
 

(تومانفی )  )کشور سازنده( نام کاال واحد   گروه بندی 

 )آمریکا( Obey فلزی  براکت ست 550000

فلزی براکت  

 )آمریکا( Overture IIبراکت بدون نیکل  ست 7200000

 (نی)چیکپارچه - سایز استاندارد H براکت سری ست 150000

 یکپارچه )چین( - Mبراکت سری  ست 140000

 مش دار لیزر پرینت )چین( -سایزاستاندارد Yبراکت سری  ست 180000

 مش دار )چین( -سایز مینی Yبراکت سری  ست 160000

 (نی)چیکپارچه - سایز سوپر مینی H براکت سری ست 100000

 )چین( 7تا7براکت لینگوال دندان های  ست 1800000

 )چین( 6تا6براکت لینگوال دندان های  ست 1600000

 براکت سرامیک مونوکریستالین شیشه ای )آمریکا( ست 4500000
 سرامیکی براکت

 رزینی و
 کره( -)آلمان براکت سرامیک مونوکریستالین شیشه ای ست 3500000

 براکت سرامیک )چین( ست 550000

 کره( -براکت رزینی شفاف با اسالت فلزی )رومانی ست 600000

 )آمریکا( Progate )با کلیپ پسیو( براکت سلف لیگیت دیمون ست 5000000

 براکت

 سلف لیگیت

 )آمریکا(  Inteligateبا اکتیو کلیپ( )براکت سلف لیگیت  ست 5000000

 کره( -براکت سلف لیگیت با اکتیو کلیپ )رومانی ست 4000000

 براکت سلف لیگیت سرامیک با اکتیو کلیپ )آمریکا( ست 2000000

 ()چینلیگیت دیمون پسیو استاندارد تورکت سلف براک ست 7500000

 ()چینت سلف لیگیت اکتیو براک ست 7500000

 بند ساده سند بالست شده یک عدد 15000

 و بند ارتودنسی

 باکال تیوب

 بند ارتودنسی دو سوراخ باال تک سوراخ پایین با کلیت )چین( یک عدد 30000

 سوراخ پایین با کلیت )چین( بند ارتودنسی سه سوراخ باال دو یک عدد 35000

 بند ارتودنسی سه سوراخ باال با لینگوال شیت هوکدار )چین( یک عدد 38000

 )چین(یکپارچه MIMباکال تیوب باندشونده  یک عدد 10000

 )چین( باکال تیوب باندشونده مش دار یک عدد 18000

 ( Double rectباکال تیوب باندشونده مش دار دوسوراخه ) یک عدد 75000

 قالب دارباکال تیوب با هوک بلند  یک عدد 60000

 براکت مولر)هوکدار( یک عدد 30000

 )چین( بند پرمولر ساده یک عدد 40000

 )چین( بند پرمولر براکت دار یک عدد 60000

تایی 011بسته  900000  )آمریکا(  SS Round  استیل سیم 
 

 

سیم انواع 

 ارتودنسی 

 

 

 

 

تایی 011بسته  1600000  )آمریکا(  SS Rect استیل سیم 

 )آمریکا( Roundسیم نی تی  بسته ده تایی 350000

شاخه 01سیلندر  200000  سیم استیل رکت شاخه ای اکسترا اسپرینگ هارد )ایتالیا( 

متری 8رول  300000  سوپر هارد هیت تریت )ایتالیا( 01و01و06و01 استرالین رولسیم استیل  

 )آمریکا( Rect TMA بتا تیتانیوم/ سیم بسته ده تایی 1700000

 )چین( TMAسیم  بسته یک عددی 20000

 )آمریکا(  Roundسیم هانت  بسته ده تایی 000000

 )آمریکا(  Rectسیم هانت  بسته ده تایی 800000

 )آمریکا(  Roundسیم کاپر نی تی  بسته ده تایی 200000

 )آمریکا(  Rectسیم کاپر نی تی  بسته ده تایی 900000

 )چین(  Round NiTiمرغوب سوپراالستیکسیم  بسته ده تایی 80000

 )چین( Rect NiTiمرغوب  سوپراالستیک سیم  بسته ده تایی 170000

 )چین(  Round SSسیم کیفیت مرغوب  بسته ده تایی 20000

 )چین(  Rect SSسیم کیفیت مرغوب بسته ده تایی 110000



 

