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دستور العمل استاندارد تجهیزات و داروهای آمبوالنس های 

                    بیمارستانی و مراکز درمانی استان مرکزی  

 (115بجز اورژانس)



 لیست تجهیزات کابین بیمار

  لیست تجهیزات ردیف
حداقل تعداد 

 مورد نیاز 
 موجودی

  1 (ترجیحا پاچالقی) برانکارد اصلی 1

  1 (چیر استرتچر) برانکارد صندلی شکل 2

   1 (وکیوم/ یکبار مصرف/فنری) ست کامل آتل اندامها  3

  1 ساکشن پرتابل قابل شارژ 4

  2 پتو 5

  1 لگن ادراری 6

  1 کیسه یا لگن استفراغ 7

  1 گیرنده سیار رادیویی/موبایل یا فرستنده  8

  1 قیچی یا ابزار برنده کمربند ایمنی 9

  1 چراغ قوه پرژکتوری قابل شارژ پرتابل 11

  2 (کابین جلو و عقب) کپسول اطفاءحریق 11

  1 (هرکدام یک دستگاه) ستی یا ثابتگوشی پزشکی وفشار سنج د 12

  1 (هرکدام یک عدد) مواد شوینده و ضدعفونی کننده دست وتجهیزات  13

  1 کمربند عنکبوتی+ ((lang Back bordتخته بلند پشتی 14

  1 (اینوتر) 221ولت به  12مبدل برق 15

  1  (Head immubilaizer)ثابت کننده سر به تخته پشتی 16

  1 پالس اکسی متر انگشتی 17

  3 (هرکدام یک عدد)   S-M-L  سایز 3کوالر گردنی  18

  1 سیفتی باکس  19

  2 (لیتری 11حداقل ) کپسول اکسیژن ثابت 21

  عدد 2حداقل سرم نرمال سالین 21

  عدد5 حداقل ست سرم 22

  بسته 1 دستکش التکس 23

 لیست تجهیزات کابین بیمار

 لیست تجهیزات ردیف
حداقل تعداد 

 مورد نیاز 
 موجودی

  3 ملحفه یکبار مصرف 24

  3 سوند نالتون در سایزهای مختلف 25

  S-M-L 3ز ماسک اکسیژن یکطرفه صورت در سه سای 26

  2 نازال یا کانوالی اکسیژن بینی 27



 

 :تبصره

 .داده شودرتمامی تجهیزات باید سالم وآماده استفاده باشند و هیچگونه تجهیزات غیر قابل استفاده نباید داخل کابین بیمار قرا-1

 .استان مرکزی باشدکتبی و موافقت مسئول آمبوالنس خصوصی اضافه کردن هرگونه تجهیزات خارج از دستور العمل ابالغی باید بصورت -2

 (احیاء)  CPRداروئی و(کیف)لیست تجهیزات جامبگ

 لیست تجهیزات ردیف
حداقل تعدادمورد 

 نیاز
 موجودی

  عدد1 گوشی پزشکی 1

  دستگاه1 فشار سنج دستی 2

  عدد 1 گارو 3

  عدد 1 قیچی 4

  عدد 1 پنس 5

  عدد 1 ترمومتر 6

  عدد pen light )  (  1چراغ قوه معاینه 7

  دستگاه1 گلوکومتر ونوار تست ومتعلقات 8

  1 (امانی از بیمارستان یا مرکز درمانی) (اختیاری) AEDالکترو شوک یا  28

  1 (امانی از بیمارستان یا مرکز درمانی)  (اختیاری)ونتیالتور 29

  جفت5 دستکش استریل 31

  1 مثلث اخطار 31

  2 (هر نفر یک عدد) جلیقه حفاظتی با نوار شبرنگ 32

  2 (هر نفر یک جفت) دستکش ایمنی 33

  1 (لوکس 21)نور محیط پیرامون(لوکس 111)نور  محوطه اطراف بیمار 34

  2 (هر کدام یک عدد) ال و آمبوبگ اطفالآمبوبگ بزرگس 35

  2 آویز سرم 36

  2 (فندکی)حداقل پریز در کابین عقب 37

  bar/h  21 1 سیستم تهویه   38

  1 (از هر کدام یک سیستم) سیستم گرم کننده وخنک کننده کابین بیمار 39



  سیلندر1 لیتری با ماسک یا کانوالی بینی 2تا 1کپسول اکسیژن آلومینیومی پرتابل  9

  عدد 1 دهان باز کن 11

  ست1 عدد باطری رزرو 2الرنگوسکوپ بزرگسال با تیغه اضافه اطفال و  11

  عدد 1 گاید لوله تراشه 12

  عدد 3 (هر کداماز) (خاکستری،زسب،صورتی،آبی،زرد)انواع آنژیوکت  13

  عدد 5 سرسوزن 14

  عدد CC  5 5سرنگ  15

  عدد CC   2 5سرنگ  16

  رول 11 (از هر کدام) سانتی 15 و11باند  17

  عدد2 سرجی فیکس 18

  برگ 5 گاز استریل 19

  بسته 2 گاز غیر استریل 21

  حلقه CM 2چسب  21

  حلقه1 چسب لکوپالست 22

 (احیاء)  CPRداروئی و(کیف)لیست تجهیزات جامبگ

 تاریخ داروئیکیف لیست تجهیزات  ردیف
حداقل تعداد مورد 

 نیاز
 موجودی

  عدد21  پد الکل 23

  ست1  (ست کامل همه سایز )   Air wayیروی    ا 24

  عدد5  آبسالنگ 25

  عدد 1  (هر کدام)  8-7.5-7-6-5-4لوله تراشه در سایز های  26
  عدد 11  1011111یا  101111آمپول اپی نفرین هیدروکلراید  27
  عدد mg/ml1.5  5آمپول آتروپین سولفات 28
  عدد 0.4mg/ml  5نالوکسان آمپول 29
  عدد 10mg/2ml  2آمپول متوکلوپرامید 31

