
 پزشکی لیست بهترین یونیت های دندان

  یونیت دندانپزشکی یکی از اصلی ترین تجهیزات مورد نیاز برای هر مطب دندانپزشکی به شمار می رود. بهتر است این نکته را

و در ید آ می کننده مراجعه  نیز به خاطر داشته باشید که یونیت دندانپزشکی شما نخستین تجهیزات تخصصی شماست که به چشم

ارزیابی آراستگی و به روز بودن شما و مطب شما تاثیر گذار است. تیم تجهیزات پزشکی آبادان تال تهیه کننده پیشرفته ترین 

 برندهای  است گفتن شایان  .کند آشنا دندانپزشکی های یونیت انواع بهترین با را شما تا استاندارد پست این در دندانپزشکی  تجهیزات

  ونیت های دندانپزشکی بر اساس بازخوردهای دریافتی از مشتریان تنظیم گردیده استه یزمین در مطرح

 

ای از اینسترومنت هایی هستند که در کنار پزشک قرار می گیرند. عالوه بر  مجموعه و یونیت های دندانپزشکی دارای یک صندلی

یونیت های دندانپزشکی دارای تجهیزات جانبی دیگری نیز هستند که می توان از آنها برای تنظیم حرکت صندلی و  ،این موارد

 پزشک بر بیمار استفاده کرد. تسلط کاملکمک به 

 سازی فعال برای هوا و آب ورودی دارای که دهند می انجام را جور و جمع و مجهز عمل اتاق یک کار دندانپزشکی های یونیت

  .برخوردارند نیز فاضالب خروجی یک از و هستند برق ورودی و ساکشن ،ها ینسترومنتا

 

 کیفیت با  ویژگی های یونیت دندانپزشکی
 پزشک از لحاظ کنترل شرایط دهان و دندان بیمار راحتی دندان 

 نیاز مورد های اینسترومنت تمامی به سریع و دردسر بی و آسان دسترسی 

 کردن ضدعفونی و تمیز در سهولت 

 کننده ضدعفونی شیمیایی مواد برابر در باال رنگی ثبات دارای 

 رگانیزم هاکاستن از تجمع میکرواُ منظور بهکننده  عفونی ضد مواد و آب جداگانۀ منابع دارای 

 

 دندان پزشکی یونیت دهندۀ تشکیل اجزای

 پزشک کنسول یا همان میز دندان 

 دستیار میز 

 چراغ بازوی و پایه ،چراغ 

 وراُ کراس کاسه عالوۀ به لیوان آب دوش 



ها نیز برای ر روی میزبد. از هولدرهای موجود نقرار گرفته است که برای تنظیم صندلی استفاده می شو یها کنترل هایبر روی میز

 و غیره استفاده می شود اینسترومنت ها، کشنگهداری از ساکشن، الیت کیور، بزاق 

  های ویژه ای نیز می باشد شلنگ مجهز به ،هوا و آب انتقال همچنین و بزاق و خون کردن خارج برای یونیت

 

 بهترین یونیت های دندانپزشکی ۀثر در تهیؤعوامل م

 یونیت جذابیت و زیبایی 

 پزشکی قیمت یونیت دندان 

 موجود استانداردهای با سازگاری 

 پزشکی دندان یونیت راحت و ایمن عملکرد 

 فروش از پس خدمات کیفیت 

 یونیت نصب محل به مربوط موارد 

 آنها عملکردهای و ها آپشن سایر  

 

 خرید یونیت دندانپزشکی مناسب
نخستین پرسشی که در این زمینه  ،پزشکی را دارد خرید یونیت دندان قصدزمانی که یک نفر متخصص یا نماینده و پیشکار وی  

 مطرح می شود خرید یونیت دندانپزشکی ایرانی یا نوع خارجی آن می باشد.

 برخوردار بودهنیز  پیشرفته کشورهای به صادراتیاز جنبۀ  روزگاری که داخلی پزشکی دندان های یونیت ساخت و طراحی پیشینۀ

پزشکی در کارنامه دارند و کامالً با  یونیت های دندان ۀدرخشانی در زمینای ایرانی سوابق است حاکی از آن است که شرکت ه

 محصوالت مشابه خارجی رقابت می کنند.

