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 اعضای کمیته تدوین دستورالعمل دارو و تجهیزات 

 معاون فنی و عملیات سازمان اورژانس کشور -متخصص طب اورژانس -آقای دکتر حسن نوری ساری

 دانشگاه علوم پزشکی تبریزعضو هیئت علمی  -متخصص طب اورژانس -غفوری آقای دکتر روزبه رجایی

 عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی زنجان -ژانسمتخصص طب اور -آقای دکتر علیرضا زراعتچی

 عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی اراک -متخصص طب اورژانس -آقای دکتر فرزین خشنودی

 عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی قزوین -متخصص طب اورژانس -پیمان نامدارآقای دکتر 

 عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد -و گرمسیری یمتخصص بیماری های عفون -آقای دکتر رضا وفایی نژاد

 عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی گیالن -متخصص طب اورژانس -پیمان اسدیآقای دکتر 

 عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی گیالن  -متخصص طب اورژانس -آقای دکتر وحید منصف

 هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد عضو -متخصص جراحی عمومی -آقای دکتر رسول رحیمی

 رئیس گروه نظارت بر اورژانس بیمارستانی -متخصص طب اورژانس -حسن واعظیآقای دکتر 

 متخصص بیماری های قلب و عروق -آقای دکتر حسام الدین حسام

 متخصص زنان و زایمان -خانم دکتر صفیه عشوری مقدم

 رئیس اداره آمبوالنس هوایی سازمان اورژانس کشور -حوادث در بالیا MPH -پزشک عمومی -آقای دکتر محمد سرور

 مدیر بودجه و پایش عملکرد سازمان اورژانس کشور -حوادث در بالیا MPH -پزشک عمومی -آقای دکتر جعفر میعاد فر

 عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تبریز -متخصص طب اورژانس -آقای دکتر فرزاد رحمانی

 عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی کردستان -متخصص طب اورژانس -تر اسعد فتحی پورآقای دک

 عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی زنجان -متخصص طب اورژانس -آقای دکتر اصغر جعفری
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 اعضای کمیته تدوین دستورالعمل دارو و تجهیزات 

 علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی عضو هیئت -متخصص طب اورژانس -آقای دکتر امین صابری نیا

 قائم مقام سازمان اورژانس کشور  -متخصص کودکان -آقای دکتر حمیدرضا لرنژاد

 مسئول واحد تجهیزات پزشکی سازمان اورژانس کشور -کارشناس ارشد مهندسی پزشکی -آقای مهندس محمود بکا

 والنس و تجهیزات سازمان اورژانس کشوررئیس اداره آمب -کارشناس پرستاری -آقای عبدالرضا محمدی

 رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی دانشگاه اصفهان -پزشک عمومی -آقای دکتر غفور راستین

 معاون فنی مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی دانشگاه کاشان -پرستاریکارشناس ارشد آموزش  -پرآورمحمد آقای 

 بخشی سازمان اورژانس کشور رئیس اداره بهبود کیفیت و اعتبار -پزشک عمومی -آقای دکتر حمید مهرابی

 رئیس اداره آمبوالنس خصوصی سازمان اورژانس کشور -پزشک عمومی -آقای دکتر مجتبی لهراسبی

 مدیر ستاد هدایت استان تهران -مدیریت عملیات امداد و نجاتکارشناس  -آقای محمد قادری فر

 کارشناس اداره آمبوالنس خصوصی سازمان اورژانس کشور -کاردان هوشبری -اهانیآقای اسماعیل فر

 مسئول واحد نظارت و ارتقاء کیفیت اورژانس فارس -پزشک عمومی -آقای دکتر محمد آفرید

 سئول واحد تجهیزات مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی مشهدم -کاردان فوریت های پزشکی -لی زوارآقای ع

 کارشناس واحد تجهیزات مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی مشهد -کارشناس پرستاری -سید مجتبی حسینی جهانگیرآقای 

 مسئول واحد آموزش اورژانس تهران - مراقبتهای ویژهکارشناس ارشد پرستاری  -آقای سعید مهر سروش

 بخشی مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای دانشگاه قزوین و اعتبار مسئول کنترل، کیفیت -کارشناس فوریتهای پزشکی -آقای پرویز آقا علی

 مسئول واحد تجهیزات معاونت فنی سازمان اورژانس کشور -پزشک عمومی -خانم دکتر معصومه عباسی

 رئیس اداره امور پایگاه ها سازمان اورژانس کشور -کارشناس پرستاری -خانم فاطمه کشوری

 کارشناس اداره اورژانس پیش بیمارستانی -اس پرستاریکارشن -خانم کارولین ابش زاده
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 فهرست
 شماره صفحه عنوان  

 4-8 تعاریف

 9-38 تجهیزات پزشکی-1

 9-13 دارو و تجهیزات کابین بیمار -1-1

 CPR 21-14امبگ دارویی و ج -1-2

 22-23 کیف رزرو -1-3

 24-25 کیف زایمان -1-4

 26 کیف تریاژ -1-5

 27  انسمانکیف دپو پ -1-6

 CBRNe 29-28 فکی -1-7

 30 تجهیزات حفاظت فردی -1-8

 31-38 کمد دارو و تجهیزات پایگاه -1-9

 39-42 تجهیزات غیر پزشکی -2

 39-40 تجهیزات خدمات فنی وایمنی -2-1

 41 تجهیزات آشکار سازی و مدیریت ترافیک -2-2

 42 تجهیزات کابین جلو -2-4
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 تعاریف:

  115یزات آمبوالنس تجهدارو و  : 

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

  تجهیزات پزشکی:دارو و  -1

گردد و شامل  استفاده می بیماری ها و کاهش آسیب و  تسکین گفته می شود  که به منظور تشخیص، درمان  ه وسایل، تجهیزات، ابزار، لوازم و داروهاییبه کلی      

 می باشد:  ریزموارد 

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

 تسکینی و کاهش آسیب بیمار قرار می گیرد.

