
 اضطراری توجه شود فقط در شرایط عدم پاسخگویی شماره ثابت شرکت با این شماره تماس حاصل شود.همراه در خصوص شماره تلفن 

 

 مشخصات شرکت های نمایندگی تجهیزات پزشکی دارای -1جدول شماره 

 گارانتی یا خدمات پس از فروش

 عنوان تجهیزات پزشکی
نام شرکت نمایندگی و 

 شخص هماهنگ کننده

شماره تلفن 

 شرکت

شماره تلفن همراه 

 اضطراری
 شماره تلفکس آدرس شرکت

ی
شک

پز
ت 

زا
هی

تج
 

فشارسنج عقربه ای اطفال 

 هاینو بزرگسال 

شرکت مدیسا طب 

 -درمان

خانم بی خیله و آقای 

 عباسی

54158868 

 و

54158568 

 خانم بی خیله

18808802840 

میدان ونک، مالصدرا، خ 

شاد، بن بست جویبار، پالک 

08 

54158881 

 فشارسنج میکروالیف
مدیسا نوین شرکت 

 آقای پویا  -پایش

55400628 

 286داخلی 

 آقای پویا

18885851108 

سئول، خیابان آفتاب،  خیابان

نبش بن بست هشتم، 

طبقه  66ساختمان پزشکان 

 8دوم، واحد 

55400628 

 258داخلی 

 ترازوی کفی و قپانی سکا-

ترازو و قدسنج اطفال -

 سکا

 قدسنج دیواری سکا-

ترازوی کفی و قدسنج -

 دیواری فازینی

 -شرکت مدیسان کیش

 آقای خلعتبری
4-44848218 

 آقای خلعتبری

18806888625 

سه راه ، خیابان ولیعصر

جمهوری، جنب بانک رفاه، 

ساختمان رام فر، طبقه 

 00سوم، واحد 

44848218 

 (8)داخلی 

44848214 

 ترازوی قدسنج دار بردیا-

 ترازوی اطفال بردیا-

 میز قد و وزن نوزاد بردیا-

 ترازوی اطفال باالس-

 ترازوی قدسنج دار راسا -

شرکت ایده گستران 

  –سالمت

 خانم کوهستانی

44688121 

 و

44844208 

 آقای ذبیحیان

18808288818 

خیابان ولی عصر، خیابان 

 6، واحد 82رشت، پالک 
44844285 

جنین یاب )سونی کید( 

مارک سندس طب )تهران 

 سینا(

 -شرکت سُندس طب

خانم شبستری، آقای 

 خدادادی، آقای حسینی

88-44681658 

 (6)داخلی 
- 

خیابان طالقانی غربی، بین 

خیابان وصال و فلسطین، 

 61خیابان فریمان، پالک 

 همکفطبقه 

88-44681658 

 (4)داخلی 

جنین یاب )سونی کید( 

مارک فنون طب نقش 

 جهان

 -فنون طب نقش جهان

 آقای دسترنج
44682586 

 آقای دسترنج

18806026186 

 و

 آقای طالبی

18620050888 

خ ولیعصر، نرسیده به 

جمهوری، کوچه شهید 

سخنور، کوچه عبدوس، بن 

 6، واحد6بست مقدم، پالک

44682586 

 تخت ژنیکولوژی
شرکت رازان پرداز 

 خانم میرزایی -تهران

44881080 

 و

44881005 

 آقای بختیاری فر

18814266626 

خیابان ستارخان، کوچه 

میکائیلی )هفتم دریان نو(، 

 6پالک 

44881868 

اتوکالو رومیزی 

PRESTIGE  مدل
DELMAR 

آقای  -شرکت مبناطب

 سلیمانخانی

55258808 

 و

55258888 

 (818)داخلی 

 آقای سلیمانخانی

18808884682 

میدان ونک، پاساژ ونک، 

 010طبقه دوم، شماره 

55258808 

 (814)داخلی 

 تخت معاینه
خانم  -شرکت طب کاران

 جاللی

84682811 

 (0)داخلی 

خانم جاللی 

18688882588 

شرقی بزرگراه نواب،  ضلع

ه به پل کمیل، بازار نرسید

ایران)اقاقیا(، کاالی پزشکی 

طبقه ،865طبقه اول، واحد 

 65همکف، واحد

84688684 



 اضطراری توجه شود فقط در شرایط عدم پاسخگویی شماره ثابت شرکت با این شماره تماس حاصل شود.همراه در خصوص شماره تلفن 

