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 14/08/96 گردد.یشماره دار نیست، وسیله پزشکی محسوب نم CEیا  FDAبا توجه به آنکه مشمول کد ضابطه  کیت های تعیین هویت 1

 *تستر مانیتور عالیم حیاتی 2
 .گرددمحسوب می پزشکی مصداق وسیله کمیته هایمطابقت با شاخص به مشروط

 گردد()به صورت موردی و بر اساس مشخصات کاال بررسی می

09/02/97 

 09/02/97 گردد.یشماره دار نیست، وسیله پزشکی محسوب نم CEیا  FDAبا توجه به آنکه مشمول کد ضابطه  لباس بارداری ضد امواج غیریونیزان 3

 09/02/97 مشمول بررسی در اداره کل تجهیزات پزشکی می باشد.با توجه به تعریف وسیله پزشکی،  قطعات یدکی، قطعات ساخت دستگاه 4

 14/08/96 .گرددوسیله پزشکی محسوب میبا توجه به تعریف،  جوراب واریس و آنتی آمبولی 5

 14/08/96 گردد.وسیله پزشکی محسوب می با توجه به تعریف، دستگاه الکتروسرجری پالسما 6

 14/08/96 گردد.یار نیست، وسیله پزشکی محسوب نمشماره د CEیا  FDAبا توجه به آنکه مشمول کد ضابطه  هود المینار میکروبی و شیمیایی 7

 30/08/96 .گرددوسیله پزشکی محسوب میبا توجه به تعریف،  کابین خشک کننده آندوسکوپی 8

 30/08/96 .گرددوسیله پزشکی محسوب میبا توجه به تعریف،  تجهیزات مزوتراپی و مزوگان 9

10 
  Skin Grinderدستگاه 

مرده از الیه شاخی  )ابزار جداسازی پوست

 اپیدرم(

 گردد.یشماره دار نیست، وسیله پزشکی محسوب نم CEیا  FDAبا توجه به آنکه مشمول کد ضابطه 

30/08/96 

 30/08/96 گردد.یشماره دار نیست، وسیله پزشکی محسوب نم CEیا  FDAبا توجه به آنکه مشمول کد ضابطه  دستگاه خردکن ظروف کاغذی 11

 30/08/96 گردد.یشماره دار نیست، وسیله پزشکی محسوب نم CEیا  FDAبا توجه به آنکه مشمول کد ضابطه  ننده بلعژل روان ک 12

 29/11/96 گردد.وسیله پزشکی محسوب می 886.5844به شماره  FDAبا توجه به ضابطه  *عینک طبی و عدسی عینک 13

 29/11/96 گردد.وسیله پزشکی محسوب می 886.5850به شماره  FDAبا توجه به ضابطه  *عینک آفتابی 14

 29/11/96 گردد.وسیله پزشکی محسوب می 886.4750به شماره  FDAبا توجه به ضابطه  عینک )شیلد( محافظ چشم 15

16 
ردیاب چشمی جهت ضبط، پردازش و انتقال 

 اطالعات بصری 
 گردد.یه پزشکی محسوب نمشماره دار نیست، وسیل CEیا  FDAبا توجه به آنکه مشمول کد ضابطه 

05/09/96 

 05/09/96 .گرددوسیله پزشکی محسوب میبا توجه به تعریف،  دستگاه حرکت نگار مفاصل 17

 05/09/96 .گرددوسیله پزشکی محسوب میبا توجه به تعریف،  یونیت چشم پزشکی 18

 05/09/96 .گرددی محسوب میوسیله پزشکبا توجه به تعریف،  پانسمان های پلیمری حاوی داروی گیاهی 19

20 
دستگاه رطوبت دهی و اکسیژن رسانی با 

 درجه پزشکی
 .گرددوسیله پزشکی محسوب میبا توجه به تعریف، 

05/09/96 

21 
و محور عدسی  قدرتلنزومتر )جهت تعیین 

 چشم(
 .گرددوسیله پزشکی محسوب میبا توجه به تعریف، 

12/09/96 
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22 
و ناخالصی  لنز چکر )جهت تشخیص خراش

 عدسی دستگاه(
 گردد.یشماره دار نیست، وسیله پزشکی محسوب نم CEیا  FDAبا توجه به آنکه مشمول کد ضابطه 

05/09/96 

 19/09/96 .گرددوسیله پزشکی محسوب میبا توجه به تعریف،  آالرم گازهای طبی 23

 19/09/96 .گرددوسیله پزشکی محسوب می 880.5680ماره به ش FDAبا توجه به ضابطه  نگهدارنده نوزاد )تشک گراف نوزاد(  24

25 
 سیستم ردیاب بیمار

گیرنده بی  -)سامانه ردیابی مبتنی بر فرستنده

 سیم(

 گردد.یشماره دار نیست، وسیله پزشکی محسوب نم CEیا  FDAبا توجه به آنکه مشمول کد ضابطه 

