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 ویرایش سوم 115استاندارد تجهیزات و داروهاي اورژانس پیش بیمارستانی دستورالعمل 
 
 

 :  115تجهیزات آمبوالنس 

 .این تجهیزات در دو دسته کلی تجهیزات پزشکی و غیر پزشکی تقسیم بندي می گردد

  :تجهیزات پزشکی-1

و کــاهش آســیب   لــوازمی گفتــه مــی شــود  کــه بــه منظــور تشــخیص، درمــان         و بــه کلیــه وســایل، تجهیــزات، ابــزار    

 :موارد ذیل می باشد که شامل می گرددبیماري ها استفاده  تسکین  و 

 کابین بیمارتجهیزات -1-1

 CPRتجهیزات  جامبگ دارویی و -2-1

 دارو و تجهیزات کیف رزرو-3-1

 ست زایمان-4-1

 کیت تریاژ-5-1

 بیکس پانسمان-6-1

 تجهیزات حفاظت شخصی-7-1
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 :کابین بیمار تجهیزات -1

ــامل و  ــب     شـ ــابین عقـ ــه در کـ ــد کـ ــی باشـ ــی مـ ــایل و تجهیزاتـ ــار(سـ ــانی و    )بیمـ ــداف درمـ ــور اهـ ــه منظـ بـ

 قرار می گیرد. و کاهش آسیب بیمار تسکینی

  :CPRتجهیزات  جامبگ دارویی و -2

بـــالین بیمـــار( شـــامل  بـــرمحتـــوي دارو و تجهیـــزات پزشـــکی مـــورد نیـــاز  کـــه اســـتکیفـــی  شـــامل جامبـــگ 

ــد.    ــی باشـ ــا) مـ ــزات احیـ ــبک  دارو و تجهیـ ــت سـ ــی بایسـ ــف مـ ــن کیـ ــد.    ایـ ــو باشـ ــل شستشـ ــکن  و قابـ ، نشـ

داشــته باشــد    کیلــو گــرم  10وزنجامبــگ مــی بایســت حــداکثر     اســت؛ ارجــح  برزنتــی بــدین منظــور کیــف   

ــاب  ــا احتسـ ــزات (بـ ــل  ،دارو و تجهیـ ــیژن پرتابـ ــول اکسـ ــا ) و کپسـ ــان جـ ــا   امکـ ــته یـ ــط دسـ ــایی توسـ ــه جـ بـ

ــت      ــا پش ــانه ی ــر ش ــردن ب ــز ک ــگ   را آوی ــد. جامب ــته باش ــه      داش ــه کلی ــردد ک ــی گ ــوي طراح ــه نح ــت ب ــی بایس م

ــخص در       ــاي مشـ ــروه هـ ــل در گـ ــایل ذیـ ــند و در آن وسـ ــت باشـ ــل رویـ ــادگی قابـ ــه سـ ــایل بـ ــا و وسـ داروهـ

 تزریقاتوسایل  -وسایل احیا -وسایل پانسمان  -:داروها کنار یکدیگر قرار گیرند

   :رزرودارو و تجهیزات کیف -3

د، ایـــن دارو یـــپ دار در کـــابین عقـــب قـــرار مـــی گیـــرکیـــف زک ایـــن کیـــف شـــامل دارو و تجهیزاتـــی اســـت کـــه در یـــ

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

  :ست زایمان-4

ــه       ــود ک ــی ش ــه م ــته اي گقت ــا بس ــیج ی ــه پک ــایل  ب ــامل وس ــایی ش ــان    و ابزاره ــد زایم ــام فراین ــور انج ــه منظ ــد. ب ــی باش  م

ــته مـــی بایســـت   ــایل درون آن   ایـــن بسـ بـــه نحـــوي پـــیش بینـــی گـــردد کـــه قابلیـــت بـــازبینی تجهیـــزات و وسـ

ــدهاي دور ــی        در بازدیـ ــنهاد مـ ــپ دار پیشـ ــف زیـ ــور کیـ ــدین منظـ ــد؛ بـ ــذیر باشـ ــین امکانپـ ــراي تکنسـ ه اي بـ

 گردد.