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

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

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

م فراینااد زایمااان اسااتفاده ماای گااردد. ایاان بسااته ماای بایساات         : شااامل دارو و تجهیزاتاای ماای باشااد کااه  بااه منظااور انجااا       کیززف زایمززان  -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 زیا دار پیشنهاد می گردد.
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ویااات بنااادی و تعیاااین تکلیاااف هتریااااژن بیمااااران حاااواد  پرتلفاااات و     : شاااامل وساااایل و ابزارهاااای ماااورد نیااااز جهااات اول   کیزززف تریزززاژ  -1-5

 که به صورت پکیج یا بسته ای می باشد. بودهبحران 

 یزی یاااا پانساااماناز خاااونر یریجلاااوگ ،حفاظااات بافااات، پرکاااردن فضااااشاااامل وساااایل و لاااوازمی اسااات کاااه جهااات   کیاااف دپاااو پانسااامان: -1-6

 .ی شوداستفاده م

اشاااد کاااه در حمااایت شااایمیایی، بیولاااوژیکی، پرتاااویی، هساااته ای و انفجااااری اضاااافه بااار دارو         شاااامل دارو و تجهیزاتااای مااای ب  : CBRNe فکیززز -1-7

هااار دانشاااگاه    بااارای  7-1ل تاااابد جااادو  CBRNe فدانشاااگاه هاااا ملااازم باااه تاااامین کیااا    وتجهیااازات موجاااود در جامباااگ ماااورد نیااااز هساااتند. ه    

 نمی باشند پایگاه یک عدد 20دانشکده یک عدد و به ازای هر 

وساااایل و تجهیزاتااای اسااات کاااه جهااات جلاااوگیری از انتقاااال بیمااااری باااین پرسااانل درماااانی و بیمااااران    شاااامل  ی:دفزززرتجهیززززات حفا زززت  -1-8

 به کاربرده می شود.

کااادهای  عملیاااات پشاااتیبانیجهااات  و غیااار مصااارفی مصااارفی تجهیااازات شاااامل داروهاااا و   کمزززد دارو و تجهیززززات پایگاه(اسزززتوک :   -1-9

پایگااااه هاااای جااااده ای ایااان امااار میسااار نباااوده و ماهاناااه بساااته شاااود،    هدر مااای باشاااد.طااای مااادت یاااک هفتاااه   ،عملیااااتی هماااان پایگااااه

 شهری جدا و جاده ای جدان

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

ر  دارو و تجهیااازات آمباااو نز پاااز از بازگشااات از فوریااات  شااایفت مااای بایسااات باااه ایااان کماااد دسترسااای داشاااته باشاااند تاااا در صاااورت مصااا    

 آمبو نز و جامبگ مجدداٌ تجهیز گردند.  

 پایگاه می باشد. مسئول: وظیفه تجهیز و جایگزینی دارو و تجهیزات پایگاه به عهده 2نکته 

مااااه قبااال از اتماااام تااااری    2چاااالین و نگهاااداری شاااوند هب یااار از داروهاااای یخ ساااانتیگراد درجاااه  30تاااا  8داروهاااا مااای بایسااات در دماااای   :3نکتاااه

 مصر  تعویض گردند.
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ازای هااار  باااهمااای بایسااات  و  مااای باشاااد تجهیااازات پایگااااه باااه ازای یاااک آمباااو نز     و : تعاااداد اقااایم و داروهاااای لیسااات کماااد دارو     4نکتاااه

 به همین تعداد اضافه گردد.آمبو نز جدید، 

 ینی  زم جهت تجهیز کمد دارو و تجهیزات انجام گردد.: در صورت مصر  زیاد هریک از داروها می بایست پیش ب5نکته

 

  تجهیزات غیر پزشکی:-2

لاااوازم ارتبااااطی،  شااااملکاااه ینااادهای غیااار درماااانی باااوده آشاااود کاااه  تساااهیل کنناااده  فرتجهیااازات، ابااازار و لاااوازمی گفتاااه مااای  ،باااه کلیاااه وساااایل

 باشد: یم یلو شامل موارد ذ بودهشنن بیمار ه یت اکستریکیفوری  نیز لوازم مربوط به رهاسازیو  ایمنی خودرویدکی، 

 

حفااا   ی ورهاسااااز خاااودرو،کاااه جهااات رفاااد نقاااایص فنااای   مااای باشاااد  تجهیااازات و وساااایلی  شاااامل تجهیززززات خزززدمات فنزززی و ایمنزززی:  -1-2

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

ساااازی در شاااب و روز و همچناااین  کاااه جهااات آشاااکار مااای باشااادزات و وساااایلی تجهیاااشاااامل تجهیززززات  آشزززکار سزززازی و مزززدیریت ترافیزززک:  -2-2

 ایجاد ایمنی آمبو نز و تیم پزشکی در مقابل خودروهای عبوری کاربرد دارد.

هشاااداری، حفاظااات   : شاااامل تجهیااازات و وساااایلی مااای باشاااد کاااه در کاااابین جلاااو باااه منظاااور اهااادا  ارتبااااطی،     تجهیززززات کزززابین جلزززو  -2-3

 یندهای عملیات و درمان کاربرد دارد.آفر فردی و بهبود تسهیل
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 :دیگر تعاریف

 ضروری : 

  وجود آن در آمبو نز الزامی بوده و در ویرایش های محلی قابل ح   نمی باشد. دارو و تجهیزاتی که تمامی

 

 ترجیحی: 

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

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

 

  :اختیاری 

لین منطقه در مورد قرارگیری یا عدم ئوساس شرایط محلی و طبق نظر مسالزامی نبوده و برامی باشد که وجود آن در آمبو نز ی تجهیزات و شامل دارو

  در آمبو نز تصمیم گیری خواهد شد. آن رارگیریق

 

 :افزوده  

 که در این دستورالعمل به آن اشاره ای نشده است ولی بنا به ضرورت های محلی و دانشگاهی و طبق نظر مسئولین اورژانز می باشددارو یا تجهیزاتی 

  صمیمات باید به اطیع و تایید سازمان اورژانز کشور رسانده شود.پیش بیمارستانی و مدیریت حواد  دانشگاه به جامبگ افزوده شده است. این ت
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 جامبگ:   

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

د  مااااور   401 31630هابیغیااااه صورتجلسااااه بااااه شااااماره   رکشااااو سااااازمان اورژاناااازباااار اساااااس طاااار  مصااااو    ماااای بایساااات

 ن با ویژگی های زیر باشد:95 10 15

امکاااان ، نو تجهیااازات، کرساااول اکسااایژن پرتابااال    احتساااا   دارو هباااا کیلاااوگرم 10سااابک، نشاااکن، قابااال شستشاااو، حاااداکثر دارای وزن     

 باشد. جا به جایی توسط دسته یا آویز کردن بر شانه

داروهاااا، وساااایل پانسااامان، وساااایل احیاااا، وساااایل تزریقاااات،   :مانناااد ؛وساااایل در گاااروه هاااای زیااار قابااال رویااات باشاااد  تماااامیهمچناااین  

 وسایل معاینه، وسایل حفاظت فردی.

