
 

 لیست دارو و تجهیزات ایستگاه سالمت

 سازمان اورژانس کشور

             

 

 

 

  



سالمت  ایستگاهتجهیزات لیست دارو و   

1 
 

 

 

 

به تفکیک طبقهاورژانس پیش بیمارستانی تجهیزات ترالی دارو و   

 ردیف عنوان دوز حداقل توضیحات

 طبقه اول

 10 1mg/ml هیدروکلراید آمپول اپی نفرین  1 

 10 0.5 mg/ml سولفات آمپول آتروپین  2 

 3 5ml 2آمپول لیدوکائین%  3 

 10 5ml 4 آب مقطر 

 5 20 mg/2ml  فروزمایدآمپول  5 

 10 0.4 mg/ml 6 آمپول نالوکسان 

 5 250 mg/5ml توئینآمپول فنی  7 

 5 200mg/5ml ل فنوباربیتالآمپو  8 

 3 5mg/ml 9 آمپول هالوپریدول 

 3 5mg/ml 10 آمپول بای پریدین 

 5 100 mg 11 آمپول هیدروکورتیزون 

 5 8mg/2ml 12 آمپول دگزامتازون 

 5 10mg/ml 13 آمپول کلرفنیرامین 

 5 4mg/2ml  ندانستروناآمپول  14 

 5 20mg/ml 15 آمپول هیوسین 

 10 30mg/ml روالکومپول کتآ  16 

 10 10 mg/2ml 17 آمپول متوکلوپرامید 

عدد 5هرکدام از   5 50ml  20و  %50ویال دکستروز هایپر تونیک%  18 

 50 100-325 mg 19 قرص آسپرین 

 20 پرل نیتروگلیسرین 0.4mg 50 زیرزبانی

 1 100 
mcg/dose  

 21 اسپری سالبوتامول
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 به تفکیک طبقهاورژانس پیش بیمارستانی تجهیزات ترالی دارو و 

 ردیف عنوان دوز حداقل توضیحات

 طبقه دوم

 1 ژل لیدوکایین - 1 

 2 قرص سرماخوردگی - 50 

 30 400 mg 3 قرص ایبوپروفن 

 30 500/325 mg  4 قرص استامینوفین 

 30 40 mg 5 قرص فاموتیدین 

 30 4mg 6 قرص اندانسترون 

 30 50mg 7 قرص دیمن هیدرینات 

 8  قرص آلومینیوم ام جی اس - 30 

 9 اف-قرص جوشان او.ار.اس /پودر  - 5 

 10 پماد سیلورسولفادیازین - 1 

 30 500 mg 11 قرص متوکاربامول 

 30 250mg 12 کپسول مفنامیک اسید 

 30 10 mg 13 قرص هیوسین 

 20 10 mg 14 قرص لوراتادین 

 15 چسب زخم - 30 

 30 100 mg 16 قرص دیکلو فناک 

 30 500 mg 17 قرص متفورمین 

 10 5 mg 18 قرص گلی بن گالمید 

 30 500 mg 19 کپسول آموکسی سیلین 

 30 25 mg 20 قرص کاپتوپریل 

 30 25 mg  21 قرص لوزارتان 

 30 500 mg 22 کپسول سفالکسین 

 30 2.5 mg 23 قرص دیفنوکسیالت 
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 به تفکیک طبقهاورژانس پیش بیمارستانی تجهیزات ترالی دارو و 

 ردیف عنوان دوز حداقل توضیحات

 طبقه دوم

 24 قطره اشک مصنوعی - 20 

 5 100 mg/ml 25 قطره استامینوفن 

 5 120mg/5 ml 26 شربت استامینوفن 

 5 100mg/5ml 27 شربت ایبوپروفن 

عدد 10از هرکدام   10 125/325 mg 28 شیاف استامینوفن 

 10 100 mg 29 شیاف دیکلوفناک 
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به تفکیک طبقه اورژانس پیش بیمارستانیتجهیزات ترالی دارو و   

 عنوان نوع تعداد توضیحات

 طبقه سوم و چهارم

 

سی سی  5و  2سرنگ  10  

سی سی 20و  10سرنگ  3 انواع سرنگ  

 انواع سر سوزن 5

 
 آنژیو کت آبی و طوسی هر کدام  5

 انواع آنژیوکت
 آنژیو کت صورتی و سبزهر کدام  10

 انواع لوله آزمایش با توجه به دستورالعمل نیدل استیک جهت نمونه گیری  

 

 ست سرم )حداقل( 5

 اریگاتو  انواع ست تزریق

 گارو 1

 چسب معمولی لکوپالست)حداقل( 1 
 انواع چسب

 چسب ضد حساسیت )حداقل( 1 

پالس اکسی متر-ترمومتر-گلوکومتر-فشارسنج-پزشکیگوشی -پن الیت  وسایل معاینه 

عدد باتری یک و  2الرنگوسکوپ با انواع تیغه های مکینتاش و الرنگوسکوپ با انواع تیغه های  میلر همراه 

 المپ یدک

ی
س

نف
ی ت

لب
ی ق

یا
اح

ل 
سای

 و

 لوله تراشه در سایزهای مختلف هر کدام یک عدد

اطفال با متعلقاتآمبو بگ بزرگسال و   

سانتی متری از هر کدام سه عدد 15و  10باند معمولی   

عدد 20گاز استریل حداقل   

ایروی در سایز های مختلف-پنس مگیل- LMA 

عدد 3کاتتر نالون در رنگهای مختلف ازکدام   

عدد 5 %5سرم دکستروز  –عدد 5سرم نرماسالین –سی سی  10سرنگ   

NG-TUBE(در اندازه های مختلف در  معدی)-لوله بینی  

 ایستگاههای که پزشک مشاور مستقر است

اسپری لیدوکائین-وسایل اسپری ضد عفونی و استریل کننده وسایل و دستگاهها -گاید یک عدد  

عدد  یا اسپری الکل 10حداقل  ماسک  – پد الکلی –دستکش التکس   

باند هر کدام یک بسته-سرجی فیکس -گاز استریل-گاز غیر استریل  

قیچی -پنس   
 


