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معرفی رشکت

فرازمهر اصفهان

شــرکت تولیــدی صنعتــی فرازمهــر اصفهــان بــه عنــوان یکــی ازقدیمــی تریــن شــرکتهای تولیدکننــده تجهیــزات 
ــد  ــدا از تولی ــرد . ابت ــاز ک ــد Dentine آغ ــام برن ــا ن ــود را ب ــت خ ــال 1369 فعالی ــران در س ــکی ای دندانپزش
ــت  ــوکالو، الی ــی، ات ــت صندل ــا یونی ــد از آن ب ــال ( و بع ــولی دیجیت ــولی . کپس ــور)دوکاره .پودری.کپس آمالگامات
ــزرگ  ــه ســه بخــش ب ــا تبدیــل شــرکت ب ــه فعالیــت خــود ادامــه داد. از ســال 1395 ب کیــور، اولتراســونیک و.... ب

ــت . ــر برداش ــروش بهت ــس از ف ــات پ ــه خدم ــوع و ارائ ــاد تن ــت، ایج ــود کیفی ــت بهب ــری در جه گام دیگ
شــرکت تولیــدی صنعتــی فرازمهــر بــا نــام تجــاری Dentine بــا تمرکــز بــر روی تولید یونیــت صندلی 

همــگام بــا تکنولــوژی وطراحــی روز دنیــا بــا پیشــرفت در کیفیــت و ایجــاد تنوع در ســبد 
کاالی خــود توانمنــدی خــود را در جلــب رضایــت جامعه دندانپزشــکی 

ایــران و کشــورهای همســایه ثابــت نمــوده اســت.

 605SG یونیت کاوو مدل 

تولید از سال 1378 تا 1385

705S مدل FX1020 یونیت 

تولید از سال 1384 تا 1395
705T- مدل FX1020 یونیت

89  تولید از سال 89 تا 96 

  505S40 یونیت پرستو مدل
تولید از سال 94 تا اکنون 

   402s یونیت قاصدک مدل

تولید از سال 98 تا اکنون 

  505S یونیت پرستو مدل
تولید از سال 94 تا اکنون 



ارگنومی
انعطاف پذیری 
زیبایی

FX 1020

 پرستویونیت



فرمان های اصلی 
دستگاه

یک انتخاب ایده آل برای راحتی شما
به  زیبایی منحصر  و  پذیری  انعطاف  ارگونومی،  پرستو؛  یونیت مدل 

به  قادر  را  شما  و  دهد  می  ارائه  نظیر  بی  های  آپشن  همراه  به  را  فردی 
سفارش تجیزات مناسب با نیازهایتان می نماید.

Ideal choice for your convince 
Parasto Unit is ergonomics, flexible and beautiful with unprecedented options. 

You are able to have equipment order based on your needs.
 

5- پشت سری زیبا قابل تنظیم در جهات مختلف.
5-Multi motion headrest can be adjust in every side.

6-مخزن اضطراری جهت تامین آب قسمت تابلت هنگام 
قطع آب یا استفاده از آب مقطر یا سرم فیزیولوژی در 

مواقع حساس.
6-Emergency water tank to supply tablet water 
when cutting off water or using distilled water 
and serum in critical situation.

7- دارای سینی کامال افقی.
7-Horizontal tray.
8- طراحی ارگونومی شاسی جهت نزدیکی بیشتر پزشک 
به بیمار که باعث عدم کشیدگی در ستون فقرات و گردن 

می گردد.
8-Chassis designed ergonomically for approaching 
doctor to patient without starching the spine and 
neck

)Down Position( .....1-زیروپوزیشن
)Up(......................................... 2-باال 

)Shock Position(..3- شوک پوزیشن 
)Right( ..............................4- راست 
)Lamp(.............................. 5- المپ

)Left(............................ 6- چپ 
 )Krashwar( ............7- کراشوار 
 )Curing light(....8- الیت کیور 
)Down(..................... 9-  پایین 
)Scaler(................. 10- اسکیلر 

)Filling Glass(............ 11- لیوان پرکن
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1-کیبرد با طراحی ساده و زیبا
1-Beauty and simple designing keyboard