19/09/96 

 19/09/96 گردد.یشماره دار نیست، وسیله پزشکی محسوب نم CEیا  FDAبا توجه به آنکه مشمول کد ضابطه  داستریل کننده و خشک کننده بطری شیر نوزا 26

 16/11/96 گردد.وسیله پزشکی محسوب می 864.9050 به شماره FDAبا توجه به ضابطه  اندیکاتور دمای کیسه خون 27

 10/10/96 گردد.ه پزشکی محسوب میوسیل FDAبا توجه به ضابطه  قرص تمیز کننده دندان مصنوعی 28

 10/10/96 گردد.یشماره دار نیست، وسیله پزشکی محسوب نم CEیا  FDAبا توجه به آنکه مشمول کد ضابطه  فرکانسی()شیلد محافظ امواج رادیو RFشیلد  29

 10/10/96 گردد.ی، وسیله پزشکی محسوب نمشماره دار نیست CEیا  FDAبا توجه به آنکه مشمول کد ضابطه  دستگاه استریل کننده مسواک 30

31 
فیلتر گرد و غبار داخل بینی/ فیلتر آلرژی 

 داخل بینی
 گردد.وسیله پزشکی محسوب می N95به شرط دارا بودن شرایط ماسک 

29/11/96 

 وسایل ضد خروپف 32
زشکی وسیله پ 872.5570 به شماره FDAبه شرط قرارگیری در مجرای دهان با توجه به ضابطه 

 گردد.محسوب می
29/11/96 

 کیت تشخیص جنسیت جنین 33
های مرتبط تحت عنوان کیت پیش تشخیص بیماری با حیطه کاربرد کمک به تشخیص بیماریصرفأ 

 گردد.وسیله پزشکی محسوب می IVDو با برچسب و الزامات   CAHو  X Linkedبه جنسیت نظیر 

02/10/97 

 10/10/96 گردد.وسیله پزشکی محسوب می FDAابطه با توجه به ض خنک پوش بیمار 34

 10/10/96 گردد.شماره دار وسیله پزشکی محسوب می CEبا توجه به شمولیت  بیهوشی ( ماشینscavenging) اسکونجینگ 35

 17/10/96 .گرددبا توجه به تعریف، وسیله پزشکی محسوب می میکروموتور برداشت مو 36

 17/10/96 .گرددوسیله پزشکی محسوب میبا توجه به تعریف،  (Breast Lightچراغ معاینه سینه ) 37

38 
 تست تنفس الکل

 )استفاده در خدمات پلیسی(
 گردد.یشماره دار نیست، وسیله پزشکی محسوب نم CEیا  FDAبا توجه به آنکه مشمول کد ضابطه 

17/10/96 

 17/10/96 گردد.یشماره دار نیست، وسیله پزشکی محسوب نم CEیا  FDAمشمول کد ضابطه با توجه به آنکه  )بطور جداگانه(لگن ترالی آندوسکوپ  39

 24/10/96 اشد.ی می بمشمول بررسی در اداره کل تجهیزات پزشک ،سابقه بررسی در این اداره کلبا توجه به  محلول شستشوی کووت دستگاه اتوآناالیزر 

 24/10/96 گردد.یشماره دار نیست، وسیله پزشکی محسوب نم CEیا  FDAمول کد ضابطه با توجه به آنکه مش لباس ایزوله بیولوژیک 40
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41 
دستگاه ضدعفونی کننده هوا و محیط 

 بیمارستانی

وب وسیله پزشکی محس با توجه به تعریف تجهیزات پزشکی و سابقه بررسی در این اداره کل

 .گرددمی
24/10/96 

 یمارستانی دستگاه تصفیه و فیلتراسیون هوای ب 42
وب وسیله پزشکی محس با توجه به تعریف تجهیزات پزشکی و سابقه بررسی در این اداره کل

 .گرددمی

24/10/96 

08/12/96 

43 
دستگاه تصفیه و فیلتراسیون هوای 

 بیمارستانیغیر
 گردد.یشماره دار نیست، وسیله پزشکی محسوب نم CEیا  FDAبا توجه به آنکه مشمول کد ضابطه 

08/12/96 

44 
دستگاه ضدعفونی، تصفیه و فیلتراسیون آب 

 بیمارستانی

وب وسیله پزشکی محس با توجه به تعریف تجهیزات پزشکی و سابقه بررسی در این اداره کل

 .گرددمی

24/10/96 

45 
دستگاه ضدعفونی، تصفیه و فیلتراسیون آب 

 غیر بیمارستانی
 گردد.یره دار نیست، وسیله پزشکی محسوب نمشما CEیا  FDAبا توجه به آنکه مشمول کد ضابطه 

24/10/96 

 16/11/96 گردد.با توجه به تعریف، وسیله پزشکی محسوب می دستگاه کنترل هوشمند فشار لوله تراشه 46

