
 
تا و تان و ب گاه  ش   يهاول يدر جعبه كمك ها يازمورد ن يفهرست اقالم و داروها  ندا

 شوراي بهداشت، ايمني و محيط زيست
 

اوليه كمك هاي  جعبه  نياز در    فهرست اقالم و داروهاي مورد 
  
ت بر اها مي بايسمهمانسر و، آموزشي، خوابگاه ها، اماكن ورزشي، تفريحي، غذاخوري ها يشگاهيآزما ،دانشگاه اعم از فضاهاي اداري يفضاها يهكل

به جعز گردند. يل مجهذدر محل هاي مشخص و تعيين شده نسبت به جعبه كمك هاي امدادي حاوي اقالم و موارد  و طبق استاندارد به تعداد الزم
ه الم مصرفي بيني اقكمك هاي اوليه مي بايست ضد آب و قابل شناسايي باشد. فرم كنترل موجودي در داخل جعبه قرار گيرد و نسبت به جايگز

روري وليه ضاشكل مرتب كنترل گردد. اقالمي همچون دستگاه فشار خون متناسب با موقعيت و محل نصب براي تمامي جعبه هاي كمك هاي 
در دسترس است.  لتبراي سهو فرم ها و استانداردهاو در صفحه  www.usb.ac.ir/hseمانه ايمني دانشگاه به آدرس اين فرم در ساي باشد. نم
  .حاصل فرماييدتماس دانشگاه شوراي ايمني، بهداشت و محيط زيست با  يشتراطالعات ب ياسؤال  يبرا
  
   

   تعداد   اقالم مصرفي   رديف 
 عدد 20  چسب زخم  1

 عدد 2  پد چشمي  2 

 عدد 2  باند مثلثي  3

 عدد 6  سنجاق قفلي  4

 يك بسته  دستكش نايوني يكبار مصرف  5

 عدد 2از هر كدام   )سانتي 10و  5در دو سايز باند (  6 
 عدد 2  )دو سايزبنداژ (رپ ك  7

 عدد 1  قيچي  8 

 عدد 1  چراغ قوه  9 

 10  Air way عدد 1از هر كدام   دو سايز 
 عدد 10  گاز استريل  11 

 يك رول  چسب   12

 عدد 2  دماسنج  13

 عدد 1  دستگاه فشار خون ديجيتالي  14

 عدد ORS 2پودر   15

 ورق ده تايي 1  )مسكنقرص استامينوفن (  16

 ورق ده تايي TNG  1 قرص زير زباني تري گليسيرين  17

 ظرف 1  ميلي  60محلول بتادين   18

 ظرف 1  )سرم فيزيولوژيسرم شستشو (  19

 عدد 1از هر كدام  )تخته شكسته بندي كوچك و بزرگآتل (  20
 عدد 1  كالر گردني  21

 عدد 10  ماسك يكبار مصرف  22

 عدد 10  آبسالنگ  23

  


