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 علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران

 متخصص طب اورژانس آقای سید پژمان آقا زاده
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 تعاریف:

  115دارو و تجهیزات آمبوالنس  : 

اینننن  دارو و تجهینننزات در دو دسنننته کلنننی دارو و تجهینننزات پزشنننکی و تجهینننزات غینننر پزشنننکی          

 .تقسیم بندی می گردد

  دارو و تجهیزات پزشکی: -1

به کلیه وسایل، تجهیزات، ابزار، لوازم و داروهایی گفته می شود  که به منظور تشخیص، درمان و کاهش آسیب       

 می باشد: گردد و شامل موارد زیر  استفاده می و  تسکین  بیماری ها

شنننامل دارو و تجهیزاتنننی منننی باشننند کنننه در کنننابین عقنننب   دارو و تجهیززززات یزززامیر میمزززار: -

 )بیمار( به منظور اهداف درمانی ، تسکینی و کاهش آسیب بیمار قرار می گیرد.

:  شنننامل دارو و تجهینننزات تشخیصنننی، درمنننانی و نینننز وسنننایل      CPR جامبزززا دارویزززی و  -

 باشد.احیا می 

: شنننامل دارو و تجهیزاتنننی اسنننت کنننه در ینننک کینننف زینننپ دار در کنننابین عقنننب     ییزززف ر رو -

قنننرار منننی گینننرد، اینننن دارو و تجهینننزات در شنننرایو خنننای اضنننافه بنننر دارو و تجهینننزات       

 موجود در جامبگ، مورد نیاز هستند.   

: شنننامل دارو و تجهیزاتننی مننی باشننند کننه  بننه منظنننور انجننام فرایننند زایمنننان       ییززف  ایمززان   -

تفاده مننی گننردد. ایننن بسننته مننی بایسننت بننه نحننوی پننیش بینننی گننردد کننه قابلیننت بننازبینی       اسنن

تجهینننزات و وسنننایل درون آن در بازدیننند هنننای دوره ای بنننرای  تکنسنننین امکان نننذیر باشننند        

 بدین منظور کیف زیپ دار پیشنهاد می گردد.

کلیننف : شننامل وسننایل و ابزارهننای مننورد نینناز جهننت اولویننت بننندی و تعیننین ت       ییززف تریززا   -

)ترینناژ( بیمنناران حننوادث پرتلفننات و بحننران بننوده کننه بننه صننورت پکننی  یننا بسننته ای مننی            

 باشد.

شننامل وسننایل و لننوازمی اسننت کننه جهننت حفاظننت بافننت، پرکننردن           ییززف دپززو پان:ززمان:    -

 .فضا، جلوگیری از خونریزی یا پانسمان استفاده می شود

میایی، شننننی  حننننوادثشننننامل دارو و تجهیزاتننننی مننننی باشنننند کننننه در     : CBRNeییززززف  -

بیولننننوژیکی، پرتننننویی، هسننننته ای و انفجنننناری اضننننافه بننننر دارو وتجهیننننزات موجننننود در    
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بنننه ازای هنننر    20-1و  19-1تنننابد جننندول   CBRNeجامبنننگ منننورد نیننناز هسنننتند. )کینننف     

در نظننر گرفتنننه شنننود.  عنندد بنننرای هنننر دانشننگاه  دانشنننکده    1و حنننداقل پایگنناه ینننک عنندد    20

درصننند آمبنننوالنس هنننا   10رعامنننل هسنننتند در منننناطقی کنننه در سنننطه ینننک حاد نننه پدافنننند غی  

 تجهیز گردند(  CBRNeمی باید با بسته 

شنننامل وسنننایل و تجهیزاتنننی اسنننت کنننه جهنننت جلنننوگیری از       تجهیززززات ظفافزززت فزززرد :   -

 به کاربرده می شود.پرسنل درمانی  و انتقال بیماری بین بیماران

جهت پشننتیبانی تجهیزات مصننرفی و غیر مصننرفی شننامل داروها و  دارو و تجهیزات پایگاه)اسزوو(::  -

 عملیات کدهای عملیاتی همان پایگاه، طی مدت یک هفته می باشد.

دارو و تجهیزات پایگاه در پایگاه شننهری و جاده ای جهت پشننتیبانی از عملیات قرار دارد و کلیه تکنسننین  :1نکوه 

صورت مصرف دارو و تجهیزات آمبوالنس   دسترسی داشته باشند تا در      آنهای ارشد هر شیفت می بایست به    

 آمبوالنس و جامبگ مجدداٌ تجهیز گردند.  ،پس از بازگشت از فوریت

 و جایگزینی دارو و تجهیزات پایگاه به عهده مسئول پایگاه می باشد. ، نگهداریوظیفه تجهیز: 2نکوه 

ماه  3غیر از داروهای یخچالی( ودرجه سنانتیگراد نگهداری شنوند )ب   30تا 15داروها می بایسنت در دمای   :3نکوه

 .تا در محل های پرمصرف استفاده گردد تعویض گردند ،قبل از اتمام تاریخ مصرف

تعداد اقالم و داروهای لیست دارو و تجهیزات پایگاه به ازای یک آمبوالنس می باشد و می بایست به ازای     :4نکوه

 هر آمبوالنس جدید، به همین تعداد اضافه گردد.

ست پیش بینی الزم جهت تجهیز دارو و تجهیزات     : 5نکوه صرف زیاد هریک از داروها می بای صورت م  پایگاه در 

 انجام گردد.

 

  تجهیزات غیر پزشکی:-2

شننود کننه  تسننهیل کننننده  فرآیننندهای غیننر      بننه کلیننه وسننایل، تجهیننزات، ابننزار و لننوازمی گفتننه مننی        

و و نینننز لنننوازم مربنننو  بنننه   درمنننانی بنننوده کنننه شنننامل لنننوازم ارتبننناطی، یننندکی، ایمننننی خنننودر     

 و شامل موارد ذیل می باشد: ( بیمار بودهLight Extrication) سبکرهاسازی 
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شننامل  تجهیننزات و وسننایلی  مننی باشنند  کننه جهننت رفنند       تجهیزززات مزز مات فنززی و ایمنززی:     -

نقننایص فننننی خنننودرو، رهاسننازی و حفنننر تکنسنننین در شنننرایو سننخت م نننل سنننرما و گرمنننا     

 و... استفاده می گردد.

شنننامل تجهینننزات و وسنننایلی منننی باشننند کنننه   تجهیززززات  آشزززکار سزززا   و مززز یریت ترافیززز :   -

جهنننت آشنننکار سنننازی در شنننب و روز و همچننننین ایجننناد ایمننننی آمبنننوالنس و تنننیم پزشنننکی    

 در مقابل خودروهای عبوری کاربرد دارد.

