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 تجهیزات

    

انسژترالی اور    1  

اتوکالودستگاه     2  
  3 ویلچر  

  4 وارمر سیار  

  5 یخپال دارویی  

  6 یخچال خوراکی  

  7 کولر گازی  

  8 موتور برق اضطراری  

  9 چراغ سیلیکون  

  10 دستگاه الکتروکاردیوگرام  

  11 دستگاه الکتروشوک  

  AED  12 دستگاه  

  13 چست لید  

  14 پالس اکسی متری  

  15 دستگاه ونتیالتور پرتاپل   

خرطومی)رابط ونتیالتور(ست     16  

  Cpr 17 تخت  

  Cpr 18 کیف  

  19 دفتر ثبت احیا  

  20 کاور میت  

  21 کاور میت عفونی  

  22 برگه تریاژ  

  23 خودکار  

ذکاغ    24  

  25 مداد  

  26 پاکن  

  27 تراش  

  28 گلوکومتر  

  29 کیت گلوکومتر  

  30 النست گلوکومتر    

  31 دستگاه الکتروکاردیوگرام  

الکتروشوکدستگاه     32  

  AED  33 دستگاه  

  34 چست لید  

  35 پالس اکسی متری  

  36 ست پانسمان  

  37 ست بخیه  

  38 تیغ بیستوری  

  39 نخ بخیه)در انواع و شماره های مختلف(  

  40 بتادین  

  41 رسیور  

  42 گالیپاد  

  43 قیچی  

  44 سینی  

 توضیحات تعداد اسامی ردیف
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 تجهیزات
  45 سرچی فیکس  

  46 گاز استریل  

  47 گاز وازلینه  

باندانواع     48  

  49 باند گچی  

  50 باند کشی  

(8-7.5-7دستکش جراحی)سایز     51  

  52 دستکش یکبار مصرف  

  53 دستکش التکس  

  54 آتل بلند و گچی  

خاکستری(   سبز-صورتی–آبی  -آنژیوکت ) زرد    55  

  56 کیسه فلوبوتومی  

آبی-اسکاپ وین : سبز    57  

  58 هپارین لوگ  

  59 سرسوزن  

  60 سه راهی آنژیوکت  

  61 گارو  

  62 چسب ضد حساسیت  

  63 چسب آنژیوکت  

  64 چسب لوکوپالست  

  65 پنبه  

  66 الکل  

  67 پد الکلی  

  68 پایه سرم ثابت و متحرک  

  69 ست سرم  

  70 ست خون  

  71 اریکاتور  

  72 میکروست  

گاواژ-انسولین-50-20-10-5-2انواع سرنگ    73  

  74 سوند معده  

  75 سوند فولی  

  76 سوند نالتون  

ادراریکیسه     77  

  78 ژل لیدوکِایین  

  79 ژل لوبریکانت  

  80 اسپری لوبریکانت  

  81 شیلد چشمی  

  82 دروشیت  

  t-tube 83  

  84 لوله تراشه  

  85 ایروی  

  86 آمبوبگ  

  87 الرنگوسکوپ  

  88 پنس  
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 تجهیزات
  89 گاید  

  90 رابط اکسیژن  

  91 باتری انواع سابز  

  92 کپسول اکسیژن  

  93 مانومتر اکسیژن  

مقطرآب     94  

  95 دستگاه ساکشن  

  96 رابط ساکشن  

  97 باتل ساکشن  

  98 فینگر تیوپ  

  99 چست تیوپ  

  100 برانکارد )صحرایی و چرخ دار(  

  101 تخت معاینه  

  102 پاراوان  

  103 صندلی  

  104 هد الیت  

  105 لیندان  

  106 میز ترالی  

  107 رنه فرم )قلوه ای(  

  108 سفتی باکس  

  109 کیسه و سطل زرد  

  110 کیسه آب گرم  

  111 کیسه سرد  

  112 کلد باکس  

  113 هندراب  

  114 عینک محافظ  

یذماسک کاغ    115  

  N95 116 ماسک  

  117 چکمه پالستیکی  

  118 گان یکبار مصرف  

  119 ملحفه یکبار مصرف  

  120 لباس یکبار مصرف  

  121 لیوان یکبار مصرف  

  122 لگن )استیل و یکبار مصرف(  

  123 لوله ادراری  

  124 پتو  

  125 بالشت  

ای متر پارچه    126  

  127 پن الیت  

  128 تورنیکه  

  129 سه راهی برق  

  130 دستگاه بخور  

  131 پنکه  

  132 پماد ضد حشره  
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 تجهیزات
  133 مایعات خوراکی  

  134 کیسه شن  

  135 آچار فرانسه  

  136 گلیسیرین فنیکه  

  137 قیچی کمربند بری  

  138 سیم چین  

  139 کلر  

  140 کپسول آتشنشانی  

  141 وازلین کیلویی 

  142 گاز کیلویی 

  143 پالستیک دارو  

  144 برچسب دارو  

  145 ظرف پالستیکی دارو  

 تجهیزات زنان زایمان
  146 تخت معاینه مامایی  

  147 اسپوکولوم  

  148 سونوکیت  

  149 چراغ معاینه نور سرد  

  150 سوآپ پنبه ای  

  151 ژل اولترا سونیک  

  152 اسپاچوال  

  153 پوار نوزاد  

  154 وارمر نوزاد  

  155 کلمپ بند ناف  

  156 ست زایمان  

  157 دستبند نوزاد  

  158 فورسپس  

  LMA 159  

  160 انکوباتور یا کات نوزاد  

 وسایل معاینه

  161 افتالموسکوپ  

  162 اتوسکوپ  

  163 رتینوسکوپ  

  164 آبسالنگ  

  165 چکش رفلکس  

  166 فشارسنج )اطفال و بزرگسال(  

  167 گوشی  

  168 چراق قوه )باتری دار و شارژی(  

  169 ترمومتر  

  170 ترازو  

  171 اسپوکولوم بینی  
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 لوله های آزمایش
  172 ظرف کشت التور  

