
  ترالي اورژانس
  وخدمات بهداشتي درماني كرمانشاهدانشگاه علوم پزشكي 

 دفتر امورپرستاري-معاونت اموردرمان

ول
قه ا

طب
  

      تعداد شكل دارونام دارو  و   تعداد شكل دارونام دارو  و 
  عدد 5ml  5               %2   ليدوكائين آمپول  ويال 50ml  3                             %20دكستروز ويال   عدد 3mg/ml ‐2ml 3                              آدنوزينآمپول   
ويال 50ml  6                             %50دكستروز ويال   عدد50mg/ml ‐3ml  5  آميو دارون هيدروكلرايد آمپول      اسپري سالبوتامول 

100mcg/dose  
  عدد1

ويال 50ml  3              % 4/8 سديم بيكربناتويال   عدد1mg/ml ‐2ml  10                              اپي نفرين آمپول  عدد 5mg/ml ‐1ml  3    ميدازوالم آمپول   

عدد 250mg  3                 دوبوتامين آمپول  ويال 50ml  2                        %5سديم كلرايد ويال   عدد0.5mg/ml ‐1ml  12              آتروپين سولفات آمپول    

                                     گلوكونات كلسيم آمپول  
10ml 

عدد 40mg/ml ‐5ml  3   دوپامين آمپول  عدد 50ml  2                   %50سولفات منيزيمويال   عدد 3  

  عدد 200mg/ml ‐1ml  5 فنوباربيتالآمپول   عدد 50mg/ml ‐5ml  10 فني توئين سديمآمپول   عدد 0.25mg/ml ‐2ml  3                    ديگوكسين آمپول  

وم
ه د

طبق
  

عدد 50mg/ 2ml  5                          هيدروكورتيزون آمپول   عدد0.4mg/ 1ml  10          نالوكسان آمپول  عدد 2.5mg/ml ‐2ml  3            وراپاميلآمپول  
                         پروپرانولولآمپول   عدد TNG(      1mg/ml ‐5ml  5(   نيتروگليسرين آمپول

1mg/ml 
  عدد 5ml  5                                     مقطرآب   عدد 2

  عدد 25mg  10                       كاپتوپريل قرص  عدد 25mg/ml ‐2ml  5            رانيتيدينآمپول   عدد 4mg/ml ‐2ml 5              دگزامتازون فسفات آمپول
عدد 10mg/ml ‐2ml 10                            فوروزمايد آمپول  100                 آ –اس -آ قرص   عدد 5mg/ml ‐2ml  5         متوكلوپراميد آمپول 

mg  
  عدد10

عدد 5mg/ml  3                       هالوپريدول آمپول  عدد 5mg/ml ‐2ml  5                                  ديازپام آمپول   عدد TNG(  0.4mg  10(نيتروگليسرين پرل  
عدد u/ml ‐1ml  3 5000                               هپارين آمپول          

وم
ه س

طبق
  

 :سرنگانواع
  )عدد5ازهركدام(25،23،22،21،20سرسوزن  *        )عدد2 هركدام از(انسولين وسرنگ 50و20 هاي سرنگ*           )عدد5 هركدام از(10و2،5 هاي سرنگ

 :انواع آنژيوكت

  )عدد3(هپارين الك)               *         عدد3(سه راهي آنژيوكت)            *          عدد 3از هركدام (وزرد  آجري خاكستري، آبي، صورتي، آنژيوكت سبز،

  )عدد3ازهركدام ( سفيد مشكي، سبز، نارنجي، ، سوند معده قرمز:   NG Tubeانواع 

  )عدد3ازهركدام (سانتيمتر 20،و15،10باند معمولي 

  )عدد3( ميكروست*                         )عدد3(ست خون)           *              عدد  5(ست سرم  :   انواع ست ها

  )حلقه1(ضد حساسيت*         )حلقه1( معمولي : انواع چسب

رم
چها

قه 
طب

  
  منحني وصاف4،3،2،1،0تيغه هايالرنگوسكوب براي بزرگساالن،كودكان ونوزادان با

  بگ تهويه مصنوعي از جنس سيليكون در اندازه هاي نوزادان،اطفال وبزرگساالن

  )اعدد(و پنس زبان) اعدد( Magillپنس : انواع پنس
  :انواع لوله تراشه يكبار مصرف

  )عدد3از هركدام ( 2،5/2،3،5/3   لوله تراشه  بدون كاف             *                        )عدد3از هركدام(8و 5،7،6،5،4/7لوله تراشه كاف دار

 )عدد3از هركدام (2و 1،0،00،000مختلفيكبار مصرف در سايزهاي ) Air way(َايروي

 )عدد 3از هركدام (سوندنالتون در رنگهاي سفيد،نارنجي،سبز وآبي

 )عدد2از هركدام (18وو 16،14،12،10،8سوند فولي درسايزهاي

 )اتيوب(KYژل

 Urine Bag( عدد4)

 )عدد3از هركدام (  8و 7،5/7دستكش استريل شماره هاي

 )عدد5از هركدام (22و 15،11،10تيغه بيستوري استريل شماره هاي

 