2- کنترل پنل ساده و کارآمد مجهز به شیر تنظیم آب و 
هوای توربین و هندپیس نشانگر قدرت توربین و هندپیس

2-Setting in simple and efficient, is equipped with air 
and water regulator turbines and hand pieces, that is 
power indicator turbines and hand pieces

3- طراحی ارگونومی تشک و پشتی صندلی ها، بدون درز 
جهت کنترل عفونت و قابلیت ضد عفونی بهتر

3-Ergonomic design with mattress and headrest 
seamless to control infection and capability to 
decontaminate better as well as patient comfort

4- امکان انتخاب دو نوع چراغ با کارایی باال و نور سرِد متمرکز
4-Selecting two types of different lamps with high 
efficiency and cold light intensive

56
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شیلنگ اینسترومنت ها از زیر است و تابلت فضای 
وسیعی برای دسترسی آسان دندانپزشک دارد.

Hose instruments in down mounted with 
ample space to easy access.

شیلنگ اینسترومنت ها از باالی تابلت , بدون کشش 
دارای پنج مرحله قفل و طراحی بسیار زیبا

Hose instruments in top mounted, Five steps key
Without stretching, Beautiful

شیلنگ اینسترومنت ها از باالی تابلت و بدون کشش
Hose instruments in top mounted without 
stretching easy to access.

-کراشوار سرامیکی قابل ضدعفونی با هر نوع مواد ضدعفونی کننده با قابلیت چرخش 90 درجه
- لوله شستشوی کراشوار با امکان جدا شدن و حرکت چرخشی

- دارای صافی ضد زنگ و قابلیت نگهداری اجسام درشت و آمالگام
- لوله آب لیوان متحرک و قابل جداشدن و ضدعفونی

-Ceramic Krashwar capability to sterilize with any disinfectant 
-Krashwar washing tube able to separate and rotate
-With stainless filter, capability to hold large objects and amalgam
-Tube of glass is movable, detachable and disinfected

    یک یونیت 
     سه مدل 

   تابلت 

TheUnit 
       withThree Type 

Of Tablet

 تابلــت یونیـت 
در   FX1020 پرســتو 
هــای  پیکربنــدی  بــا  مــدل  ســه 

انعطــاف پذیــر نــه تنهــا بــر نیــاز هــای 

اســت  منطبــق  درمــان  روش  در  شــا  فــردی 

ــد. ــز دارا میباش ــی را نی ــرات احتال ــت تغیی ــه قابلی بلک

FX1020 )PARASTOO( Farazmehr with three 
different tables and flexible options is adopt to 
treatment method in your individual needs.

Also, the changes are possible.

 تابلت مدل

T10

 تابلت مدل

S10

 تابلت مدل

S40

نورهالوژن 
- نور سرد و زرد متمرکز و حداکثر نوردهی 

 25000 لوکس
- با قابلیت تنظیم دستی شدت نور

 - حرکت 360 درجه کلگی 
- امکان اتوکالو طلق و ضدعفونی دستگیره

Halogen Lamp 
Equipped with cold and yellow light 
intensive and Maximum amount of light 
is 25000LUX
manually changed Light intensity   
Flexibility of 360 lead light 
Capability to sterilize Detachable handle.

تابلت منشی
- مجهز به ساکشن آبی و سیستم عدم 

برگشت آب به دهان بیمار - قابلیت نصب 
ساکشن جراحی و اتصال سیستم ساکشن 

مرکزی 
- سر ساکشن بزاق کش مجهز به هد 

 سیلیکونی با قابلیت جدا نمودن و اتوکالو

-With water suction, failure to 
return water to mouth of patient 
-Installation surgical suction and 
Connectivity to central 
-Suction head is equipped with 
silicone head. capability to separate 
and sterile

 LEDنور
-  نور طبیعی با شدت حداکثر 3200 لوکس
- مجهز به سیستم کنترل کلیدی و سنسوری 

- دستگیره با قابلیت ضدعفونی 

LED Light
Equipped with natural light with 
maximum intensity to 32000LUX
Double control system )sensor and 
switch(
Detachable handle for sterilizing.



