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سازمان غذا و دارو
اتوماسیون اداری متمرکز

اداره کل تجهیزات پزشکی

معاون محترم غذا و دارو دانشگاه های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی سراسر کشور 

موضوع :پروانه ساخت مونتاژ و  OBLتجهیزات پزشکی

سالم علیکم؛

احتراما، با توجه به سیاستهای این اداره کل در راستای حمایت از تولید مستقل تجهیزات پزشکی بدینوسیله به استحضار می

رساند پروانه ساخت دستگاههای تولید شده جدول پیوست با روش های  OBL ، CKD ،SKD و Integration فقط تا تاریخ ٩٤/٦/٣١ 

اعتبار داشته و تولیدکنندگان مذکور از تاریخ فوق االشاره مجوز مونتاژ یا مجوز OBL دریافت می نمایند.
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نام وسیله پزشکی ردیف
فتوتراپی ، بیلی روبین متر ١

انکوباتورنوزاد ۲
گرم کننده بیمار، نوزاد، تابشی، متحرک ٣

اکسیمترها ، پالس/ کپنوگراف ٤
مانیتورهای عالئم حیاتی ، بدساید/سانترال/پرتابل ۵

ساکشن اورژانس/جراحی/سانترال ٦
الکتروانسفالوگراف ها ۷

۸ انواع سیستم های استریلیزاسیون
انواع سیستم های شستشو کننده ٩

١۰ انواع سیستم های رادیوگرافی/فلوروسکوپی
١١ انواع دوربین ها، گاما

انواع سیستم های اسکن ، مقطع نگاری تابش تک فوتون ١۲
کرایو سرجیکال/عمومی ١٣

انواع الکتروسرجری ١٤
انواع الکتروکوتر ١۵

آناالیزر های PH و گاز خون، درون عروقی، بیوشیمی ١٦
مانیتورهای جنین/فشار  ١۷
انواع الکتروکاردیوگراف  ١۸

انواع الکتروشوک ١٩
انواع چراغ اتاق عمل ۲۰

انواع دستگاههای بیهوشی و تنفسی ۲١
انواع تشک مواج ۲۲

پمپ سرنگ ۲٣
پمپ سرم ۲٤

دستگاه هوای فشرده مدیکال ۲۵
اکسیژن ساز بیمارستانی ۲٦

تست ورزش ۲۷
دستگاه بازتوانی طبی ۲۸

هولتر مانیتور ۲٩
تردمیل ٣۰

تله هولتر مانیتور ٣١
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