  :تریاژ  کیت-5

ــاران و              ــدي بیم ــت بن ــت اولوی ــاز جه ــورد نی ــاي م ــایل و ابزاره ــامل وس ــه ش ــود ک ــی ش ــه م ــته اي گفت ــا بس ــیج ی ــه پک ب

 می باشد. حوادث پرتلفات و بحرانتعیین تکلیف (تریاژ) 
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 :بیکس پانسمان-6

از  یريجلــوگ ،حفاظــت بافــت، پرکــردن فضــا   لــوازم مــورد نیــاز جهــت     شــامل وســایل و  کــه اســت  یــا ســتی  پــک 

 .شود یاستفاده م یا پانسمان یزيخونر

 :تجهیزات حفاظت شخصی-7

وســـایل و تجهیزاتـــی اســـت کـــه جهـــت جلـــوگیري از انتقـــال بیمـــاري بـــین پرســـنل درمـــانی و بیمـــاران بـــه   

 کاربرده می شود.

 

 

ــه  ابـــزار و لـــوازمی گفتـــه مـــی  بـــه کلیـــه وســـایل و تجهیـــزات، تجهیـــزات غیـــر پزشـــکی:-2 شـــود کـ

شــــامل لــــوازم ارتبــــاطی، لــــوازم یــــدکی و ایمنــــی  بــــوده و درمــــانیغیــــر فراینــــدهاي تســــهیل کننــــده  

ــازي   ــه رهاسـ ــوط بـ ــوازم مربـ ــز لـ ــودرو، نیـ ــن)خـ ــد.  (الیت اکستریکیشـ ــی باشـ ــار مـ ــزات در  بیمـ ــن تجهیـ و ایـ

 سه دسته تقسیم می گردد:

 و ایمنی یخدمات فن یزاتتجه-1-2

 تجهیزات  آشکار سازي و مدیریت ترافیک-2-2

 تجهیزات ارتباطی   -3-2
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 : و ایمنی تجهیزات خدمات فنی-1-2

ــه مـــی شـــود کـــه جهـــت    ــایلی گفتـ ــته از تجهیـــزات و وسـ ــه آن دسـ ــع نقـــایص فنـــی بـ ــین خـــودرو رفـ همچنـ

ــاز  ــت رهاسـ ــظ  و يجهـ ــحفـ ــرا ینتکنسـ ــا و...    یطدر شـ ــرما و گرمـ ــل سـ ــخت مثـ ــاربسـ ــتفاده مـــ  یمـ  یاسـ

 گردد.

 آشکار سازي و مدیریت ترافیک:  تجهیزات -2-2

و وســــایلی گفتــــه مــــی شــــود کــــه جهــــت آشکارســــازي در شــــب و روز و بــــه آن دســــته از تجهیــــزات 

 همچنین ایجاد ایمنی آمبوالنس و تیم پزشکی در مقابل خودروهاي عبوري کاربرد دارد.

 ارتباطی: تجهیزات -3-2

ــا     بـــه آن دســـته از تجهیـــزات و وســـایلی گفتـــه مـــی شـــود کـــه در راســـتاي راهبـــري و برقـــراري ارتبـــاط بـ

 کاربرد دارد. دیگرستاد و آمبوالنس هاي 

 

 تعاریف:

ــترجیحی(- ــادارو : )اٌترجیح ــزاتتجه ی ــا ی ــ یلیوســا ی ــه یم ــوع دارد  باشــد ک ــد  ن ــوع آن حــداقل و وجــود چن ــک ن ی

 وکیــوم و بــادي ،چســبینــوع  3کــه  اســپلینت یــک نــوع آن ارجــح مــی باشــد ماننــد:  بکــارگیري ضــروري بــوده امــا

 آن ارجح می باشد.وکیوم دارد که نوع 

اختیاري: دارو یا تجهیزات یا وسایلی می باشد که وجود آن در آمبوالنس الزامی نبوده و برا ساس شرایط محلی و -

 تصمیم گیري خواهد شد.مسوولین منطقه در مورد قرارگیري یا عدم قرارگیري در آمبوالنس  طبق نظر

 

 تبصره:

ــوع دارو  ــر نـ ــل از ورود هـ ــزات   قبـ ــا تجهیـ ــی ب   یـ ــوالنس مـ ــه آمبـ ــد بـ ــه   جدیـ ــه کلیـ ــوزش الزم بـ ــت آمـ ایسـ

 پرسنل داده شود ودستورالعمل مربوطه به کلیه پایگاه ها ابالغ گردد.
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تعداد حداقل  بیمار  کابین تجهیزاتلیست  ردیف

 مورد نیاز
 1 (عدد)برانکارد پاچالقی  1
 1 *(ست) " KED ترجیحاٌ "KEDیا  جلیقه اي، تخت  شورت بک بورد ومتعلقات  2
 1 (ست)"ترجیحاٌ بند عنکبوتی" ومتعلقاتالنگ بک بورد   3
 1 (ست)و متعلقاتLt head immobilizer) سر( جانبی فیکس کننده  4
 1 (ست)اسکوپ ومتعلقات  5
 1 (عدد)چیراستریچر  6
 1 (عدد)تراکشن اسپلینت  7
 1 (ست)"وکیوم ترجیحاٌ"وکیوم بادي یا یا چسبی اسپلینت   8
 2  مرکزيکپسول اکسیژن   9

 1 (عدد) برقیپرتابل  ساکشن  10
 1 (عدد)رسیور  11
 2 (عدد)پتو  12
 1 (عدد)پالس اکسی متر  13
 1 "اختیاري"دستگاه)(مانیتورینگ قلبی  14

15  AEDبا قابلیت یا الکتروشوك دستیmode  AED  "ٌبا  الکتروشوك دستی ترجیحا
 *)دستگاه ("  mode  AEDقابلیت

1 

 1 دستگاه)دستگاه تنفس مصنوعی اتوماتیک (  16

 

 

 

 

 

 

 

5 
 



 ویرایش سوم 115استاندارد تجهیزات و داروهاي اورژانس پیش بیمارستانی دستورالعمل 
 
 

 

 عقب کابین تجهیزاتلیست  ردیف
تعداد حداقل 

 مورد نیاز
 1 کالر گردنی(ست کامل) 20
 1 (عدد)Safety box سیفتی باکس  21
 12 ست سرم(عدد)        22
 1 دستکش التکس(بسته) 23
 5 ملحفه یکبار مصرف(عدد) 24
 3 سوند نالتون در سایزهاي مختلف(عدد) 25
 3 ماسک یکطرفه صورتی(عدد) 26
 3 کانوالي بینی(عدد) 27
 2 "اختیاري" سرم رینگر (عدد) 28
 5 (عدد)يلیتر1سرم نرمال سالین  29

 

 

 تجهیز شود.یا الکتروشوك دستی  AEDبه  94تمامی آمبوالنس ها تا پایان سال  * 
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 تعداد مورد نیازحداقل  CPRجامبگ دارویی وتجهیزات لیست  ردیف

 1 گوشی پزشکی(عدد)  1

 1 فشارسنج(عدد)  2

 1 گارو(عدد)  3

 1 قیچی(عدد)  4

 1 پنس(عدد)  5

 1 ترمومتر(عدد)  6

 1 (عدد)معاینه چراغ قوه  7

 1 عدد)(ومتعلقات و نوار تستگلوکومتر   8

9  
لیتري با  2تا  1پرتابل آلومینیومی یا پالستیکی کپسول اکسیژن

 )عددمتعلقات و ماسک ساده یا کانوالي بینی (
1 

 1 با متعلقات(ست)آمبوبگ اطفال   10

 1 آمبوبگ بزرگسال با متعلقات(ست)  11

 1 دهان باز کن(عدد)  12

 1 باتري رزرو (ست) 2الرنگوسکوپ با   13

 1 (دستگاه) "ترجیحاٌ برقی "یا برقی ییپا ،یدست پرتابل ساکشن  14

 1 پنس مگیل(عدد)  15

 1 گاید اطفال و بزرگسال(عدد)  16

 2 آنژیوکت آبی یا زرد(عدد)  17

 4 صورتی(عدد)آنژیوکت   18

 2 آنژیوکت سبز(عدد)  19

 2 خاکستري(عدد)آنژیوکت   20

 5 (عدد)سر سوزن   21

 2 (عدد)cc20سرنگ         22
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 تعداد مورد نیازحداقل  CPRجامبگ دارویی وتجهیزات لیست  ردیف