000030  )چین(  Round NiTiسیم همرنگ دندان بسته ده تایی 

همرنگ سیم 

 دندان

000004  )چین(  Rect NiTiسیم همرنگ دندان  بسته ده تایی 

000030  )چین(  Roundسیم همرنگ دندان استیل بسته ده تایی 

000004  )چین( Rect سیم همرنگ دندان استیل بسته ده تایی 

0000110  )آلمان،کره( Round NiTiسیم همرنگ دندان بسته ده تایی 

0000130  )آلمان،کره( Rect NiTi سیم همرنگ دندان بسته ده تایی 

0000110  )آلمان،کره( Round SS سیم همرنگ دندان بسته ده تایی 

0000130  )آلمان،کره( Rect SS سیم همرنگ دندان بسته ده تایی 

0000041  )آمریکا(  Round NiTiسیم همرنگ دندان بسته ده تایی 

0000061  )آمریکا(  Rect NiTiسیم همرنگ دندان  بسته ده تایی 

0000041  )آمریکا(  Roundسیم همرنگ دندان استیل بسته ده تایی 

0000061  )آمریکا( Rect سیم همرنگ دندان استیل بسته ده تایی 

  

  )چین(  Roundسیم هانت  بسته ده تایی 90000

 

 

 

 

 سیم ارتودنسی

 

 

 )چین(  Rectسیم هانت  بسته ده تایی 130000

 )چین(  Roundسیم ریورس کرو  بسته ده تایی 700000

 )چین( Rect سیم ریورس کرو  بسته ده تایی 360000

000021 شاخهسیلندر ده    )چین(  Rectسیم شاخه ای استیل  

000077 متری 5حلقه    )چین(  Roundسیم رولی نی تی  

شاخه01سیلندر 1300000  )آمریکا(091و071و011  استنرند(6سیم کواگزیال) 

شاخه01سیلندر 1500000  )آمریکا(091و071و011    استنرند(6)سیم کواگزیال 

شاخه01سیلندر  1500000  (/ایتالیا)آمریکا091و071و011 استرند(3)توئیستسیم  

0000001 متری 5/1رول    )ایتالیا( Flat Woven Fixed retainerسیم ریتینر نواری     

000055  )چین(  Round NiTiسیم سیستم لینگوال بسته ده تایی 

000005  )چین( Rect NiTiسیم سیستم لینگوال  بسته ده تایی 

000000  گرم 011 )چین(سیم لیگاچور  حلقه 

000075  گرم 11 سیم لیگاچور )چین( حلقه 

 گرم 111سیم لیگاچور مرغوب )آمریکا(  حلقه 3700000

تایی 011بسته  1000000  )آمریکا( کوبایاشی کوتاه تافته 

تایی 011بسته  000000  )چین( فتهکوبایاشی کوتاه تا 

تایی 110بسته  1000000 کوتاه )آمریکا(سیم لیگاچور تافته آماده    

تایی 011بسته  7800000  سیم لیگاچور تافته آماده کوتاه سفید رنگ )آمریکا( 

تایی 0111بسته  1000000  سیم لیگاچور آماده بلند )آمریکا( 



 