 پشتی صندلی پهن

پشتی صندلی باریک

نقشه فضای مورد نیاز یونیت های فرازمهر

910
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 یونیت    
   پرستو مدل

یونیت 
پرستو مدل

 دارای 4 شیلنگ
و کویترون
LEDچراغ
پشتی پهن
پدال چندکاره

دارای 4 شیلنگ 
 و کویترون

چراغ هالوژن 
 پشتی پهن
پدال ساده

505 T10 505 S10
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 یونیت    
   پرستو مدل

یونیت 
پرستو مدل

تابلت دارای 4 
 شیلنگ از باال 
چراغ هالوژن
 پشتی پهن
پدال ساده

تابلت دارای 4 
 شیلنگ و از پایین

 LED چراغ
 پشتی پهن
پدال ساده

405 T10 405 S10
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 یونیت    
   پرستو مدل

یونیت 
پرستو مدل

تابلت دارای 4 
 شیلنگ قفل دار
چراغ هالوژن
 پشتی پهن
پدال ساده

تابلت دارای 5 
 شیلنگ قفل دار

چراغ هالوژن 
 پشتی پهن
پدال ساده

505 S40 405 S40
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 یونیت
پرستو مدل

505 S40

 دارای 5 شیلنگ 
تابلت قفل دار

 LED چراغ
 پشتی پهن
پدال ساده

17



 کاربردی
اقتصادی 
مقرون به صرفه

FX 1020

یونیت
 قاصدک



فرمان های اصلی 
دستگاه

محصولی کاربردی و مقرون به صرفه
یونیت قاصدک با حفظ خصوصیات یونیت پرستو در قسمت صندلی و ساده سازی 

کراشوار، تابلت و تجهیزات جانبی به یونیت اقتصادی و با کیفیتی تبدیل شده است

Functional and Affordable Products
This unit preserves the characteristics of the PARASTOO unit at the chair 

part and by simplifying krashar, tablet and peripheral equipment 

becomes an economical and high quality unit
 

)Down Position( .....1-زیروپوزیشن
)Up(......................................... 2-باال 

)Shock Position(..3- شوک پوزیشن 
)Right( ..............................4- راست 
)Lamp(.............................. 5- المپ

)Left(............................ 6- چپ 
 )Krashwar( ............7- کراشوار 
 )Curing light(....8- الیت کیور 
)Down(..................... 9-  پایین 
)Scaler(................. 10- اسکیلر 

)Filling Glass(............ 11- لیوان پرکن

2

5

6

7

3

4

1
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1-کیبرد با طراحی ساده و زیبا
1-Beauty and simple designing keyboard.

2- کنترل پنل ساده و کارآمد مجهز به شیر تنظیم 
آب و هوای توربین و هندپیس نشانگر قدرت توربین 

و هندپیس
2-Setting in simple and efficient, is equipped with 
air and water regulator turbines and hand pieces, 
that is power indicator turbines and hand pieces

3-سینی کامال افقی
3-Horizontal tray.

4-  چراغ هالوژن با کارایی باال و نور سرِد متمرکز
4-Halogen lamps with high efficiency and cold 
light intensive

5- پشت سری زیبا قابل تنظیم در جهات مختلف.
5-Multi motion headrest can be adjust in every side.

6- طراحی ارگونومی تشک و پشتی صندلی ها، بدون درز 
جهت کنترل عفونت و قابلیت ضد عفونی بهتر

6-Ergonomic design with mattress and headrest 
seamless to control infection and capability to 
decontaminate better as well as patient comfort

7- طراحی ارگونومی شاسی جهت نزدیکی بیشتر پزشک به
بیمار که باعث عدم کشیدگی در ستون فقرات و گردن می گردد.
7-Chassis designed ergonomically for approaching 

doctor to patient without starching the spine and neck
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شیلنگ اینسترومنت ها از زیر است و تابلت فضای 
وسیعی برای دسترسی آسان دندانپزشک دارد.

Hose instruments in down mounted with 

ample space to easy access.

شیلنگ اینسترومنت ها از باالی تابلت و بدون کشش
Hose instruments in top mounted without 

stretching easy to access.

