
 “بسم اهلل الرحمن الرحیم”

 لیست تجهیزات دریافتی دانشگاه علوم پزشکی قم  

 1395زمستان 



 ماشین بیهوشی

 تعداد نام برند دریافتی نام مرکز  نام شهر

 Drager پروژه فرقانی قم
 

11 

 دی یاا   اکسیژنمانند ) طبی گازهایمیزان ثابت و دقیقی از مخلوط
ماننااد )را بااا میاازان ثااابتی از گازهااای بی و اای ( نیتاوونن مونوکسااید 

توکیب کوده و در ن ایت با یک جویان و فشاار ثابات و با     ( ایزوفلوران
 . کل امن تحویل بیمار می دهد

https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D8%A7%D8%B2
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DA%A9%D8%B3%DB%8C%DA%98%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%DB%8C_%D9%86%DB%8C%D8%AA%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%86_%D9%85%D9%88%D9%86%D9%88%DA%A9%D8%B3%DB%8C%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%DB%8C_%D9%86%DB%8C%D8%AA%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%86_%D9%85%D9%88%D9%86%D9%88%DA%A9%D8%B3%DB%8C%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D9%88%D9%81%D9%84%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86


 الپاراسکوپی

 تعداد نام برند دریافتی نام مرکز  نام شهر

 Olympus 1 پروژه فرقانی قم

 در ( با قطو حادود یاک ناانتی متاو    )با ایجاد یک یا دو بوش محدود
را ک  در راس آن دوربین قوار  درون بیننطح پونت  کم لول  دنتگاه 

رو ان  ( هالوننا  مانناد  ) ده و محل عمل با نور ناود    کمدارد وارد 
 .می  ود

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%DB%8C%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%DA%A9%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%A7%D9%84%D9%88%DA%98%D9%86


 سونوگرافی داپلر

 تعداد نام برند دریافتی نام مرکز  نام شهر

 SAMSUNGداپلر پروژه فرقانی قم
  

 Sonositeپرتابل 

6 

     نوعی از نونوگوافی انت ک  باوای تواویوبوداری ناون جااری در
در مامایی نیز از نونوگوافی داپلو ج ات  . قلب و عووق انتفاده می  ود

ناونوگوافی داپلاو   . گوش دادن ب  صدای قلب جنین انتفاده مای  اود  
وریدی، تنگی و انسداد  ویانی باویژه   توومبوزهمچنین بوای تشخیص 

 .انتفاده می  گودد  ویان کاروتیددر 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%85%D8%A8%D9%88%D8%B2
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86_%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%AF


 تخت اتاق عمل

 تعداد نام برند دریافتی نام مرکز  نام شهر

 فرافن پروژه فرقانی قم
 پارمدیک

6 
6 

 تخت های جواحی یک نطح بلند را فواهم می کنند ک  بدن بیمار در هنگام جواحی بو روی
آن قوار می گیود و باعث تحکیم موقعیت بیمار  ده و ب توین دیاد را از منطقا  ماورد جواحای     

این تخت ها ب  گون  ای طواحی می  وند ک  موقعیت های مختلا  بیماار را   . ممکن می نازد
در جواحی های ناص پشتیبانی می کنند و همچنین از بیمار در مقابل جابجاایی بایا از حاد ،    

تخات هاای   . هساتند  C-Armبونی از تخت ها نازگار با . ضوب  و تحوک محافظت می کنند
ارتوپدی ، تخت های جواحی تخووی هستند ک  عالوه بو قابلیت های تخات هاای جناوا  ،    
ونیل  هایی بوای نگ دا تن و یا کشا اندام بیمار در حین جواحی ارتوپدی ، بو روی آن ا تعبی  

و انادام تحتاانی اناتفاده    (  ان  ، نتون فقوات)می  ود ک  از آن ا در جواحی های اندام فوقانی 
 .می  ود



 چراغ اتاق عمل

 تعداد نام برند دریافتی نام مرکز  نام شهر

 فرافن:پرتابل پروژه فرقانی قم
 بهیار صنعت سپاهان :پرتابل

6 

چواغ . یکی از م متوین ابزارها در اتاق عمل چواغ نیالتیک می با د
نیالتیک نور و رو نایی الزم را بوای جواح فواهم می آورد تا بتواند با   
نادگی بافت ها و قسمت هایی ک  در طی عمل جواحی در گیو انت را 

