
0 

  

 "ویرایش چهارم"



 ویرایش چهارم 115
 

1 

 

 

 فهرست

 شماره صفحه عنوان  

 2-6 تعاریف

 7-34 جهیزات پزشکیتدارو و  -1

 7-11 دارو و تجهیزات کابین بیمارلیست -1-1

 CPR 19-12امبگ دارویی و جلیست -1-2

 19-21 کیف رزرولیست -1-3

 22-23 کیف زایمانلیست -1-4

 24 لیست کیف تریاژ-1-5

 25 دپو پانسمانکیف لیست -1-6

 26 لیست تجهیزات حفاظت فردی-1-7

 27-34 لیست کمد دارو و تجهیزات پایگاه-1-8

 35-38 تجهیزات غیر پزشکی-2

 35-36 وایمنی لیست تجهیزات خدمات فنی-2-1

 37 و مدیریت ترافیکلیست تجهیزات آشکار سازی -2-2

 38-37 تجهیزات کابین جلولیست -2-4

 



 ویرایش چهارم 115
 

2 

 

 

 تعاریف: 

  111تجهیزات آمبوالنس دارو و  : 

 .غیر پزشکی تقسیم بندی می گرددتجهیزات تجهیزات پزشکی و  دارو و تجهیزات در دو دسته کلیدارو و  این    

  :تجهیزات پزشکیدارو و  -1

 شامل وگردد  استفاده می و کاهش آسیب و  تسکین  بیماری هاگفته می شود  که به منظور تشخیص، درمان  لوازم و داروهایی ،ه وسایل، تجهیزات، ابزاربه کلی      

 :می باشد  ریزموارد 

 ،تجهیزاتااای مااای باشاااد کاااه در کاااابین عقاااب هبیماااارن باااه منظاااور اهااادا  درماااانی        دارو و شاااامل  :تجهیززززات یزززامیر می زززار  دارو و  -1-1

 یمار قرار می گیرد.تسکینی و کاهش آسیب ب

 درمانی و نیز وسایل احیا می باشد.شامل دارو و تجهیزات تشخیصی،  : CPRجامبگ دارویی و  -1-2

تجهیااازات در  کیاااف رزرو: شاااامل دارو و تجهیزاتااای اسااات کاااه در یاااک کیاااف زیااام دار در کاااابین عقاااب قااارار مااای گیااارد، ایااان دارو و        -1-3

   مورد نیاز هستند. شرایط خاص اضافه بر دارو و تجهیزات موجود در جامبگ

ایاان بسااته ماای بایسااات     اسااتفاده ماای گااردد.   بااه منظااور انجاااام فراینااد زایمااان      دارو و تجهیزاتاای ماای باشااد کااه      : شااامل زایمااان  کیااف  -1-4

 تکنساااین امکانرااا یر هاااای دوره ای بااارای  باااه نحاااوی پااایش بینااای گاااردد کاااه قابلیااات باااازبینی تجهیااازات و وساااایل درون آن در بازدیاااد    

 باشد؛ بدین منظور کیف زیم دار پیشنهاد می گردد.
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حاااوادر پرتلفاااات و  بیمااااران و تعیاااین تکلیاااف هتریااااژن  : شاااامل وساااایل و ابزارهاااای ماااورد نیااااز جهااات اولویااات بنااادی     تریااااژ یااافک -1-5

 که به صورت پکیج یا بسته ای می باشد. استبحران 

 یزی یاااا پانساااماناز خاااونر یریجلاااوگ ،بافااات، پرکاااردن ف ااااحفاظااات جهااات  ی اسااات کاااهشاااامل وساااایل و لاااوازم پانسااامان:دپاااو کیاااف  -1-6

 .ی شوداستفاده م

وساااایل و تجهیزاتااای اسااات کاااه جهااات جلاااوگیری از انتقاااام بیمااااری باااین پرسااانل درماااانی و بیمااااران    شاااامل  :یفزززردتجهیززززات ظتا زززت  -1-7

 به کاربرده می شود.

جهااات پشاااتیبانی عملیاااات یاااک هفتاااه     غیرمصااارفیو شاااامل داروهاااا و تجهیااازات مصااارفی     :)اسززز(و  ی زززا دارو و تجهیززززات پای ا   -1-8

هدر پایگااااه هاااای جااااده ای ایااان امااار میسااار نباااوده و ماهاناااه بساااته شود،شاااهری جااادا و   ای کااادهای عملیااااتی هماااان پایگااااه مااای باشاااد. 

 جاده ای جدان

تکنساااین هاااای ارشاااد هااار  پایگااااه شاااهری و جااااده ای جهااات پشاااتیبانی از عملیاااات قااارار دارد و کلیاااه     در دارو و تجهیااازات پایگااااه کماااد :1ه(زززنک

شااایفت مااای بایسااات باااه ایااان کماااد دسترسااای داشاااته باشاااند تاااا در صاااورت مصااار  دارو و تجهیااازات آمباااو ن  پااا  از بازگشااات از فوریااات       

 آمبو ن  و جامبگ مجدداٌ تجهیز گردند.  

 پایگاه می باشد. مسوومبه عهده  دارو و تجهیزات پایگاهوظیفه تجهیز و جایگزینی : 2نکته 

مااااه قبااال از اتماااام تااااری  مصااار     2درجاااه نگهاااداری شاااوند هبریااار از داروهاااای یخ اااالین و     30تاااا  8:داروهاااا مااای بایسااات در دماااای   3نکتاااه

 تعویض گردند.
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هااار آمباااو ن  جدیاااد            باااه ازای یاااک آمباااو ن  اعاااام شاااده و باااه ازای   دارو تجهیااازات پایگااااه   ماااد: تعاااداد اقاااام و داروهاااای لیسااات ک  4نکتاااه

 می بایست به همین تعداد اضافه گردد.