 24/10/96 دد.گریشماره دار نیست، وسیله پزشکی محسوب نم CEیا  FDAبا توجه به آنکه مشمول کد ضابطه  چسب محافظ میخچه/ چسب ورزشی 47

 24/10/96 در حوزه فعالیت اداره آرایشی و بهداشتی سازمان غذا و دارو قرار دارد. تمیز کننده خانگی گوش 48

49 
 دستگاه ثبت سیگنالهای حیاتی 

 )دیتا الگر(
 بالینی وسیله پزشکی نمی باشد. استفاده بدون و تحقیقاتی کاربرد حیطه با "صرفا

16/11/96 

 16/11/96 .گرددوسیله پزشکی محسوب میشماره دار  CEبا توجه شمولیت  صفحه نمایش آندوسکوپ کاور استریل 50

 16/11/96 .گرددوسیله پزشکی محسوب میشماره دار  CEبا توجه شمولیت  کاور استریل دوربین آندوسکوپ 51

 16/11/96 .گرددوسیله پزشکی محسوب میتشخیص باکتری،  به عنوان مصرفی دستگاه تست تنفسی 13فرآورده خوراکی اوره نشان دار با کربن  52

 16/11/96 گردد.یشماره دار نیست، وسیله پزشکی محسوب نم CEیا  FDAبا توجه به آنکه مشمول کد ضابطه  نگهدارنده ها و قفل های کانتینر اتوکالو 53

54 
محلول ضد درد و گرفتگی عضالت حاوی 

 گلیکول سالیسیالت
 اداره آرایشی و بهداشتی سازمان غذا و دارو قرار دارد. در حوزه فعالیت

29/11/96 

 29/11/96 شد.بر اساس سابقه بررسی موارد مشابه، مشمول بررسی در اداره کل تجهیزات پزشکی می با ایتجهیزات بی خطر ساز زباله پزشکی هسته 55

 29/11/96 .گرددوسیله پزشکی محسوب می 686.5470به شماره  FDAبا توجه به ضابطه  چمبر هایپربار اکسیژن 56

57 
( Breath Analyzerبینی الکترونیک )

 جهت تشخیص سرطان ریه
 گردد.با توجه به تعریف، وسیله پزشکی محسوب می

29/11/96 

58 
 دستگاه اوزن ژنراتور 

)جهت ضدعفونی وسایل پزشکی و هوای 

 عمل(اتاق

 ولی عملکرد آن مورد تایید نیست. رددگبا توجه به تعریف، وسیله پزشکی محسوب می

29/11/96 

 08/12/96 گردد.یشماره دار نیست، وسیله پزشکی محسوب نم CEیا  FDAبا توجه به آنکه مشمول کد ضابطه  چسب لیفت سینه 59
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 08/12/96 ت.ولی عملکرد آن مورد تایید نیس گرددبا توجه به تعریف، وسیله پزشکی محسوب می دستبند ضد تهوع 60

 آناالیزر گازهای طبی 61
حسوب وسیله پزشکی م FDA 510Kشماره دار و  CEبا توجه شمولیت با کاربرد بیهوشی و تنفسی 

 .گرددمی

08/12/96 

62 
اقالم آزمایشگاهی با کاربرد عمومی و فاقد 

 IVDبرچسب 
 .ستمعتبر ا 27/5/95مورخ  نیاز به مجوز این اداره کل ندارد و مصوبه قبلی کمیته فنی

08/12/96 

 08/12/96 گردد.یشماره دار نیست، وسیله پزشکی محسوب نم CEیا  FDAبا توجه به آنکه مشمول کد ضابطه  پد خودآزمایی سینه 63

 08/12/96 .گرددیشماره دار نیست، وسیله پزشکی محسوب نم CEیا  FDAبا توجه به آنکه مشمول کد ضابطه  دستگاه برش شیلد رادیوتراپی 64

 08/12/96 .گرددیشماره دار نیست، وسیله پزشکی محسوب نم CEیا  FDAبا توجه به آنکه مشمول کد ضابطه  سونای بخار همراه با اوزن 65

 08/12/96 ت.ولی عملکرد آن مورد تایید نیس گرددبا توجه به تعریف، وسیله پزشکی محسوب می لباس هشدار دهنده تب 65

 افشانه گاز اکسیژن 66
گردد یشماره دار نیست، وسیله پزشکی محسوب نم CEیا  FDAجه به آنکه مشمول کد ضابطه با تو

 در حوزه فعالیت اداره دارویی سازمان غذا و دارو می باشد.و بررسی آن 
08/12/96 

67 
مواد پالستینه )سیلیکون جایگزین مایعات 

 بافت های بدن(
 گردد.یدار نیست، وسیله پزشکی محسوب نم شماره CEیا  FDAبا توجه به آنکه مشمول کد ضابطه 