: شنننامل تجهینننزات و وسنننایلی منننی باشننند کنننه در کنننابین جلنننو بنننه   تجهیززززات یزززامیر ج زززو -

ارتبننناطی، هشنننداری، حفاظنننت فنننردی و بهبنننود تسنننهیل فرآینننندهای عملینننات     منظنننور اهنننداف 

 و درمان کاربرد دارد.

 

 تعاریف دیگر:

  ضرور دارو و تجهیزات : 

تمامی دارو و تجهیزاتی که وجود آن در آمبوالنس الزامی بوده و در ویرایش های محلی قابل حذف نمی 

 باشد. 

  ترجیحی:دارو و تجهیزات 

تی می باشد که انواع مختلفی دارد و وجود حداقل یک نوع آن ضروری بوده اما شامل دارو و تجهیزا

نوع چسبی، بادی و وکیوم دارد و نوع یکبار  3بکارگیری یک نوع آن ارجه می باشد مانند: اس لینت  که 

 مصرف رادیولوسنت آن ارجه می باشد.

  امویار : دارو و تجهیزات 

د آن در آمبوالنس الزامی نبوده و براساس شرایو محلی و شامل دارو و تجهیزاتی می باشد که وجو

طبق نظر مسئولین منطقه در مورد قرارگیری یا عدم قرارگیری آن در آمبوالنس تصمیم گیری خواهد 

 شد. 

  افزوده: دارو و تجهیزات 

ای دارو یا تجهیزاتی می باشد که در این دستورالعمل به آن اشاره ای نشده است ولی بنا به ضرورت ه

محلی و دانشگاهی و طبق نظر مسئولین اورژانس پیش بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه به جامبگ 

 . پس از اخذ موافقت سازمان اجرایی گرددافزوده شده است. این تصمیمات باید 
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 (6-1ویرایش  -دستورالعمل دارو و تجهیزات اورژانس پیش بیمارستانی )آمبوالنس

 

 جامبا  : 

محتننوی دارو و تجهینننزات پزشننکی مننورد نیننناز بننر بنننالین بیمننار ) شنننامل       کیفننی اسننت کنننه  

تجهینننزات احینننا( منننی باشننند. اینننن کینننف منننی بایسنننت بنننر اسننناس طنننر  مصنننو        دارو و 

د  مننننور   401 31630سننننازمان اورژانننننس کشننننور )ابالغیننننه صورتجلسننننه بننننه شننننماره    

 ( با ویژگی های زیر باشد:95 10 15

وگرم )بننننا احتسننننا   دارو و کیلنننن 10سنننبک، نشننننکن، قابننننل شستشننننو، حنننداک ر دارای وزن   

 دسته یا آویز کردن بر شانه باشد. (، امکان جا به جایی توسوتجهیزات

همچنننین تمنننامی وسننایل در گنننروه هننای زینننر قابننل روینننت باشنند  ماننننند: داروهننا، وسنننایل         

 حفاظت فردی. و پانسمان، احیا، تزریقات، معاینه

  115پایگاه ویژه اور انس: 

بیمننناری درمنننانی  –پایگننناهی اسنننت کنننه پرسننننل آن آمنننوزش نحنننوه برخنننورد تشخیصنننی     

شنننند و تجهینننزات الزم جهنننت حفاظنننت شخصنننی حنننین      را دینننده با  هنننای مسنننری عفنننونی  

ویزینننت و انتقنننال اینننن بیمننناران بنننه آمبنننوالنس و بیمارسنننتان در پایگننناه بنننه مینننزان کنننافی     

وجننود داشننته باشننند. ایننن پایگننناه شننامل تنننیم   تننیم هننایی اسنننت کننه آمننناده اعننزام جهنننت          

 موارد مشکوک بوده و برای مرکز دیس چ تعریف شده باشد.

 عم یاتی ویژه آمبوالنس: 

 -21-1 اینننن آمبنننوالنس منننی بایسنننت دارای تجهینننزات حفاظنننت فنننردی طبنننق جننندول شنننماره    

و کننند  CBRNeو همچننننین مجهنننز بنننه تخنننت ایزولنننه )ترجیحنننا  فشنننار منفنننی( باشننند. کننند      

 عملیاتی ویژه می توانند در یک آمبوالنس عملیاتی تجمید گردند.

 توجه:

منننی بایسنننت آمنننوزش الزم بنننه   قبنننل از ورود هنننر ننننوع دارو ینننا تجهینننزات  جدیننند بنننه آمبنننوالنس     

 تمامی پرسنل داده شود و دستورالعمل مربوطه به پایگاه ها ابالغ گردد.
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 (6-1ویرایش  -دستورالعمل دارو و تجهیزات اورژانس پیش بیمارستانی )آمبوالنس

 

 دارو و تجهیزات پزشکی -1

 تجهیزات کابین بیمار -1-1

 واحد موارد ردیف

حداقل 

تعداد مورد 

 نیاز

 توضیحات

 - 1 عدد برانکارد پاچالقی  1

2  KED 1 ست - 

  با بند عنکبوتی  1 ست النگ بک بورد و متعلقات  3

  1 ست بند نگهدارنده دست  4

5  
 Lat)  فیکس کننده جانبی سر

head immobilizer    ) و

 متعلقات

 - 1 ست

 - 1 ست اسکوپ و متعلقات  6

7  
چیراستریچر و متعلقات 

 )کمربندها(
 (stair chairترجیحا  پله رو ) 1 ست

 - 1 ست تراکشن اس لینت و متعلقات  8

9  
بادی یا اس لینت چسبی یا 

 وکیوم
 1 ست

ترجیحا  یکبار مصرف و از نوع 

 1رادیولوسنت

 - 1 ست آتل  ابت سازی لگن  10

 - 1 دستگاه پرتابل برقی ساکشن  11

 - 2 سیلندر ک سول اکسیژن مرکزی  12

 در کابین عقب نصب شود. 1 دستگاه فشار سن  دیواری خودکار  13

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
توصننیه مننی شننود سننت آتننل یکبننار مصننرف  رادیننو لوسنننت، در اورژانننس بیمارسننتانی و پننیش بیمارسننتانی )آمبننوالنس( بننه              1

 صورت مشابه در دسترس باشد تا به جای جایگزینی آتل مصرف شده تحویل آمبوالنس گردد.
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 (6-1ویرایش  -دستورالعمل دارو و تجهیزات اورژانس پیش بیمارستانی )آمبوالنس

 

 تجهیزات کابین بیمار -1-2

 واحد موارد ردیف

 حداقل

تعداد مورد 

 نیاز

 توضیحات

 1 دستگاه مانیتورینگ قلبی  14

در صورت وجود دستگاه 

الکتروشوک یا دستگاه الکترو 

 کاردیوگراف ضرورتی ندارد.