 

 توجه:

دساااتورالعمل  پرسااانل داده شاااود و  تماااامیقبااال از ورود هااار ناااوع دارو یاااا تجهیااازات  جدیاااد باااه آمباااو نز مااای بایسااات آماااوز   زم باااه          

 پایگاه ها ابیغ گردد. مربوطه به
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 ات پزشکیتجهیزدارو و  -1

 

 دارو و تجهیزات کابین بیمار -1-1

 تجهیزات    

 واحد موارد ردیف
حداقل تعداد مورد 

 نیاز
 توضیحات

 - 1 عدد برانکارد پاچیقی  1

2  KED 1 ست - 

 بند عنکبوتیبا  1 ست متعلقات  نگ بک بورد و  3

4  
و Lat head immobilizer) فیکز کننده جانبی سره

 متعلقات

 - 1 ست

 - 1 ست متعلقات واسکوپ   5

 - 1 ست و متعلقات هکمربندهان چیراستریچر  6

 - 1 ست و متعلقات تراکشن اسرلینت  7

 1و از نوع رادیولوسنت ترجیحاً یکبار مصر  1 ست اسرلینت چسبی یا بادی یا وکیوم   8

 اختیاری 1 ست آتل ثابت سازی لگن   9

 - 1 دستگاه پرتابل برقی ساکشن  10

                                                 
بااه جااای جااایگزینی آتاال  توصاایه ماای شااود ساات آتاال یکبااار مصاار   رادیااو لوساانت، در اورژانااز بیمارسااتانی و پاایش بیمارسااتانی هآمبااو نزن بااه صااورت مشااابه در دسااترس باشااد تااا  1

 مصر  شده تحویل آمبو نز گردد.
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 دارو و تجهیزات کابین بیمار -1-1

 تجهیزات    

 واحد موارد ردیف
حداقل تعداد مورد 

 نیاز
 توضیحات

 - 2 سیلندر کرسول اکسیژن مرکزی  11

 - 1 دستگاه فشار سنج رزرو  12

 - 1 دستگاه پالز اکسی متر  13

 مانیتورینگ قلبی  14

تا  247در شهرهای دارای بیمارستان مجهز به کد  1 دستگاه

های مشمول شهر. در اجباری است 97پایان سال 

و مجهز به دستگاه الکتروکاردیوگرا  با  247طر  

ضرورتی وجود این دستگاه  Dataقابلیت ارسال 

 نخواهد داشت.

 دستگاه AEDیا  الکتروشوك دستی  15

با  mode  AEDترجیحاٌ الکتروشوك دستی با قابلیت 1

و پد  باتری قابل شارژ و دارای حداقل دو ست پدل

  مخصوص اطفال

هدر آمبو نز های توزید شده پز از سال  اختیاری 1 دستگاه دستگاه تنفز مصنوعی اتوماتیک   16

 اجباری استن 93

 اختیاری 1 دستگاه دستگاه اکسیژن ساز  17

 1-7جدول  1 عدد CBRNe کیف  18
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 دارو و تجهیزات کابین بیمار -1-1

 تجهیزات    

 واحد موارد ردیف
حداقل تعداد مورد 

 نیاز
 توضیحات

 هدر سایزهای مختلفن ست کامل 2 ست 2کیر گردنی  19

باکز با قابلیت اتصال به برق شهر و باتری  کول  20

 ن Cool Boxه آمبو نز

 1 دستگاه
 اختیاری

ر در صورتی که آمبو نز مجهز به هیت -اختیاری 1 دستگاه سرم وارمر         21

رادیاتوری است وجود این دستگاه ضرورتی نخواهد 

 داشت.

 - 1 سیلندر کرسول آتش نشانی  22

و  Dataدستگاه الکترو کاردیو گرا  با قابلیت ارسال   23

 متر COپالز اکسی متری و

 . اجباری است 247برای دانشگاه های مشمول طر   1 دستگاه

ن طبق 247دارای مانیتورینگ قلبی هدر آمبو نز های  1 دستگاه دستگاه تله سونوگرافی  24

 دستورالعمل ابیغی سازمان اورژانز کشور 

 ترجیحاً با کیسه رزرو 3 عدد ماسک صورت  25

 بر اساس اقلیم منطقه 2 دست روپو  بارانی هپانچون  26

 اختیاری 2 جفت چکمه  27

 - 5 عدد شیلد چشمی  28

                                                 
 بیمارستان جایگزین گردد.هنگام تحویل بیمار به بیمارستان تحت هیچ شرایطی باز نگردد و کیر از اورژانز  2
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 دارو و تجهیزات کابین بیمار -1-1

 تجهیزات    

 واحد موارد ردیف
حداقل تعداد مورد 

 نیاز
 توضیحات

 - 2 ست شیلد سوختگی  29

 - 10 عدد ست سرم   30

 - 1 عدد ماسک نبو یزر  31

 - 3 عدد ساکشن سر        32

 - 3 عدد کانو ی بینی        33

 هرکدام 10 رول 15و  10کشی  باند       34

 - 1 بسته دستکش  تکز       35

 ترجیحاً یکبار مصر  1 عدد رسیور       36

 - 1 عدد Safety box سیفتی باکز        37

 - 1 عدد محلول ضدعفونی کننده دست       38

 - 1 عدد د عفونی کننده اشیامحلول ض      39

 ترجیحاً پتوی مسافرتی 2 عدد پتو       40

 - 5 عدد ملحفه یکبار مصر        41

 - 2 دست ملحفه جسد       42

 - 5 عدد  گاز استریل        43



 پنجمویرایش  115
 

13 

 