08/12/96 

68 
نرم افزار تشخیص ضایعه دهانه رحم در 

 تست پاپ اسمیر
 .گرددبا توجه به تعریف، وسیله پزشکی محسوب می

08/12/96 

 08/12/96 گردد.وسیله پزشکی محسوب می 880.5960به شماره  FDAبا توجه به ضابطه  شانه وکیوم ضد شپش 69

 08/12/96 به صورت موردی و بر اساس مشخصات کاال در کمیته مصداق  قابل بررسی است. ژل تسکین درد 70

 08/12/96 گردد.یشماره دار نیست، وسیله پزشکی محسوب نم CEیا  FDAبا توجه به آنکه مشمول کد ضابطه  آمبوالنس و بیمارستان صحرایی و سیار 71

72 
 دستگاه تولید امواج تتا 

 یطه کاربرد ایجاد آرامش()با ح
 .گرددبا توجه به تعریف، وسیله پزشکی محسوب می

08/12/96 

 03/10/96 .گرددوسیله پزشکی محسوب میبا توجه به تعریف،  *کیسه یا کمپرسور گرما/سرما 73

 03/10/96 .گرددوسیله پزشکی محسوب میبا توجه به تعریف،  *سیلندر و مخزن گاز طبی 74

 03/10/96 .گرددوسیله پزشکی محسوب میبا توجه به تعریف،  *ای امواج یونیزاندوزیمتره 75

76 
)به جز گان و  البسه بیمارستانی غیر استریل

 شان(

 27/03/97 گردد.یشماره دار نیست، وسیله پزشکی محسوب نم CEیا  FDAبا توجه به آنکه مشمول کد ضابطه 

 03/10/96 .گرددوسیله پزشکی محسوب میریف، با توجه به تع * HISو  PACSسیستم های  77

78 
محافظ های سربی )شیشه، روپوش. 

 *عینک،...(

 03/10/96 .گرددوسیله پزشکی محسوب میبا توجه به تعریف، 
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 17/10/96 گردد.وسیله پزشکی محسوب می 892.1950به شماره  FDAبا توجه به ضابطه  *فانتوم های رادیوگرافی / رادیوتراپی 79

80 
  *گازهای دستگاه پزشکی

 ، ...(MRI)گاز لیزراگزایمر، هلیوم 

 03/10/96 .گرددوسیله پزشکی محسوب میبا توجه به تعریف، 

 03/10/96 .گرددوسیله پزشکی محسوب میبا توجه به تعریف،  *انواع کاغذهای حرارتی پرینتر 81

82 *Prism bar  ،03/10/96 .دگردوسیله پزشکی محسوب میبا توجه به تعریف 

 03/10/96 .گرددوسیله پزشکی محسوب میبا توجه به تعریف،  *تریال فریم/ لنز 83

 03/10/96 .گرددوسیله پزشکی محسوب میبا توجه به تعریف،  *آبسالنگ 84

 03/10/96 .گرددوسیله پزشکی محسوب میبا توجه به تعریف،  *کمد خشک کننده آندوسکوپی 85

 03/10/96 .گرددوسیله پزشکی محسوب میبا توجه به تعریف،  *لگن شوی بیمار 86

 03/10/96 .گرددوسیله پزشکی محسوب میبا توجه به تعریف،  *ترازوی بیمار 87

 03/10/96 .گرددبر اساس سابقه بررسی در این اداره کل وسیله پزشکی محسوب می *قدسنج بیمار 88

 03/10/96 .گرددوسیله پزشکی محسوب میا توجه به تعریف، ب *تخته انتقال بیمار، کراچ، عصا، واکر 89

 03/10/96 .گرددوسیله پزشکی محسوب میبا توجه به تعریف،  *ولوباکس گازهای طبی 90

91 
وب وسیله پزشکی محس با توجه به تعریف تجهیزات پزشکی و سابقه بررسی در این اداره کل *فیلم و کاغذ بسته بندی استریل

 .گرددمی
14/08/96 

 03/10/96 .گرددوسیله پزشکی محسوب میبا توجه به تعریف،  *برس اسکراب 92

93 
وسایل تست و کالیبراسیون تجهیزات 

 *پزشکی

 . گرددمحسوب می پزشکی وسیله

 (مصداق کمیته های مطابقت با شاخص به مشروط)
14/08/96 

 05/09/96 .گرددوسیله پزشکی محسوب میبا توجه به تعریف،  کاله ایمنی عمل مفصل 94

95 
بادکش های موضعی بدن، پمپ مکش دستی 

 و لیوان های حجامت

 05/09/96 .گرددوسیله پزشکی محسوب میبا توجه به تعریف، 

96 
دستگاه کمک تشخیصی انحرافات استخوانی 

 و صافی کف پا

 05/09/96 .گرددوسیله پزشکی محسوب میبا توجه به تعریف، 

 14/08/96 .گرددوسیله پزشکی محسوب میبا توجه به تعریف،  ابزار لنزگذار و لنز بردار لنز تماسی 97