 5 (عدد)cc 5سرنگ         23

 5 (عدد) cc5/2یا 2سرنگ   24

 5 باند(رول)  25

 2 باند سه گوش(عدد)  26

 فیکس(عدد یارول)سرجی   27
 عدد5

 رول1

 5 گاز استریل(عدد)  28

 5 گاز غیر استریل(عدد)  29

 5 دستکش التکس(جفت)  30

 2 (حلقه)CMچسب  31

 1 چسب لوکوبالست(حلقه)  32

 2 ست سرم(عدد)  33

 (عددیاافشانه) "پد الکل ترجیحا"اسپري الکل،  پد بتادین یا پد الکل   34
 عدد20

 افشانه1

35  Air way(ست کامل ) 1 

 5 آبسالنگ(عدد)  36

 3 ماسک صورتی یکبار مصرف(عدد)  37

 2 سوند نالتون درسایزهاي مختلف (عدد)  38

 لوله تراشه در سایزهاي مختلف (سري)  39

 عدد1، 4یا3شماره

 عدد 1،6یا5شماره

از هر  8و 7.5و 7شماره
 عدد 1کدام 
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 تعداد مورد نیازحداقل  CPRجامبگ دارویی وتجهیزات لیست  ردیف

 1 گلوکومتر(بسته) نوار تست      40

 10 )(عدد)1:10000یا  1:1000(اپی نفرین هیدروکلرایدآمپول       41

 5 (عدد) mg/ml 0.5 سولفات  آتروپینآمپول       42

 5 (عدد) mg/ml 0.4  نالوکسانآمپول       43

 5 (عدد)*  mg/2ml 10متوکلروپرامیدآمپول       44

 5 (عدد) 10mg/ml ,2ml فروزمایدآمپول      45

 5 (عدد) 8mg/2ml دگزامتازونآمپول      46

 3 (عدد) 10mg/ml کلروفنیرامینآمپول      47

 3 (عدد) mg/ml 20 هیوسینآمپول      48

 5 (عدد)mg/2ml 10دیازپامآمپول      49

 3 (عدد)  mg/ml 5 هالوپریدولآمپول      50

 3 (عدد) mg/ml 5بی پریدینآمپول      51

 3 (عدد) 50mg/ 2ml رانیتیدینآمپول      52

 3 (عدد) mg 100هیدروکورتیزونآمپول      53

 عدد 2از هر کدام  **(عدد) 50mlدرصد 50و  20 دکستروز هایپرتونیکویال      54

 5 (عدد)ml 5آب مقطرآمپول      55

 20 (عدد) mg 325آ اس آقرص       56

 10 (عدد)mg 25کاپتوپریلقرص       57

 10 (عدد)mg 5دیازپامقرص      58

 20 (عدد)mg 0.4نیتروگلیسیرینپرل      59

60  
 1 (عدد)100mcg/dose سالبوتامولاسپري    
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 ویرایش سوم 115استاندارد تجهیزات و داروهاي اورژانس پیش بیمارستانی دستورالعمل 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 تعداد مورد نیازحداقل  CPRجامبگ دارویی وتجهیزات لیست  ردیف

 3 (عدد)*** mg/2ml 4 ستروننانداآمپول   61

 3 ***(عدد)* 25mg/ml ,2ml  آمپول آمیودارون  62

 3 (عدد) 250mg/5ml  فنی توئینآمپول   63

 3 (عدد) 200mg/5mlفنوباربیتالقرص   64

 2 (عدد)پماد سوختگی شفاف  65

 1 (عدد)ژل الکترود  66

 3 (عدد)5ml لیدوکائینآمپول   67

 2 "اختیاري"(عدد)250mg/10mlآمینوفیلینآمپول   68

 2 "یارياخت "(عدد)6mg/2ml آدنوزینآمپول   69

 1 (عدد)20mcgآتروونتاسپري   70

 1 "یارياخت "(عدد)50ml  20%منیزیم سولفات ویال   71

 3  "یارياخت "(عدد)30mg/2mlکتروالك آمپول   72

 3 "یارياخت "(عدد)5mg/mlمیدازوالمآمپول   73

 2 "یارياخت "(عدد) 50ml ویال سدیم بی کربنات  74

 باشد. یبالمانع م)  یددارو(متوکروپرام ینسترون حذف اناندا يو پزشک مشاور با دارو یاتپرسنل عمل یی* درصورت انجام آموزش و آشنا