 دارو و تجهیزات کابین بیمار -1-1

 تجهیزات    

 واحد موارد ردیف
حداقل تعداد مورد 

 نیاز
 توضیحات

 - 2 بسته  گاز غیر استریل       44

 - 20 عدد باند       45

 - 15 عدد سرجی فیکز     46

 

 

 

 

 بیماردارو تجهیزات کابین  -1-1

 دارو    

 واحد دوز موارد ردیف
حداقل تعداد مورد 

 نیاز
 توضیحات

 - 3 عدد  or 1000cc 500   کتات سرم رینگر 47

 - 3 عدد or 1000cc 500 سرم نرمال سالین 48

 اختیاری 2 عدد 500cc % 5سرم دکستروز  49
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 CPRجامبگ دارویی و  -1-2

 تجهیزات   

 توضیحات ل تعداد مورد نیازحداق واحد موارد ردیف

 - 1 عدد قیچی پانسمان 1

 - 1 عدد قیچی مخصوص بریدن البسه 2

 - 1 عدد قیچی هموستات 3

 - 1 عدد کاتر 4

 - 1 عدد پنز 5

 - 1 عدد گوشی پزشکی 6

 هرکدام 1 عدد فشارسنج بزرگسال و اطفال 7

 - 1 عدد گارو 8

 ترجیحاً اوتیک 1 عدد ترمومتر 9

 - 1 عدد قوه معاینه چراغ 10

 - 1 عدد گلوکومتر و نوار تست و متعلقات 11

 1 سیلندر کرسول اکسیژن آلومینیومی یا پیستیکی 12
لیتری با متعلقات و ماسک  2تا  1پرتابل 

 ساده یا کانو ی بینی

 - 1 ست آمبوبگ نوزاد با متعلقات  13

 - 1 ست آمبوبگ اطفال با متعلقات 14
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 CPRجامبگ دارویی و  -1-2

 تجهیزات   

 توضیحات ل تعداد مورد نیازحداق واحد موارد ردیف

 - 1 ست  سال با متعلقاتآمبوبگ بزرگ 15

 1 ست  رنگوسکوپ با تی ه منحنی 16
باتری و  ما  2ن به همراه 0،1،2،3تی ه ه 4

 رزرو

17 
باتری و  ما  2ن به همراه 0،1،2،3تی ه ه 4 1 ست  رنگوسکوپ با تی ه صا 

 رزرو

 - 1 دستگاه ساکشن پرتابل پدالی یا دستی 18

 - 1 عدد پنز مگیل 19

 کدام هر 1 عدد ال و بزرگسالگاید اطف 20

 safetyاز نوع  2 عدد آنژیوکت صورتی 21

 safetyاز نوع  -هر کدام  4 عدد آنژیوکت آبی و زرد 22

 safetyاز نوع  2 عدد آنژیوکت سبز 23

 safetyاز نوع  2 عدد آنژیوکت خاکستری 24

 اختیاری 2 عدد IOسوزن داخل استخوان  25

 ندیازپام رکتال استعمالتاه هبرای از نوع کو 3 عدد kست  26

 - 10 عدد چسب آنژیوکت 27

 - 5 عدد سر سوزن 28

 - 2 عدد  cc20سرنگ  29
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 CPRجامبگ دارویی و  -1-2

 تجهیزات   

 توضیحات ل تعداد مورد نیازحداق واحد موارد ردیف

 - 5 عدد   cc 5سرنگ  30

 - 5 عدد  cc 5 2یا   cc 2سرنگ  31

 - 3 عدد cc 10سرنگ  32

 - 5 رول باند  33

 - 2 عدد باند سه گو   34

 - 2 رول 10و  15باند کشی  35

 اختیاری 5 عدد پد پانسمان سرید 36

 سرجی فیکز       37
 1 رول

 یکی از دو مورد نامبرده
 5 عدد

 - 20 عدد گاز استریل 38

 - 5 عدد گاز غیر استریل  39

 - 5 جفت دستکش  تکز 40

 - 2 حلقه 3mچسب  41

 - 1 حلقه چسب لوکوبیست 42

 - 2 عدد ست سرم 43

44   Combi tube  اختیاری  عدد 
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 CPRجامبگ دارویی و  -1-2

 تجهیزات    

 واحد موارد ردیف
حداقل تعداد مورد 

 نیاز
 توضیحات

45 Air way   ست کامل 1 ست 

آبسینگ    46  - 5 عدد 

 - 10 عدد    چست لید   47

اسرری الکل، پد بتادین یا پد الکل    48  
 20 عدد

 ترجیحاً پد الکل
 1 افشانه

صورتی یکبار مصر  ماسک   49 Facial Mask    3 عدد - 

سر ساکشن    50  - 2 عدد 

تورنیکه    51  - 2 عدد 

لوله تراشه در سایزهای مختلف    52  عدد 

 بدون کا  2

ن هر 6 5، 6،  5 5،  5،  4 5،  4،  3 5،  3، 2 5  هشماره 1

 کدام

ن هر کدام8،  7.5، 7هشماره 2  

 - 5 عدد  هرارین  ك   53

54 LMA    ست کامل 1 ست 

ماسک نبو یزر    55  - 2 عدد 

 اختیاری 1 عدد   بوژی    56

الیگاتور    57  - 1 عدد 

دمیار     58  - 1 عدد 
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 ساعت فاصله زمانی باشد. 4بین هر دو تزریق نیز باید  3