 

مشخصات شرکت های نمایندگی تجهیزات پزشکی دارای -1جدول شماره ادامه 

 گارانتی یا خدمات پس از فروش

 عنوان تجهیزات پزشکی
نام شرکت نمایندگی و 

هماهنگ کنندهشخص   

شماره تلفن 

 شرکت

شماره تلفن همراه 

 اضطراری
 شماره تلفکس آدرس شرکت

 

 شرکت فن آزماگستر فن آزما گستر فور
10468666262 

 8الی 

 آقای نوح نژاد

18646822684 

شهرک صنعتی نظرآباد، خ 

کارخانه فن آزما  شمشاد،

 گستر

10468666262 

 ابزار 
 -شرکت بیکران آبی

 فخرائیآقای مهندس 
44688186 

آقای مهندس 

 فخرائی

18808158416 

خیابان ولیعصر، باالتر از 

جامی، خیابان آذربایجان، 

 0خیابان بوذرجمهر، پالک 

44881210 

ت 
زا

هی
تج

ی
شک

پز
دان

دن
 

یونیت دندانپزشکی فخر 

 سینا مدل پگاه
 -شرکت فخر سینا

 خانم حاج علی لو
4-44516686 

 آقای بیات

18808881848 

جاده قدیم کرج، نرسیده به 

میدان شیر پاستوریزه، 

سمت انتهای خ فتح پنجم، 

، 00و  01چپ، پالک 

 کارخانه فخر سینا

44281848 

یونیت دندانپزشکی پارس 

 دنتال
 -شرکت پارس دنتال

 خانم فتحی

44481128 

 و

44484048 

 و

44482045 

- 

جاده قدیم کرج، سه راه 

متری 68شیر پاستوریزه، 

انتهای خ شهید جعفر زرند، 

عزیزی، مجتمع صنعتی 

وحدت، شرکت پارس 

 دنتال

44488810 

دندانپزشکی مارک  تیونی

بیوتی و اتوکالو رومیزی 

دندانپزشکی مارک 
WOSON 

 44880888 شرکت فیروز دنتال

44888888 

 و

18808601566 

 خانم صالحی

خ آزادی، نرسیده به میدان 

انقالب، روبروی دانشکده 

دامپزشکی، پاساژ کاوه، 

، طبقه نهم، Aبلوک 

 66واحد

44880888 

  اتوکالو رومیزی 

  SUNدندانپزشکی مدل 

  فرازمهر 

 -شرکت فرازمهر

 خانم نادری

44888102 

 و

44888108 

- 

خ انقالب، روبروی ایستگاه 

قریب، جنب بانک ایران 

تولیدی  زمین، شرکت

 فرازمهر اصفهان

44868804 

 فورتک کمپرسور
 -آفتاب طب امیدشرکت 

 رندگیآقای بُ

44815666 

 و

44828848 

 برندگی قایآ

18804810884 

خ آزادی، خ زارع، پالک 

 8، واحد 61

44815666 

 