 درصد استفاده کرد. 5**در صورت فقدان ویال دکستروز هایپرتونیک در بازار می توان از سرم دکستروز

 ***تزریق آهسته وریدي

گرم  یلیم 150سپس  و بعد از شوك دوم بولوس یديگرم داخل ور یلیم 300به صورت  AHAیايدارو طبق پروتکل اح ینجهت مصرف ا****
 گردد. یم یقد تزربع یقهدق 30
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 ویرایش سوم 115استاندارد تجهیزات و داروهاي اورژانس پیش بیمارستانی دستورالعمل 
 

 

 تعداد مورد نیازحداقل  رزرو کیف تجهیزات دارو و لیست ردیف

 2 آنژیوکت آبی یا زرد(عدد) 1

 5 آنژیوکت صورتی(عدد) 2

 5 آنژیوکت سبز(عدد) 3

 2 آنژیوکت خاکستري(عدد) 4

 2 (عدد) cc 20سرنگ  5

 5 (عدد)cc 5سرنگ 6

 5 (عدد) 5/2یا  cc 2سرنگ  7

 1 (حلقه)CMچسب 8

 1 چسب لوکو بالست(حلقه) 9

 لوله تراشه سایزهاي مختلف(سري) 10

 عدد1،4یا3شماره

 عدد 1،6یا5شماره

 عدد 1از هر کدام  8و 7.5و 7شماره

 عدد از هر کدام1 درصد(عدد)20و  50ویال دکستروز هایپرتونیک 11

 1 سرجی فیکس(رول) 12

 1 گوشی و فشار سنج(دستگاه) 13

 10 )(عدد)1:10000 یا 1:1000(یدروکلرایده یننفر یآمپول اپ  14

 5 (عدد) mg/ml  0.4آمپول نالوکسان  15

 10 (عدد)  0.5mg/mlسولفات ینآمپول آتروپ 16

 2 باتري الرنگوسکوپ(عدد) 17

 2 باتري گلوکومتر(عدد) 18
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 ویرایش سوم 115استاندارد تجهیزات و داروهاي اورژانس پیش بیمارستانی دستورالعمل 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 تعداد مورد نیازحداقل  لیست ست زایمان ردیف

 1 پوآر(عدد)  1

 1 حوله استریل(عدد)  2

 2 گیره بند ناف(عدد)  3

 1 (عدد)یکبار مصرف دسته باتیغ بیستوري و  4

 1 شان پرفوره(عدد)  5

 1 زیپ کیپ براي نگهداري جفت(عدد)  6

 2 پد بهداشتی(عدد)  7

 1 شان(عدد)  8

 1 رسیور(عدد)  9

 1 پنس و پنست(عدد)  10

 1 ملحفه(عدد)  11

 2 (جفت)استریل دستکش  12

 3 استریل(عدد)گاز   13

 1 (عدد)شورتکس  14

 2 (عدد)چسب آنژیوکت  15

 2 (عدد)پد الکلی  16

 2 (عدد)ماسک صورتی  17

 2 "اختیاري"*سال(عدد) 2آمپول اکسی توسین با تاریخ مصرف   18

ست زایمان به نحوي پیش بینی گردد که قابلیت بازبینی تجهیزات و وسایل درون آن در بازدیدهاي روزانه براي 
 امکان پذیر باشد.تکنسین 

 باشد. یبالمانع م  تزریق داروپزشک مشاور  مشاوره بادرصورت انجام *
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 ویرایش سوم 115استاندارد تجهیزات و داروهاي اورژانس پیش بیمارستانی دستورالعمل 
 
 

 

 