چواغ نیالتیک باید بتواند نوری مشااب  ناور روز تولیاد    .ب  راحتی ببیند 
از طوفای نبایاد دماای    . کند تا از نطای رنگ ها جلوگیوی ب  عمل آید

محیط اتاق عمل را افزایا دهد یا ب  عبارتی باید نور نود تولیاد کناد   
(۳۰۰۰k5000-k)    همچنین نباید نای  ایجاد کند و ناای  پز اک باو

 . روی بافت های بدن بیافتد



 رادیولوژی دیجیتال

 تعداد نام برند دریافتی نام مرکز  نام شهر

 6 شیمادزو:پرتابل پروژه فرقانی قم

  بونورد ا ع  ایکس ک  از بدن بیمار عبور کوده انت بو روی صفح
الکتوونیک موجب تحویک نیم  هادی هایی ک  باو روی آن قاوار دارد   

این نیم  هادی ها بوحسب  دت ا ع  ای ک  ب  آن اا بوناورد   . میشود
اطالعاات ایان نایگنا     . کوده  دت جویان الکتویکی را ایجاد میکنند

های الکتویکی ب  تونط کامپیوتو پودازش  ده و بو روی مانیتور قابال  
 .دیدن انت



 اکوکاردیوگرافی

 تعداد نام برند دریافتی نام مرکز  نام شهر

 
 قم

 
 پروژه فرقانی

 
 

 
1 

  امواج صوتی از طویق یک پووب ب  نوی قلب فونتاده می   اوند و
بست  ب  مواد تشکیل دهنده ی هو قسمت از قلب، مقادیو مشخوای از  

 .این امواج منعکس و توویو ایجاد می   ود
        در این تواویو ناانتمان حفاوات قلبای، ضاخامت دیاواره بطان و

 .دهلیزها و  کل و اندازه دریچ   های قلبی ب  توویو کشیده می   ود



 ونتیالتور

 تعداد نام برند دریافتی نام مرکز  نام شهر

 پروژه فرقانی قم
Drager 

 

18 

 پروژه فرقانی قم
 RESMED-پرتابل 

 
5 

 ک  ب  طور موقات یاا دا ام دچاار      بیمارانیرا بوای  تنفسدنتگاهی انت ک  کار
مای دماد و درناگ     ریا  ب  عبارت دیگو در . هستند انجام می دهد تنفسیمشکالت 
 لولا  گاراری توا ا    آغاز ت وی  مونوعی با  .نودبخود انجام می  ود بازدممی کند و 

پس از آن با انتفاده از دنتگاه های پیشوفت  ک  امووزه تحت کنتو  . فواهم می  ود
 .تنفس مونوعی بوای بیمار  ووع می  ود ،ها هستند ریز پودازنده

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%86%D9%81%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C_%D8%AA%D9%86%D9%81%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%86%D9%81%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%DB%8C%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%88%D9%84%D9%87%E2%80%8C%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C_%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B4%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%DB%8C%D8%B2%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF%D9%87


 ونتیالتور نوزاد

 تعداد نام برند دریافتی نام مرکز  نام شهر

 10 کیمیای عافیت پروژه فرقانی قم

دنتگاه ونتیالتوری انت ک  مدهای تنفسی مورد احتیاج نوزادان را دارا با د   . 



N CPAP 

 تعداد نام برند دریافتی نام مرکز  نام شهر

 
 

 قم

 
 

 پروژه فرقانی

 

 

 
6 
 

  مد  ناده تو  ده ونتیالتور انت ک  بوای کمک ب  تنفس ناوزادان و
 .کنتو  حجم های تنفسی مورد انتفاده قوار می گیود



 تخت احیا نوزاد

 تعداد نام برند دریافتی نام مرکز  نام شهر

 
 

 قم

 
 

 پروژه فرقانی

 
16 
 

 :تخت احیاء نوزاد دارای قابلیت های زیو انت
کنتو  حوارت ب  صورت نودکار متنانب با درج  حوارت بدن نوزاد تونط کنتولو و  –

 .انتخاب حالت دنتی
 .درج  نانتیگواد ۳۸تا  ۳۰ایجاد گومای موضعی بو بدن نوزاد از  –
 .درج  در دو ج ت ۱۴امکان تغییو زاوی  تخت نوزاد ب  صورت مکانیکی تا  –
قابلیت حوکت دادن هد دنتگاه ب  طوفین ب  ونیل  ضامن پشت دنتگاه بوای  –

