
 لیست وسایل و تجهیزات مورد نیاز برای عملیات احیا نوزاد در اتاق زایمان / اتاق عمل سزارین
 حداقل موجودی  میزان نیاز کلی  وسیله مورد نیاز 

 وسایل ساکشن

  نوزاد  1:1 پوار 

 یک عدد در هر اتاق زایمان  عدد  1 دستگاه ساکشن و لوله ها 

 ,10Fو 6Fیا 5Fکاتتر های ساکشن به شماره های 

  14Fیا 12Fو

 عدد در هر ترالی  2 از هر کدام  1:10

 کدام در هر ترالی  از عدد  5 از هر کدام  1:10 و سرنگ بزرگ 8Fلوله تغذیه 

 عدد در هر ترالی  1 عدد  3 آسپیراتور  مکونیوم

 وسایل تهویه با فشار مثبت 

با  : بگ خود متسع شوندهتهویه با فشار مثبت

 مانومتر

  به ازای هر تخت زایمان یک عدد

سیستم قابل حمل تهویه کمکی 

ویژه اتاق زایمان. این سیستم 

واجد اجراء زیر بوده و روی یک 

 پایه چرخدار سوار میشود:

 پالس اکسیمتر 

 بلندر 

 کپسول هوا 

 کپسول اکسیژن 

 دستگاه احیا تیپیس 

توصیه می شد این سیستم قابلیت اتصال به خروجی 

 هوا و اکسیژن باشد. 

هر تخت زایمان باید واجد هر کدام از 

یا کل به صورت جداگانه  اجزاء

سیستم تهویه کمکی ویژه اتاق زایمان 

به صورت سوار شده روی یک پایه 

 باشد.چرخدار 

 

اکسیمتر، بلندر،  در صورت عدم امکان تهیه پالس

کپسول اکسیژن، خروجی یا کپسول هوای  خروجی یا

 فشرده، دستگاه احیاء تیپیس برای هر تخت زایمان

پیشنعاد می شود حداقل مورد نیاز موارد مذکور به شکل 

 زیر فراهم شود:

 سیستم 2به ازای هر بیمارستان  1در بیمارستان سطح 

 سیستم  4به ازای هر بیمارستان  2در بیمارستان سطح 

  سیستم 6به ازای هر بیمارستان  3سطح در بیمارستان 

مطابق تعداد پیشنهاد شده سیستم قابل حمل تهویه  به ازای هر تخت زایمان یک عدد دستگاه احیاء تیپیس

 کمکی ویژه اتاق زایمان

  عدد از هر کدام در هر ترالی 1 عدد از هر کدام در ترالی  3 ماسک های صورت با اندازه های نوزادان ترم و نارس 

عدد به ازای هر تخت زایمان یا  1 یا کپسول آناکسیژن خروجی 

 عمل

 

عدد به ازای هر تخت زایمان یا  1 یا کپسول آنهوای فشرده  خروجی

 عمل

 

مخلوط کننده اکسیژن و هوای فشرده با جریان سنج  

 لیتر در دقیقه  10) تنظیم مقدار جریان تا 

پیشنهاد شده سیستم قابل حمل تهویه مطابق تعداد  هر تخت زایمان یک عدد

 کمکی ویژه اتاق زایمان

و پروپ های پالس اکسی متر با حس گر و پوشش 

 ویژه نوزادان 

مطابق تعداد پیشنهاد شده سیستم قابل حمل تهویه  هر تخت زایمان یک عدد

 کمکی ویژه اتاق زایمان

  هر تخت زایمان یک عدد نرمال در بدو تولد  O2Satجدول میزان 

 وسایل لوله گذاری 

 1)نارس(و شماره 0الرنگوسکوپ با تیغه های شماره 

 ) رسیده(

  هر تخت زایمان یک عدد

  هر تخت زایمان یک عدد المپ اضافه و باتری برای الرنگوسکوپ 

  نوزاد از هر کدام  1:10 میلیمتر  3.5-3.0 - 2.5لوله تراشه با قطر داخلی  

  زایمان یک عدد هر تخت استیلت ) اختیاری(



   وسایل ثابت نگه داشتن لوله تراشه 

   قیچی 

  دو عدد در هر ترالی  چسب ضد اب یا وسایل ثابت نگه داشتن لوله تراشه 

  به مقدار کافی  پد الکل 

CO2  اختیاری( سنج یا کاپنوگراف(   

  1:1 )اختیاری(میلی  5ماسک حنجره ای و سرنگ 

   6fیا  5 لوله دهانی معدی شماره

 داروها 

یا 3 ml -( 0.1mg/ml)1:10000امپول اپی نفرین 

10 ml 

  عدد در هر ترالی  5

میلی لیتر برای حجم  250یا 100نرمال سالین  

 سازی 

  عدد در هر ترالی  2

  عدد در هر ترالی  3 میلی لیتر )اختیاری( 250 %10دکستروز 

   نرمال سالین  برای شستشوی مسیر رگ 

تا  20میلی لیتر ،  5میلی لیتر یا  3، سرنگ 1سرنگ 

 میلی لیتر  60

  

 وسایل مربوط به کاتتر ورید نافی 

 6-8در سایز های مختلف   بدون تالک دستکش استریل 

  عدد در هرترالی 1 هگزیدین کلر "ترجیحامایع ضد عفونی کننده 

   چسب نافی 

  عدد در هر ترالی  3 بند نخی استریل 

   کالمپ کوچک ) هموستات(

   فورسپس ) اختیاری(

   اسکالپل /قیچی

  نوزاد از هر کدام  F 1:20 5یا 3.5کاتتر نافی 

  نوزاد از هر کدام  1:20 سه راهی متوقف کننده 

   میلی لیتر  5-3سرنگ 

   سرسوزن 

   نرمال سالین برای شستن مسیر رگ 

ورید نافی ) چسب شفاف برای محافظت از کاتتر 

 اختیاری(

  

   4*4گاز استریل 

 وسایل مرتبط به تخلیه هوا) پنوموتراکس(

   18و20آنژیوکت 

   19و21اسکالپ وین 

   سرنگ 

   چراغ قوه با دامنه گسترده 

 

 



 متفرقه :  

 فرم آماده با جدول داروو لوله تراشه بر اساس وزن ، فرم مستند سازی ،کلیپ بورد ،خودکار 

ما با پوشش برای حس گر گر، یا گرم کننده های دیگر رادینت وارمر،)عینک گان(دستکش ها  وسایل حفاظت فردی 

/ ساعت مچی  دیواری  ساعت، پد سفت برای احیا تخته ، ، ) برای استفاده در طول احیا های طوالنی شده (رادینت وارمر

،   ECGولید های ,مانیتور ،اینچ  4/3یا  2/1چسب ،نوزادی  یگوشی پزشکی با سر،کاله ،پد گرم کننده ،ثانیه شما ر 

 سرسوزن تزریق داخل استخوان ) اختیاری(

انکوباتور انتقال ، ، کاله ، کیسه پلی اتیلن تشک حرارتی، 00تیغه های الرنگوسکوپ  در سایز  برای نوزادان خیلی نارس 

 ، نایلون حباب دار برای حفظ درجه حرارت در طول انتقال به بخش بستری نوزاد 

 اشاره به خروجی های هوا، اکسیژن و ساکشن به صورت خاص برای نوزاد 

 توجه به شرایط و آمادگی برای چند قلویی 

 

 

 