000050 گرم1/3تیوب  0   تیوب کامپوزیت الیت کیورارتودنسی )چین( 

کامپوزیت  

و  ارتودنسی

 ادهزیوها

000040 گرم5/3تیوب  0  کیورارتودنسی )چین( تیوب کامپوزیت سلف   

000030 میل1 بطری 0  )چین( پرایمر سلف کیور   

000000 میل 1 بطری 0  )چین( پرایمر الیت کیور   

0000000 گرم 5سرنگ  4  آمریکا کیت کامل کامپوزیت الیت کیور   

0000001 گرم5/3تیوب  3   کیت کامل کامپوزیت الیت کیورارتودنسی )چین( 

0000130 گرم5/3تیوب  3   کیت کامل کامپوزیت سلف کیورارتودنسی )چین( 

500008 گرمی 05   ژاپن GCگالس آینومر  

000070 گرمی 05   FGMگالس آینومر برزیل  

000030 ایران سی سی 51اسید اچ بزرگ  پک   

00053 ایران اسید اچ کوچک سه و نیم سی سی یک سرنگ   

000053  برزیل FGMسه و نیم سی سی  HF اچ پرسلن یک سرنگ 

000085  
 دو سرنگ

گرمی0  

 Dentkist کامپوزیت فلو آبی رنگ مخصوص بایت پلن

 کره جنوبی

000020  

 4یک سرنگ 

گرمی همراه با 

یک سرنگ اسید 

گرم 5/0اچ   

 FGM ای کامپوزیت الیت کیور ارتودنسی یک مرحله



000035  جنوبی(مخصوص دستگاه استریپر )کره استریپر  عدد 

 وسایل استریپینگ

0000055  ست 
استریپر -عدد استریپر01- ست کامل استریپ)سرآنگل 

 )چین( دستی(

000057  مخصوص دستگاه استریپر )چین(استریپر  عدد 

0000000  )چین(سرآنگل مخصوص استریپ عدد 

000053  گیج فلزی استریپینگ عدد 

000030 تایی00بسته   )آلمان(نوار استریپ یک طرفه    

000050 تایی00بسته     4mm نوار استریپ دو طرفه )آلمان( 

000000 تایی00بسته     6mmنوار استریپ دو طرفه )آلمان( 

00005  استریپ )نیدل دور زرد( الماسی توربین مناسب فرز یک عدد 

000071  Ortho chewsرول سیلیکونی  دو عدد 

000059  )ایران( ردیفه 01جاسیمی  یک عدد 

ملزومات مطب 

 ارتودنسی 

000052  )ایران( ردیفه 00جاسیمی  یک عدد 

000052  )ایران( خانه 00جای اورینگ  یک عدد 

000085  )ایران( خانه 01جای اورینگ  یک عدد 

000008  )ایران( جای االستیک چین سه محوره یک عدد 

000055 )ایران( جای االستیک چین تک محوره یک عدد   

000035 )ایران( جا پالیری یک عدد   

000057 )ایران( جای براکت و باکال تیوب یک عدد   

000053 )ایران( جعبه بند یک طبقه یک عدد   

111111 (رانی)اجعبه بند دو طبقه  یک عدد   

00081  یک عدد 
بادوام )متریال  لوالیمرغوب با  جا پالک ارتودنسی کوچک

 کره(

00081 جا پالکی  یک عدد 
بادوام )متریال  لوالیمرغوب با  ارتودنسی بزرگ جا پالک

 کره(

00017  جا پالک ارتودنسی کوچک )ایران( یک عدد 

11104  جا پالک ارتودنسی بزرگ )ایران( یک عدد 



 

0000053  )آسکوالپ آلمان(بند ریمور  یک عدد 

 پالیرها

0000053  )آسکوالپ آلمان( توییدلوپ،تورک یک عدد 

0000008  ماتیو سرباریک مخصوص ارتودنسی )آمریکا( یک عدد 

0000000  الیت کاتر، هوی کاتر، اندکاتر )آمریکا( یک عدد 

0000020  اندکاتر دسته بلند )آمریکا( یک عدد 

00000055  وین گارت، بند ریمور، نی تی بندر )آمریکا( یک عدد 

0000070  )کره( ماتیو سرباریک مخصوص ارتودنسی یک عدد 

0000074  A/Bپالیر تورک تک دندان  یک عدد 

0000037  یک عدد 
وین گارت، بند ریمور، نی تی بندر، توییدتورک ، هوک 

 کریمپر، استپ بند پالیر)کره(

 پالیر دیمپل و پالیر ساخت لیگاچور )کره( یک عدد 7400000

0000035  یک عدد 
 ریتنشن پالیر -Indentation پالیر پالیرهای اسیکس :