 X-rayعکس بوداری 
 دارای صفح  نمایشگو نووجی حوارت –
 دارای المپ معاین  موکزی و المپ های معاین  کناری در دو ردی  –
 دارای چوخ آنتی انتاتیک تومز دار –

 :نیستم هشدار دهنده
 .هشدار صوتی و بووی ب  هنگام قطع حس کننده دمای پونت –
 .هشدار صوتی و بووی ب  هنگام عدم دنتونی ب  دمای تنظیم  ده در مدت زمان ثابت –
 .درج  نانتی گواد ۳۹هشدار بووی در هنگام افزایا حوارت بیا از  –
 .هشدار صوتی و بووی در هنگام انتال  در نیستم –
 .هشدار صوتی و بووی در زمان قطع  دن دنتگاه از منبع بوق   و –



 انکوباتور نوزاد

 تعداد نام برند دریافتی نام مرکز  نام شهر

 اندیشان طب پروژه فرقانی قم
 اتم

 عدد9+2
 پرتابل

     تخت های کوچکی هستند ک  از پالنتیک تمیاز و ناخت ناانت
دریچ  هایی ک  روی دنتگاه انکوباتور تعبی   ده ، این اجاازه  .  ده اند

را می دهد ک  پونتاران و پز کان بتوانند نوزاد را معاین  کنند و والدین 
قابل کنتاو  در  پارامتوهای . بتوانند نوزادان نود را ب  راحتی لمس کنند

مزایاای  . انکوباتور  می توان ب   حوارت ، رطوبت و اکسیژن ا ااره کاود  
 ، Servo Control))انکوباتور  امل محیط  فاف ، کنتو  نودکاار  

دو جداره بودن ، نیستم کنتاو  رطوبات ، نیساتم تا مین اکسایژن و      
 .ت وی  هوا و ایزوالنیون انت



 تشک مواج

 تعداد نام برند دریافتی نام مرکز  نام شهر

 پروژه فرقانی قم
 ایرانیان همگام

 

39 

    یک پمپ الکتویکی فشار هوای قسمت هاای مختلا  آن را بطاور
نتیج  اینست کا  فشااری کا  تشاک با  هاو       . دا م کم و زیاد میکند

از تشک مواج بوای . قسمت از بدن وارد میکند دا ما در حا  تغییو انت
 .پیشگیوی و درمان زنم بستو انتفاده میشود



 تخت ویژه

 تعداد نام برند دریافتی نام مرکز  نام شهر
 پروژه فرقانی قم

 سینا حمد اریا

24 

   جز تخت های الکتویکی و ن   کن هستند کا  در بیشاتو
 .در بخا های ویژه مورد انتفاده قوار می گیوند



 مانیتور ثابت

 تعداد نام برند دریافتی نام مرکز  نام شهر

 فرقانی پروژه قم 
 سعادت

82 

  مانیتور بیمار، پارامتوهای بسیاری را از بیمار با انتفاده از روش هاای
 ، ECG ، IBP ، NIBP: ایان پارامتوهاا  اامل   . مختل  ثبت می کناد 

لیتاو  )، بوون ده قلبای  ( درصد۲SpO)،   ( درج  نیلسیوس)دمای بدن 
ناوخ تانفس    ،(BPMضوبان باو دقیقا    )، نوخ ضوبان قلبی ( بو دقیق 

درصد یا بخشای از  )میزان گازهای تنفسی  ، ( BPMضوبان بو دقیق  )
میزان گازهای ناونی و فشاار    ، EEG، (فشار بو حسب میلی متو جیوه

 .انت(  mmHg)نون 



 مانیتور سانترال

 تعداد نام برند دریافتی نام مرکز  نام شهر

 فرقانی پروژه قم 
 سعادت

4 

   مانیتورهای بخا مواقبت های ویژه  امل یک نیستم موکازی یاا
و دیگاو   ECGنانتوا  هساتند کا  قابلیات نماایا  اکل موج اای       

آالرم ها موبوط ب  هاو  . اطالعات دریافتی از مانیتورهای بدناید هستند
ماانیتور ناانتوا  بایاد    . بد ناید نیز در این نیستم تعبی  گودیده انات 