  عدد 10mg/2ml  2آمپول فوروزماید 31

  عدد 8mg/2ml  2آمپول دگزامتازون 32

  عدد 10mg/ml  1آمپول کلروفنیرآمین 33



  عدد 20mg/ml  1آمپول هیوسین 34

  عدد 10mg/2ml  1آمپول دیازپام 35

  عدد 5mg/ml  1ریدولآمپول هالوپ 36

  عدد 5mg/ml  1آمپول بی پریدین 37

  عدد 50mg/2ml  1آمپول رانیتیدین 38

  عدد 100mg  3آمپول هیدروکورتیزون 39

  عدد 2  (تزریق آهسته وریدی)  4mg/2mlآمپول اندانسترون 41
  عدد 250mg/5ml  1آمپول فنی توئین 41

  عدد 200mg/5ml  1آمپول فنوباربیتال 42

  عدد 30mg/2ml  3آمپول کتروالک 43

  عدد 1  %2آمپول لیدوکائین 44

 (احیاء)  CPRداروئی و(کیف)لیست تجهیزات جامبگ

 هیزاتلیست تج ردیف
حداقل تعداد مورد 

 نیاز
 موجودی

  عدد 1 (اختیاری)5mg/ml آمپول میدازوالم 45
  عدد 50mg/ml, 3ml 2 آمپول آمیودارون*   46
  عدد 5mg 5 آب مقطر 47
  عدد 325mg  ASA 21قرص  48
  عدد 25mg 11قرص کاپتوپریل 49
  عدد 5mg 11قرص دیازپام 51
  عدد 0.4mg 21پرل نیتروگلیسیرین 51
  عدد 1 اسپری سالبوتامول 52
  عدد 1 (اختیاری)  پماد سوختگی 53
  عدد 50ml 1  -%51ویال دکستروز  54
  عدد 1 (ختیاریا)    50mlویال سدیم بیکربنات 55
  دستگاه1 ساکشن دستی یا پایی 56
  عدد 21 چسب آنژیوکت 57
  عدد ml   20 1اسپری آتروونت 58
  عدد 1 ژل الکترود 59

 



 .تجهیرات فوق باید در دو کیف داروئی و احیاء جانمایی شوند0 تبصره

 31میلی گرم  151س و بعد از شوک دوم سپس لوومیلی گرم داخل وریدی ب 311ه صورت ب AHAجهت مصرف این دارو طبق پروتکل *

 .بعد تزریق گردد  دقیقه

 لیست ست زایمان
 موجودی حداقل تعداد  لیست اقالم فردی

  عدد 1 پوآر 1

  عدد 1 حوله استریل 2

  عدد 5 گیره بند ناف 3

  عدد 1 تیغ بیستوری با دسته یکبار مصرف 4

  عدد 1 شان پرفوره 5

  عدد 1 زیپ کیپ برای نگهداری جفت 6

  عدد 2 پد بهداشتی 7

  عدد 1 (ازهرکدام) پنس وپنست 8

  جفت2 دستکش استریل 9

  برگ3 گاز استریل 11

  عدد 1 شورتکس 11

  عدد 1 (اختیاری) سال دوآمپول اکسی توسین با تاریخ مصرف  12

 

 .ژ ویا کیت زایمان یکبار مصرف استفاده شودجهت کیت زایمان از جعبه قابل شار  :توضیح

 

 لیست کیف تریاژ

 لیست اقالم ردیف
حداقل تعداد مورد 

 نیاز
 موجودی

  برگ 21 *با شماره سریال بر اساس دستورالعمل کشوری STARTکارت تریاژ 1

  عدد1 از هر کدام(قرمز/زرد/سبز/مشکی)ماژیک ضدآب یا ساده در چهار رنگ 2

  2 خودکار 3

  5 فرمهای آمار و تریاژ 4

  1 کارتابل یا تخته کار 5

  1 سوت 6

  1 چراغ پیشانی با باطری یدک 7



 :توضیح

 .جهت تهیه کارت تریاژ با مرکز مدیریت حوادث وفوریتهای پزشکی استان مرکزی مکاتبه فرمایید*

 لیست کیت پانسمان

 اقالم ست  لیست ردیف
حداقل تعدادمورد 

 نیاز
 موجودی

  رول11 باند 1

  برگ11 گاز استریل 2

  برگ21 گاز غیر استریل 3

  جفت2 دستکش استریل 4

  حلقهCM 1چسب 5

  عدد100CC 1بتادین 6
  عدد1 قیچی متوسط 7
  عدد1 پنس متوسط 8
  عدد1 ی فیکسسرج 9

  بسته1 گاز وازلین 11

  

 .ر مصرف باشدست پانسمان میتواند کیت یکبا   : توضیح

 تجهیزات حفاظت شخصی

 لیست تجهیزات ردیف
حداقل تعداد مورد 

 نیاز
 موجودی

  2 (فریم)عینک      1

  بسته   1 ماسک یکبار مصرف 2

 

 