 تعداد مورد نیازحداقل  لیست کیت تریاژ ردیف
 50 با شماره سریال بر اساس دستورالعمل(عدد) STARTکارت تریاژ  1
 2 ماژیک ضد آب یا ساده(عدد)  2
 2 خودکار(عدد)  3
 2 جلیقه تریاژ(عدد)  4
 5 فرمهاي آمار و تریاژ(عدد)  5
 1 کارتابل یا تخته کار(عدد)  6
 2 (عدد)magic lightمنوریا   7
 1 سوت(عدد)  8
 2 چراغ پیشانی با باتري(عدد)  9
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 ویرایش سوم 115استاندارد تجهیزات و داروهاي اورژانس پیش بیمارستانی دستورالعمل 
 
 

 

 تعداد مورد نیازحداقل  بیکس پانسمان  لیست وسایل ردیف
 10 (رول)باند 1
 10 )عدد(گاز استریل 2
 20 )عدد(گاز غیر استریل 3
 1 چسب  لوکوبالست (حلقه) 4
 2 (حلقه)CMچسب 5
 2 دستکش التکس(جفت) 6
 2 دستکش استریل(جفت) 7
 1 (عدد)100ccبتادین  8
 1 (عدد)قیچی متوسط 9
 1 (عدد)پنس متوسط 10
 1 سرجی فیکس(رول) 11
 1 (بسته)گاز وازلین 12

 

 

 نیاز تعداد موردحداقل  لیست تجهیزات  حفاظت شخصی ردیف

 2 (فریم)عینک      1

 1 (بسته)  ماسک یکبار مصرف      2

 2 (عدد)N95ماسک       3

 2 (دست)گان      4

 1 التکس( بسته) دستکش    5

 2 (فریم)محافظ چشم، بینی، دهان    6

   "بیماري هاي مسريشش حفاظت از نیروي انسانی در مقابل پو  7

 "موردي و منطقه ايز مدیریت حوادث به صورت طبق دستورالعمل مرک
2 
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 ویرایش سوم 115استاندارد تجهیزات و داروهاي اورژانس پیش بیمارستانی دستورالعمل 
 

 

 

 تعداد مورد نیازحداقل  و ایمنی خدمات فنی تجهیزاتلیست  ردیف

 1 بیلچه نظامی دوکاره(عدد) 1

 1 الستیک زاپاس(حلقه) 2

 1 "بر اساس اقلیم منطقه و در فصول بارش")آچار چرخ(عدد 3

4 
چهار سوو پیچ گوشتی دو سو،  کیف ابزارشامل:پیچ گوشتی

 آچارو...(ست)
1 

 1 جک(ست) 5

 1 (عدد)دستی قابل شارژپروژکتور 6

 1 قیچی کمربند بر(عدد)       7

 1 انگشتر بر(عدد)       8

 1 چراغ قوه بزرگ(عدد) 9

 2 (جفت)دستکش کار 10

 2 "اختیاري " شنل بارونی یا بادگیر(دست) 11

 2 "اختیاري " چکمه(جفت) 12

 2 "اختیاري " کاله ایمنی(عدد) 13

 2 جلیقه(عدد) 14

 1 (عدد)*هیتر رادیاتوري 15

 

 

 

 

 

 

 

 

این دستگاه باید قابلیت شارژ با باتري خودرو را داشته باشد، همچنین رعایت نکات ایمنی در این مورد الزامی  *
 .می باشد
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 ویرایش سوم 115استاندارد تجهیزات و داروهاي اورژانس پیش بیمارستانی دستورالعمل 
 

 

 تعداد مورد نیاز آشکارسازي و مدیریت ترافیک تجهیزاتلیست  ردیف

 1 "اختیاري " (عدد)منور چشمک زن 1
 1 مثلث خطر(عدد) 2
 1 تابلوي ایست دستی چراغ دار(عدد) 3
 3 "یارياخت " کله قندي(ست) 4

 

 

 

 
 تعداد مورد نیاز ارتباطی تجهیزاتلیست  ردیف

 1 )ست(و متعلقات  بی سیم خودرویی 1
 1 (دستگاه)GPSسامانه  2
 1 "اختیاري " (دستگاه)بی سیم دستی 3
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