بتواند بطور همزمان تمامی  کل موج ای دریافتی از هو بیمار بساتوی  
در بخا مواقبت های ویاژه را بادون ایجااد وقفا  در نماایا  اکل       

 .موج ای نایو بیماران نمایا دهد



 مانیتورینگ پرتابل

 تعداد نام برند دریافتی نام مرکز  نام شهر

 پروژه فرقانی قم
 سازگان گستر

 

35 

 مانیتورینگ عالیم حیاتی ک  با نوب بوروی توالی ب  صورت پوتابل
 .مورد انتفاده قوار می گیود



 فتال مانیتورینگ 

 تعداد نام برند دریافتی نام مرکز  نام شهر

 پروژه فرقانی قم
Bionet 

 

10 

      مانیتورینگ قلب جنین در طاو  مواقبات هاای قبال از زایماان، در
بخا های زایمانی بیمارنتان ها و مواکز درماانی کا  تقویبااج اجتنااب     
ناپریو و اموی انانی دراداره ی یک پوون  ی زایمانی، باوای پونانل   

 موبوط  می با د را ب  انجام می رناند



 الکتروشوک

 تعداد نام برند دریافتی نام مرکز  نام شهر

 پروژه فرقانی قم
Zoll 

Pilips 

28 

  دنتگاهی انت ک   وک الکتویکی را ب  عضل  قلبی ک  تحت یاک
کا  باعاث انقباا     . کشنده انت می رنااند ( ریتم غیو نوما )آریتمی 

تمام نلول ای قلبی  ده ونپس اناتواحت قلاب وبادنبا  ان با  گاوه      
نینونی اجازه ضوبان نازی و در ن ایت باعث تپا دوباره قلب میشود 

( بای اثاو کاودن   )ک  در حقیقت از ایان دناتگاه باوای نننای نماودن      
انقباضات ناهماهنگ قلبی و بازگوداندن انقباضات قلبی ب  حالت متعاد  
اولی ، همچنین در مواقعی ک  قلب از کار باازمی ایساتد، باوای  اووع     

 .مجدد ضوبان قلبی انتفاده میشود



ECG 

 تعداد نام برند دریافتی نام مرکز  نام شهر

 پروژه فرقانی قم
 آراز
 دنا

21 

       جویان الکتویکی منتشو  اده از قلاب توناط الکتوودهاایی کا  باا
رنگ ای مختل  انتاندارد ب  دنت ها و پاها و جلوی نین  وصال مای   

نوار قلب در .  وند می تواند در تشخیص بیماری ای قلب با ارزش با د 
بورنی دردهای قلبی و نکت  های قلبی ارزش باال ی دارد و ب  عناوان  
اقدام روتین در تمام کسانی ک  مشکالت حاد قلبی دارناد صاورت مای    

 گیود 



 الکتروکوتر

 تعداد نام برند دریافتی نام مرکز  نام شهر

سیستم کاوندیش پروژه فرقانی قم  
 آوان طب

 

12 

       دنتگاهی انت ک  یاک پاووب یاا چااقویی را بواورت الکتویکای
حوارات می دهد تا بوای بوش بافت یا انعقاد، بعضاا  بطاور همزماان، و    

از این دنتگاه بطاور موناوم باوای کنتاو      . کنتو  نونویزی بکار رود
 . مواکز کوچک نونویزی در حین جواحی هایی عمومی انتفاده میشود



 اتوکالو سریع

 تعداد نام برند دریافتی نام مرکز  نام شهر

 پروژه فرقانی قم
Steel co 

4 

   جز دنتگاه های انتولیزانیون محسوب  ده ک  در بخا با
 .صورت رومیزی مورد انتفاده قوار می گیود



 پالس اکسی متر 

 تعداد نام برند دریافتی نام مرکز  نام شهر

 Masimo پروژه فرقانی قم

Nellcore 

ABADIS 

19 

  اکسیژن ننجی یا پالس اکسی متو با قوار دادن یک ننسور بوبساتو
عووق دارای  ویانچ  های نبض دار میسو میشود و مانیتوری انت ک  

ایان نیساتم در   . ب   کل غیو ت اجمی ا باع اکسیژن رانشان میدهاد  
در اتاق عمال ماورد اناتفاده قاوار      NICUو  ICU ، CCUبخش ای 