 می بایست پیش بینی  زم جهت تجهیز کمد دارو و تجهیزات انجام گردد. : در صورت مصر  زیاد هریک از داروها5نکته

 

  تجهیزات غیر پزشکی:-2

لااوازم ارتباااا ی،  کااه محتااوی   بااوده   غیاار درمااانی  فرایناادهای    شااود کااه  تسااهیل کننااده    اباازار و لااوازمی گفتااه ماای      تجهیاازات،  ،بااه کلیااه وسااایل    

          یااالو شاااامل ماااوارد    باااودهبیماااار  ه یااات اکستریکیشااانن فاااوری  نیاااز لاااوازم مرباااوا باااه رهاساااازی  و  ایمنااای خاااودرو  یااادکی، لاااوازم لاااوازم 

 باشد: یم

 

حفااا   و یرهاسااااز خاااودرو،رفاااق نقاااایص فنااای  کاااه جهااات  مااای باشاااد  تجهیااازات و وساااایلی  شاااامل : و ای  زززی تجهیززززات ازززامات ف زززی -1-2

 گردد. یاستفاده م سخت مثل سرما و گرما و... یطدر شرا ینتکنس

کاااه جهااات آشکارساااازی در شاااب و روز و هم ناااین    ی باشااادماااتجهیااازات و وساااایلی شاااامل آشزززکار سزززادی و مزززایریت ترافیززز :   تجهیززززات -2-2

 ری کاربرد دارد.ایجاد ایمنی آمبو ن  و تیم پزشکی در مقابل خودروهای عبو
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حفاظااات  هشاااداری، اهااادا  ارتباااا ی،  : شاااامل تجهیااازات و وساااایلی مااای باشاااد کاااه در کاااابین جلاااو باااه منظاااور    تجهیززززات یزززامیر   زززو  -2-3

 فردی و بهبود تسهیل فرایندهای عملیات و درمان کاربرد دارد.

 

 :دی ر تعاریف

 ضروری : 

  و در ویرایش های محلی قابل ح   نمی باشد. بوده ن  الزامیوجود آن در آمبو  کلیه دارو و تجهیزاتی که

 

 تر یحی: 

 اسرلینت یک نوع آن ارجح می باشد مانند:  بکارگیری یک نوع آن ضروری بوده اماحداقل و وجود انواع مختلفی دارد  باشد که یمی یزاتتجه ودارو شامل 

 آن ارجح می باشد.وکیوم نوع  ودارد  وکیوم و بادی ،چسبینوع  3که 

 

  :اا(یاری 

مسوولین منطقه در مورد قرارگیری یا عدم   بق نظرساس شرایط محلی و الزامی نبوده و برامی باشد که وجود آن در آمبو ن  ی تجهیزات و شامل دارو

و در   انده شودرس راین تصمیمات باید به ا اع مرکز مدیریت حوادر و فوریتهای پزشکی کشو تصمیم گیری خواهد شد.در آمبو ن   آن قرارگیری

 بامانق می باشد. ، استفاده از آنصورت تأیید
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 امبگ :   

محتاااوی دارو و تجهیااازات پزشاااکی ماااورد نیااااز بااار باااالین بیمااااره شاااامل دارو و تجهیااازات احیاااان مااای باشاااد. ایااان   کیفااای اسااات کاااه شاااامل

باااه شاااماره  صورتجلساااهاباغیاااه هرکشاااوبااار اسااااس  ااارک مصاااوت مرکاااز مااادیریت حاااوادر و فوریتهاااای پزشاااکی     کیاااف مااای بایسااات 

 ن با ویژگی های زیر باشد:15/10/95مورخ  د 31630/401

امکااااان ، احتسااااات  دارو و تجهیاااازات، کرسااااوم اکساااایژن پرتاباااال ن هباااااکیلوگرم 10حااااداکثر دارای وزن ساااابک، نشااااکن، قاباااال شستشااااو، 

زیاار قاباال رویاات باشااد: داروهااا، وسااایل      کلیااه وسااایل در گااروه هااای   و هم نااین  جااا بااه جااایی توسااط دسااته یااا آویااز کااردن باار شااانه       

 .پانسمان، وسایل احیا، وسایل تزریقات، وسایل معاینه، وسایل حفاظت فردی

 :تو ه

دساااتورالعمل  جدیاااد باااه آمباااو ن  مااای بایسااات آماااوزل  زم باااه کلیاااه پرسااانل داده شاااود و          یاااا تجهیااازات   قبااال از ورود هااار ناااوع دارو  

 مربو ه به کلیه پایگاه ها اباغ گردد.
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 تجهیزات پزشکیدارو و  -1

 

 لیست دارو و تجهیزات یامیر می ار-1-1

 تجهیزات

 واظا لیست ردیف
ظااقل تعااد 

 مورد نیاد
 توضیحات

 - 1 عدد برانکارد پاچاقی 1

  2 KED 1 ست - 

 بند عنکبوتیبا  1 ست  نگ بک بورد ومتعلقات 3     

     4 
و Lt head immobilizer) فیک  کننده جانبی سره

 متعلقات

 ست
1 - 

 - 1 ست اسکوپ ومتعلقات 5     

 - 1 ست هکمربندهان و متعلقات چیراستری ر 6     

 - 1 ست و متعلقات تراکشن اسرلینت 7     

 1رادیو لوسنت و از نوع ترجیحاٌ یکبار مصر  1 ست اسرلینت چسبی یا بادی یا وکیوم 8     

  هدر سایزهای مختلفنست کامل 2 ست 2گردنی کار 9     

                                                 
در اورژاناا  بیمارسااتانی و پاایش بیمارسااتانیهآمبو ن ن بااه صااورت مشااابه در دسااترس باشااد تااا بااه جااای جااایگرینی آتاال   ،لوساانت رادیااو توصاایه ماای شااود ساات آتاال یکبااار مصاار ِ 1

 مصر  شده تحویل آمبو ن  گردد.