retention )کره( 

0000087  یک عدد 
اندکاتر مرغوب )چین سفارش  ، الیت کاتر دسته بلند،هوی کاتر

 اروپا(

 هوی کاتر، اندکاتر، الیت کاتر )پاکستان( یک عدد 1000000

 یک عدد 200000

، ، تورکلوپ وین گارت، بند ریمور، براکت ریمور، تویید

و  039، پالیرTPAدونات/پالیرسپریتور، هوک کریمپر، 

 آدامز )پاکستان(

 بند ریمور تنگستن کارباید مرغوب )پاکستان( یک عدد 800000

 گیج ستاره ای )پاکستان( یک عدد 330000

 )پاکستان(گیج قلمی  یک عدد 440000

 توییزر باکال تیوب و براکت )پاکستان( یک عدد 780000

 توییزر باکال تیوب قوس دار )پاکستان( یک عدد 350000

 موسکیتو )پاکستان( یک عدد 780000

 ماتیو )پاکستان( یک عدد 500000

 )پاکستان( تنگستن کارباید مرغوب ماتیو یک عدد 850000

 بند پوشر )پاکستان( یک عدد 400000

 بند سیتر )پاکستان(  یک عدد 350000

 پاکستان -تاکر )لیگاچور دایرکتور( یک عدد 750000

 سیکل اسکیلر )پاکستان( یک عدد 750000

 تارت )ایتالیا( یک عدد 7500000



000050  6طول  کره( Hubit)تیتانیوم  باتن تایپ مینی اسکرو  یک عدد 

مینی اسکرو و 

 درایور

111111  1 طول کره( Hubit)تیتانیوم  مینی اسکرو باتن تایپ  یک عدد 

000000  01و00طول کره( Hubit) ومیتانیتتایپ  اتنمینی اسکرو ب یک عدد 

0000009  )کره(  Hubitست کامل مینی اسکرو ست کامل 

0000057  )کره( Hubitتری فلزی مخصوص نگهداری مینی اسکرو یک عدد 

0000054  )کره( Hubitدسته آچار و سرآچار مینی اسکرو یک عدد 

0000005  )کره( OMSدسته آچار و سرآچار مینی اسکرو یک عدد 

0000017  آچار انگشتی مینی اسکرو )کره( یک عدد 

0000071  )کره(/ شنک سر آچار  یک عدد 

000006  6طول  )کره( ومیتانیت OMS مینی اسکرو دارای میکرو و ماکرو ترد یک عدد 

000050  1طول  )کره( ومیتانیت OMS ماکرو تردمینی اسکرو دارای میکرو و  یک عدد 

000052  یک عدد 
طول  )کره( ومیتانیت OMS مینی اسکرو دارای میکرو و ماکرو ترد

 06و01و00و01

000058  یک عدد 
با  06و01طول  )کره( ومیتانیت مینی اسکرو دارای میکرو و ماکرو ترد

 کالر)دارای ناحیه بدون ترد بافت نرم(

0000041  ماسک )کره( فیس یک عدد 

دستگاه های 

و  خارج دهانی

 فانکشنال

0000051  فیس ماسک )آمریکا( یک عدد 

000083  فیس ماسک )چین( یک عدد 

000000  لوپ دار و بدون لوپ فیس بو )آمریکا و ایتالیا( یک عدد 

000075  فیس بو )چین( لوپ دارو بدون لوپ یک عدد 

000035  مرغوب)چین(نک پد و ترکشن  یک عدد 

000035  هد کپ و ترکشن مرغوب)چین( یک عدد 

000035  چین کپ بدون ترکشن )چین( یک عدد 

000005  چین کپ با ترکشن )چین( یک عدد 

000090  پیچ هایرکس )آمریکا( با آچار بلند )آمریکا( عدد 

000071  ( )آمریکا((Safety keyآچار بلند پیچ هایرکس  عدد 

00002  ( )چین((Safety keyآچار بلند پیچ هایرکس  عدد 

0000030  تلسکوپیک ادونسر مخصوص دستگاه آنتی اسنورینگ)ایتالیا( 0 جفت 

0000030 جفت0   دستگاه فانکشنال ثابت )ایتالیا( 

       

00010 )چین( مرغوب التکس االستیک پاکت   

 االستومریک ها

111150 (آمریکا) قالب االستیک )االستیک اتچر( پک   

000051 استاندارد )چین(  بسته  O-rings  

000051 ضخیم )چین(  بسته  O-rings  

000070 )چین(کارتونی   بسته  O-rings 

000051  )چین(  Chain االستیک حلقه 

000055  )آمریکا(  Chain االستیک حلقه 

000055  )آمریکا( االستیک ترد حلقه 

000000 تایی 0111بسته     سپریتور)آمریکا( االستیک 

000030 تایی 711بسته    االستیک سپریتور)چین( 

000008 تایی 011بسته     )آمریکا(روتیشن وج  

000053 تایی 110بسته     )چین(روتیشن وج  

000075  آرچ اسلیو)چین( رول 

000055  آرچ اسلیو)آمریکا( رول 

 

 



0000070 عددی 1ست    
 درجه، 000با  دوطرفه فلزی قابل اتوکالوآینه فلزی 

  فوتوگرافی داخل دهانی)چین(

 

دهان بازکن ها و 

 ابزار فوتوگرافی
 

 

 

 

 

000055 عدد 0   
درجه، داخل  000فوتوگرافی قابل اتوکالو با آینه فلزی 

 دهانی)چین(

000020 عدد 0   فوتوگرافی داخل دهانی)چین(آینه شیشه ای قابل اتوکالو  

000065 عدد 0   فوتوگرافی دو سر بلند)چین(آینه فلزی قابل اتوکالو  

000100 درجه)چین( 000دهان باز کن مرغوب قابل اتوکالو با  یک عدد   

0000017 شفاف یک عدد   000دهان باز کن مرغوب سیم دار قابل اتوکالو با  

0000017 درجه)آمریکا( کرم رنگ یک عدد   

000070 مخصوص فوتوگرافی ارتودنسی)چین(دهان باز کن  یک عدد    

000071  دهان بازکن یک طرفه یک سر قابل اتوکالو) چین( یک عدد 

000070  دهان بازکن یک طرفه دو سر )چین( یک عدد 

000017  لیپ فورک )کنار زدن لب در فوتوگرافی اکلوزال( یک عدد 

000053  Kerrکنار زننده لب و گونه طرح  یک عدد 

000081 سانتی 01نوار دو     کویل باز NiTi )چین( 

آگزیالری ها و 

 سایر

 