 CPRجامبگ دارویی و  -1-2

 دارو  

 توضیحات حداقل تعداد مورد نیاز واحد دوز موارد ردیف

 هر کدام 5 عدد 10000:1 &  1000:1 یدروکلرایده یننفر یآمرول اپ     59

 - 5 عدد mg/1ml 0.5 آمرول آتروپین سولفات       60

 - 5 عدد mg/1ml 0.4 آمرول نالوکسان      61

 - 5 عدد mg/2ml 20  آمرول فروزماید    62

 - 3 عدد 8mg/2ml  آمرول دگزامتازون    63

 - 1 عدد 4mg/ml آمرول بتامتازون    64

 دقیقه انفوزیون شود 5ظر   3 عدد 50mg/ml ن هیدرامیندیفآمرول     65

 - 2 عدد  mg/6.7ml 1000 3ویال استامینوفن     66

 اختیاری 3 عدد mg/2ml 10 آمرول متوکلوپرامید    67

 coolنگهداری در  -اختیاری  3 عدد mg/2ml 6 آمرول آدنوزین    68

box 

 - 5 عدد mg/2ml 10  آمرول دیازپام    69

 - 3 عدد mg/1ml 5  آمرول هالوپریدول    70

 تزریق داخل سرمی 3 عدد mg/2ml 50  آمرول رانیتیدین    71

 تزریق آهسته وریدی 3 عدد mg/2ml 4 آمرول اندانسترون    72
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 CPRجامبگ دارویی و  -1-2

 دارو    

 توضیحات حداقل تعداد مورد نیاز واحد دوز موارد ردیف

 - 3 عدد 25mg/ml-2ml 4آمرول آمیودارون      73

 - 3 عدد mg/5ml 250 5آمرول فنی توئین     74

 - 3 عدد mg/5ml 200 6آمرول فنوباربیتال     75

 - 3 عدد mg/2ml 30 آمرول کترو ك     76

 اختیاری 3 عدد mg/ml 5 آمرول میدازو م     77

 cool boxنگهداری در  -اختیاری  3 ددع 2mg/ml-4mg/ml آمرول لورازپام     78

 اختیاری 3 عدد 100mg/ml آمرول والرروات سدیم     79

 اختیاری 3 عدد 5mg/ml آمرول  بتالول     80

 - 3 عدد ml 5 آمرول لیدوکائین     81

 صرفاً جهت نبو یزر 3 عدد mg/ml 0.5 7آمرول سالبوتامول     82

 - 10 ددع ml 5 آمرول آ  مقطر     83

 - 5 عدد mg 100 ویال هیدروکورتیزون      84

 هر کدام 2 عدد ml 50 % 50و  20ویال دکستروز هایررتونیک      85

                                                 
 AHAفقط جهت مصر  طبق پروتکل احیای  4

 تحت مانیتورینگ و فقط با نظر پزشک مشاور یا پروتکل آفیین مصر  گردد. 50mg/minانفوزیون آهسته وریدی با حداکثر سرعت  5
 تحت مانیتورینگ و فقط با نظر پزشک مشاور یا پروتکل آفیین مصر  گردد. 50mg/minثر سرعت انفوزیون آهسته وریدی با حداک 6

 جهت مصر  استنشاقی در ماسک نبو یزر فقط با نظر پزشک مشاور یا پروتکل آفیین مصر  گردد. 7
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 CPRجامبگ دارویی و  -1-2

 دارو     

 توضیحات حداقل تعداد مورد نیاز واحد دوز  موارد ردیف

 - 2 عدد ml 50 ویال سدیم بی کربنات      86

 جویدنی 20 عدد mg 350-100 8سریرینقرص آ    87

 - 10 عدد mg 25 قرص کاپتوپریل    88

 - 10 عدد mg 5 قرص دیازپام     89

 - 20 عدد mg 0.4 پرل نیتروگلیسیرین   90

 اجباری است 247در کد  20 عدد mg 75 قرص پیویکز   91

 - 1 عدد mcg/puff 20 اسرری آتروونت   92

 اختیاری 1 عدد mg/ml 10 % 1ئین اسرری لیدوکا      93

 - 1 عدد mcg/dose 100 اسرری سالبوتامول      94

 اختیاری  2 عدد mg 10-5 9دیازپام رکتال       95

 - 1 عدد % 0.5 قطره تتراکائین       96

 - 1 عدد - ژل الکترود      97

 - 1 عدد or 500 ml 250 سرم نرمال سالین      98

 - 1 عدد - ت بند آورنده خونریزیمحصو       99

                                                 
 در اطفال با توجه به خطر سندرم ری داده نشود. 8

 زم داده شود. شکل دارویی به صورت ژل بوده که از طریق لوله مناسب، استعمال می شود.قبل از قرار گرفتن داخل کد آموز  های   9

. 
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 CPRجامبگ دارویی و  -1-2

 دارو     

 توضیحات حداقل تعداد مورد نیاز واحد دوز  موارد ردیف

 2 عدد mg/ml 10 آمرول مورفین     100
در صورت عدم  -اختیاری

 وجود کترو ك اجباری شود
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 کیف رزرو -1-3

 تجهیزات     

 توضیحات حداقل تعداد مورد نیاز واحد موارد یفرد

 هر کدام 2 عدد آنژیوکت آبی یا زرد 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

 - 1 حلقه 3m  چسب 9

 - 1 حلقه چسب لوکو بیست 10

 عدد لوله تراشه سایزهای مختلف 11

 بدون کا  2

 ن هر کدام6 5، 6، 5 5، 5، 4 5، 4، 3 5، 3شمارهه 1

 ن هر کدام8،  7.5، 7هشماره 2

 - 1 رول سرجی فیکز 12
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 کیف رزرو -1-3

 تجهیزات    

 توضیحات ازحداقل تعداد مورد نی واحد موارد ردیف

 - 1 دستگاه گوشی و فشار سنج 13

 - 2 عدد رزرو باتری  رنگوسکوپ ما و  14

 - 2 عدد باتری گلوکومتر 15

 - 1 بسته دستکش  تکز 16

 

 

 کیف رزرو -1-3

 دارو     

 توضیحات حداقل تعداد مورد نیاز واحد دوز موارد ردیف

 - 10 عدد or 1:10000 1:1000 یدروکلرایده یننفر یآمرول اپ  17

 - 10 عدد mg/ml  0.4 آمرول نالوکسان  18

 - 10 عدد 0.5mg/ml  سولفات ینآمرول آتروپ 19

 هر کدام 1 عدد % 50 & 20  ویال دکستروز هایررتونیک 20

 - 10 عدد ml 5 آمرول آ  مقطر 21
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 کیف زایمان-1-4