 بیمارستان جایگزین گردد.  از اورژانز نگردد و کار تحویل بیمار به بیمارستان تحت هیچ شرایطی باهنگام  2
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 لیست دارو و تجهیزات یامیر می ار-1-1

 تجهیزات

 واظا لیست ردیف
ظااقل تعااد 

 مورد نیاد
 توضیحات

    اختیاری 1 ست آتل ثابت سازی لگن        10    

  اختیاری 1 دستگاه مانیتورینگ قلبی 11    

 - 1 دستگاه پرتابل برقی ساکشن 12

 1 دستگاه AEDالکتروشوك دستی یا         13    
با  mode  AEDترجیحاٌ الکتروشوك دستی با قابلیت

   باتری قابل شارژ و دارای حداقل دو ست پدم

 - 2 سیلندر کرسوم اکسیژن مرکزی 14

 - 1 دستگاه پال  اکسی متر 15

 اختیاری 1 دستگاه دستگاه تنف  مصنوعی اتوماتیک  16

 - 1 دستگاه فشارسنج رزرو       17

 اختیاری 1 دستگاه اتصام به برق شهر و باتری آمبو ن   کلد باک  با قابلیت 18

 - 1 سیلندر کرسوم آتش نشانی 19

 اختیاری 1 دستگاه سرم وارمر 20

 اختیاری 2 دست روپول بارانیهپان ون      21

 اختیاری 2 جفت چکمه       22

 با کیسه رزرو ترجیحاٌ 3 عدد  صورتماسک یکطرفه  23
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 لیست دارو و تجهیزات یامیر می ار-1-1

 تجهیزات

 واظا لیست ردیف
ظااقل تعااد 

 مورد نیاد
 توضیحات

 - 1 عدد ماسک نبو یزر 24

 - 3 عدد سر ساکشن 25

 - 3 عدد کانو ی بینی 26

 - 10 عدد ست سرم        27

 - 2 ست شیلد سوختگی 28

 - 5 جفت شیلد چشمی 29

 - 1 بسته دستکش  تک  30

 - 5 عدد ملحفه یکبار مصر  31

 هر کدام 10 روم 15و 10باندکشی        32

 ترجیحاٌ یکبار مصر  1 عدد رسیور 33

 ترجیحاٌ پتوی مسافرتی 2 عدد پتو 34

 - 1 عدد Safety box سیفتی باک   35

 - 1 عدد محلوم ضدعفونی کننده دست        36

 - 1 عدد محلوم ضدعفونی کننده اشیا       37

 - 2 دست ملحفه جسد       38
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 لیست دارو و تجهیزات یامیر می ار-1-1

 تجهیزات

 واظا لیست ردیف
ظااقل تعااد 

 مورد نیاد
 توضیحات

 - 5 عدد   استریلگاز  39

 - 2 بسته گاز غیر استریل 40

  20 عدد باند 41

 - 5 روم 10و 15باندکشی 42

 - 15 عدد سرجی فیک  43
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 لیست دارو و تجهیزات یامیر می ار-1-1

 دارو  

 واظا مقاار لیست ردیف
ظااقل تعااد 

 مورد نیاد
 توضیحات

 - 3 عدد 1000cc-500 سرم رینگر  44

 - 3 عدد 1000cc-500 سرم نرمام سالین 45

  2 عدد 500cc 3 % 5سرم دکستروز 46

 

 

 

 

 

 

                                                 
شااود. در مااوارد هیروگلیساامی  ساارم دکسااتروز بااه عنااوان درمااان اولیااه یااا نگهدارنااده در غالااب فوریتهااای پزشااکی انتخااات مناساابی نیساات و بجااز در مااوارد هیروگلیساامی پیشاانهاد نماای    3

رد هیروگلیساامی بااه صااورت وریاادی شااروع درمااان اولیااه اسااتفاده از گلااوکز هیررتونیااک اساات. باادین منظااور ابتاادا قنااد خااون بیمااار را از  ریااق گلوکااومتر تعیااین نماییااد و درمااان را در مااوا

تاار یااد باازرر وجااود ناادارد ماای بایساات از غلظاات هااای پاااییندرصااورتی کااه دسترساای بااه ور اساات کااه ترجیحاااٌ از یااک وریااد باازرر تزریااق ماای گااردد  gr/kg1-0.5کنیااد. دوز دکسااتروز 

ویااام دکسااتروز  2-6یااا  %50ویااام دکسااتروز  1-3ن اسااتفاده ماای گااردد. باارای یااک محاساابه ساااده تاار بااالرینه  %20از غلظاات هااای پااایین تااره حااداکثر همااواره . در کودکااان اسااتفاده نمااود

م وزن باادن ن تزریااق ماای گااردد. در مااواردی کااه گلوکااومتر بااه هاار دلیاال در دسااترس نیساات، درمااان هیروگلیساامی فقااط  بااه ازای هاار کیلااوگر %20ساای ساای دکسااتروز  2-4ن و کودکااانه20%

 بااه عنااوان درمااان نگهدارنااده پاا  از درمااان اولیااه بااا گلااوکز هیررتونیااک اسااتفاده     %5از ساارم دکسااتروز بااه نفااق هیروگلیساامی اساات.ن در مااواردی انجااام گااردد کااه شااواهد بااالینی قویاااٌ   

 د.می شو
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 CPRو ییدارو لیست  امبگ  -1-2