آمالگاماتورکپسولی دنتین 

 فرازمهر
 -شرکت فرازمهر

 خانم عرب

55026811 

 و

55028081 

 و

54182824 

 آقای الصاق

18808818840 

گیشا، نبش خ سیزدهم، 

ساختمان بانک سرمایه، 

، طبقه دوم، 085پالک 

 06واحد 

55026811 

 K3مدل  Nپیزو  کویترون
شرکت روژان درمان 

 آقای بابک نیا -طب

44805866 

 و

44865408 

 آقای طاهرزاده

18808816808 

خ آزادی، خ زارع، ساختمان 

، طبقه 61کاویان، پالک

 6واحد اول،

44865400 

پرمیوم پالس  الیت کیور
C1 

شرکت تجارت دیبا 

 آقای زارع -پاسارگاد

44601026 

 و

44602144 

 آقای زارع

18808856448 

خ آزادی، روبروی ایستگاه 

قریب، ساختمان کاوه، 

 44، طبقه اول، واحدBبلوک

44601026 



 اضطراری توجه شود فقط در شرایط عدم پاسخگویی شماره ثابت شرکت با این شماره تماس حاصل شود.همراه در خصوص شماره تلفن 

 

دارای  مشخصات شرکت های نمایندگی تجهیزات پزشکی-1جدول شماره ادامه 

 گارانتی یا خدمات پس از فروش

 

 

 

 عنوان تجهیزات پزشکی
نام شرکت نمایندگی و 

 شخص هماهنگ کننده

شماره تلفن 

 شرکت

شماره تلفن همراه 

 اضطراری
 شماره تلفکس آدرس شرکت

ت 
زا

هی
تج

ی
اه

شگ
مای
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 KENZOاتوآناالیزر 
شرکت پیشرو پژوهان 

 خانم کاظمی -فردا

55606228 

 و

55604546 

 مهندس قائمیآقای 

18808014214 

خ مطهری، خ ترکمنستان، 

، طبقه 8کوچه نارنج، پالک 

 4، واحد 6

55606228 

 MINDRAYاتوآناالیزر 

  BS200 مدل

ابتدا درخواست تعمیر به 

فکس نیماپویش شرکت 

 شود

 شرکت نیما پویش

 

6-00814161 

 و

8-00814126 

- 
خ دکتر شریعتی، خ ظفر، 

 68پالک 

00008568 

 و

00814160 

 Nihanسل کانتر 

Kohden مدل آلفا 

ابتدا درخواست تعمیر به 

فکس  نیماپویش شرکت

 شود

 شرکت نیما پویش

6-00814161 

 و

8-00814126 

 شرکت آژند آزما

خانم احسانی یا 

 خانم سامی

22856485 

خ دکتر شریعتی، خ ظفر، 

 68پالک 

00008568 

 و

00814160 

 اتوکالو آزمایشگاهی
دیان  شرکت کاووش

 آزما
22811610 - 

نارمک، خ تهران نو، 

ایستگاه شهید آیت، خ دین 

 24محمدی، پالک 

22812816 

 OPTIKAمیکروسکوپ 

 B-192مدل 

 -شرکت پارس ژن پویا

 آقای کاکاوند

55668808 

 و

8-55108156 

 و

55688882 

 