 14/08/96 .گرددوسیله پزشکی محسوب میبا توجه به تعریف،  تست تشخیص بویایی )کاغذی( 98

 03/10/96 گردد.محسوب نمیشماره دار نیست، وسیله پزشکی  CEیا  FDAبا توجه به آنکه مشمول کد ضابطه  بالش طبی 99

 03/10/96 گردد.یشماره دار نیست، وسیله پزشکی محسوب نم CEیا  FDAبا توجه به آنکه مشمول کد ضابطه  دستگاه دوخت حرارتی 100



   
 
 
 

 تشخيص مصادیق تجهيزات پزشکی كميته عمومی مصوبات 
 02/10/97آخرین به روزرسانی: تاریخ 

 تاریخ تصویب مصوبه كميته درخواستموضوع  ردیف
 

 
 

 

 

 (package sealer) 

 03/10/96 گردد.یسیله پزشکی محسوب نمشماره دار نیست، و CEیا  FDAبا توجه به آنکه مشمول کد ضابطه  دستگاه الصاق لیبل روی پک استریل 101

 03/10/96 گردد.یشماره دار نیست، وسیله پزشکی محسوب نم CEیا  FDAبا توجه به آنکه مشمول کد ضابطه  کارتریج و آمپول اتیلن اکساید 102

 03/10/96 گردد.یشماره دار نیست، وسیله پزشکی محسوب نم CEیا  FDAبا توجه به آنکه مشمول کد ضابطه  کاور گچ 103

 11/07/97 گردد.وسیله پزشکی محسوب می 892.1890به شماره  FDAبا توجه به ضابطه  *نگاتوسکوپ 104

 03/10/96 گردد.یشماره دار نیست، وسیله پزشکی محسوب نم CEیا  FDAبا توجه به آنکه مشمول کد ضابطه  چارت پروژکتور 105

 03/10/96 گردد.یشماره دار نیست، وسیله پزشکی محسوب نم CEیا  FDAمشمول کد ضابطه  با توجه به آنکه ترالی حمل دستگاه 106

 11/07/97 گردد.وسیله پزشکی محسوب می 886.1500به شماره  FDAبا توجه به ضابطه  *آینه پیشانی 107

108 
 *زیرانداز بیمار

(Under Pad) 

 11/07/97 گردد.محسوب میوسیله پزشکی  880.6060به شماره  FDAبا توجه به ضابطه 

 11/07/97 گردد.وسیله پزشکی محسوب می 882.1700به شماره  FDAبا توجه به ضابطه  *چکش معاینه 109

 03/10/96 گردد.یشماره دار نیست، وسیله پزشکی محسوب نم CEیا  FDAبا توجه به آنکه مشمول کد ضابطه  ضدعفونی کننده مه پاش 110

 27/03/97 گردد.وسیله پزشکی محسوب می 890.3725به شماره  FDAبا توجه به ضابطه  *تارسیستم احضار پرس 111

112 
 *سیفتی باکس

(Sharp Container) 

 11/07/97 گردد.وسیله پزشکی محسوب می 880.5570به شماره  FDAبا توجه به ضابطه 

 03/10/96 گردد.یر نیست، وسیله پزشکی محسوب نمشماره دا CEیا  FDAبا توجه به آنکه مشمول کد ضابطه  توالت همراه 113

ر (  با کاربرد تکثیPCRدستگاه ترمال سایکلر ) 114

DNA 
 13/12/96 وسیله پزشکی محسوب می شود. IVDدر صورت ارائه دستگاه با برچسب 

  تشک تخت بستری بیمارستانی  115
پزشکی  وسیله در این اداره کلسی به عنوان لوازم جانبی تخت بیمارستانی و با توجه به سابقه برر

 .گرددمحسوب می

13/12/96 

116 
وسایل کمکی انتقال افقی بیمار نظیر رولر 

 بورد
 .گرددوسیله پزشکی محسوب می 880.6785به شماره  FDAبا توجه به ضابطه 

13/12/96 

 13/12/96 .گرددوسیله پزشکی محسوب می 878.4950و  878.4960 به شماره FDAبا توجه به ضابطه  تخت زایمان/ ژینکولوژی 117

 دستگاه اندازه گیری پارامترهای پوست 118
وب وسیله پزشکی محس با توجه به تعریف تجهیزات پزشکی و سابقه بررسی در این اداره کل

 .گرددمی

13/12/96 

 13/12/96 گردد.وب میاداره کل وسیله پزشکی محس شماره دار و سابقه بررسی در این CEبا توجه به شمولیت  (Pendantدستگاه ستون سقفی ) 119



   
 
 
 

 تشخيص مصادیق تجهيزات پزشکی كميته عمومی مصوبات 
 02/10/97آخرین به روزرسانی: تاریخ 

 تاریخ تصویب مصوبه كميته درخواستموضوع  ردیف
 

 
 

 

 

 13/12/96 گردد.وب میشماره دار و سابقه بررسی در این اداره کل وسیله پزشکی محس CEبا توجه به شمولیت  کنسول باالی تخت بیمار 120