 1 دستگاه AEDالکتروشوک دستی یا   15

ترجیحاٌ الکتروشوک دستی با 

mode  AED  با باتری قابل شارژ

و دارای حداقل دو ست پد و پد 

 مخصوی اطفال

16  

دستگاه تله الکتروکاردیوگراف با 

و پالس  Dataارسال قابلیت 

 NIBPاکسی متری و مجهز به 

 و قابلیت کواکسی متری

 1 دستگاه
برای دانشگاه های مشمول طر  

 اجباری است. 247

17  
دستگاه تنفس مصنوعی 

 اتوماتیک
 1 دستگاه

 

 اختیاری -

در آمبوالنس های توزید  -

 93شده پس از سال 

 اجباری است.

18  
 آمبوالنسیدستگاه اکسیژن ساز 

همراه با کیت هماهنگ کننده 

 اکسیژن ک سول و دستگاه

 اختیاری 1 دستگاه

 1-20و  1-19جدول  1 عدد CBRNeکیف   19

 )در سایزها  مخو ف: ست یامل 2 ست 2کالر گردنی  20

21  
کول باکس با قابلیت اتصال به 

 برق شهر و باتری آمبوالنس

(Cool Box) 

 - 1 دستگاه

 

 

                                                 
 ارستان جایگزین گردد.هنگام تحویل بیمار به بیمارستان تحت هیچ شرایطی باز نگردد و کالر از اورژانس بیم 2
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 (6-1ویرایش  -دستورالعمل دارو و تجهیزات اورژانس پیش بیمارستانی )آمبوالنس

 

 تجهیزات کابین بیمار -1-3

 واحد موارد ردیف

حداقل 

تعداد مورد 

 نیاز

 توضیحات

 1 دستگاه سرم وارمر  22

در صورتی که آمبوالنس  -اختیاری

یا گرمایش  مجهز به هیتر رادیاتوری

است وجود این دستگاه  درجا

 ضرورتی نخواهد داشت.

 اختیاری 1 دستگاه دستگاه تله سونوگرافی  23

 در دو سایز 3 عدد رزورماسک صورت با کیسه   24

 - 5 عدد شیلد چشمی  25

 - 2 ست شیلد سوختگی  26

 - 10 عدد ست سرم  27

 - 1 عدد ماسک نبوالیزر  28

 - 3 عدد سر ساکشن  29

 - 5 عدد کانوالی بینی  30

 هرکدام 2 رول  10و 5 باند کشی  31

 - 1 بسته دستکش التکس  32

 ترجیحا  یکبار مصرف 1 عدد رسیور  33

 - 1 عدد Safety box سیفتی باکس   34

 - 1 عدد محلول ضدعفونی کننده دست  35

 یکبار مصرف 2 ست ست پانسمان  36
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 (6-1ویرایش  -دستورالعمل دارو و تجهیزات اورژانس پیش بیمارستانی )آمبوالنس

 

 تجهیزات کابین بیمار -1-4

 واحد موارد ردیف

حداقل 

تعداد مورد 

 نیاز

 توضیحات

 - 1 عدد محلول ضد عفونی کننده اشیا  37

 - 2 عدد پتو  38

 - 5 عدد ملحفه یکبار مصرف  39

 - 2 دست جسد کاور  40

41  
)ترجیحا  فشار تخت ایزوله 

 منفی(
 1 عدد

 الزامی در کد های عملیاتی ویژه
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 (6-1ویرایش  -دستورالعمل دارو و تجهیزات اورژانس پیش بیمارستانی )آمبوالنس

 

 

 داروهای کابین بیمار  -1-5

 واحد دوز موارد ردیف

حداقل 

تعداد 

 مورد نیاز

 توضیحات

 - 3 عدد or 1000cc 500 سرم رینگر الکتات 1

 - 3 عدد or 1000cc 500 سرم نرمال سالین 2

 اختیاری 2 عدد 500cc % 5دکستروز سرم  3
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 (6-1ویرایش  -دستورالعمل دارو و تجهیزات اورژانس پیش بیمارستانی )آمبوالنس

 

 تجهیزات جامبگ -1-6

 واحد موارد ردیف

حداقل 

تعداد مورد 

 نیاز

 توضیحات

 - 1 عدد قیچی پانسمان 1

 - 1 عدد قیچی مخصوی بریدن البسه 2

 - 1 عدد هموستات 3

 - 1 عدد کاتر 4

 - 1 عدد پنس 5

 - 1 عدد پنس مگیل 6

 - 1 عدد پزشکیگوشی  7

 هرکدام 1 عدد فشارسن  بزرگسال و اطفال 8

 - 1 عدد گارو 9

 - 1 عدد اوتیک ترمومتر 10

 - 1 عدد چراغ قوه معاینه 11

12 
گلوکومتر و نوار تست و 

 متعلقات
 ست

1 - 

13 
ک سول اکسیژن آلومینیومی یا 

 پالستیکی
 1 سیلندر

لیتری با متعلقات و  2تا  1پرتابل 

 یا کانوالی بینی ماسک ساده

 - 1 ست آمبوبگ نوزاد با متعلقات  14

 آمبوبگ اطفال با متعلقات 15
در صورتیکه آمبوبگ بزرگسال  1 ست

foldable باشد ضروری نیست 

 - 1 ست  آمبوبگ بزرگسال با متعلقات 16

 1 ست الرنگوسکوپ با تیغه منحنی 17

باتری  2( به همراه 1،2،3،4تیغه ) 4

ترجیحا  تیغه یکبار  -و المپ رزرو

 مصرف

 الرنگوسکوپ با تیغه صاف 18

باتری  2( به همراه 1،2،3،4تیغه ) 4 1 ست

ترجیحا  تیغه یکبار  -و المپ رزرو

 مصرف
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 (6-1ویرایش  -دستورالعمل دارو و تجهیزات اورژانس پیش بیمارستانی )آمبوالنس

 

 تجهیزات جامبگ -1-7

 واحد موارد ردیف

حداقل 

تعداد مورد 

 نیاز

 توضیحات

 - 1 دستگاه ساکشن پرتابل دستی 19

 کدام هر 1 عدد گاید اطفال و بزرگسال 20

 safetyاز نوع  5 عدد آنژیوکت صورتی 21

 safetyاز نوع  4 عدد زرد یاآنژیوکت آبی  22

 safetyاز نوع  3 عدد آنژیوکت سبز 23

 safetyاز نوع  2 عدد آنژیوکت خاکستری 24

 اختیاری 2 عدد IOسوزن داخل استخوان  25

26 

 kست 

از نوع کوتاه )برای استعمال دیازپام  3 عدد

در صورت وجود دیازپام  رکتال(

 انما ضرورتی ندارد

 - 10 عدد چسب آنژیوکت 27

 - 5 عدد سر سوزن 28

 اختیاری 2 عدد  cc20سرنگ  29

 - 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 گوش  34

 - 2 رول 10و  5باند کشی  35

 اختیاری 2 عدد پد پانسمان سرید 36

 - 2 عدد سرجی فیکس 37

 - 5 عدد گاز استریل 38
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 (6-1ویرایش  -دستورالعمل دارو و تجهیزات اورژانس پیش بیمارستانی )آمبوالنس