 تجهیزات

 واظا لیست ردیف
ظااقل تعااد 

 مورد نیاد
 توضیحات

 - 1 عدد قی ی پانسمان 1

 - 1 عدد قی ی مخصوص بریدن البسه 2

  1 عدد قی ی هموستات 3

 - 1 عدد کاتر 4

 - 1 عدد پن  5

 - 1 عدد گوشی پزشکی 6

 هر کدام 1 عدد فشارسنج بزرگسام و ا فام  7

 - 1 عدد گارو 8  

 ترجیحاٌ اوتیک  1 عدد ترمومتر  9  

 - 1 عدد معاینه چراغ قوه 10 

 - 1 عدد گلوکومتر و نوار تست ومتعلقات 11 

  لیتری با متعلقات و ماسک ساده یا کانو ی بینی 2تا  1پرتابل 1 سیلندر کرسوم اکسیژن آلومینیومی یا پاستیکی 12    

 - 1 ست آمبوبگ ا فام با متعلقات 13

 - 1 ست آمبوبگ بزرگسام با متعلقات 14 
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 CPRو ییدارو لیست  امبگ  -1-2

 تجهیزات

 واظا لیست ردیف
ظااقل تعااد 

 مورد نیاد
 توضیحات

 - 1 عدد دهان باز کن 15 

 رزرو مم  وباتری  2ن به همراه 0،1،2،3تیرهه 4 1 ست  منحنی تیره با رنگوسکوپ  16

 رزرو مم  وباتری  2ن به همراه 0،1،2،3تیرهه 4 1 ست  رنگوسکوپ با تیره صا  17

 - 1 دستگاه پدالی یا دستی پرتابل ساکشن 18

 - 1 عدد پن  مگیل 19

 - 1 عدد گاید ا فام و بزرگسام 20

 safetyترجیحاٌ نوع  2 عدد 4آنژیوکت صورتی 21

 safetyترجیحاٌ نوع  -هر کدام 4 عدد آبی و زردآنژیوکت  22 

 safetyترجیحاٌ نوع  2 عدد آنژیوکت سبز    23    

 safetyترجیحاٌ نوع  2 عدد آنژیوکت خاکستری 24    

 اختیاری 2 عدد IOسوزن داخل استخوان 25    

 - 3 عدد اسکالم وین    26    

 - 10 عدد چسب آنژیوکت    27    

 - 5 عدد سر سوزن    28    

                                                 
 جهت استفاده در موارد خاص در اختیار پرسنل عملیات قرار گیرد. safetyعدد آنژیوکت  2حداقل  4



 ویرایش چهارم 115
 

14 

 

 CPRو ییدارو لیست  امبگ  -1-2

 تجهیزات

 واظا لیست ردیف
ظااقل تعااد 

 مورد نیاد
 توضیحات

 - 2 عدد cc20سرنگ        29

 - 5 عدد cc 5سرنگ        30

 - 5 عدد  cc5/2یا  2سرنگ  31

 - 3 عدد cc10سرنگ  32 

 - 5 روم باند 33

 - 2 عدد باند سه گول 34

 - 2 روم 10و 15باندکشی 35

 سرجی فیک  36
 5 عدد

- 
 1 روم

 اختیاری 5 عدد پد پانسمان سریق 37

 - 20 عدد   گاز استریل 38

 - 5 عدد گاز غیر استریل 39

 - 5 جفت دستکش  تک  40

 - 2 حلقه CMچسب 41

 - 1 حلقه چسب لوکوباست 42
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 CPRو ییدارو لیست  امبگ  -1-2

 تجهیزات

 واظا لیست ردیف
ظااقل تعااد 

 مورد نیاد
 توضیحات

 - 2 عدد ست سرم 43

44 Air way ست کامل 1 ست 

 - 5 عدد آبسانگ 45

 اسرری الکل،  پد بتادین یا پد الکل  46
 20 عدد

 ترجیحاٌ پد الکل
 1 افشانه

 - 3 عدد Facial Maskصورتی یکبار مصر ماسک  47

 - 2 عدد سر ساکشن 48

 - 2 عدد تورنیکه       49

50 

 

 لوله تراشه در سایزهای مختلف

 

 عدد

 بدون کا  2

 5/6، 6، 5/5، 5، 5/4، 4، 5/3، 3شماره 1هر کدام 

 8و 5/7و 7شماره 2هر کدام 

 - 5 عدد هرارین  ك       51 

52       LMA         5،4،3شماره  1 ست 

 اختیاری 2 عدد ماسک نبو یزر       53

 اختیاری 1 عدد بوژی       54
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 CPRو ییدارو لیست  امبگ  -1-2

 تجهیزات

 واظا لیست ردیف
ظااقل تعااد 

 مورد نیاد
 توضیحات

 - 1 عدد الیگاتور      55

 - 10 عدد چست لید      56

 

 

 CPRو ییدارو امبگ   یستل-1-2

 دارو

 توضیحات ظااقل تعااد مورد نیاد واحد مقدار لیست ردیف

 - 5هر کدام  عدد 10000:1 &  1000:1 یدروکلرایده یننفر یآمروم اپ     57

 - 5 عدد mg/1cc 0.5 آمروم آتروپین سولفات       58

 - 5 عدد mg/1cc 0.4 آمروم نالوکسان      59

 - 5 عدد  20mg/2cc  آمروم فروزماید    60

 - 3 عدد 8mg/2cc  آمروم دگزامتازون    61

 - 3 عدد 10mg/1cc آمروم کلروفنیرامین     62

 اختیاری 3 عدد mg/2cc 10 آمروم متوکلوپرامید    63

 اختیاری 3 عدد 6mg/2ml آمروم آدنوزین    64

 - 5 عدد 10mg/2cc آمروم دیازپام    65
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 CPRو ییدارو  امبگ یستل-1-2