 
 

000000 سانتی 01رول     کویل باز NiTi )چین( 

000070 میلی متر )چین( 00و9و6و3)چین(  بسته ده تایی   NiTi کویل بسته 

000027  بسته ده تایی 
میلی متر 00و9و6و3)چین(   NiTi  کویل بسته

 مخصوص مینی اسکرو)چین(

000008 متری )آمریکا( 0کویل بسته استیل رولی  رول   

000051 )چین( فلزی لینگوال باتن بسته ده تایی   

000040 )چین( سفید لینگوال باتن بسته ده تایی   

000081 )چین(انواع آیلت، کلیت باند شونده و ترکشن هوک  بسته ده تایی   

000051 هوک )چین(لینگوال شیت هوکدار و بدون  بسته ده تایی   

000100 گوال باتن زنجیردار طالیی )چین(نلی یک عدد   

00020 گوال باتن زنجیردار استیل )چین(نلی یک عدد   

000051  )چین(سپریتینگ اسپرینگ  تایی 01بسته  

000053  چندبار مصرف)چین(تورکینگ اسپرینگ فنر دار  تایی 01بسته  

000031 کوتاههوک  (2mm) )چین( بسته ده تایی   

000061  هوک بلند (4mm) )چین( بسته ده تایی 

000071  هوک قالب دار (9mm) )چین( بسته ده تایی 

000070 باند شونده   )چین( بسته ده تایی  (9mm) هوک قالب دار 

000055 تایی 01بسته    هوک قالبدار (mm 9,12) )کره( 

000030 همراه آچار )چین(هوک قالبدار پیچ شونده به  بسته ده تایی   

000057  هوک قالبدار پیچ شونده بدون آچار )چین( بسته ده تایی 

000057 تایی دهبسته    عادت شکن )تانگ تامر( )چین( 

000000 تایی 1پک    )کره((KS lock) استاپ پیچ شونده چندبارمصرف  

000070 تایی 01پک    )چین( استاپ پیچ شونده چندبارمصرف 

000003  Tool)  (KS lockآچار آلن مخصوص استاپ پیچی  یک عدد 

000009  
تایی01میل 0  

تایی 05میل 0.5  
 صفحات دستگاه اسیکس و ارکودور )آمریکا(

000055  
تایی01میل 0  

تایی 05میل 0.5  
 صفحات دستگاه اسیکس و ارکودور )چین(

11111150  دستگاه اسپات ولدر مرغوب )چین( یک عدد 

 



 

 

000001  یک پک 
های دنت  )مسواکست بهداشت دهان مخصوص ارتودنسی

 - یایران نخ دندان - تریزا سوئیس مسواک بین دندانی – ایران

 ( ایران جامسواک -چین موم -فالس تردر

بهداشت دهان و 

 دندان و آموزش

000120  یک پک 
 –چین)مسواک ست بهداشت دهان مخصوص ارتودنسی

 فالس - یرانینخ دندان ا -مسواک بین دندانی تریزا سوئیس 

 ( رانیجامسواک ا -نیموم چ -تردر

000031  مسواک مخصوص ارتودنسی )سوئیس( یک عدد 

000051  تریزا سوئیس(( Single Tuftedمسواک  یک عدد 

00000  چین((مسواک مناسب برای ارتودنسی  یک عدد 

00057  ایران((مسواک مناسب برای ارتودنسی  یک عدد 

00050 تایی 01بسته    فالس تردر 

000020  مدل دندانی آموزش بهداشت با براکت بدون کرودینگ یک عدد 

000030  مدل دندانی آموزش بهداشت بدون براکت یک عدد 

0000010 )چین(مدل دندانی با براکت فلزی و سرامیکی یک عدد   

0000010 همراه با کرودینگ)چین( دندانی با براکت فلزیمدل  یک عدد   

 موم ارتودنسی) چین( یک عدد 78000

 تجهیزات ارتودنسی نوین  

 کمپانی معتبر 01ارتودنسی از بیش از با مدیریت گروه متخصصین ارتودنسی، انتخاب محصوالت 
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