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نماینده کمیته فنی تجهیزات پزشکی :آقای قاسم آبخضر
2

با ثبت کاالی محیط شستشو و جداسازی اسپرم با روش مستقل شرکت نوآوری موافقت شد.

4

با ثبت کاالی پزشکی ستون سقفی به روش تولید مستقل شرکت دلتا موافقت شد.

3

با ثبت کاالی پزشکی چراغ اتاق عمل به روش تولید مونتاژ  Dr-machآلمان شرکت مدیسا موافقت شد.

2

با ثبت دستگاه تصفیه و ضدعفونی هوا شرکت پویان موافقت شد.

9

با توجه به پیشنهاد اداره تولید و با صدور پروانه با مدت سه سال برای تولید موافقت شد.

6

با برنماه عملیاتی تولید تشک مواج  Nova-careآلمان با شرکت بنیان درمان در طی یکسال موافقت شد.

7

با پیشنهاد دو دستورالعمل و الزامات درخصوص صافی دیالیز اداره تولید موافقت شد.

8

با انتقال تکنولوژی کیتهای تشخیص طبی از کمپانی پرستیژ انگلیس بدلیل عدم استفاده آنها در کشور
انگلیس موافقت نشد.

5

با انتقال تکنولوژی کیتهای تشخیص طبی از کمپانی پرستیژ  PIOLABاتریش بدلیل تولید داخل باکیفیت
بهتر موافقت نشد.

21

با واردات  46هزار رول باندگچی شرکت هاللطب ایرانیان موافقت نشد.

22

با تولید کیسه ساکشن یکبار مصرف شرکت پویاطب ذکریا موافقت شد.

 24با ثبت کاالی پزشکی جهت تمدید پروانه ساخت رادیوگرافی آنولوگ شرکت شیماپرتو موافقت نشد.
 23با مونتاژ ماشین بیهوشی  Meddecبلژیک دستگاههای  Highendشرکت احیا درمان پیشرفته موافقت شد.
 22با ورود نخ جراحی  4تا  9صفر از کشورهای  G3و  G4کال مخالفت شد و تنها تاپ برندهای مشخص شده G1
و  G2در سایزهای باال مجوز ورود دارند.
 29با ورود لنزهای داخل چشمی کمپانی بدلیل تولید داخل مخالفت شد.
26

علیرغم تقاضای اتحادیه صنف و تهیه و توزیع دندانپزشکی درخصوص اجازه ورود یونیت دندانپزشکی
مخالفت شد و قرار شد تنها از ماده  % 21تاپ برند به تعداد معین جهت موارد خاص از جمله جانبازان ،مجوز
ورود داده شود.

 27در خصوص رادیولوژی آنالوگ باتوجه به درخواستهای مختلف و حمایت از تولید دستگاههای دیجیتال
بررسی بیشتر بخش تولید و واردات و نماینده صنعت انجام و نتیجه به کمیته ارائه شود.