 دارو    

 توضیحات ظااقل تعااد مورد نیاد واحد مقدار لیست ردیف

 - 3 عدد mg/1cc 5  آمروم هالوپریدوم    66

 - 3 عدد mg/1cc 5 آمروم بی پریدین     67

 - 3 عدد 50mg/2cc  آمروم رانیتیدین    68

 - 3 عدد mg/2ml 4 5آمروم اندانسترون    69

 - 3 عدد 25mg/ml ,2ml   6آمروم آمیودارون    70

 - 3 عدد 250mg/5ml    7آمروم فنی توئین   71

 - 3 عدد 200mg/5cc 8فنوباربیتامآمروم    72

 - 3 عدد 30mg/2ml آمروم کترو ك    73

 یاری  اخت 3 عدد 5mg/ml  آمروم میدازو م   74

 - 3 عدد 5ml  آمروم لیدوکائین   75

 - 3 عدد 0.5mg/ml 9آمروم سالبوتاموم   76

 - 10 عدد ml 5 آمروم آت مقطر    77

                                                 
 تزریق آهسته وریدی  5

   AHAیایجهت مصر   بق پروتکل احفقط  6

 گردد. تجت مانیتورینگ و فقط با نظر پزشک مشاور یا پروتکل آفاین مصر   mg/min50انفوزیون آهسته وریدی با حداکثر سرعت  7
 ت مانیتورینگ و فقط با نظر پزشک مشاور یا پروتکل آفاین مصر  گردد.حت  mg/min50انفوزیون آهسته وریدی با حداکثر سرعت  8

 مصر  گردد. ینپروتکل آفا یافقط با نظر پزشک مشاور  مصر  استنشاقی در ماسک نبو یزر جهت 9
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 CPRو ییدارو  امبگ  یستل-1-2

 دارو    

 توضیحات ظااقل تعااد مورد نیاد واحد مقدار لیست ردیف

 - 5 عدد mg 100 هیدروکورتیزون ویام   78

 هر کدام 2 عدد 50ml  %50 & 20ویام دکستروز هایررتونیک   79

 - 2 عدد 50ml  ویام سدیم بی کربنات   80

 جویدنی 20 عدد  or 325mg 100 10رین یقرص آسر   81    

 - 10 عدد mg 25 قرص کاپتوپریل    82

 - 10 عدد mg 5 قرص دیازپام    83

 - 20 عدد mg 0.4 پرم نیتروگلیسیرین    84

 - 10 عدد 75mg 11قرص پاویک  85

 - 1 عدد 20mcg/puff  اسرری آتروونت  86

 اختیاری 1 عدد mg/ml10 %1اسرری لیدوکایین  87

 - 1 عدد 100mcg/dose  اسرری سالبوتاموم  88

 - 2 عدد mg 10 & 5 12دیازپام انما   89

 - 1 عدد - %0.5قطره تتراکایین  90

 - 1 عدد - ژم الکترود  91

                                                 
 در ا فام با توجه به خطر سندرم ری داده نشود. 10

 می باشند وجود این دارو الزامی می باشد 247در مراکزی که واجد  رک  11

  تزریق می باشد. لوله مناسب از  ریق رکتام قابل که از  ریق بودهقبل از قرار گرفتن داخل کد آموزل های  زم داده شود. شکل دارویی به صورت ژم 12 



 ویرایش چهارم 115
 

19 

 

 CPRو ییدارو  امبگ  یستل-1-2

 دارو    

 توضیحات ظااقل تعااد مورد نیاد واحد مقدار لیست ردیف

 - 1 عدد 500cc-250 سرم نرمام سالین  92

 یاریاخت 1 عدد - بندآورنده خونریزیمحصو ت   93

 

 

 

 ییف ردرو لیست -1-3

 تجهیزات  

 توضیحات ظااقل تعااد مورد نیاد واظا فهرست ردیف

 هرکدام 2 عدد زرد و آنژیوکت آبی 1

 - 5 عدد آنژیوکت صورتی 2

 - 5 عدد آنژیوکت سبز 3

 - 2 عدد آنژیوکت خاکستری 4

 - 2 عدد  cc 20سرنگ  5

 - 5 عدد cc 5سرنگ 6

 - 5 عدد  2.5یا  cc 2سرنگ  7

 - 5 عدد cc 10سرنگ  8
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 ییف ردرو لیست -1-3

 تجهیزات     

 توضیحات حداقل تعداد مورد نیاز واحد فهرست ردیف

 - 1 حلقه CMچسب  9

 - 1 حلقه چسب لوکو باست 10     

 - 1 روم سرجی فیک  11     

 - 1 دستگاه گوشی و فشار سنج  12    

 عدد لوله تراشه سایزهای مختلف   13    

 بدون کا  2

 4.5،5،505،6،6.5، 4، 3.5، 3شماره 1هر کدام 

 8و 7.5و 7شماره  2هر کدام 

 - 2 عدد رزرو  باتری  رنگوسکوپ مم و  14    

 - 2 عدد      باتری گلوکومتر 15    
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 ییف ردرولیست -1-3

 دارو      

 توضیحات حداقل تعداد مورد نیاز واحد مقدار فهرست ردیف

 - 10 عدد or 1:10000 1:1000 یدروکلرایده یننفر یآمروم اپ  16

 - 10 عدد mg/ml  0.4 آمروم نالوکسان  17

 - 10 عدد 0.5mg/ml  سولفات ینآمروم آتروپ 18

  1هر کدام عدد ml 50 % 50 & 20ویام دکستروز هایررتونیک 19

 - 10 عدد ml 5 آمروم آت مقطر 20
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 ییف دای انلیست -1-4