ب  عنوان اناس تشاخیص و درماان    SPO2نووجی دنتگاه . میگیود
از دیگو کاربود های آن تعیین میزان کااها پانا    . بیمار قوار میگیود 

همچناین میتاوان   . نمپاتیک ب  تحویکات حین عمل جواحی میبا اد  
 فشار نون نیستولیک را اندازه گیوی نمود



 نبوالیزر

 تعداد نام برند دریافتی نام مرکز  نام شهر

 پروژه فرقانی قم
 فنون طب رستاک

 

10 

  نبوالیزر یا بخور بمنظور معلق نازی ذرات دارو و یا موطوب کاودن
از ایان دناتگاه هام در    . آن ا بوای بیمارانی تنفسی معینی بکار می رود
نبوالیزرهاای حوارتای از   . بیمارنتان وهم در نان  میتوان انتفاده نمود

بوای ارناا  ذرات معلاق دارو با     ( هوای فشوده)یک منبع پنوماتیکی 
ُُنشاان داده  اده کا  نبوالیزرهاای      . ش ای بیمار اناتفاده مای کناد   

گومایی نسبت ب  نوع اولتوانوند ذرات ریزتوی ایجاد کوده و ایان ذرات  
 . ب  نقاط دانلی تو ری  ها می رناند



 میکروسکوپ  
 ENTمغز و اعصاب و 

 تعداد نام برند دریافتی نام مرکز  نام شهر

 پروژه فرقانی قم
Ziese 

moller 

2 

      میکوونکوپ جواحی گوش و حلاق و بینای پوتابال یکای از اناواع
میکوونکوپ انت ک  با یک پای  چوندار قابل جابجایی در اتاق عمال  

 .می با د و دز عمل های جواحی گوش و حلق و بینی کاربود دارد



 ساکشن

 تعداد نام برند دریافتی نام مرکز  نام شهر

 پروژه فرقانی قم
 صاایران

 

31 

 باعث ایجااد فشاار    نالءو با ایجاد  پمپ مکادنتگاهی ک  تونط
ایان دناتگاه باوای    . منفی  ده و هوا و مایعات را با  درون مای کشاد   

بوای دادن دیاد ب تاو،    جواحیجمع آوری تو حات و نوناب  ها در ناحی  
 .مورد انتفاده قوار می گیود

https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%BE%D9%85%D9%BE_%D9%85%DA%A9%D8%B4&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%84%D8%A7%D8%A1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C


 وارمر نوزاد

 تعداد نام برند دریافتی نام مرکز  نام شهر

 
 قم

 
 حامی نوزاد پارس پروژه فرقانی

 

 
9 

  وارمو، حوارت مستقیم از باالی دنتگاه ب  نوزاد می تابد و او را گاوم
« انکوبااتور »البت  گوما و رطوبت این دنتگاه نیاز مانناد   . نگ  می دارد

 .قابل تنظیم انت



 فتو تراپی خطی

 تعداد نام برند دریافتی نام مرکز  نام شهر

 
 قم

 
 حامی نوزادپارس پروژه فرقانی

 

 
10 

  در فتوتواپی بوای درمان زردی نوزاد ، پونت نوزاد را در معو  ناور
دنتگاه هاای فتاوتواپی   . قوار می دهند nm 520-400با طو  موج 

نابز فلورنانت و هاالونن و    -معمولی با المپ های نفید و آبی و آبی
LED ،   باوای فتاوتواپی ،   . امووزه ج ت درمان زردی نانت   اده اناد

ب توین طیفی ک  بیشتوین جرب را دارد و معموال  مورد انتفاده قوار می 
 .انت ک  طی  آبی انت nm 420-470گیود ، بین 



 اره و دریل ارتوپدی

 تعداد نام برند دریافتی نام مرکز  نام شهر

 
 قم

 
 تهران ارکاک پروژه فرقانی

 

 
1 

در عمل های جواحی ارتوپدی مورد انتفاده قوار می گیود. 



 اره گچ بری

 تعداد نام برند دریافتی نام مرکز  نام شهر

 
 قم

 
  پروژه فرقانی

 

 
6 

اره ای انت ک  از آن بوای بویدن گچ  کست  بندی انتفاده می کنند. 