  CBC 173  

  PTT 174  

  ESR 175  

  176 خشک  

  177 کیت تروپونین  

 پمادها
  178 سیلور سولفادیازین  

  179 مافناید  

  180 ژل لیدوکایین  

دی-کرم کاالمین    181  

  182 ژل دیکلوفناک  

  183 پماد ویتامین آ+د  

  184 پماد تریامسینولون ان ان  

  185 کرم کلوبتازول  

زینک اکسایدپماد     186  

  Fishoil پماد     187  

  188 ژل پیروکسیکام  

  189 کرم کلوتریمازول )جلدی و واژینال(  

  190 کرم تریپل سولفا واژینال  

%5کرم اوره     191  

  192 پماد تتراسایکلین  

  193 پماد اریترومایسین  

  194 پماد جنتامایسین جلدی  

  195 پماد اریترومایسین  

  196 کرم نیتروفوروزان  

 سرم ها
سوم/ دو سومیک     197  

  198 نرمال سالین  

  199 نیم نرمال  

  200 دکستروز سالین  

درصد 5دکستروز     201  

درصد 10دکستروز     202  

درصد 50دکستروز     203  

  204 رینگر  

  205 سرم شستشو  

 شیاف ها

  206 بیزاکودیل  

(100و  50دیکلوفناک )    207  

  208 استامینوفن )اطفال و بزرگسال(  

  209 آنتی همورویید  
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 شیاف ها

  210 ایندومتاسین  

 قطره های خوراکی

  211 پالزیل  

  212 دایمتیکون  

  213 ویتامین آ+د  

    

    

 قطره های چشمی

  214 نفازولین  

  215 بتامتازون  

  216 دگزامتازون  

  217 دیکلوفناک  

  218 اشک مصنوعی  

 شربت ها
+ ساشه    ALMGS 219  

  MOM 220  

  p 221 دکسترومتورفان  

جی تئوفیلین    222  

  223 برم هگزین  

ینئاکسپکتورانت کد    224  

  225 بروفن  

  226 پرومتازین  

  227 دیفن هیدرامین  

 اسپری ها
  228 سالبوتامول  

  229 آترونت  

  230 سروتاید  

  231 بکلومتازون  

  232 دمیار )اطفال و بزرگسال (  

  233 لیدوکایین  

 کپسول ها
  234 آزیترومایسین  

  235 آموکسی سیلین  

  236 سیپروفلوکساسین  

400قرص  سفکسیم     237  

مترونیدازول قرص    238  

  239 قرص مبندازول  

  240 تتراسایکلین  

  241 سفالکسین  
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 کپسول ها

  242 فلوکونازول    

  243 داکسی سایکلین  

 قرص ها
  244 آملودیپین  

  245 پرازوسین  

  246 کاپتوپریل  

  247 لوزارتان  

  248 والسارتان  

(6.4و   2.6نیترو کانتین)    249  

  250 پالویکس  

(100و  80)   ASA 251  

  252 آتروواستاتین  

  253 گاباپنتین  

  254 رانیتیدین  

  255 فاموتیدین  

  256 پنتو پرازول  

  257 سوکرالفیت  

  258 بیسموت  

ان بوتیل هیوسین    259  

  c 260 کلیدینیوم  

  261 دیفنوکسیالت  

  262 لیبریوم  

  263 سی الکس  

  bilster 264  

(2و  1لورازپام)    265  

  266 کلونازپام  

  267 آنتی هیستامین دکونژستان  

  268 هالوپریدول  

  269 سیتریزین  

  270 کلونیدین  

  271 فرفولیک  

  272 فولیک اسید  

  273 فروس سولفات  

  274 دایمتیکون  

(100و  30و  15فنوباربیتال)    275  

(2و  1اسکازینا )    276  

  277 سرترالین  

  278 سرماخوردگی  

ینئاستامینوفن کد    279  

  280 دی سیکلومین  

  281 فلوکسیتین  

  282 آمی تریپتیلین  

  283 ناپروکسن  

اسیدمفنامیک     284  
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 قرص ها

  285 دیکلوفناک  

  LD + HD 286  

  287 ایندرال  

  288 دیگوکسین  

  289 متورال  

  290 کاربامازپین  

ینئفنی تو    291  

  292 دیمن هیدرینات  

  293 گلی بن کالمید  

  294 متفورمین  

  295 آکاربوز  

  296 متی مازول  

  297 لووتیروکسین  

  298 دمپریدون  

  299 آلداکتون  

  300 دایجستیو  

  TNG 301 پرل  

  B1 302  

  B300 303  

  304 زغال فعال  

 آمپول ها
  305 اندانسترون  

  306 پالزیل  

  307 رانیتیدین  

  308 پنتوپرازول  

  309 کتروالک  

  310 ب کمپلکس  

6ویتامین ب    311  

  312 آپوتل  

  313 کلرفنیرامین  

  314 دگزامتازون  

   ( LA ساده و) 315 بتامتازون  

نوومیکس -النتوس-   7o/30  - NPH   316  -انسولین رگوالر

  317 هیوسین  

  318 انوکساپارین  

  319 استرپتوکیناز  

 

 


