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با توجه به درخواست وزارت صنعت و معدن فهرست اقالمی که در داخل کشور تولید و ورود آنها
ممنوع می باشد جهت هماهنگی های الزم به آن اداره محترم اعالم گردد.

موافقت اصولی تولید لوله های خالء به روش  OBLدر سایز  51*533برای شرکت آوا پزشک

موافقت گردید.

موافقت اصولی تولید تشک مواج بصورت  SKDشرکت مدار سالمت مصوب شد.
با موافقت اصولی شرکت مژده شیمی در خصوص تولید سفارشی پروتز لگن و زانو و استنت قلبی و
از این قبیل تولید مخالفت گردید.
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پروانه ساخت رادیوگرافی تک دندان  CSNایتالیا بصورت  SKDمورد تایید قرار گرفت.
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دستگاههای کنترل گازهای طبی و اکسیژن وسیله پزشکی شناخته نشد.
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سیستم فیلتراسیون و رطوبت گیر هوای مدیکال که شرکت توان جم تولید نموده است بعنوان

وسیله پزشکی مورد تایید قرار گرفت.
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مونتاژ دستگاه سونوگرافی چینی شرکت ارکان تارا تجارت بصورت  SKDمورد تایید قرار نگرفت.
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مجوز بررسی تریال کلینیکال  CIPپروتز شیخ دوستان نیک مورد تایید قرار گرفت.

 53تولید ماسک الرنژیال شرکت مهر اعجاز بصورت  SKDو  CKDمورد تایید قرار گرفت.
 55مجوز ورود سرسوزن دندانپزشکی از کمپانی  BIODENTکره بدلیل تولید مشابه مخالفت گردید.
 52مجوز ورود سرسوزن دندانپزشکی کمپانی  SPIDENTبدلیل تولید مشابه مخالفت گردید.
 50ورود فایل دندانپزشکی چینی بدلیل تولید داخل و عدم کیفیت مخالفت گردید.
 54سر سوزن دندانپزشکی  CK DETOLو  INSURMENTفنالندی بدلیل تولید داخل مخالفت گردید.
ورود نخ های جراحی از کشورهای ترکیه ،چین و هند که قبال سابقه ورود داشتند و مهلت آنها پایان
 51شهریور  31بوده و درخواست مجدد جهت تکمیل محصوالت خود را داشتند ،بدلیل تولید داخل
مخالفت گردید.
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ورود اقالم کمک ارتوپدی و گن های بعد از جراحی که در گروه  T1قرار دارند در صورتی که هر
کدام که در داخل تولید می شوند مخالفت گردید.
درخواست ورود مانیتور عالئم حیاتی با پارامترهای فیزیولوژیکی برای اطفال و نوزادان و کارتریج

 57هایی که در داخل از آن استفاده ننموده اند از  53درصد سهمیه تاپ برند از کمپانی فیلیپس امریکا
موافقت گردید.

 58با درخواست ورود اقالم کمک ارتوپدی کمپانی  GIBAUDفرانسه بدلیل تولید داخل مخالفت گردید.
 53با درخواست ورود لوازم مصرفی ارولوژی کمپانی  BIORADهند بدلیل تولید داخل مخالفت گردید.