EMG 

 تعداد نام برند دریافتی نام مرکز  نام شهر

 
 قم

 
 نگار پروژه فرقانی

 
1 

 یک بورنی تشخیوی بوای پی باودن با     تست نوار عوب و عضل
بدن انسان یک مولد الکتویسیت  انات  . عملکود عوب های بدن انت

و هدف از تولید این الکتویسیت  انتقا  پیام ها باین مغاز و دیگاو انادام     
انتقا  پیام هایی بوورت حس لمس، درد، فشار، گوما در پونت . هانت

از اندام ب  مغز از طویق عوب …و دیگو حس ایی منل دیدن،  نیدن و 
 .انجام میشود



 ABG دستگاه

شرکت /نام برند نام مرکز  نام شهر
 دریافتی

 تعداد

 
 قم

 
 نبض پزشکی آینده پروژه فرقانی

 

 
2 

  در اتوآناالیو از یک طوف نمون  و از طوف دیگو معوف های آزماایا
. با یکدیگو توکیب می  وند( آنالیز)وارد دنتگاه  ده و در محل واکنا 

دتکتورها و ننسورها نتایج فعل و انفعاالت  یمیا ی یا فیزیکی را ثبات  
داده هاای  . کوده و ب  پوداز گو یا مغز الکتوونیک دناتگاه مای فوناتند   

نام تونط تعاری  و فومو  های قبلی دنتگاه یا کااربو کا  در حافظا     
نیستم ثبت  ده، پودازش  ده و نتیجا  ن اا ی توناط یاک نیساتم      

انت، با  کااربو نشاان داده     LCDنووجی ک   امل مانیتور یا صفح  
 .می  ود



 پمپ سرنگ

 تعداد نام برند دریافتی نام مرکز  نام شهر

 
 قم

 
 پروژه فرقانی

JMS 
ATOM 

 مدیاکاوش

 
68 

 بمنظاور تنظایم میازان فلاوی     ( پماپ ناونگ  )پمپ تزریق نونگ
مایعات تزریق وریادی مانناد آنتای بیوتیاک هاا، بی و ای موضاعی و        

معموال  این ونایل  ج ات   . داروهای  یمی درمانی بکار گوفت  می  ود
تزریق طوالنی مدت در هنگام بستوی و یا انتقا  بیمار نیازمند مواقبات  

 .ویژه کاربود دارد



 پمپ سرم

 تعداد نام برند دریافتی نام مرکز  نام شهر

 
 قم

 
 JMS پروژه فرقانی

 

 
51 

     اینفیونن پمپ ها زمانی انتفاده می  ود ک  ماایعی را باا دقات زیااد
نسبت ب  نت نوم معمولی، ک  در اثو جاذب  کاار مای کناد، با  بیماار      

ب  ناطو دقت زیااد ایان تج یازات در تزریاق، از آن اا      . تزریق می  ود
می توان در کاربودهایی نظیو بی حسی اپیدورا  پیونت ، تزریق داروهای 
قلبی عووقی،  یمی درمانی، تزریق نون، اطفا  و نوم درمانی اناتفاده  

 .کود



 ست های جراحی

 تعداد نام برند دریافتی نام مرکز  نام شهر

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 قم

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 پروژه فرقانی

و صورت ست جراحی فک  

 
1 

جنرال ست  

 
1 

 ست ارتوپدی

 
2 

 ست جایگذاری

 
2 

 ست اورولوژی

 
2 

 ست جراحی مغزو اعصاب

 
3 

و زایمان ست جراحی زنان  

 
3 



 تجهیزات هتلینگ
 تعداد نام دستگاه دریافتی نام مرکز  نام شهر

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 قم

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 پروژه فرقانی

 تخت زایمان پارمدیک
 

6 

ژنیکولوژی پارمدیک تخت   2 

پرداز تخت معاینه رازان  18 

 تخت بستری بزرگسال پیاوار
 

294 

 تخت بستری اطفال
 

38 

 تخت احیا
 
4 

اورژانس رادطب ترالی  
 

30 

 ترالی پانسمان رادطب
 

25 

 ترالی دارو راد طب
 

23 

سینا حمد اریا برانکارد  
 

82 

 کات نوزاد طب اندیشان
 

52 

 ویلچر بزرگسال
 
7 

 340 میز غذاخوری

 297 کمد کنارتخت

 240 پله کنار تخت

سرم پایه  240 



 علوم پزشکی قم  اداره تجهیزات پزشکی دانشگاه 

 1395زمستان 