- 

خ کارگر شمالی،روبروی 

دانشکده اقتصاد، پالک 

 00، واحد 8568

55104616 

 سانتریفیوژ و فور

 پارس آزما

 -شرکت پارس آزما

 خانم ابراهیمی و 

 خانم تیموری

55261008 

 و

55286866 

 خانم خانی

16868460558 

خ بهشتی، بین پاکستان و 

، طبقه 088مدرس، پالک 

 6دوم، واحد 

55260688 

آناالیزر سدیمان مدل 
SEDIMEX 

شرکت پارسیان طب 

آقای مهندس  -زمان

دکتر  قدیمیان و خانم

استوار و آقای مهندس 

 مَلحَمی

22454810 

 و

22488002 

 و

22450188 

آقای مهندس 

 قدیمیان

18806116458 

خ سعدی شمالی، خ 

، 066برادران قائدی، پالک 

 8واحد 

22488880 

ترازوی آزمایشگاهی 
PRECISA 

شرکت بهین پایا 

 آقای رضاپور -تجهیز
8-55866664 18805088858 

از ، باالتر خ خرمشهر

 60پالک  بهشتی،
55248181 

 Daihanشیکر لوله مارک 

 VM-10مدل 
 -شرکت کاویان پژوه

 آقای کماالن
6-00558668 

 آقای کماالن

18180008680 

بلوار میرداماد، میدان کتابی، 

 65خ گل نبی غربی، پالک 
00558668 



 اضطراری توجه شود فقط در شرایط عدم پاسخگویی شماره ثابت شرکت با این شماره تماس حاصل شود.همراه در خصوص شماره تلفن 

 

یا گارانتی تعمیرات تجهیزات پزشکی فاقد مشخصات شرکت های -2جدول شماره 

 خدمات پس از فروش

 

  

 عنوان تجهیزات پزشکی
نام شرکت نمایندگی و 

 شخص هماهنگ کننده

شماره تلفن 

 شرکت

شماره تلفن همراه 

 اضطراری
 شماره تلفکس آدرس شرکت

 تجهیزات پزشکی عمومی

)ترالی، تخت، فشارسنج، 

 ترازو، فور،...(
به غیر از تجهیزات جدول 

 8شماره 

 -شرکت کیمیا طب سهند

 مهندس قناتیآقای 

44842280 

 و

44811888 

)ریاست آقای 

 هاشمی(

 آقای مهندس قناتی

18686662568 

 و

18816806108 

خ توحید، پایین تر از میدان 

توحید، بن بست نادر، 

 ، طبقه دوم86پالک

44840468 

تجهیزات آزمایشگاهی و 

 تجهیزات پزشکی عمومی

)ترالی، تخت، فشارسنج، 

 ترازو، فور،...(
تجهیزات جدول  به غیر از

 8شماره 

  -محقق آزما تجهیزشرکت 

55842886 

 و

55826641 

 و

55826681 

 آقای مهدیان

18800688104 

جمالزاده جنوبی، نرسیده  خ

به خ کلهر، خ بهزاد، 

 8، واحد 80پالک

55148188 

 دندانپزشکی تجهیزات
به غیر از تجهیزات جدول 

 8شماره 

 -شرکت رهپویان طب

 آقای مهندس پایدار
66568250 

 آقای پایدار

18804886886 

 و

18668655855 

 و

18816466445 

 متعاقباً اعالم می شود
 متعاقباً اعالم

 می شود 

 دندانپزشکی تجهیزات
به غیر از تجهیزات جدول 

 8شماره 

 -شرکت آفتاب طب امید

 آقای بُرندگی

44815666 

 و

44828848 

 آقای برندگی

18804810884 

خ آزادی، خ زارع، پالک 

 8، واحد 61

44815666 

 



 اضطراری توجه شود فقط در شرایط عدم پاسخگویی شماره ثابت شرکت با این شماره تماس حاصل شود.همراه در خصوص شماره تلفن 

 

 شارژ کپسول اکسیژنمشخصات شرکت های -3جدول شماره 

 

 

 تلفن آدرس نام شرکت شارژ اکسیژن ردیف

8 
 شرکت هفت مهر سبز

)پخش انحصاری اکسیژن 

 اورژانس تهران(

طبقه -6واحد  -4پالک  -کوچه گل -میدان زهره -خ توالیی -نازی آباد

 آقای نهاوندی -دوم

88144848 

18686888245 

18688888216 

 آقای کالنتری-جنب بانک ملی اسوه-42شهریور پالک  82خ -شاد آباد اخوان کالنتری  0
44514482 

44581868 

 اکسیژن امیر 6
 -نبش کوچه اخالقی -ی انقالبخ کمیل بعد از پل نواب مقابل فرهنگسرا

 آقای سعیدی -812پالک 

44568062 

44564856 

 44581828 آقای مهدوی -054متری سوم پالک  88شهریور بعد از  82 -بادشاد آ اکسیژن ارس 6