یونیت  ۀخی از برندهای تولید کنندبر .هستند خارجی های نمونه از تر مناسب نیز قیمتی لحاظ به ایرانی پزشکی دندان های یونیت

 .جهان به شمار می روندسطح پزشکی در  جزو بهترین سازندگان یونیت های دندان ،پزشکی در کشور دندان

  



  پزشکی ایرانی لیست بهترین یونیت های دندان

 :موارد اشاره کرداین پزشکی ایرانی می توان به  بهترین یونیت های دندانجملۀ از 

 

 یونیت دندانپزشکی شیک طب 

  العاده فوق و زیبا طراحی دارای -

 از باال و قابلیت وصل کردن شلنگ پنجم  یشلنگ چهار تابلتدارای  -

 کنترل صندلی و چراغ  باتابلت دستیار مجهز به  -

 محوره  دوزیر سری  مجهز به -

 شست و شو  قابلروکش های دارای  -

 پدال چند منظوره و قابلیت کنترل کردن صندلی و چراغ مجهز به  -

 دارای مخزن آب اضطراری و آبگرمکن  -

 سال  دهل گارانتی و خدمات پس از فروش تا دارای یک سا -

 

 یونیت دندانپزشکی فیروز دنتال 

 سیستم حذف صدا  دارای -

 شلنگ از باال  مجهز به سامانۀ پنج -

 دسته صندلی متحرک دارای مدل  -

 تنظیم  قابلپشتی صندلی  -

 تابلت مجهز به میکروموتور دارای  -

 به همراه تابوره  -

 

 یونیت دندانپزشکی دنتوس 

 دارای صندلی فول اتوماتیک -

 لمسیکنترل های ضد خش و مجهز به  -

 مخزن آب ۀدارای سیستم دو منظور -

 پدال تک زبانهمجهز به  -

 جنس بدنه آلومینیم یک پارچه -

 دهان می شودداخل دارای ساکشن مجهز که مانع برگشت آب به  -

 دارای روکش سلفون کامل -

 صادرات به سایر کشورها  -

  پارس دنتالیونیت دندانپزشکی 

 قابلیت کنترل کامل صندلی با میز منشی  مجهز به -

 چینی  از جنسکاسه کراشور دارای  -



 آبگرمکن  سامانۀدارای پوشش بسار ضخیم و دارای  -

 را می گیرد برگشت بزاق به دهان جلو دارای سیستمی است که  -

 استتابلت آن دارای شلنگ کلوینی  -

 محور حرکتی   دو مجهز بهزیر سری دارای  -

 پدال پایی  به وسیلۀصندلی امکان کنترل  -

 

  پزشکی خارجی بهترین یونیت های دندانلیست 

 یونیت دندانپزشکی میلیونیکو 

 ساخت کشور سوییس  -

 با طراحی زیبا و جذاب  -

 و از باال است و قابلیت نصب شلنگ پنجم را نیز دارد یشلنگ چهارتابلت دارای  -

 محور  سهدارای سیستم ایمنی توقف و زیر سری  -

  باالروکش های با کیفیت دارای  -

 پدال چند منظوره مجهز به  -

 دارای آبگرمکن و تابوره و مخزن آب اضطراری  -

 

 یونیت دندانپزشکی ویتالی 

 ساخت کشور سوئیس -

 شلنگ از باال  چهارتابلت دارای  مجهز به -

 مخزن آب اضطراری و پدال چند منظوره دارای  -

 محوره   سهزیر سری مجهز به  -

 سیستم توقف ایمنی دارای  -

 طراحی بسیار جذاب دارای  -

 

 یونیت دندانپزشکی دیپلمات 

 دارای طراحی بسیار زیبا و شیک -

 دارای قابلیت تنظیم شدت نور  -

 سیستم توقف ایمنیمجهز به  -

 پدال چند منظوره مجهز به  -

  چهارم و پنجمو امکان اتصال شلنگ  یشلنگ سهتابلت دارای  -

 محوره  سهزیر سری دارای  -

 

 



 چرا آوادنتال؟
 به دلیل قیمت مناسب و کیفیت عالی -

 به دلیل تحویل سریع سفارش -

 به دلیل امکان برگشت هزینه در صورت نارضایتی از زمان تحویل یا مغایرت محصول  -

 

 

 

 


