپس دندانپزشکیدناپویا614

داردابزار دستی جراحیدناپویا615

داردکیت جراحی ایمپلنتآرمان طبیعت سبز پویا616

داردکیت جراحی ایمپلنتدیار تجهیز617

داردفایل روتاریرویش تک درمان آذربایجان618

دارداسپیریدرنگین پارسیان طب619

دارداسپاتول سماندناپویا620

دارددستگاه آنگل اندو متصل شونده به ایرموتورتجهیزات پزشکی دوستکام621

Dental Cتجهیزات پزشکی رئوف شفا622 BC T Unitدارد

دارددستگاه فسفور پلیتمهندسی آرین درمان پژوه623

داردوازلین دندانپزشکیپویش طب آتیه آرکا624

داردتابلت یونیت دندانپزشکیآپادانا تک625

دارددستگاه میکروموتور جراحیکیا طب شجاع626

دارددستگاه واترپیکآبادیس طب امروز627

ندارداسکنر کدکمآریا پردیس درمان628

دارداسید اچ پرسلنپویش طب آتیه آرکا629

داردسیستم ایمپلنتبن آفرین پیوند630

داردفیلمهای دستی پری اپتیکالتمهید طب631

دارددستگاه جرم گیر پیزونیک درمان آسیا632

داردفایل دستیآران دندان طب633



وضعیت موجودی انبارنام فارسی کاالنام شرکتردیف

 واردات داشته اند4200آمار وضعیت موجودی انبار شرکتهایی دندانپزشکی که با ارز رسمی به نرخ 

داردفایل روتاریروژان درمان634

OPGابزار طب آسمان635  Without C eph Unitدارد

OPGپرتو طب کارمانیا636  Without C eph Unitدارد

دارددستگاه آر وی جیآریا پردیس درمان637

دارددستگاه آر وی جیتصویر طب هامرز638

دارددستگاه فسفور پلیتطب تصویرپارسیان639

دارددستگاه آر وی جیمهندسی آرین درمان پژوه640

دارداسپاتول سمانکوشا فرین درمان641

دارددستگاه موتور اندومهرگان درمان شمیران642

دارددستگاه اپکس فایندرتجارت دیبا پاسارگاد643

دارددستگاه پری اپیکال دی سیپرتو طب کارمانیا644

دارددستگاه جرم گیر اولتراسونیکروژان درمان645

دارددستگاه توربیندرمان یاب سالمت پویا646

داردفایل دستیپارسه اتکال647

داردفایل دستیمهرگان درمان شمیران648

داردفایل روتاریتجارت دیبا پاسارگاد649

داردفایل روتاریگل طب البرز650

داردسمان ارتودنسینیک درمان آسیا651

داردسمان ارتودنسیسامان دندان نوین آماد652

داردژل فلورایدپویش طب آتیه آرکا653

دارددستگاه فسفور پلیتدوان تک طب654

دارددستگاه ایر فلوتجهیزات پزشکی دوستکام655

داردنگهدارنده ماتریسکاوه پارسیان طب656

داردمواد قالبگیری آلژیناتایران ایرون657

نداردمواد قالبگیری سیلیکونیآداک راد658

دارداباتمنت ایمپلنتاعتماد تجارت کیهان659

داردقطعات پروتزیتجهیزات پزشکی و دارویی پورا طب660

داردقطعات پروتزیمجتمع توسعه تجارت بین الملل عصر نوین661

داردقطعات پروتزیمهندسی پزشکی مهرطب آسیا662

داردفیکسچرآزاد تجارت پارس پرنیان663

داردفیکسچرتجهیزات پزشکی و دارویی پورا طب664

داردکارور آمالگامکوشا فرین درمان665

داردکن کاغذیدانش طب البرز666

داردگوتا پرکاآسیا شیمی طب667

داردکلسیم هیدروکسایدنیک درمان آسیا668

داردقلم پک کننده گوتا پرکارویش تک ایرانیان669

داردتیوب ارتودنسیسامان دندان نوین آماد670

داردالواتورتمهید طب671

داردکیت جراحی ایمپلنتآرین درمان آپادانا672



وضعیت موجودی انبارنام فارسی کاالنام شرکتردیف

 واردات داشته اند4200آمار وضعیت موجودی انبار شرکتهایی دندانپزشکی که با ارز رسمی به نرخ 