121 
دیوارهای پیش ساخته )اتاق عمل ماژوالر 

 اتاق عمل(  
 گردد.یشماره دار نیست، وسیله پزشکی محسوب نم CEیا  FDAبا توجه به آنکه مشمول کد ضابطه 

13/12/96 

 13/12/96 .گرددوسیله پزشکی محسوب می 868.6820به شماره  FDAبا توجه به ضابطه  پد پوزیشن بیمار ) ژله ای یا بصورت فوم( 122

 یمارستانیخطرساز زباله ب یدستگاه ب 123
 بمحسو پزشکی وسیلهقه بررسی در این اداره کل و ساببا توجه به تعریف تجهیزات پزشکی 

 .گرددمی

13/12/96 

 13/12/96 .گرددوسیله پزشکی محسوب می 880.6140به شماره  FDAبا توجه به ضابطه  صندلی/ ترالی شستشوی بیمار 124

125 
جهت پیشگیری )جوراب پای بیماران دیابتی

 از زخم دیابت(
 ال قابل بررسی است.به صورت موردی و بر اساس مشخصات کا

13/12/96 

 13/12/96 گردد.یشماره دار نیست، وسیله پزشکی محسوب نم CEیا  FDAبا توجه به آنکه مشمول کد ضابطه  فیلتر هپا 126

127 
چشم بند نوزاد جهت حفاظت چشم حین 

 فوتوتراپی
 گردد.وسیله پزشکی محسوب می 880.5270به شماره  FDAبا توجه به ضابطه 

27/12/96 

 27/12/96 گردد.وسیله پزشکی محسوب می 870.2700به شماره  FDAبا توجه به ضابطه  یمتریپالس اکس نیپوشش محافظ انگشت ح 128

 27/12/97 مشمول بررسی در این اداره کل است. یصفاق زیالیمحلول د 129

130 
جهت تولید  دستگاه خردکن استخوان

 محصوالت بیولوژیک
 وسیله پزشکی نمی باشد. ستگاه در خط تولیدبا توجه به کاربرد د

27/12/97 

 ...(،یهوشیب ژن،یاکس) نظیر  یطب یگازها 131

یک است، و با توجه به اینکه عملکرد آنها از طریق فرآیند متابول FDAو  CEبر اساس مقررات  

رو و داره دارویی سازمان غذا در حوزه فعالیت اداگردد و بررسی آنها وسیله پزشکی محسوب نمی

 می باشد.

27/12/97 

 27/12/97 .گرددوسیله پزشکی محسوب می همانند سیلندر و مخزن گاز طبی *مخزن اکسیژن طبی مایع 132

133 

 سیستم طراحی قالب رینوپالستی

شامل سیستم تصویربرداری سه بعدی، نرم )

افزار و سخت افزارهای مربوطه و قالب 

 (رینوپالستی

 .گرددمی محسوب پزشکی ات پزشکی وسیلهبا توجه به تعریف تجهیز

02/02/97 



   
 
 
 

 تشخيص مصادیق تجهيزات پزشکی كميته عمومی مصوبات 
 02/10/97آخرین به روزرسانی: تاریخ 

 تاریخ تصویب مصوبه كميته درخواستموضوع  ردیف
 

 
 

 

 

134 
دستگاه کوچک کننده بینی )از طریق ویبره و 

 حرارت(
 ت.ولی عملکرد آن مورد تایید نیس گرددبا توجه به تعریف، وسیله پزشکی محسوب می

02/02/97 

135 
کفی طبی پای صاف، پدهای سیلیکونی پا 

 پاشنه بعنوان لوازم کمک ارتوپدی( و پد خار)
 .گرددوسیله پزشکی محسوب می  880.6280به شماره  FDAبا توجه به ضابطه 

09/02/97 

136 
کفش های طبی تولید شده توسط ارتوپدهای 

 (custom madeفنی  )

 09/02/97 مشمول بررسی در اداره کل تجهیزات پزشکی نیست.

137 

اشعه  کاتوریاند ( وFilm Badgeبج ) لمیف

 گاما 

 اربرد دوزیمتر رادیوتراپی بدن()با حیطه ک

 16/02/97 گردد.وسیله پزشکی محسوب می 892.5050به شماره  FDAبا توجه به ضابطه 

138 
 مانیتور، پرینتر و رکوردر تجهیزات پزشکی*

 )به عنوان لوازم جانبی( 
 اشد.بمشمول بررسی در اداره کل تجهیزات پزشکی می  یپزشک زاتیتجهبه عنوان لوازم جانبی 

16/02/97 

139 
 پرینتر رادیولوژی* 

)جهت چاپ تصویر رادیولوژی بر روی 

 کاغذ(

 اشد.بمشمول بررسی در اداره کل تجهیزات پزشکی می  یپزشک زاتیتجهبه عنوان لوازم جانبی 

16/02/97 

 06/03/97 .گرددمی محسوب پزشکی با توجه به تعریف، وسیله اخطار دهنده پر شدن کیسه ادرار 140