 

 تجهیزات جامبگ -1-8

 واحد موارد ردیف

حداقل 

تعداد مورد 

 نیاز

 توضیحات

 - 5 عدد گاز غیر استریل  39

 - 5 جفت دستکش التکس 40

 - 2 حلقه چسب ضد حساسیت 41

 - 1 حلقه لوکوبالست چسب 42

 - 2 عدد ست سرم 43

44 Air way  ست کامل 1 ست 

 - 5 عدد آبسالنگ 45

 - 20 عدد چست لید    46

 اس ری الکل، پد بتادین یا پد الکل 47
 20 عدد

 ترجیحا  پد الکل
 1 افشانه

48 
ماسک صورتی یکبار مصرف 

Facial Mask 
 - 3 عدد

 - 2 عدد سر ساکشن 49

 - 2 عدد تورنیکه 50

 عدد لوله تراشه در سایزهای مختلف 51

 بدون کاف 2

1 
،  5،  4 5،  4،  3 5،  3، 2 5)شماره  

 ( هر کدام6 5، 6،  5 5

( هر کدام8،  7 5، 7)شماره 2  

 - 5 عدد ه ارین الک  52

53 LMA  ست کامل 1 ست 

 - 2 عدد ماسک نبوالیزر 54
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 (6-1ویرایش  -دستورالعمل دارو و تجهیزات اورژانس پیش بیمارستانی )آمبوالنس

 

 تجهیزات جامبگ -1-9

 واحد موارد ردیف

حداقل 

تعداد مورد 

 نیاز

 توضیحات

 - 1 عدد اریگاتور 55

 - 1 عدد دمیار 56

 1 عدد Safety boxسیفتی باکس   57
سایز کوچک جهت استفاده در داخل 

 جامبگ

 - 1 دستگاه پالس اکسی متر 58

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

21 

 

 (6-1ویرایش  -دستورالعمل دارو و تجهیزات اورژانس پیش بیمارستانی )آمبوالنس

 

 جامبگداروهای  -1-10

 واحد دوز موارد ردیف

حداقل 

تعداد 

 مورد نیاز

 توضیحات

1 
 یننفر یآم ول اپ

 یدروکلرایده
 هر کدام 5 عدد 10000:1 &  1000:1

2 
آم ول آتروپین 

 سولفات
mg/1ml 0.5 5 عدد - 

 - 10 عدد mg/1ml 0.4 آم ول نالوکسان 3

 - 5 عدد mg/2ml 20 آم ول فروزماید 4

 - 3 عدد 8mg/2ml آم ول دگزامتازون 5

 - 1 عدد 4mg/ml بتامتازونآم ول  6

 3 عدد 50mg/ml آم ول دیفن هیدرامین 7

 5ظرف  -اختیاری

دقیقه انفوزیون 

 شود

 - 2 عدد  mg/6.7ml 1000 3ویال استامینوفن 8

 اختیاری 3 عدد mg/2ml 10 آم ول متوکلوپرامید 9

 - 3 عدد mg/ml 5 آم ول بی پریدین 10

 - 5 عدد mg/2ml 10 آم ول دیازپام 11

 - 3 عدد mg/1ml 5 آم ول هالوپریدول 12

 - 4 عدد mg/2ml 200 4سایمتیدینآم ول  13

 3 عدد mg/2ml 4 آم ول اندانسترون 14
تزریق آهسته 

 عضالنی -وریدی

 25mg/ml-2ml آم ول آمیودارون 15
طبق پروتکل احیای  3 عدد

AHA 

 

 

 

                                                 
 ساعت فاصله زمانی باشد. 4بین هر دو تزریق نیز باید  3

 موارد احتیا  مصرف: آسم، سیروز کبدی و اختالالت جدی کبدی 4
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 (6-1ویرایش  -دستورالعمل دارو و تجهیزات اورژانس پیش بیمارستانی )آمبوالنس

 

 داروهای جامبگ -1-11

 واحد دوز موارد ردیف

حداقل 

تعداد 

 نیاز مورد

 توضیحات

 - 3 عدد mg/5ml 250 5آم ول فنی توئین 16

 - 3 عدد mg/5ml 200 6آم ول فنوباربیتال 17

 - 3 عدد mg/2ml 30 آم ول کتروالک 18

 - 3 عدد mg/ml 5 آم ول میدازوالم 19

 3 عدد 2mg/ml-4mg/ml آم ول لورازپام 20
نگهداری  -اختیاری 

 cool boxدر 

 اختیاری 3 عدد 100mg/ml سدیمآم ول وال روات  21

 - 3 عدد ml 5 % 2 آم ول لیدوکائین 22

 3 عدد mg/ml 0.5 7آم ول سالبوتامول 23
صرفا  جهت 

 نبوالیزر

 - 10 عدد ml 5 آم ول آ  مقطر 24

25 
آم ول ترانگزامیک 

 اسید
500 mg/5ml اختیاری 6 عدد 

 - 5 عدد mg 100 ویال هیدروکورتیزون 26

27 
دکستروز ویال 

 % 50و  20های رتونیک 
50 ml هر کدام 2 عدد 

 - 2 عدد ml 50 ویال سدیم بی کربنات 28

 

 

 

                                                 
تحننت مانیتورینننگ و فقننو بننا نظننر پزشننک مشنناور یننا پروتکننل آفالیننن      50mg/minانفوزیننون آهسننته ورینندی بننا حننداک ر سننرعت    5

 نرمال سالین تزریق گردد. . فقو با سرم مصرف گردد.
تحننت مانیتورینننگ و فقننو بننا نظننر پزشننک مشنناور یننا پروتکننل آفالیننن      50mg/minانفوزیننون آهسننته ورینندی بننا حننداک ر سننرعت    6

 . فقو با سرم نرمال سالین تزریق گردد. مصرف گردد.
 