دارددستگاه توربینگنجینه تجهیز بهروز673

دارداسکنر کدکمبازرگانی نیشام آریانا674

دارددستگاه فسفور پلیتتصویر طب هامرز675

داردفایل روتاریآپادانا تک676

دارددستگاه فسفور پلیتنواوران طب فردا677

دارداسپری روغن کارینیک نام طب آینده678

دارددستگاه لیزر اربیوم یاگ دندانپزشکیپرتو درمان صمیمی679

داردکیت جراحی ایمپلنتبازرگانی نیشام آریانا680

دارددستگاه روغن کاری هندپیستجهیزات پزشکی دوستکام681

دارداسپیریدرمهرگان درمان شمیران682

داردتری کروزول فرمالینمهرگان درمان شمیران683

داردبازوی تابلت یونیت دندانپزشکیآپادانا تک684

داردفایبر لیزر دایود دندانپزشکیدرمان یاب سالمت پویا685

داردژل فلورایدنیک درمان آسیا686

داردپیزوتجهیزات پزشکی دوستکام687

داردگیتستجهیزات پزشکی دوستکام688

داردسایر قطعات یدکی لیزر دایود دندانپزشکیدرمان یاب سالمت پویا689

داردسایر قطعات یدکی پری اپیکال دی سیمهندسی آرین درمان پژوه690

داردDental CBCTتیوب تولیدی هودیان691

داردفایل روتاریمحمد اسمعیل قاسم پور و شرکاء692

داردEDTAتولیدی بازرگانی ملورین693

داردEDTAگلنار نیکان دندان694

داردEDTAنیک درمان آسیا695

داردهندپیس لیزر اربیوم یاگ دندانپزشکیپرتو درمان صمیمی696

داردمواد اولیه ماده ترمیمی دندانیایران ایرون697

داردمواد اولیه ماده ترمیمی دندانیپویا داروی شایسته698

داردماده ضد عفونی کننده کانالپویش طب آتیه آرکا699

داردماده ضد عفونی کننده کانالتجهیز گستر آبادیس700

دارددستگاه موتور اندونیک نام طب آینده701

دارددستگاه اپکس فایندرروژان درمان702

دارددستگاه پری اپیکال ای سیشیک طب پرشیا703

دارددستگاه اتوکالو رومیزیبازرگانی وتولیدی فیروز طب زمان704

ندارددستگاه الیت کیورآداک راد705

دارددستگاه الیت کیورطراحی ومهندسی ماد الکترونیک فرتاک706

دارداسپیریدرنیک درمان آسیا707

داردسایر قطعات یدکی لیزر اربیوم یاگپرتو درمان صمیمی708

داردسایر قطعات یدکی اتو کالو رومیزدرمان یاب سالمت پویا709

دارد3Dسنسور تولیدی هودیان710

داردمارپیچ لنتولونیک درمان آسیا711



وضعیت موجودی انبارنام فارسی کاالنام شرکتردیف

 واردات داشته اند4200آمار وضعیت موجودی انبار شرکتهایی دندانپزشکی که با ارز رسمی به نرخ 