 تجهیزات 

 یحاتتوض حداقل تعداد مورد نیاز واحد موارد ردیف

 - 2 عدد پوآر 1

 - 2 عدد حوله استریل 2

 - 5 عدد گیره بند نا  3

 1 عدد تیغ بیستوری 4
 با 20 یا 10مناسب و شماره با دسته 

 تی ه کرو

 با سایز مناسب 1 عدد شان پرفوره 5

 - 1 عدد زیا کیا برای نگهداری جفت 6

 - 2 عدد پد بهداشتی 7

 - 1 عدد شان 8

 - 1 عدد پنز و پنست 9

 - 1 عدد ملحفه 10

 - 2 عدد دستکش استریل 11

 - 3 عدد گاز استریل 12

 - 1 عدد شورتکز 13
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 کیف زایمان-1-4

 دارو     

 توضیحات حداقل تعداد مورد نیاز واحد دوز موارد ردیف

 سال 2با تاری  مصر   10 عدد u/ml 10 10توسینآمرول اکسی  14

 دقیقه 4انفوزیون وریدی در عرض  2 عدد ml 50 11مویال سولفات منیزی        15

 - 2 عدد mg/ml 20 آمرول هیدرا زین        16

 

 

 

 

                                                 
ن همااراه باارده شااود. در صااورت وجااود کااول باااکز داخاال آن نگااه داری شااود و در صااورت عاادم وجااود کااول باااکز داخاال یخچااال پایگاااه نگهااداری تااا در صااورت اعاایم فوریاات زایمااا  10

 انجام پ یرد. تزریق فقط با دستور پزشک مشاور

بااه عااوارض تزریااق توجااه  مااوارد احتیاااط در خصااوص ویالهااای سااولفات منیاازیم از نظاار اشااتباه شاادن بااا ویالهااای مشااابه بااا نصااب برچسااب احتیاااط زرد رنااگ رعایاات گااردد. بااا توجااه 11

 اموز  های  زم داده شده و مستند سازی گردد.ویژه به دستور پزشک قبل از تزریق داده شود. قبل از قرار گرفتن این دارو در آمبو نز به تکنسین ها 

ساای ساای ماااید  100گاارم در ساااعت در  2دقیقااه تجااویز کنیااد. انفوزیااون نگهدارنااده را تااا   20-15ساای ساای ماااید وریاادی طاای   100گاارم سااولفات منیاازیم را در  6-4باارای دوز بااارگیری 

 عمقی، دقت به عوارض شدید تزریق خارج وریدی.شروع کنید. پایش از لحاظ مسمومیت: ارزیابی دوره ای رفلکز تاندونی 
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 کیف تریاژ-1-5

 تجهیزات     

 واحد موارد ردیف
حداقل تعداد 

 مورد نیاز
 توضیحات

 50 عدد STARTکارت تریاژ  1
با قابلیت  حاًآ  ترجی یال بر اساس دستورالعمل ضدبا شماره سر

 بند شدن دست

 - 2 عدد ماژیک ضد آ  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

10  
، زرد و هسیاه، قرمز چهار رنگبا روبان 

 نسبز
 کدام هر 1 رول

 - 1 عدد کیف کمری  11
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 دپو پانسمان کیف -1-6

 تجهیزات     

 توضیحات حداقل تعداد مورد نیاز واحد موارد ردیف

 - 5 رول باند 1

 - 2 عدد باند سه گو  2

 هر کدام 5 رول 10و  15باند کشی  3

 - 10 عدد گاز استریل 4

 - 1 بسته گاز غیر استریل 5

 - 1 حلقه ست چسب  لوکوبی 6

 - 2 حلقه 3m چسب 7

 - 1 عدد پانسمانقیچی  8

 - 1 عدد هموستاتپنز  9

 - 1 رول سرجی فیکز 10

 - 1 بسته گاز وازلین 11

 - 1 افشانه اسرری الکل 12

 - 2 عدد کیسه ی  13

 

 

 



 پنجمویرایش  115
 

28 

 

 

 CBRNe کیف -1-7

 دارو     

 توضیحات حداقل تعداد مورد نیاز واحد دوز موارد ردیف

 آمرول تیوسولفات سدیم      1
2.5g/10ml- 25g/100ml 

1000mg/10ml 

12.5g/50ml 
 عدد

 
 

  2 عدد 300mg/10ml آمرول نیتریت سدیم     2

  2 عدد 0.3ml آمرول آمیل نیتریت هاستنشاقین     3

  2 عدد 50ml  %8.4ویال بیکربنات سدیم      4

   عدد 0.5mg/ml آمرول آتروپین سولفات     5

  5 عدد 10mg/ml آمرول دیازپام     6

  3 عدد سوسرانسیون شارکول هزغال فعالن     7

8 
در مسمومیت با اسید  3 عدد  ژل کلسیم    

 HFهیدروفلوریک 

   عدد محلول خوراکی سوربیتول      9

 برای شستشوی زخم ها  عدد  هیروکلریت سدیم     10

  5 عدد 500mg قرص لووفلوکسازین     11

  10 عدد 100mg قرص داکسی سایکلین     12

  10 عدد 250mg- 500mg قرص سیرروفلوکساسین     13
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 CBRNe کیف -1-7

 دارو  

 توضیحات حداقل تعداد مورد نیاز واحد دوز موارد ردیف

  5 عدد 30mg- 45mg -75mg کرسول تامی فلو      14

 زریق آهسته وریدیت 2 عدد mg/2ml 4 آمرول اندانسترون      15

   عدد 130mg- 65mg قرص یدید پتاسیم       16

   عدد 200mg کرسول ریباویرین      17
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 فردیتجهیزات  حفا ت  -1-8

 تجهیزات    

 واحد موارد ردیف
حداقل تعداد 

 مورد نیاز
 توضیحات

 - 2 فریم عینک      1

 - 1 بسته ماسک یکبار مصر        2

 - 2 عدد N95ماسک       3

 - 2 دست گان      4

 - 1 بسته دستکش  تکز    5

 - 2 فریم محاف  چشم، بینی، دهان    6

به صورت موردی و منطقه  سازمان اورژانس کشورطبق دستورالعمل  2 دست   پوشش حفاظت از نیروی انسانی در مقابل بیماری های مسری  7

 ای
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 ه (استوک کمد دارو و تجهیزات پایگا -1-9