 مصرف گردد.جهت مصرف استنشاقی در ماسک نبوالیزر فقو با نظر پزشک مشاور یا پروتکل آفالین  7
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 (6-1ویرایش  -دستورالعمل دارو و تجهیزات اورژانس پیش بیمارستانی )آمبوالنس

 

 داروهای جامبگ -1-12

 واحد دوز موارد ردیف

حداقل 

تعداد 

 مورد نیاز

 توضیحات

 جویدنی 20 عدد mg 325-100 8قری آس یرین 29

 - 10 عدد mg 25 قری کاپتوپریل 30

 - 10 عدد mg 0.5 قری آل رازوالم 31

 - 20 عدد mg 0.4 پرل نیتروگلیسیرین 32

 20 عدد mg 75 کلوپیدوگرلقری  33
اجباری  247در کد 

 است

 - 1 عدد mcg/dose 20 اس ری آتروونت 34

 اختیاری 1 عدد mg/ml 10 % 1اس ری لیدوکائین  35

 - 1 عدد mcg/dose 100 اس ری سالبوتامول 36

 - 2 عدد mg 10-5 9 انمادیازپام  37

 - 1 عدد % 0.5 قطره تتراکائین 38

 - 1 عدد - ژل الکترود 39

 - 1 عدد or 500 ml 250 سرم نرمال سالین 40

41 
محصوالت بند آورنده 

 خونریزی
 - 1 عدد -

 سوس انسیون 10شارکول )زغال فعال( 42

30gr/240ml 
 - 3 عدد

 

 

 

 

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

قبننل از قننرار گننرفتن داخننل کنند آمننوزش هننای الزم داده شننود. شننکل دارویننی بننه صننورت ژل بننوده کننه از طریننق لولننه مناسننب،           9

 استعمال می شود.

10 1gr/kg   ندارننند و بننا نظننر پزشننک     گننرم صننرفا در بننالغین هوشننیار کننه احتمننال افننت هوشننیاری و آس یراسننیون        50حننداک ر

 استفاده شود. 10-50مشاور 
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 (6-1ویرایش  -دستورالعمل دارو و تجهیزات اورژانس پیش بیمارستانی )آمبوالنس

 

 کیف رزروتجهیزات  -1-13

 واحد موارد ردیف

حداقل 

مورد تعداد 

 نیاز

 توضیحات

  safetyاز نوع  2 عدد آنژیوکت آبی یا زرد 1

 safetyاز نوع  5 عدد آنژیوکت صورتی 2

 safetyاز نوع  5 عدد آنژیوکت سبز 3

 safetyاز نوع  2 عدد آنژیوکت خاکستری 4

 اختیاری 2 عدد cc 20سرنگ  5

 - 5 عدد cc 5سرنگ 6

 - 5 عدد 2 5یا  cc 2سرنگ  7

 - 5 عدد cc 10سرنگ  8

 - 1 حلقه ضد حساسیت چسب  9

 - 1 حلقه چسب لوکو بالست 10

 عدد لوله تراشه سایزهای مختلف 11

 بدون کاف 2

1 
، 6، 5 5، 5، 4 5، 4، 3 5، 3)شماره

 ( هر کدام6 5

 ( هر کدام8،  7 5، 7)شماره 2

 - 1 رول سرجی فیکس 12

المپ و باتری الرنگوسکوپ  13

 رزرو
 - 2 عدد

 - 2 عدد باتری گلوکومتر 14

 - 1 بسته دستکش التکس 15
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 (6-1ویرایش  -دستورالعمل دارو و تجهیزات اورژانس پیش بیمارستانی )آمبوالنس

 

 داروهای کیف رزرو -1-14

 واحد دوز موارد ردیف

حداقل 

تعداد 

 مورد نیاز

 توضیحات

1 
 یننفر یآم ول اپ

 یدروکلرایده
1:1000 1:10000 or 10 عدد - 

 - 15 عدد mg/ml  0.4 آم ول نالوکسان 2

3 
 ینآم ول آتروپ

 سولفات
0.5mg/ml 10 عدد - 

4 
ویال دکستروز 

 های رتونیک
 هر کدام 1 عدد % 50 & 20

 - 10 عدد ml 5 آم ول آ  مقطر 5
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 (6-1ویرایش  -دستورالعمل دارو و تجهیزات اورژانس پیش بیمارستانی )آمبوالنس

 

 کیف زایمانتجهیزات  -1-15

 واحد موارد ردیف

حداقل 

تعداد مورد 

 نیاز

 توضیحات

 - 2 عدد پوآر 1

 - 2 عدد حوله استریل 2

 - 5 عدد گیره بند ناف 3

 استریل یکبار مصرف 1 عدد قیچی 4

 با سایز مناسب 1 عدد شان پرفوره 5

 - 1 عدد زیپ کیپ برای نگهداری جفت 6

 - 2 عدد پد بهداشتی 7

 - 1 عدد شان 8

 - 1 عدد پنس و پنست 9

 - 1 عدد ملحفه 10

 - 2 عدد دستکش استریل 11

 - 3 عدد گاز استریل 12

 - 1 عدد شورتکس 13

 - 1 عدد مادردستبند مشخصات  14

 - 2 عدد دستبند مشخصات نوزاد 15

 1.5در  1.5به ابعاد  1 عدد زیرانداز مشمد نایلونی  16
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 (6-1ویرایش  -دستورالعمل دارو و تجهیزات اورژانس پیش بیمارستانی )آمبوالنس

 

 داروهای کیف زایمان -1-16

 واحد دوز موارد ردیف

حداقل 

تعداد 

 مورد نیاز

 توضیحات

 - 2 عدد gr/50 ml 4 11ویال سولفات منیزیم 1

 - 2 عدد mg/ml 20 آم ول هیدراالزین 2

 10 عدد u/ml 10 12آم ول اکسی توسین 3
     Coolداخل 

Box نگهداری شود 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
مننوارد احتیننا  در خصننوی ویالهننای سننولفات منیننزیم از نظننر اشننتباه شنندن بننا ویالهننای مشننابه بننا نصننب برچسننب احتیننا  زرد       11

یننن رننگ رعاینت گنردد. بنا توجنه بنه عنوار  تزرینق توجنه وینژه بنه دسنتور پزشنک قبنل از تزرینق داده شنود. قبنل از قنرار گنرفتن ا                   

 دارو در آمبوالنس به تکنسین ها اموزش های الزم داده شده و مستند سازی گردد.

