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رياست محترم دانشكده دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي (...سراسر کشور)
موضوع :ابالغیه در خصوص خرید مواد و وسایل دندانپزشکی

سالم علیکم؛
احتراماً ،با عنايت به ابالغيه شماره  97497مورخ  44/11/03دفتر رياست محترم جمهوري در خصوص حمايت از توليدات داخلي  ،تقويت
اقتصاد ملي و كاهش واردات غير ضروري ،و تصويب نامه هيئت محترم وزيران به شماره /144047ت/49074/ه مورخ  73/9/90و همچنين
بخشنامه شماره  197049مورخ  47/4/7مقام عالي وزارت و با توجه به فرمايشات گهر بار مقام معظم رهبري(مد ظله العالي) در ابتداي سال
جاري و اعالم "سال توليد ملي  ،حمايت از كار و سرمايه ايراني "  ،به استحضار مي رساند در حوزه دندانپزشكي در حال حاضر اقالم ليست
پيوست در داخل توليد شده و داراي پروانه ساخت معتبر از اين اداره كل مي باشند .لذا خواهشمند است دستور فرمايند در اجراي ابالغيه و
بخشنامه هاي فوق الذكر بر اساس ليست پيوست اقدام الزم بعمل آيد.
الزم به ذكر است ليست شركتهاي توليد كننده و مدت زمان اعتبار پروانه هاي هريك از اقالم فوق االشاره از طريق وب سايت اين اداره كل به
آدرس  www.imed.irقابل دسترس مي باشد.

رونوشت :
معاونت محترم پشتيباني سازمان تامين اجتماعي جهت استحضار و دستور مقتضي
رياست محترم دانشگاه علوم پزشكي بقيه اهلل جهت استحضار و دستور مقتضي
فرماندهي محترم بهداری و دانشگاه علوم پزشكي ارتش جمهوری اسالمي ايران جهت استحضار و دستور مقتضي
فرماندهي محترم بهداری کل ناجا جهت استحضار و دستور مقتضي
اداره بهداری ستاد مشترک سپاه پاسداران جهت استحضار و دستور مقتضي
رياست محترم دانشكده دندانپزشكي دانشگاه شاهد جهت استحضار و دستور مقتضي
رياست محترم دانشكده دندانپزشكي دانشگاه آزاد اسالمي جهت استحضار و دستور مقتضي
جناب آقای دکتر ظفرمند مشاور محترم وزير در امور دندانپزشكي و سالمت دهان و دندان جهت استحضار
انجمن صنفي توليدکنندگان تجهيزات پزشكي ،دندانپزشكي و آزمايشگاهي جهت استحضار
اداره محترم دندانپزشكي اداره کل تجهيزات جهت اطالع و اقدام الزم در جهت حمايت از توليدات داخلي
اداره محترم توليد اداره کل تجهيزات جهت اطالع و اقدام الزم در جهت حمايت از توليدات داخلي
ليور مديريت
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لیست وسایل و مواد دندانپزشکی داراي تولید كننده داخلی
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سر سوزن دندانپزشكي
بيو ايمپلنتهاي استخواني با منشاء انساني()Allograft
البسه يكبار مصرف بيمارستاني و دندانپزشكي غير استريل
ست ابزار يكبار مصرف دندانپزشكي
سرنگ يكبارمصرف دندانپزشكي
آمالگام كپسولي دندانپزشكي
دستگاه يونيت و صندلي و چراغ دندانپزشكي
خمير پروفيالكسي
خمير پانسمان
آلژينات(مواد قالب گيري دندانپزشكي)
سيمان مخلوط غني شده كلسيمي
دندان مصنوعي
آكريل گرما پخت جهت اليه نرم دائم
سيليكون تراكمي مخصوص قالبگيري از دهان
آكريل هاي دندانسازي
لوله شستشوي جراحي (دندانپزشكي)
راديوگرافي تك دندان
لوازم يكبار مصرف دندانپزشكي غير استريل
وج دندانپزشكي
سمان پانسمان دندانپزشكي
چسب دندان(وان كوت باند)
دورالي رزين اينله
گالس آينومر
كامپوزيت
اسيد اچ و فيشور سيلنت
توربين دندانپزشكي
كلسيم هيدروكسايد
فرز الماسي دندانپزشكي
سرنگ يكبار مصرف دندانپزشكي بدون سوزن
گاز دندانپزشكي (غير استريل)
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