داردپیزونگین پارسیان طب712

ندارددستگاه اپکس فایندرتجهیزات پزشکی دوستکام713

دارددستگاه پری اپیکال دی سیآردین714

دارددستگاه اتوکالو رومیزیدرمان یاب سالمت پویا715

دارددستگاه اتوکالو رومیزیشیک طب پرشیا716

دارددستگاه آنگل معمولی با سرعت ثابتنصیر طب کاوه717

دارددستگاه ایرموتوردرمان یاب سالمت پویا718

دارددستگاه ایرموتورنصیر طب کاوه719

داردسایر قطعات یدکی دستگاه کد کمدرمان یاب سالمت پویا720

داردتیتانیوم بیسصبا تجارت مطمئن721

داردسایر قطعات ساخت اتوکالو رومیزیفخر سینا722

داردسایر قطعات یدکی سندبلستر داخل دهانیتهران اتکال723

Dental Cآریا پردیس درمان724 BC T Detectorندارد

داردمواد اولیه تولید گالس آینومر دندانپزشکیپویا داروی شایسته725

دارددستگاه الیت کیورمهرگان درمان شمیران726

دارددستگاه الیت کیورنصیر طب کاوه727

دارددستگاه تراش کدکمدرمان یاب سالمت پویا728

داردخمیر ضد حساسیت و پوسیدگینیک درمان آسیا729

داردتیتانیوم بیسستاره صبح روشن730

داردست سرم میکروموتور جراحینیک نام طب آینده731

داردفرز فوالدیمهتا طب سینا732

داردسر سوزن دندانپزشکیدندان طب دریا733

داردخارج کننده بزاقبین المللی دیانا طب فردا734

داردکامپوزیت تک تیوببهروز گلبندی وشرکاء735

داردکامپوزیت تک تیوبپارسه اتکال736

داردکامپوزیت تک تیوبگلنار نیکان دندان737

داردکامپوزیت کیتآرون کیان پارس طب738

داردکامپوزیت کیتمحمد اسمعیل قاسم پور و شرکاء739

داردکامپوزیت فیشور سیالنتایران ایرون740

داردباندینگآسیا طب دندان741

داردباندینگتجهیزات پزشکی پویان طب نور742

داردباندینگنیک درمان آسیا743

داردباندینگیگانه سام طب پارسیان744

داردالینر حفرهآرون کیان پارس طب745

داردسمان گالس آینومربهروز گلبندی وشرکاء746

داردسمان رزینیکاالی دندانپزشکان آزادی747

داردسمان  زینک اکساید اوژنولنیک درمان آسیا748

داردژل فلورایدمهرگان درمان شمیران749



وضعیت موجودی انبارنام فارسی کاالنام شرکتردیف

 واردات داشته اند4200آمار وضعیت موجودی انبار شرکتهایی دندانپزشکی که با ارز رسمی به نرخ 

دارددستگاه تراش کدکمآداک راد750

داردانبرکآزاد تجارت پارس پرنیان751

داردمواد اولیه ماده ترمیمی دندانیآسیا شیمی طب752

تولیدی هودیان753
OPG  With C eph S ingle  

S ensor Unit
دارد

تولیدی بازرگانی ملورین754
OPG  With C eph Double  

S ensor Unit
دارد

دارددستگاه ساکشن مرکزیتولیدی بازرگانی ملورین755

داردسوهان استخوانکوشا فرین درمان756

OPGنوآوران درمان اطلس757  Without C eph Unitدارد

دارددستگاه فسفور پلیتپرتو طب کارمانیا758

داردکوپلینگ توربیندرمان یاب سالمت پویا759

داردسرقلم جرم گیر اولتراسونیکروژان درمان760

داردسرنگ آب و هوا یونیت دندانپزشکیماهان طب آریا دندان761

داردسمان ام تی ایپویش طب آتیه آرکا762

داردژل تامپمهرگان درمان شمیران763

داردپانسمانکاوه پارسیان طب764

داردپین های نگهدارنده دندانی داخل عاجتجهیز گستر آبادیس765

داردحمل کننده آمالگاممهرگان درمان شمیران766

داردروکش موقتپلورا دنت پارس767

داردترینیک پویان پرهان768

دارداباتمنت ایمپلنتدرسان طب پارس769

دارداباتمنت ایمپلنتفن آوری پیشرفته زرین770

داردقطعات پروتزیآسا اونیک771

داردفیکسچرآداک راد772

داردفیکسچرآسا اونیک773

داردفیکسچرپیشگامان توسعه درمان774

داردفیکسچرفرایند دانش درنیکا775

داردفیکسچرمهندسی بازرگانی فرادید دانش ارشیا776

داردبلوک کدکمپژوهشگران صنعت آرتا777

دارددیسک البراتواریتجهیز گستر آبادیس778

نداردباربورچتجهیزات پزشکی دوستکام779

داردسرنگ کارتریج مواد بی حسی بدون محافظصنایع پزشکی ابزار جراحی فتاح طب پویا780

داردگوده آمالگامماهان طب آریا دندان781

داردسیلرمهر تابان طب782

داردکلمپ رابردمدناپویا783

داردتیوب ارتودنسیتجهیزات پزشکی پویان طب نور784

نداردتیوب ارتودنسینت تهران785

دارددیسکهای سایندهبازرگانی تولیدی مروا بن786



وضعیت موجودی انبارنام فارسی کاالنام شرکتردیف

 واردات داشته اند4200آمار وضعیت موجودی انبار شرکتهایی دندانپزشکی که با ارز رسمی به نرخ 