 تجهیزات

 توضیحات ظااقل تعااد مورد نیاد واظا فهرست ردیف

 - 2 عدد پوآر 1      

 - 1 عدد حوله استریل 2        

 - 4 عدد گیره بند نا  3        

 تیره کرووبا دسته یکبار مصر   1 عدد تیغ بیستوری   4        

 - 1 عدد شان پرفوره 5        

 - 1 عدد زیم کیم برای نگهداری جفت 6        

 - 2 عدد پد بهداشتی 7        

 - 1 عدد شان 8        

 - 1 عدد پن  و پنست 9        

 - 1 عدد ملحفه 10       

 - 2 عدد دستکش استریل 11    

 - 3 عدد گاز استریل 12    

 - 1 عدد شورتک  13    
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 ییف دای انلیست -1-4

 دارو     

 توضیحات ظااقل تعااد مورد نیاد واظا مقاار فهرست ردیف

 سام 2اختیاری/  با تاری  مصر   2 عدد 10u/ml  13آمروم اکسی توسین 14

     اختیاری 2 عدد 50ml 14%20ویام سولفات منیزیم        15

 - 2 عدد 20mg/ml آمروم هیدرا زین       16

  5 عدد 10mg نیفیدیرین قرص        17

 

 

 

 

 

 

                                                 
در صااورت اعااام فوریاات زایمااان  همااراه باارده شااود.   تااا عاادم وجااود کلااد باااک  داخاال یخ ااام پایگاااه نگهااداری در صااورت وجااود کلااد باااک  داخاال آن نگهااداری شااود و در صااورت   13

 تزریق فقط با دستور پزشک مشاور انجام پ یرد.

باتوجااه بااه عااوارق تزریااق توجااه مااوارد احتیاااا در خصااوص ویالهااای سااولفات منیزیااوم از نظاار اشااتباه شاادن بااا ویالهااای مشااابه بااا نصااب برچسااب احتیاااا زرد رنااگ رعایاات گااردد.  14

 شده و مستندسازی گردد.داده های  زم  ویژه به دستور پزشک قبل از تزریق داده شود. قبل از قرار گرفتن این دارو در آمبو ن  به تکنسین ها آموزل

سی سی مایق شروع کنید. پایش از  100گرم در ساعت در  2دقیقه تجویز کنید. انفوزیون نگهدارنده را تا  15-20مایق وریدی  ی  سی سی 100گرم سولفات منیزیم را در  4-6 برای دوز بارگیری 

 لحاظ مسمومیت: ارزیابی دوره ای رفلک  تاندونی عمقی، دقت به عوارق شدید تزریق خارج وریدی.
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 ییف تریاژلیست -1-1

 تجهیزات

 واظا فهرست ردیف
ظااقل تعااد 

 مورد نیاد
 توضیحات

 با شماره سریام بر اساس دستورالعمل ضدآت ترجبحا با قابلیت دستبند شدن 50 عدد  START کارت تریاژ 1  

 - 2 عدد ماژیک ضد آت یا ساده 2  

 - 2 عدد خودکار 3  

 - 2 عدد جلیقه تریاژ 4

 - 5 عدد های آمار و تریاژ فرم 5

 - 1 عدد کارتابل یا تخته کار 6

 - 2 عدد magic lightیا  منور 7

 - 1 عدد سوت 8

 - 2 عدد چراغ پیشانی با باتری 9

 با چهار رنگهسیاه، قرمر، زرد و سبزن 1هرروم  عدد روم روبان  10    

 - 1 عدد کیف کمری 11    
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 لیست دپو پانس ان-1-6

 تجهیزات

 توضیحات ظااقل تعااد مورد نیاد واظا فهرست ردیف

 - 5 روم باند 1

 - 2 عدد باند سه گول 2

 هر کدام 5 روم 10و 15باندکشی 3

 - 10 عدد گاز استریل 4

 - 1 بسته  گاز غیر استریل 5

 - 1 حلقه چسب  لوکوباست  6

 - 2 حلقه CMچسب 7

 - 2 جفت دستکش استریل 8

 - 1 عدد پانسمانقی ی  9

 - 1 عدد هموستاتپن   10

 - 1  روم سرجی فیک  11

 - 1 بسته گاز وازلین 12

 - 1 افشانه اسرری الکل 13

 - 2 عدد کیسه ی  14
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 فردیلیست تجهیزات  ظتا ت -1-7

 تجهیزات

 واظا فهرست ردیف
ظااقل تعااد 

 مورد نیاد
 توضیحات

 - 2 فریم عینک      1

 - 1 بسته ماسک یکبار مصر        2

 - 2 عدد N95ماسک       3

 - 2 دست گان      4

 - 1 بسته دستکش  تک     5

 - 2 فریم محاف  چشم، بینی، دهان    6

 دس(ورالع ل مریز مایریت ظوادث مه صورت موردی و م طقه ایطبق  2 دست   پوشش حفاظت از نیروی انسانی در مقابل بیماری های مسری  7
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 )اس(و  ی ا دارو و تجهیزات پای ا لیست  -1-8