 13/03/97 گردد.وسیله پزشکی محسوب می 884.5160و   884.5150به شماره  FDAبا توجه به ضابطه  شیردوش )نوع برقی و دستی( * 141

142 

اقالم البراتوار دندانپزشکی با تعرفه گمرکی 

 دارای یادداشت زیرفصل بهداشت شامل:

 دستگاه آرتیکوالتور -تریمر -آویز موتور

 قالب -شیلد موکیو دستگاه -شیلد وکیوم

 -میکروبرنر -سرویور -گچ دهنده شکل

 -البراتواری ساکشن -استاپ نان دستگاه

 -وکیومی کن مخلوط -گذاری پین دستگاه

 -وکیوم قابل شیلد -میکروسکوپ استریو

 رژ -آرتیکوالسیون کاغذ -میزک و سرویر

 پین -پین داول -پرداخت نمد -پرداخت

 برش دیسک -آرتیکوالتور مایع -برنجی

 جعبه -لمینیت مداد -البراتواری دیسک -آلیاژ

 گری ریخته ظروف -تکنسین محافظ

 کاسه -پرسلن پایه -مومی پایه -البراتواری

 کی می باشد.مشمول بررسی در اداره کل تجهیزات پزش

27/03/97 



   
 
 
 

 تشخيص مصادیق تجهيزات پزشکی كميته عمومی مصوبات 
 02/10/97آخرین به روزرسانی: تاریخ 

 تاریخ تصویب مصوبه كميته درخواستموضوع  ردیف
 

 
 

 

 

 -فیلم بیو -مو قلم -قلو دو پین -الستیکی

 فرزهای انواع -البراتواری های گچ انواع

البراتواری های مولت -البراتواری  

 

143 

اقالم البراتوار دندانپزشکی با تعرفه گمرکی 

 فاقد یادداشت زیرفصل بهداشت شامل:

 پخت دستگاه -دندانپزشکی  پرسلن کوره

 کمپرسور -البراتواری موتور میکرو -آکریل

 هندپیس -پرداخت و پولیش دستگاه -هوا

 ذوب موم -پالست سند -بادی البراتواری

 -برقی اسپاتول -وکس دیپینگ -کن

 جوش دستگاه -پرسلن سانتریفیوژ

 -گذاری آکریل تزریق سیستم -البراتواری

 گوده -کپی مداد -قالبگیری پد -الکلی چراغ

 اره -پودرپامیس -کولیس و گیج -سرامیکی

 -البراتواری کریستالین پلی -اره تیغ -مویی

 -پالیش ماده -هاردنینگ تینر -هاردنینگ ماده

 -کننده مرطوب اسپری -نندهک جدا ماده

 بوته -اندرکات موم -البراتواری چسب

 کستینگ دستگاه -هیدرولیک پرس -پرسلن

 گلیز و موم حذف کوره دستگاه -القایی

 -ویبراتور -شویی بخار دستگاه -پرسلن

 مایع -سرویور گیج -بشر -البراتواری کاردک

 -البراتواری آکریل پرداخت ست انواع -گلیز

 -البراتواری پرسلن اختپرد ست انواع

 و مفل -اسلپ -میکسر وکیوم کاسه -هاردنر

شور  مفل -دوپلیگات مفل -رکاب  

 

 

یطه با ح الزامی به بررسی در اداره کل تجهیزات پزشکی ندارد ولی در صورت درخواست متقاضی و

 قابل بررسی می باشد. "البراتوار دندانپزشکی"کاربرد 

27/03/97 

144 
اتاق عمل و بخش های  روشنایی LEDالمپ 

 گردد.یشماره دار نیست، وسیله پزشکی محسوب نم CEیا  FDAبا توجه به آنکه مشمول کد ضابطه  ویژه
27/03/97 

 27/03/97 .گرددمی محسوب پزشکی با توجه به تعریف، وسیله ابزار تخمین زننده جایگاه سر جنین 145



   
 
 
 

 تشخيص مصادیق تجهيزات پزشکی كميته عمومی مصوبات 
 02/10/97آخرین به روزرسانی: تاریخ 

 تاریخ تصویب مصوبه كميته درخواستموضوع  ردیف
 

 
 

 

 

146 
 کمک درخواست کاربرد حیطه با SOS کیت

 گردد.یشماره دار نیست، وسیله پزشکی محسوب نم CEیا  FDAبا توجه به آنکه مشمول کد ضابطه  معلولین و بیماران المندان،س جهت
27/03/97 

147 
فاقد ( Fibrin Sealant) ینیبریچسب ف

 .گرددیشماره دار نیست، وسیله پزشکی محسوب نم CEیا  FDAبا توجه به آنکه مشمول کد ضابطه  یمصنوع مریپل
03/04/97 