داردچاقوی دندانپزشکیدناپویا787

داردقیچی دندانپزشکیتمهید طب788

داردکیت جراحی ایمپلنتروژان درمان789

داردماده ضد عفونی کننده کانالمهرگان درمان شمیران790

داردDental CBCTتیوب آریا پردیس درمان791

داردسایر قطعات ساخت یونیت دندانپزشکیوصال گستر طب792

دارددستگاه موتور اندوکیا طب شجاع793

دارددستگاه اپکس فایندرآزاد تجارت پارس پرنیان794

درمان یاب سالمت پویا795
Detector OPG  With C eph 

Double  S ensor
دارد

داردگیتسنگین پارسیان طب796

داردفایل دستیتجهیزات پزشکی دوستکام797

داردفایل روتاریمهرگان درمان شمیران798

داردفایل روتارینصیر طب کاوه799

دارددستگاه یونیت دندانپزشکیفانوس طب پاسارگاد800

دارددستگاه آمالگاماتور کپسولیفخر سینا801

دارددستگاه پیزوسرجرینیک درمان آسیا802

دارداسکنر کدکمآداک راد803

داردسایر قطعات یدکی جرم گیر اولتراسونیکطراحی ومهندسی ماد الکترونیک فرتاک804

ندارددستگاه سندبلستر داخل دهانیتهران اتکال805

داردسیستم ایمپلنتپایا دندان پیشرو806

داردسیستم ایمپلنتمجتمع توسعه تجارت بین الملل عصر نوین807

تکوین طب808
OPG  With C eph S ingle  

S ensor Unit
دارد

نوآوران درمان اطلس809
OPG  With C eph S ingle  

S ensor Unit
دارد

نواوران طب فردا810
OPG  With C eph S ingle  

S ensor Unit
دارد

آریا پردیس درمان811
OPG  With C eph Double  

S ensor Unit
دارد

Dental Cآریا پردیس درمان812 BC T Unitدارد

داردسنسور فسفور پلیتآریا پردیس درمان813

داردپودر استخوان مصنوعیدیار تجهیز814

داردفایل روتاریرویش تک ایرانیان815

داردسمان ارتودنسیتمهید طب816

داردEDTAپویش طب آتیه آرکا817

داردسایر قطعات ساخت یونیت دندانپزشکیشیک طب پرشیا818

داردمواد اولیه تولید چسب دندان مصنوعیصنایع پزشکی مهرگان طب رازی819



وضعیت موجودی انبارنام فارسی کاالنام شرکتردیف

 واردات داشته اند4200آمار وضعیت موجودی انبار شرکتهایی دندانپزشکی که با ارز رسمی به نرخ 

داردمواد اولیه خط تولید ماده قالبگیریآسیا شیمی طب820

داردایمپریشنفن آوری پیشرفته زرین821

دارددستگاه روغن کاری هندپیسنیک نام طب آینده822

دارددستگاه آنگل اندو متصل شونده به ایرموتورروژان درمان823

داردسایر قطعات یدکی یونیت دندانپزشکیآپادانا تک824

نداردپودرهای سایندهتجهیزات پزشکی دوستکام825

داردسایر قطعات ساخت یونیت دندانپزشکیتولیدی بازرگانی ملورین826

داردمش تیتانیومیصبا تجارت مطمئن827

داردسایر قطعات یدکی الیت کیورطراحی ومهندسی ماد الکترونیک فرتاک828

داردماده ضد عفونی کننده کانالگلنار نیکان دندان829

داردسایر قطعات یدکی یونیت دندانپزشکیدرمان یاب سالمت پویا830

دارداسپری سرما دندانپزشکیتجهیز گستر آبادیس831

داردایمپریشنمهندسی بازرگانی فرادید دانش ارشیا832

داردکاغذ و فیلم بسته بندیآلتون طب پویا833

داردسرنگ تزریق مواد به داخل کانالماهان طب آریا دندان834