 تجهیزات 

 واظا فهرست ردیف
ظااقل تعااد 

 مورد نیاد
 توضیحات

 - 1 عدد برانکارد پاچاقی 1

2 KED 1 ست - 

 بند عنکبوتی با 1 ست  نگ بک بورد ومتعلقات 3

 - 1 ست و متعلقاتLt head immobilizer) فیک  کننده جانبی سره 4

 - 1 ست اسکوپ ومتعلقات 5

 - 1 ست و متعلقاتهکمربندهان چیراستری ر 6

 - 1 ست و متعلقات تراکشن اسرلینت 7

 و از نوع رادیو لوسنت ترجیحاٌ یکبار مصر  1 ست اسرلینت چسبی یا بادی یا وکیوم 8

  ست کامل 2 ست کار گردنی 9

 ترجیحاٌ یکبار مصر  5 عدد رسیور 10

 ترجیحاٌ پتوی مسافرتی 2 عدد پتو 11

  3 عدد Facial Maskماسک صورتی یکبار مصر  12

 - 3 عدد ماسک یکطرفه صورت 13

 - 3 عدد ماسک نبو یزر 14

 - 5 عدد سرساکشن 15
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 ی ا دارو و تجهیزات پای ا  -1-8

 تجهیزات

 واظا فهرست ردیف
ظااقل تعااد 

 مورد نیاد
 توضیحات

 - 5 عدد کانو ی بینی 16

17 Air way ست کامل 5 ست 

 - 30 عدد آبسانگ 18

19 LMA 5،4،3شماره  1 ست 

 عدد لوله تراشه در سایزهای مختلف 20

 بدون کا   2

 5/6، 6، 5/5، 5، 5/4، 4، 5/3، 3شماره 1هر کدام 

 8و 5/7و 7شماره 2هر کدام  

 - 1 عدد دهان باز کن 21

 - 1 عدد انگشتربر 22

 رزرو  ممو  باتری 2به همراه ن 0،1،2،3هتیره 4 1 ست  رنگوسکوپ  23

 - 1 عدد پن  مگیل 24

  لیتری با متعلقات و ماسک ساده یا کانو ی بینی 2تا  1پرتابل 1 سیلندر کرسوم اکسیژن آلومینیومی یا پاستیکی  25

 - 1 ست ا فام با متعلقات آمبوبگ 26

 - 1 ست آمبوبگ بزرگسام با متعلقات 27

 - 5 بسته دستکش  تک  28
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 لیست ی ا دارو و تجهیزات پای ا  -1-8

 تجهیزات

 واظا فهرست ردیف
ظااقل تعااد 

 مورد نیاد
 توضیحات

 - 10 عدد ملحفه یکبار مصر  29

 - 2 ست شیلد سوختگی 30

 - 20 جفت شیلد چشمی 31

 - 2 عدد محلوم ضدعفونی کننده دست       32

 - 2 عدد اشیا کننده  یمحلوم ضدعفون      33

 - 1 عدد گوشی پزشکی  34

 - 1 عدد فشارسنج بزرگسام و ا فام هر کدام 35

 - 2 عدد گارو 36

 - 1 عدد پانسمان قی ی 37

 - 1 عدد قی ی مخصوص بریدن البسه 38

 - 1 عدد قی ی هموستات 39

 - 1 عدد پن  40

 - 1 عدد کاتر 41

 اوتیک ترجیحاٌ  1 عدد ترمومتر  42

 - 1 عدد معاینه چراغ قوه 43
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 لیست ی ا دارو و تجهیزات پای ا  -1-8

 تجهیزات

 واظا فهرست ردیف
ظااقل تعااد 

 مورد نیاد
 توضیحات

 - 1 عدد گلوکومتر ، نوار تست ومتعلقات 44

 - 20 عدد زرد وآنژیوکت آبی  45

 - 20 عدد آنژیوکت صورتی 46

 - 20 عدد آنژیوکت سبز 47

 - 10 عدد آنژیوکت خاکستری 48

 - 10 عدد اسکالم وین 49

 - 50 عدد چسب آنژیوکت 15

 - 50 عدد سر سوزن 51

 - 20 عدد cc20سرنگ        52

 - 50 عدد cc 5سرنگ        53

 - 50 عدد cc2.5یا 2سرنگ  54

 - 20 عدد cc10سرنگ  55

 - 20 روم باند 56

 - 5 عدد باند سه گول 57

 - 6 روم 15و  10باندکشی        58
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 لیست ی ا دارو و تجهیزات پای ا  -1-8

 تجهیزات

 واظا فهرست ردیف
ظااقل تعااد 

 مورد نیاد
 توضیحات

 -  2  روم سرجی فیک  59

 - 2 بسته گاز غیر استریل 60

 - 50 عدد گاز استریل 61

 - 5 حلقه CMچسب 62

 - 2 حلقه چسب لوکوباست 63

 اسرری الکل،  پد بتادین یا پد الکل 64
 20 عدد

 پد الکل ترجیحاٌ
 1 افشانه

 - 50 عدد ست سرم 65

 - 50 عدد چست لید      66

 - 2 عدد Safety box سیفتی باک        67

 - 10 عدد کیسه ی  یکبار مصر  68

 - 2 عدد تورنیکه 69
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 ی ا دارو و تجهیزات پای ا لیست  -1-8

 دارو    

 توضیحات ظااقل تعااد مورد نیاد واحد مقدار فهرست ردیف

 - 20هر کدام عدد 10000:1 &  1000:1 یدروکلرایده یننفر یآمروم اپ     70

 - 20 عدد mg/1cc 0.5 آمروم آتروپین سولفات       71

 - 20 عدد mg/1cc 0.4 آمروم نالوکسان      72

 - 10 عدد 20mg/2cc  آمروم فروزماید    73

 - 10 عدد 8mg/2cc  آمروم دگزامتازون    74

 - 10 عدد 10mg/1cc آمروم کلروفنیرامین     75

 - 10 عدد 10mg/2cc آمروم متوکلوپرامید    76

 - 10 عدد 10mg/2cc آمروم دیازپام    77

 - 10 عدد 5mg/1cc  آمروم هالوپریدوم    78

 - 10 عدد 5mg/1cc آمروم بی پریدین     79

 - 20 عدد 50mg/2cc  آمروم رانیتیدین    80

 - 10 عدد mg/2ml 4   آمروم اندانسترون    81

 - 10 عدد 25mg/ml ,2ml   آمروم آمیودارون    82

 - 10 عدد 250mg/5ml   آمروم فنی توئین     83

 - 3 عدد 5cc  آمروم لیدوکائین    84

 - 10 عدد 30mg/2ml آمروم کترو ك     85
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 ی ا دارو و تجهیزات پای ا لیست  -1-8