دقیقننه تجننویز کنینند. پننایش از لحننا    20-15سننی سننی منناید ورینندی طننی   100گننرم سننولفات منیننزیم را در   6-4بننرای دوز بننارگیری 

 وریدی.مسمومیت: ارزیابی دوره ای رفلکس تاندونی عمقی، دقت به عوار  شدید تزریق خارج 

 تزریق فقو با دستور پزشک مشاور انجام پذیرد. 12
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 (6-1ویرایش  -دستورالعمل دارو و تجهیزات اورژانس پیش بیمارستانی )آمبوالنس

 

 کیف تریاژ -1-17

 واحد موارد ردیف

حداقل 

تعداد مورد 

 نیاز

 توضیحات

 50 عدد STARTکارت تریاژ 1

با شماره سریال بر اساس 

دستورالعمل ضد آ  ترجیحا  با 

 قابلیت دست بند شدن

 - 2 عدد ساده ماژیک ضد آ  یا 2

 - 2 عدد خودکار 3

 - 2 عدد جلیقه تریاژ 4

 - 5 عدد فرم های آمار و تریاژ 5

 - 1 عدد کارتابل یا تخته کار 6

 - 2 عدد magic lightمنور یا  7

 - 2 عدد سوت 8

 - 2 عدد چراغ پیشانی با باتری 9

10 
روبان با چهار رنگ )سیاه، 

 قرمز، زرد و سبز(
 هر کدام 1 رول

 - 1 عدد کیف کمری 11
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 (6-1ویرایش  -دستورالعمل دارو و تجهیزات اورژانس پیش بیمارستانی )آمبوالنس

 

 کیف دپو پانسمان -1-18

 واحد موارد ردیف

حداقل 

تعداد مورد 

 نیاز

 توضیحات

 ترجیحا  کنار بافته 5 رول باند 1

 - 2 عدد باند سه گوش 2

 هر کدام 5 رول 10و  5باند کشی  3

 - 1 بسته گاز استریل 4

 - 1 بسته گاز غیر استریل 5

 - 1 حلقه الستپچسب  لوکو 6

 - 2 حلقه چسب ضد حساسیت 7

 - 1 عدد قیچی پانسمان 8

 - 1 عدد پنس هموستات 9

 - 1 رول سرجی فیکس 10

 - 1 بسته گاز وازلین 11

 - 1 افشانه اس ری الکل 12

 - 4 عدد کیسه یخ 13
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 (6-1ویرایش  -دستورالعمل دارو و تجهیزات اورژانس پیش بیمارستانی )آمبوالنس

 

 CBRNeکیف  -1-19

 واحد دوز موارد ردیف

حداقل 

تعداد مورد 

 نیاز

 توضیحات

1 
آم ول هیدروکسی 

 کوباالمین
1000mg 3 عدد  

2 
آم ول آمیل نیتریت 

 )استنشاقی(
0.3 ml 10 عدد  

3 
ویال بیکربنات سدیم 

4 8%  
  2 عدد 50

4 
آم ول آتروپین 

 سولفات
2 mg/ml 100 عدد  

  5 عدد mg/ml 10 آم ول دیازپام 5

 1 عدد 0.05 % هی و کلریت سدیم  6
برای شستشوی 

 زخمها

 3 عدد ژل کلسیمژل  7
در مسمومیت با 

اسید هیدروفلوریک 
HF 

  5 بسته mg 500 قری لووفلوکسازین 8

9 
ک سول داکسی 

 سایکیلین
100 mg 5 بسته  

10 
قری 

 سی روفلوکساسین
250 mg-500 mg 5 بسته  

  10 عدد g/10cc 200 آم ول پرالیدوکسیم 11

 mg-45 mg-75 30 ک سول تامی فلو 12

mg 
  5 بسته

 2 عدد mg/2 ml 4 آم ول اندانسترون 13
تزریق آهسته 

 وریدی

  50 عدد mg- 65 mg 130 قری یدید پتاسیم 14
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 (6-1ویرایش  -دستورالعمل دارو و تجهیزات اورژانس پیش بیمارستانی )آمبوالنس

 

 CBRNeکیف  -1-20

 واحد دوز موارد ردیف

حداقل 

تعداد 

 مورد نیاز

 توضیحات

  5 بسته mg 200 ک سول ریباویرین  15

%20اتانول  16  300 cc 2 عدد 
جهت مصرف 

 خوراکی

 سوس انسیون 3 عدد 30gr/240ml زغال فعال(شارکول )  17

  1 بسته mg 500 ک سول آبی پروس 18

19 
 ظروف نمونه

 CBCگیری
2 cc 2 عدد  

20 
ظروف نمونه گیری 

 ه ارین
5 cc 2 عدد  

21 
ظروف نمونه گیری 

 ادرار مدفوع
  2 عدد -

22 

ظروف نمونه گیری 

اسمیر بینی )لوله 

 آزمایش و سواپ(

  2 عدد -
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 (6-1ویرایش  -دستورالعمل دارو و تجهیزات اورژانس پیش بیمارستانی )آمبوالنس

 

 تجهیزات حفاظت فردی -1-21

 واحد موارد ردیف

حداقل 

تعداد مورد 

 نیاز

 توضیحات

 - 6 فریم عینک  1

 - 6 فریم شیلد 2

 - 1 بسته یکبار مصرفجراحی ماسک  3

 - 10 عدد N95ماسک  4

 - 2 دست گان 5

 - 1 بسته دستکش التکس 6

 - 6 جفت روکفشی 7

 - 4 دست لباس یکسره حفاظت فردی 8

 - 2 عدد س تی ژل 9

 - 2 جفت چکمه 10

 - 2 دستگاه دوربین لباس 11

 بر اساس اقلیم منطقه 2 دست روپوش بارانی )پانچو( 12
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 (6-1ویرایش  -دستورالعمل دارو و تجهیزات اورژانس پیش بیمارستانی )آمبوالنس

 

 پایگاهتجهیزات  -1-22

 واحد موارد ردیف

حداقل 

تعداد مورد 

 نیاز

 توضیحات

1 KED اختیاری 1 ست 

 اختیاری 1 ست النگ بک بورد ومتعلقات 2

 اختیاری 1 ست نگهدارنده دستبند  3

4 

 Latفیکس کننده جانبی سر  )

head immobilizer و    )

 متعلقات

 اختیاری 1 ست

 اختیاری 1 ست اسکوپ ومتعلقات 5

6 
چیراستریچر و متعلقات 

 )کمربندها(
 اختیاری 1 ست

 اختیاری 1 ست تراکشن اس لینت و متعلقات 7

8 
اس لینت چسبی یا بادی یا 

 وکیوم
 1 ست

ترجیحا  یکبار مصرف و از نوع 

 رادیولوسنت

 ست کامل )در سایزهای مختلف( 2 ست کالر گردنی 9

 ترجیحا  یکبار مصرف 5 عدد رسیور 10

 ترجیحا  پتوی مسافرتی 2 عدد پتو 11

ماسک صورتی یکبار مصرف  12
Facial Mask 

 - 3 عدد

13 
ماسک یکطرفه صورت با کیسه 

 رزرو
 - 3 عدد

 - 3 عدد نبوالیزرماسک  14

 - 5 عدد سر ساکشن 15

 - 5 عدد کانوالی بینی 16

17 Air way ست کامل 5 ست 

 - 30 عدد آبسالنگ 18
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 (6-1ویرایش  -دستورالعمل دارو و تجهیزات اورژانس پیش بیمارستانی )آمبوالنس

 

 تجهیزات پایگاه -1-23

 واحد موارد ردیف

حداقل 

تعداد مورد 

 نیاز

 توضیحات

19 LMA ست کامل 1 ست 

 

