
 

 

 

 

 

 

 



 

 وسایل اموالی و مصرفی اتاق پراتیک

                                       وسایل اموالی     

 وسایل ردیف

 دهبًَر لئَپَلهبوت  1

 پزدُ ًوبیص 2

 هیلِ جْت ًصت سزم 3

 تخت ثزاًىبرد 4

 الیشرل ًیذ 5

 هذل ًین تٌِ ته جٌسی گزدى ٍ پطت ثبس 6

 هذل سیستن ادرار دٍ جٌسی 7

 هذل ضص 8

 هذل هغش ًَرٍ آًبتَهی 9

 هبًىي پزستبری وَدن 10

 هذل آهَسش تطخیص سزطبى سیٌِ 11

 هذل ثبسٍ جْت آهَسش ثخیِ 12

 جْت آهَسش ثخیِپب هذل  13

14 Sonic Aid 

 تزاسٍ عمزثْبی ثشرگسبالى  15



 تزاسٍ عمزثْبی  16

  استیللیتزا 17

 صٌذلی پبیِ فلشی  18

 تزاسٍ یه وفْبی سهیٌی  19

 تزاسٍ عمزثْبی  20

 (خزدسبالى)تزاسٍ اطفبل  21

 هَالص سبعذ ثزای تشریمبت 22

 هَالص دست تشریك ٍریذی سزم 23

 (سَچز)هَالص دست ثزای ثخیِ  24

 هَالص ًین تٌِ 25

 هَالص سیٌِ 26

 وسایل ردیف

 للت جْت تٌفس ٍ جزیبى خَى،ریِ هَالص  27

 ثب ویف  CPRهبوت ثشرگسبل ثزای اًجبم  28

 هذل پب  ثزای سَچز 29

 تشریمبت ثبتىسص هَال 30

  IUD جبی گذاری آهَسش  هبوت 31

 لگي جْت آهَسش سایوبىهبوت  32

 (ثذٍى احطبیی)هبوت وبهل جْت تشریمبت  33

 هبًىي آهَسضی ثبًذاص 34

 هبوت هبّیچْبی اًسبًی وَچه 35

 آلوبًی (اعصبة ٍ عزٍق خًَی)ًین چْزُ اًسبًی  36

 هبوت عزٍق خًَی 37

 استخَاى جوجوِ 38

 (ّبی ووزی ًزٍى)هذل دیسه ووز  39

 هذل گَش آلوبًی 40

 ستَى فمزات ٍ اعصبة آى- هذل لگي 41

 ثزش ًین لگي جْت آهَسش اًذاهْبی تٌبسلی سًبًِ 42

 ثزش ًین لگي جْت آهَسش اًذاهْبی تٌبسلی هزداًِ 43

 ثزش ولیِ 44

 هذل ًین چْزُ ثزای ًوبیص هغش 45

 هغش ٍ ستَى فمزات گزدى- ًین چْزُ ثزای ًوبیص فه 46



 

 

 

                            

 هذل ًوبیص عزٍق داخلی ضىن 47

 هذل هسَان سدى فه ٍ دًذاى 48

 ثزش اعصبة یب ًزًٍی 49

 هذل اسىلت وبهل اًسبى 50

 هذل اًذاسُ گیزی فطبر خَى آهزیىبیی 51

 هذل لگي سًبًِ دٍ لسوتی آلوبًی 52

 هذل لگي هزداًِ دٍلسوتی آلوبًی 53

 هذل سیستن گَارضی سِ لسوتی 54

 هذل استئَپزٍس 55

56 
 

 سٌجییی  ثیٌبEچبرت 

 وسایل ردیف

 عزٍسه 57

 ٍاىپبرا 58

  (آهَسضی)جعجِ ووىْبی اٍلیِ  59

 تخت ثیوبر پبیِ فلشی 6

 فطبرخَى عمزثِ ای 61

 فطبر خَى جیَّبی 62

 فطبر خَى دیجیتبل 63

 گَضی هعبیٌِ 64

 ثیىس وَرتی  65

  لیتزی25فَر  66

 چزاغ لَُ 67

 اتَسىَح 68

 دیبپبسى 69

 هَالص اسپزم 70

 هَالص چطن 71

 هبوت هعبیٌِ پستبى 72



         وسایل مصرفی

 وسایل ردیف

 اسپچَال، اسپزی فیىسبتَر آثسالًگ، 1

 الم سیتَ ثزاش، الىل، 2

 ار هصزفةاسپىَلَم فلشی یه  لیچی،گبلی پبت، 3

  OK چست ریٌگ فَرسپس، تٌب وَلَم، ّیستزٍهتز، 4

 ثتبدیي سبٍلي، پٌس، لیذٍوبییي، ، IUDدستىص استزیل، 5

  پٌجِ، ثبًذ، گبس                             چست سخن، 6

 آتل، ثبًذاص                              7

 ویت ولز سٌج                         8

                             اًَاع سزًگ، ًیذل،گبس 9

 