 دارو    

 توضیحات ظااقل تعااد مورد نیاد واحد مقدار فهرست ردیف

 - 2 عدد mg/ml20 آمروم هیدرا زین    86

 - 5 عدد 0.5mg/ml آمروم سالبوتاموم   87

 - 50 عدد 5cc آمروم آت مقطر    88

 - 20 عدد mg 100 هیدروکورتیزون ویام    89

 - 5هر کدام  عدد 50ml %50 & 20ویام دکستروز هایررتونیک    90

 جویدنی 50 عدد  or 325mg 100 رین یقرص آسر   91

 - 50 عدد mg 25 قرص کاپتوپریل    92

 - 30 عدد mg 5 قرص دیازپام    93

 - 20 عدد 200mg/5ml قرص فنوباربیتام   94

 - 5 عدد 10mg قرص نیفیدیرین   95

 - 50 عدد mg 0.4 پرم نیتروگلیسیرین   96

 - 3 عدد 100mcg/dose  اسرری سالبوتاموم  97

 - 3 عدد 20mcg  اسرری آتروونت  98

 - 2 عدد mg 10&5 دیازپام انما   99

 - 1 عدد - %0.5قطره تتراکایین  100

 - 3 عدد - ژم الکترود  101
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 ی ا دارو و تجهیزات پای ا لیست  -1-8

 دارو   

 توضیحات ظااقل تعااد مورد نیاد واحد مقدار فهرست ردیف

 - 5 عدد 500cc %5سرم دکستروز  102

 - 10 عدد   cc 1000-500   سرم رینگر  103

 - 10 عدد   cc 1000-500  سرم نرمام سالین 104
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 غیر پزشکیتجهیزات  -2

 اامات ف ی و ای  ی لیست تجهیزات -2-1

 واظا فهرست ردیف
ظااقل تعااد 

 مورد نیاد
 توضیحات

 - 1 عدد بیل ه نظامی دوکاره 1

 - 1 حلقه  ستیک زاپاس 2

 - 1 عدد آچار چرخ 3

 هدر زمستان اجبارین بر اساس اقلیم منطقه 2 عدد زنجیر چرخ 4

5 
دو سو، پیچ گوشتی چهار سوو  کیف ابزارشامل:پیچ گوشتی

 ارو...آچ

 1 ست
- 

 - 1 ست  جک       6

 - 1 عدد پروژکتوردستی قابل شارژ 7

 - 1 عدد قی ی کمربند بُر       8

 - 1 عدد انگشتر بر       9

 - 1 عدد چراغ قوه بزرر 10

 - 2 جفت دستکش کار 11

 اختیاری 2 دست شنل بارونی یا بادگیر 12

 - 1 عدد مخصوص شکستن شیشهچکش  13
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باشااد، هم ناین رعایاات نکااات ایمنای در ایاان ماورد الزاماای مای باشااد، در مناا ق و فصااولی کاه حفاا  دماای کااابین بیمااار در        ایان دسااتگاه بایاد قابلیاات شاارژ بااا بااتری خااودرو را داشاته       15

 تمامی ساعات شبانه روز مقدور نیست الزامی است.

 لیست تجهیزات اامات ف ی و ای  ی -1-2

 ردیف
ظااقل تعااد  واظا فهرست

 موردنیاد

 توضیحات

 اختیاری 2 جفت چکمه 14

 ختیاریا 2 عدد  کاه ایمنی 15

 - 2 عدد جلیقه 16

 - 1 عدد 15هیتر رادیاتوری 17

 - 1 عدد چکش مخصوص شکستن شیشه 18

 یاریاخت 1 عدد دیلم 19

 یاریاخت 1 عدد تبر 20
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 آشکارسادی و مایریت ترافی  لیست تجهیزات-2-2

 توضیحات تعااد مورد نیاد واظا فهرست ردیف

  اختیاری 1 عدد منور چشمک زن 1

 - 1 عدد مثلث خطر 2

 - 1 عدد تابلوی ایست دستی چراغ دار 3

 اختیاری 3 ست یکله قند 4

 

 

 

  یامیر   و تجهیزاتلیست  -2-3

 توضیحات تعااد مورد نیاد واظا فهرست ردیف

 - 1 عدد پروژکتور پرتابل 1

 - 2 عدد ماسک یکبار مصر  2

 - 1 عدد تخته کار 3

 - 2 عدد خودکار 4

 - 10 عدد 115فرم گزارل مراقبت اورژان  5



 ویرایش چهارم 115
 

38 

 

 

                                                 
 فعام شده است در پایگاه های شهری الزامی می باشد.115درمورد دانشگاه هایی که اتوماسیون  16

 لیست تجهیزات یامیر   و -2-3

 توضیحات تعااد مورد نیاد واظا فهرست ردیف

 - 1 عدد کرسوم آتش نشانی 6

 - 1 دستگاه 16تبلت 7

 - 1 عدد هندزفری 8

 - 1 ست و متعلقات  بی سیم خودرویی 9

 - 1 دستگاه GPSسامانه  10

 اختیاری 1 دستگاه بی سیم دستی 11

 - 1 دستگاه پیجر و کنترم آ رم وآژیر 12

 - 1 بسته دستکش  تک  13