20 
 عدد لوله تراشه در سایزهای مختلف

 بدون کاف 2

1 
،  5،  4 5،  4،  3 5،  3، 2 5)شماره  

 ( هر کدام6 5، 6،  5 5

 ( هر کدام8،  7.5، 7)شماره 2

 - 1 عدد دهان باز کن 21

 - 1 عدد انگشتر بر 22

 1 ست الرنگوسکوپ 23

 2( به همراه 4، 3، 2، 1تیغه ) 4

ترجیحا  تیغه  -باتری و المپ رزرو

 یکبار مصرف

 - 1 عدد پنس مگیل 24

 - 1 ست آمبوبگ نوزاد با متعلقات 25

 1 ست آمبوبگ اطفال با متعلقات 26
 Foldableدر صورتیکه آمبوبگ 

 موجود باشد ضرورت ندارد

 - 1 ست آمبوبگ بزرگسال با متعلقات 27

 - 5 بسته دستکش التکس 28

 - 10 عدد ملحفه یکبار مصرف 29

 - 2 ست شیلد سوختگی 30

 - 2 عدد محلول ضدعفونی کننده دست 31

 - 2 عدد محلول ضد عفونی کننده اشیا 32

 - 20 جفت شیلد چشمی 33

 - 1 عدد گوشی پزشکی 34

 هرکدام 1 عدد فشارسن  بزرگسال و اطفال  35

 - 2 عدد گارو 36
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 (6-1ویرایش  -دستورالعمل دارو و تجهیزات اورژانس پیش بیمارستانی )آمبوالنس

 

 تجهیزات پایگاه -1-24

 واحد موارد ردیف

حداقل 

تعداد مورد 

 نیاز

 توضیحات

 - 1 عدد قیچی پانسمان 37

 - 1 عدد بریدن البسه قیچی مخصوی 38

 - 1 عدد قیچی هموستات 39

 - 1 عدد پنس 40

 - 1 عدد کاتر 41

 - 1 عدد اوتیک ترمومتر 42

 - 1 عدد چراغ قوه معاینه 43

 - 2 عدد دستبند مشخصات مادر 44

 - 4 عدد دستبند مشخصات نوزاد 45

 - 1 عدد گلوکومتر، نوار تست و متعلقات 46

 safetyاز نوع  20 عدد زردآنژیوکت آبی و  47

 safetyاز نوع  20 عدد آنژیوکت صورتی 48

 safetyاز نوع  20 عدد آنژیوکت سبز 49

 safetyاز نوع  10 عدد آنژیوکت خاکستری 50

 - 50 عدد چسب آنژیوکت 51

 - 50 عدد سر سوزن 52

 اختیاری 20 عدد cc20سرنگ  53

 - 50 عدد cc5 سرنگ  54

 - 50 عدد cc 2.5 یا  2سرنگ  55

 - 20 عدد cc 10سرنگ  56

 - 20 رول باند 57

 - 5 عدد باند سه گوش 58
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 (6-1ویرایش  -دستورالعمل دارو و تجهیزات اورژانس پیش بیمارستانی )آمبوالنس

 

 تجهیزات پایگاه -1-25

 واحد موارد ردیف

حداقل 

تعداد مورد 

 نیاز

 توضیحات

 - 6 رول  10و 5 باند کشی 59

 - 2 رول سرجی فیکس 60

 - 2 بسته گاز غیر استریل 61

 - 50 عدد گاز استریل 62

 - 5 حلقه ضد حساسیتچسب  63

 - 2 حلقه چسب لوکوبالست 64

 

65 
 اس ری الکل، پد بتادین یا پد الکل

 20 عدد
 ترجیحا  پد الکل

 1 افشانه

 - 50 عدد ست سرم 66

 - 50 عدد چست لید 67

 - 2 عدد Safety box سیفتی باکس  68

69 
 Safety box سیفتی باکس 

 کوچک
 2 عدد

استفاده در داخل سایز کوچک جهت 

 جامبگ

 - 10 عدد کیسه یخ یکبار مصرف 70

 - 2 عدد تورنیکه 71

 - 1  دمیار 72

73 
ک سول اکسیژن آلومینیومی یا 

 پالستیکی
 1 سیلندر

لیتری با متعلقات و  2تا  1پرتابل 

 ماسک ساده یا کانوالی بینی

 20 عدد سرنگ انسولین  74
 فقو در پایگاه های مستقر در فرودگاه

 الزامی می باشد.
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 (6-1ویرایش  -دستورالعمل دارو و تجهیزات اورژانس پیش بیمارستانی )آمبوالنس

 

 داروهای پایگاه -1-26

 واحد دوز موارد ردیف

حداقل 

تعداد 

 مورد نیاز

 توضیحات

1 
 یننفر یآم ول اپ

 یدروکلرایده
 هر کدام 20 عدد 10000:1 &  1000:1

2 
آم ول آتروپین 

 سولفات
mg/1ml 0.5 20 عدد - 

 - 20 عدد mg/1ml 0.4 آم ول نالوکسان 3

 - 10 عدد mg/2ml 20 آم ول فروزماید 4

 - 10 عدد 8mg/2ml آم ول دگزامتازون 5

 - 1 عدد 4mg/ml آم ول بتامتازون 6

 20 عدد 50mg/ml آم ول دیفن هیدرامین 7
دقیقه  5ظرف 

 انفوزیون شود

 - 100mg/ml ویال استامینوفن 8
150mg/ml 

 - 20 عدد

 اختیاری 10 عدد mg/2ml 10 آم ول متوکلوپرامید 9

 - 10 عدد mg/2ml 10 آم ول دیازپام 10

 - 10 عدد mg/1ml 5 آم ول هالوپریدول 11

 - 20 عدد mg/2ml 200 سایمتیدینآم ول  12

 - 10 عدد mg/2ml 4 آم ول اندانسترون 13

 - 10 عدد 25mg/ml,2ml آم ول آمیودارون 14

 - 10 عدد mg/ml 5 آم ول بی پریدین 15

 - 10 عدد mg/5ml 250 آم ول فنی توئین 16

 - 10 عدد mg/ml 20 آم ول هیدراالزین 17
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 (6-1ویرایش  -دستورالعمل دارو و تجهیزات اورژانس پیش بیمارستانی )آمبوالنس

 