148 

 کرایوتراپی کابین

ریکاوری  ایمنی، سیستم )با کاربرد محرک

 انرژی، افزایش شدید، تمرین از بعد بدن

 درد، ...( تسکین خون، گردش بهبود

 .نیست تایید مورد آن عملکرد ولی گرددمی محسوب پزشکی با توجه به تعریف، وسیله

31/04/97 

149 
  داخل تولید UV  المپ

 دستگاه ساخت /یدکی قطعه انعنو )به

 فتوتراپی(

 .باشد می پزشکی تجهیزات کل اداره در بررسی مشمول

31/04/97 

 14/05/97 در حوزه فعالیت اداره آرایشی و بهداشتی سازمان غذا و دارو قرار دارد. پوآر بینی 150

151 
 تستر ونتیالتور

 Gas Calibration Flowmeter)) 
 گردد.وسیله پزشکی محسوب می 868.2350شماره به  FDAبا توجه به ضابطه 

14/05/97 

152 
Facial Ion Massager 

)با کاربرد یونتوفروزیس و اعمال جریان 

 گالوانیک به پوست صورت(

 گردد.وسیله پزشکی محسوب می 890.5525به شماره  FDAبا توجه به ضابطه 

13/06/97 

153 
 Customایمپلنت استخوانی سفارشی )

Madeروش پرینت سه بعدی ( به 
مشابه  و موارد  k170272و k151692 و   k163579  هایبه شماره FDA هایتاییدیهبا توجه به 

 گردد.دیگر وسیله پزشکی محسوب می

13/06/97 

روپوش و شیلد محافظ اشعه ایکس بدون  154

 سرب
 گردد.وسیله پزشکی محسوب می 892.6500به شماره  FDAبا توجه به ضابطه 

13/06/97 

155 
 فیلر هیالورونیک اسید 

)با کاربرد زیبایی و رفع چین و چروک 

 پوست(

 MDRدر حال حاضر در حوزه فعالیت اداره دارویی سازمان غذا و دارو قرار دارد ولی بر اساس 

 میالدی در حیطه دایرکتیو وسایل پزشکی قرار خواهد گرفت. 2020از سال  2020

13/06/97 

156 LED Facial Mask  با توجه به ضابطهFDA  01/07/97 گردد.وسیله پزشکی محسوب می 890.5660به شماره 

 11/07/97 گردد.وسیله پزشکی محسوب می 872.4200به شماره  FDAبا توجه به ضابطه  روغن توربین دندانپزشکی 157

 30/07/97 گردد.وسیله پزشکی محسوب می 878.4160به شماره  FDAبا توجه به ضابطه  افزار مدیریت و پایش ترمیم زخمنرم 158



   
 
 
 

 تشخيص مصادیق تجهيزات پزشکی كميته عمومی مصوبات 
 02/10/97آخرین به روزرسانی: تاریخ 

 تاریخ تصویب مصوبه كميته درخواستموضوع  ردیف
 

 
 

 

 

 13/09/97 گردد.یشماره دار نیست، وسیله پزشکی محسوب نم CEیا  FDAبا توجه به آنکه مشمول کد ضابطه  IRکابین سونای  159

های مرتبط تحت عنوان کیت پیش تشخیص بیماری با حیطه کاربرد کمک به تشخیص بیماریصرفأ  کیت تشخیص جنسیت جنین 160

 گردد.وسیله پزشکی محسوب می IVDو با برچسب و الزامات   CAHو  X Linkedبه جنسیت نظیر 

02/10/97 

 

   

 هایشاخص طبق و اندگشته شمول مجوز اداره کل تجهیزات پزشکی خارج عدم لیست از این دسته از اقالم، کاالهایی هستند که * 

. دارند مجوز اخذ و کل اداره این در بررسی به نیاز  01/09/97 تاریخ از و  شده محسوب "تجهیزات پزشکی" مصادیق کمیته

 به مجوز دریافت جهت اختیاری بطور 1397 سال آذر اول یعنی الذکرفوق زمان مهلت تا توانندمی این محصوالت کنندگان تامین

 نمایند. مراجعه کل اداره

 
ورالعمل کمیته دست 2ع بند های تعریف شده جهت شمولیت تجهیزات پزشکی موضوشاخص کلیه موارد مذکور در تطابق با**

 ) برای اطالعات بیشتر به دستورالعمل کمیته فنی تشخیص مصادیق تجهیزات پزشکی رجوع نمایید( اند.مصوب گردیدهمصداق 

 

های پزشکی بودن کاال از طریق شاخص در صورت هرگونه انحراف نام و تعریف وسیله از عناوین  فوق چنانچه تجهیزات***

ی و مجوز اداره کل بایست درخصوص شمولیت یا عدم شمولیت تعریف تجهیزات پزشکمی ،اعالم شده قابل تشخیص نباشد

 استعالم گردد. "،  از کمیته فنی تشخیص مصادیق وسیله پزشکی  مجدداتجهیزات پزشکی