 تجهیزات    

 توضیحات حداقل تعداد مورد نیاز واحد موارد ردیف

1 KED اختیاری 1 ست 

 اختیاری 1 ست  نگ بک بورد ومتعلقات 2

 Lt head) فیکز کننده جانبی سره 3

immobilizer و متعلقات 
 1 ست

 اختیاری

 اختیاری 1 ست اسکوپ ومتعلقات 4

 اختیاری 1 ست ندهانو متعلقات هکمرب چیراستریچر 5

 اختیاری 1 ست و متعلقات تراکشن اسرلینت 6

 و از نوع رادیولوسنتترجیحاً یکبار مصر   1 ست اسرلینت چسبی یا بادی یا وکیوم  7

 ست کامل هدر سایزهای مختلفن 2 ست کیر گردنی 8

 ترجیحاً یکبار مصر  5 عدد رسیور 9

 ترجیحاً پتوی مسافرتی 2 عدد پتو 10

 - 3 عدد Facial Maskماسک صورتی یکبار مصر   11

 - 3 عدد ماسک یکطرفه صورت 12

 - 3 عدد ماسک نبو یزر 13
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 کمد دارو و تجهیزات پایگاه (استوک  -1-9

 تجهیزات

 توضیحات حداقل تعداد مورد نیاز واحد موارد ردیف

 - 5 عدد سر ساکشن 14

 - 5 عدد کانو ی بینی 15

16 Air way ست کامل 5 ست 

 - 30 عدد آبسینگ 17

18 LMA ست کامل 1 ست 

 عدد لوله تراشه در سایزهای مختلف 19

 بدون کا  2

ن 6 5، 6،  5 5،  5،  4 5،  4،  3 5،  3، 2 5  هشماره 1

 هر کدام

 ن هر کدام8،  7.5، 7هشماره 2

 - 1 عدد دهان باز کن 20

 - 1 عدد انگشتر بر 21

 باتری و  ما رزرو 2ن به همراه 3، 2، 1، 0تی ه ه 4 1 ست  رنگوسکوپ 22

 - 1 عدد پنز مگیل 23

 - 1 ست آمبوبگ نوزاد با متعلقات  24

 - 1 ست آمبوبگ اطفال با متعلقات 25

 - 1 ست آمبوبگ بزرگسال با متعلقات  26
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 کمد دارو و تجهیزات پایگاه (استوک  -1-9

 تجهیزات

 توضیحات حداقل تعداد مورد نیاز واحد موارد ردیف

 - 5 بسته دستکش  تکز 27

 - 10 عدد ملحفه یکبار مصر  28

 - 2 ست شیلد سوختگی  29

 - 2 عدد محلول ضدعفونی کننده دست 30

 - 2 عدد محلول ضد عفونی کننده اشیا 31

 - 20 جفت شیلد چشمی 32

 - 1 عدد گوشی پزشکی 33

 هرکدام 1 عدد فشارسنج بزرگسال و اطفال  34

 - 2 عدد گارو 35

 - 1 عدد قیچی پانسمان 36

 - 1 عدد قیچی مخصوص بریدن البسه 37

 - 1 عدد هموستاتقیچی  38

 - 1 عدد پنز 39

 - 1 عدد کاتر 40

 ترجیحاً اوتیک 1 عدد ترمومتر 41

 - 1 عدد چراغ قوه معاینه  42
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 کمد دارو و تجهیزات پایگاه (استوک  -1-9

 تجهیزات     

 توضیحات حداقل تعداد مورد نیاز واحد موارد ردیف

 - 1 عدد گلوکومتر، نوار تست و متعلقات 43

 - 20 عدد آنژیوکت آبی و زرد 44

 - 20 عدد آنژیوکت صورتی        45

 - 20 عدد آنژیوکت سبز 46

 - 10 عدد آنژیوکت خاکستری 47

 - 50 عدد چسب آنژیوکت 48

 - 50 عدد سر سوزن 49

 - 20 عدد cc20سرنگ  50

 - 50 عدد   cc5 سرنگ  51

 - 50 عدد   cc 2.5 یا  2سرنگ  52

 - 20 عدد  cc 10سرنگ  53

 - 20 رول باند 54

 - 5 عدد باند سه گو  55

 - 6 رول 15و  10باند کشی  56

 - 2 رول سرجی فیکز 57
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 کمد دارو و تجهیزات پایگاه (استوک  -1-9

 تجهیزات     

 توضیحات حداقل تعداد مورد نیاز واحد موارد ردیف

 - 2 بسته گاز غیر استریل 58

 - 50 عدد گاز استریل 59

 - 5 حلقه 3mچسب  60

 - 2 حلقه چسب لوکوبیست 61

 اسرری الکل، پد بتادین یا پد الکل        62
 20 عدد

 ترجیحاً پد الکل
 1 افشانه

 - 50 عدد ست سرم 63

 - 50 عدد چست لید 64

 - 2 عدد Safety box سیفتی باکز  65

 - 10 عدد کیسه ی  یکبار مصر  66

 - 2 عدد تورنیکه 67

 - 1  دمیار 68

 1 سیلندر کرسول اکسیژن آلومینیومی یا پیستیکی 69
سک ساده یا لیتری با متعلقات و ما 2تا  1پرتابل 

 کانو ی بینی
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 کمد دارو و تجهیزات پایگاه (استوک  -1-9

 دارو      

 توضیحات حداقل تعداد مورد نیاز واحد دوز موارد ردیف

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

 - 20 عدد mg/1ml 0.5 آمرول آتروپین سولفات       71

 - 20 عدد mg/1ml 0.4 آمرول نالوکسان      72

 - 10 عدد mg/2ml 20  آمرول فروزماید     73

 - 10 عدد 8mg/2ml  آمرول دگزامتازون     74

 - 1 عدد 4mg/ml آمرول بتامتازون    75

 دقیقه انفوزیون شود 5ظر   20 عدد 50mg/ml دیفن هیدرامینآمرول      76

 - 20 عدد 100mg/ml - 150mg/ml ویال استامینوفن     77

 اختیاری 10 عدد mg/2ml 10 آمرول متوکلوپرامید     78

 اختیاری  10 عدد mg/2ml 6 آمرول آدنوزین هنگهداری در یخچالن     79

 - 10 عدد mg/2ml 10 آمرول دیازپام     80

 - 10 عدد mg/1ml 5  آمرول هالوپریدول     81

 - 20 عدد mg/2ml 50  آمرول رانیتیدین     82

 - 10 عدد mg/2ml 4 آمرول اندانسترون     83

 - 10 عدد 25mg/ml,2ml آمرول آمیودارون     84
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 کمد دارو و تجهیزات پایگاه (استوک  -1-9