 داروهای پایگاه -1-27

 واحد دوز موارد ردیف

حداقل 

تعداد 

 مورد نیاز

 توضیحات

 - 10 عدد mg/5ml 200 آم ول فنوباربیتال 18

 - 10 عدد mg/2ml 30 آم ول کتروالک 19

 - 10 عدد mg/ml 5 آم ول میدازوالم 20

21 
لورازپام آم ول 

 )نگهداری در یخچال(
2mg/ml-4mg/ml اختیاری 10 عدد 

 اختیاری 10 عدد 100mg/ml آم ول وال روات سدیم 22

 - 3 عدد ml 5 آم ول لیدوکائین 23

 - 5 عدد mg/ml 0.5 آم ول سالبوتامول 24

25 
آم ول ترانگزامیک 

 اسید
500 mg/5ml اختیاری 12 عدد 

 - 50 عدد ml 5 آم ول آ  مقطر 26

 - 20 عدد mg 100 ویال هیدروکورتیزون 27

28 
ویال دکستروز 

 % 50و  20های رتونیک 
50 ml هر کدام 5 عدد 

 - 2 عدد ml 50 ویال سدیم بی کربنات 29

 جویدنی 50 عدد mg 325-100 قری آس یرین 30

 - 50 عدد mg 25 قری کاپتوپریل 31

 2 عدد u/ml 10 13آم ول اکسی توسین 32
یخچال پایگاه داخل 

 نگهداری شود

 

  

 

 

 

                                                 
 تزریق فقو با دستور پزشک مشاور انجام پذیرد. 13
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 (6-1ویرایش  -دستورالعمل دارو و تجهیزات اورژانس پیش بیمارستانی )آمبوالنس

 

 داروهای پایگاه -1-28

 واحد دوز موارد ردیف

حداقل 

تعداد 

 مورد نیاز

 توضیحات

 - 20 عدد mg/5ml 200 قری فنوباربیتال 33

 اختیاری 1 عدد mg/ml 10 % 1اس ری لیدوکائین  34

 - 2 عدد mcg/dose 100 اس ری سالبوتامول 35

 - 2 عدد mg 10-5 دیازپام انما 36

 - 1 عدد % 0.5 قطره تتراکائین 37

 - 3 عدد - ژل الکترود 38

 - 10 عدد ml 1000- 500 سرم نرمال سالین 39

40 
محصوالت بند آورنده 

 خونریزی
 - 1 عدد -

 - 2 عدد mcg/puff 20 اس ری آتروونت 41

 - 5 عدد ml  500 % 5سرم دکستروز  42

 - 10 عدد ml 1000- 500 سرم رینگر الکتات 43

 - 30 عدد mg 0.5 قری آل رازوالم 44

 - 50 عدد mg 0.4 پرل نیتروگلیسیرین 45

 60 عدد mg 75 کلوپیدوگرلقری  46

در پایگاه های 

 247دارای کد 

 اجباری است

 سوس انسیون شارکول )زغال فعال( 47

30gr/240ml 
 - 6 عدد

 2 عدد IU/ml 100 ویال انسولین رگوالر14 48
نگهداری در یخچال 

 شود

 2 عدد NPH 100 IU/mlویال انسولین 15 49
در یخچال نگهداری 

 شود

 

                                                 
 فقو در پایگاه های مستقر در فرودگاه الزامی می باشد. 14
 فقو در پایگاه های مستقر در فرودگاه الزامی می باشد. 15
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 (6-1ویرایش  -دستورالعمل دارو و تجهیزات اورژانس پیش بیمارستانی )آمبوالنس

 تجهیزات غیر پزشکی -2

 تجهیزات خدمات فنی و ایمنی -2-1

 واحد موارد ردیف

حداقل 

تعداد مورد 

 نیاز

 توضیحات

 - 1 عدد بیلچه نظامی دوکاره 1

 - 1 حلقه الستیک زاپاس 2

 - 1 عدد آچار چر  3

 - 2 عدد زنجیر چر  4

5 

پیچ گوشتی  شامل: کیف ابزار

و  دو سو، پیچ گوشتی چهار سو

 و... آچار

 - 1 ست

 - 1 ست جک 6

 - 1 عدد پروژکتوردستی قابل شارژ 7

 - 1 عدد قیچی کمربند بُر 8

 - 1 عدد انگشتر بر 9

 - 1 عدد پروژکتور پرتابل 10

 - 2 جفت دستکش کار 11

 آرم اورژانسسفید رنگ با  2 عدد کاله ایمنی 12

13 
چکش مخصوی شکستن 

 شیشه
 - 1 عدد

 - 2 عدد جلیقه 14

 1 عدد 16هیتر رادیاتوری 15
برای آمبوالنس های دارای گرمایش 

 درجا اختیاری است

 

 

 

 

                                                 
باشنند، رعایننت نکننات ایمنننی در ایننن مننورد الزامننی مننی باشنند، در      ایننن دسننتگاه باینند قابلیننت شننارژ بننا بنناتری خننودرو را داشننته     16

 مناطق و فصولی که حفر دمای کابین بیمار در تمامی ساعات شبانه روز مقدور نیست الزامی است.
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 (6-1ویرایش  -دستورالعمل دارو و تجهیزات اورژانس پیش بیمارستانی )آمبوالنس

 

 تجهیزات خدمات فنی و ایمنی -2-2

 واحد موارد ردیف

حداقل 

تعداد مورد 

 نیاز

 توضیحات

16 Light rescue box 1 عدد - 

 - 3 عدد پنچر گیری اس ری 17

 لیتری 5حداقل  1 سیلندر ک سول آتش نشانی 18
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 (6-1ویرایش  -دستورالعمل دارو و تجهیزات اورژانس پیش بیمارستانی )آمبوالنس

 

 تجهیزات آشکارسازی و مدیریت ترافیک -2-3

 واحد موارد ردیف

حداقل 

تعداد مورد 

 نیاز

 توضیحات

 اختیاری 1 عدد منور چشمک زن 1

 - 1 عدد م لث خطر 2

 - 1 عدد تابلوی ایست دستی چراغ دار 3

 - 3 ست یکله قند 4
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 (6-1ویرایش  -دستورالعمل دارو و تجهیزات اورژانس پیش بیمارستانی )آمبوالنس

 

 تجهیزات کابین جلو -2-4

 واحد موارد ردیف

حداقل 

تعداد مورد 

 نیاز

 توضیحات

 - 1 عدد چراغ قوه بزرگ 1

 - 2 عدد ماسک یکبار مصرف 2

 - 1 عدد تخته کار 3

 - 2 عدد خودکار 4

5 
فرم گزارش مراقبت اورژانس 

115 
 - 10 عدد

6 PDA17 1 دستگاه - 

 - 1 دستگاه پیجر و کنترل آالرم و آژیر 7

 - 1 بسته دستکش التکس 8

 - 1 ست و متعلقات  بی سیم خودرویی 9

 - 1 دستگاه GPSسامانه  10

 اختیاری 1 دستگاه بی سیم دستی 11

 - 1 عدد دفترچه برائت نامه 12

 ترجیحا  نانو 1 عدد استمپ 13

 - 1 عدد ک سول آتش نشانی 14

 

                                                 
 فعال شده است در پایگاه های شهری الزامی می باشد. 115در مورد دانشگاه هایی که اتوماسیون  17