- قسمت آبریز کراشوار از جنس سرامیک با قابلیت ضدعفونی با هر نوع مواد ضدعفونی کننده با 
قابلیت چرخش 180 درجه

- لوله شستشوی کراشوار با امکان جدا شدن و حرکت چرخشی
- دارای صافی ضد زنگ و قابلیت نگهداری اجسام درشت و آمالگام

- لوله آب لیوان متحرک و قابل جداشدن و ضدعفونی
-Ceramic Krashwar capability to sterilize with any disinfectant 
-Krashwar washing tube able to separate and rotate
-With stainless filter, capability to hold large objects and amalgam
-Tube of glass is movable, detachable and disinfected

 تابلت مدل

T10

تابلت 
 مدل

S10

  یونیت 
         قاصدک 

 انتخاب ها

Ghasedak                      
Unit and  

    Option

ــت  ــت یونی تبل
صندلــی قاصــدک در دو 
ــدی ســاده  ــا پیکــر بن ــدل ب م
کــه امــکان افزایــش آپشــن در تابلت 

وجــود نــدارد نیازهــای شــما را در روش 
درمــان بــرآورده میکنــد.

FX1020 )GHASEDAK( Ghasedak 

unit tablet in two models with simple 

configuration, that is not possible to increase 

the option in tablet , meets your treatment 

needs.
نگاتوسکوپ )آپشنال(

 - با المپ LED کم مصرف با نور سفید 
- ابعاد صفحه نورانی 7*13 سانتیمتر

- جهت عکسهای پری اپیکال )تک 
دندان(

Optional Negatescope
 -with energy saving LED lamp with 
white light 
-dimensional of the illuminated screen 
is 7*13 cm 
-for periapical photos

تابلت منشی )آپشنال(
- مجهز به ساکشن آبی و سیستم عدم 

برگشت آب به دهان بیمار - قابلیت 
نصب ساکشن جراحی و اتصال سیستم 

ساکشن مرکزی 
- سر ساکشن بزاق کش مجهز به هد 

سیلیکونی با قابلیت جدا نمودن و 
اتوکالو

Assistant tablet
-With water suction, failure to return 
water to mouth of patient 
-Installation surgical suction and 
Connectivity to central 
-Suction head is equipped with 
silicone head. capability to separate 
and sterile

فوت کنرتل )آپشنال(
- این منطقه سوم کنترل صندلی هست 
که امکان کنترل پوزیشن پشتی به جلو 

و عقب و نشیمنگاه در جهت باال و پایین 
را فراهم میکند.

Optional foot control
The third part is chair control, which 
allows you to control the backing 
position to forward and backward 
an seating position to upward and 
downward.
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  یونیت 
قاصدک مدل   

یونیت 
قاصدک مدل

402 T10 402 S40

تابلت 3 شیلنگ
 از پایین

 چراغ هالوژن
پدال ساده

تابلت 3 شیلنگ
 از باال
 چراغ هالوژن
پدال ساده
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 ها
ت

ونی
گ ی

 رن
کد

 

صورتی روشن 202

Pa 04  کرم تیره
Pa 13  مشکی

Pa 15 صورتی

Pa 17 بنفشPa 18 آبی تیره

Pa 19 طوسی تیره

Pa 20 طالیی

Pa 24 سبز پزشکی 

Pa 26 نارنجی 212طوسی روشن

خردلی تیره 201

سفید 220

قهوه ای تیره 216

سبز سیبی 204 یاسی 206

خردلی روشن 213

قهوه ای روشن 217

صورتی 224

زرشکی 210

زرد روشن 222

Pa 03 آبی روشن

Pa 12 کرم روشن

Pa 07 رسمه ای

Pa 25  طوسی

ت ها فرازمهر
تنوع رنگی یونی
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 خط رنگ
الکترواستاتیک قطعات

خط مونتاژ یونیت
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 فروش و خدمات پس از 
 ایزوها و گواهینامهفروش گسترده

 فرازمهر اصفهان

32
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جهت بازبینی
 

 استودیو لحظه نگاری

34

 همکاری و تجهیز مراکز درمانی 
و آموزشی در سراسر کشور