 دارو

 توضیحات حداقل تعداد مورد نیاز واحد دوز موارد ردیف

 - 10 عدد mg/5ml 250 آمرول فنی توئین     85

 - 10 عدد mg/ml 20 آمرول هیدرا زین     86

 - 10 عدد mg/5ml 200 آمرول فنوباربیتال     87

 - 10 عدد mg/2ml 30 آمرول کترو ك     88

 - 10 عدد mg/ml 5 آمرول میدازو م     89

 اختیاری 10 عدد 2mg/ml-4mg/ml آمرول لورازپام هنگهداری در یخچالن     90

 اختیاری 10 عدد 100mg/ml ت سدیمآمرول والرروا     91

 اختیاری 10 عدد 5mg/ml آمرول  بتالول     92

 - 3 عدد ml 5 آمرول لیدوکائین     93

 - 5 عدد mg/ml 0.5 آمرول سالبوتامول     94

 - 50 عدد ml 5 آمرول آ  مقطر     95

 - 20 عدد mg 100 ویال هیدروکورتیزون      96

 هر کدام 5 عدد ml 50 % 50و  20هایررتونیک  ویال دکستروز     97

 - 2 عدد ml 50 ویال سدیم بی کربنات     98

 جویدنی 50 عدد mg 350-100 قرص آسریرین      99

 - 50 عدد mg 25 قرص کاپتوپریل      100
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 کمد دارو و تجهیزات پایگاه (استوک  -1-9

 دارو      

 توضیحات رد نیازحداقل تعداد مو واحد دوز موارد ردیف

 - 20 عدد mg/5ml 200 قرص فنوباربیتال     101

 اختیاری 1 عدد mg/ml 10 % 1اسرری لیدوکائین   102

 - 3 عدد mcg/dose 100 اسرری سالبوتامول     103

 اختیاری 2 عدد mg 10-5 دیازپام انما     104

 - 1 عدد % 0.5 قطره تتراکائین      105

 - 3 عدد - رودژل الکت     106

 - 10 عدد ml 1000- 500 سرم نرمال سالین     107

 - 1 عدد - محصو ت بند آورنده خونریزی     108

 - 3 عدد mcg/puff 20 اسرری آتروونت     109

 - 5 عدد ml  500 % 5سرم دکستروز      110

 - 10 عدد ml 1000- 500 سرم رینگر  کتات     111

 - 30 عدد mg 5 زپام قرص دیا      112

 - 50 عدد mg 0.4 پرل نیتروگلیسیرین     113

 60 عدد mg 75 قرص پیویکز     114
 247در پایگاه های دارای کد 

 اجباری است
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 خدمات فنی و ایمنی تجهیزات -2-1

 موارد ردیف
حداقل تعداد  واحد

 مورد نیاز

 توضیحات

 - 1 عدد بیلچه نظامی دوکاره 1

 - 1 حلقه زاپاس ستیک  2

 - 1 عدد آچار چر  3

  هدر زمستان اجبارینبر اساس اقلیم منطقه  2 عدد زنجیر چر  4

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

 ارو...آچ

 1 ست
- 

 - 1 ست جک 6

 - 1 عدد پروژکتوردستی قابل شارژ 7

 - 1 عدد قیچی کمربند بُر       8

 - 1 عدد تر برانگش       9

 - 1 عدد چراغ قوه بزرگ 10

 - 2 جفت دستکش کار 11

 سفید رنگ با آرم اورژانز 2 عدد  کیه ایمنی 12

 - 1 عدد چکش مخصوص شکستن شیشه 13

 تجهیزات غیر پزشکی -2
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  دمااای کااابین بیمااار در تمااامی ایاان دسااتگاه بایااد قابلیاات شااارژ بااا باااتری خااودرو را داشااته باشااد، رعایاات نکااات ایمناای در ایاان مااورد الزاماای ماای باشااد، در مناااطق و فصااولی کااه حفاا   12

 ساعات شبانه روز مقدور نیست الزامی است.

 خدمات فنی و ایمنی تجهیزات -2-1

 موارد ردیف
حداقل تعداد  واحد

 مورد نیاز

 توضیحات

 اریاختی 2 دست شنل بارونی یا بادگیر 14

 ختیاریا 2 جفت چکمه 15

 - 2 عدد جلیقه 16

 - 1 عدد 12هیتر رادیاتوری 17

 اختیاری 1 عدد دیلم  18

 اختیاری 1 عدد تبر 19
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 آشکارسازی و مدیریت ترافیک تجهیزات -2-2

 توضیحات تعداد مورد نیاز واحد موارد ردیف

 تجهیزات

 اختیاری 1 عدد منور چشمک زن 1

 - 1 عدد ثلث خطرم 2

 - 1 عدد تابلوی ایست دستی چراغ دار 3

 - 3 ست یکله قند 4
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 کابین جلو تجهیزات -2-3

 توضیحات تعداد مورد نیاز واحد موارد ردیف

 تجهیزات

 - 1 عدد پروژکتور پرتابل 1

 - 2 عدد ماسک یکبار مصر  2

 - 1 عدد تخته کار 3

 - 2 عدد خودکار 4

 - 10 عدد 115مراقبت اورژانز فرم گزار   5

 - 1 عدد کرسول آتش نشانی 6

7 PDA13 1 دستگاه - 

 - 1 عدد هندزفری 8

 - 1 دستگاه پیجر و کنترل آ رم و آژیر 9

 - 1 بسته دستکش  تکز 10

 - 1 ست و متعلقات  بی سیم خودرویی 11

 - 1 دستگاه GPSسامانه  12

 اختیاری 1 دستگاه بی سیم دستی 13

 

 

                                                 
 فعال شده است در پایگاه های شهری الزامی می باشد. 115یی که اتوماسیون در مورد دانشگاه ها 13
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