”بسم اهلل الرحمن الرحیم“

تجهیزات پزشکی پروژه فرقانی قم

زمستان 1395

ماشین بیهوشی
میزان ثابت و دقیقی از مخلوط گازهای طبی(مانند اکسیینن ایا دی
نیتروژن مونو اکسید) را بیا مییزان ثیابتی از گازهیای بی و یی (ماننید
اازوفلوران) ترکیب کرده و در ن اات با اک جراان و فشیار ثابیت و بی
کل امن تحوال بیمار می دهد.
نام شهر

نام مرکز

نام برند دریافتی

تعداد

قم

پروژه فرقانی

Drager

11

الپاراسکوپی
با ااجاد اک اا دو برش محدود (با قطر حیدود ایک نیانتیمتیر) در
نطح پونت کم لول دنتگاه درون بیین را کی در راآ ن دوربیین
قرار دارد وارد کم ده و محل عمل با نور نرد (مانند هالوژن ) رو ن
می ود.

نام شهر

نام مرکز

نام برند دریافتی

تعداد

قم

حضرت معصومه (س)

Storz

1

قم

پروژه فرقانی

Olympus

1

سونوگرافی داپلر
نوعی از نونوگرافی انت ک بیرای تویواربرداری نیون جیاری در
قلب و عروق انتفاده می ود .در ماماای نیز از نونوگرافی داپلر ج یت
گوش دادن ب صدای قلب جنین انتفاده میی یود .نیونوگرافی داپلیر
همچنین برای تشخیص ترومبوز ورادی ،تنگی و انسداد راانی بیوانه
در راان کاروتید انتفاده می گردد.
نام شهر

نام مرکز

نام برند دریافتی

تعداد

قم

پروژه فرقانی

داپلرSAMSUNG

6

پرتابل Sonosite

تخت اتاق عمل
 تخت های جراحی اک نطح بلند را فراهم می کنند ک بدن بیمار در هنگام جراحی بر روی
ن قرار می گیرد و باعث تحکیم موقعیت بیمار ده و ب تران داید را از منطقی میورد جراحیی
ممکن می نازد .اان تخت ها ب گون ای طراحی می وند ک موقعیت های مختلی بیمیار را
در جراحی های ناص پشتیبانی می کنند و همچنین از بیمار در مقابل جابجیاای بییا از حید ،
ضرب و تحرک محافظت می کنند .برنی از تخت ها نازگار با C-Armهسیتند .تخیت هیای
ارتوپدی  ،تخت های جراحی تخووی هستند ک عالوه بر قابلیت های تخیت هیای جنیرا ،
ونیل هاای برای نگ دا تن و اا کشا اندام بیمار در حین جراحی ارتوپدی  ،بر روی ن ا تعبی
می ود ک از ن ا در جراحی های اندام فوقانی ( ان  ،نتون فقرات) و انیدام تحتیانی انیتفاده
می ود.
نام شهر

نام مرکز

نام برند دریافتی

تعداد

قم

پروژه فرقانی

فرافن
پارمدیک

6
6

چراغ اتاق عمل
اکی از م متران ابزارها در اتاق عمل چراغ نیالتیک می با د .چراغ
نیالتیک نور و رو ناای الزم را برای جراح فراهم می ورد تا بتواند بی
نادگی بافت ها و قسمت هاای ک در طی عمل جراحی در گیر انت را
ب راحتی ببیند .چراغ نیالتیک بااد بتواند نوری مشیاب نیور روز تولیید
کند تا از نطای رنگ ها جلوگیری ب عمل اد .از طرفیی نبااید دمیای
محیط اتاق عمل را افزااا دهد اا ب عبارتی بااد نور نرد تولیید کنید
()k5000-k۳۰۰۰همچنین نبااد ناا ااجاد کند و نیاا پز یک بیر
روی بافت های بدن بیافتد.
نام شهر

نام مرکز

نام برند دریافتی

تعداد

قم

پروژه فرقانی

پرتابل:فرافن
پرتابل :بهیار صنعت سپاهان

6

رادیولوژی دیجیتال

برنورد ا ع ااکس ک از بدن بیمار عبور کرده انت بر روی صفح
الکترونیک موجب تحراک نیم هادی هاای ک بیر روی ن قیرار دارد
میشود .اان نیم هادی ها برحسب دت ا ع ای ک ب ن یا برنیورد
کرده دت جراان الکتراکی را ااجاد میکنند .اطالعیات ااین نییگنا
های الکتراکی ب تونط کامپیوتر پردازش ده و بر روی مانیتور قابیل
دادن انت.

نام شهر

نام مرکز

نام برند دریافتی

تعداد

قم

پروژه فرقانی

پرتابل:شیمادزو
پرتابل:زیمنس

6

اکوکاردیوگرافی
امواج صوتی از طراق اک پروب ب نوی قلب فرنتاده می یوند و
بست ب مواد تشکیل دهنده ی هر قسمت از قلب ،مقادار مشخویی از
اان امواج منعکس و تووار ااجاد می ود.
 در اان تویوار نیانتمان حفیرات قلبیی ،ضیخامت دایواره بطین و
دهلیزها و کل و اندازه دراچ های قلبی ب تووار کشیده می ود.

نام شهر

نام مرکز

نام برند دریافتی

تعداد

قم

پروژه فرقانی

GE

1

ونتیالتور
دنتگاهی انت ک کارتنفس را برای بیمارانی ک ب طیور موقیت ایا دادیم دچیار
مشکالت تنفسی هستند انجام میدهد .ب عبارت داگر در رای مییدمید و درنیگ
میکند و بازدم نودبخود انجام می ود .غاز ت وا مونوعی با لولی گیراری ترا ی
فراهم می ود .پس از ن با انتفاده از دنتگاههای پیشرفت ک امروزه تحت کنتر
راز پردازنده ها هستند ،تنفس مونوعی برای بیمار روع می ود.
نام شهر

نام مرکز

قم

پروژه فرقانی

قم

پروژه فرقانی

نام برند دریافتی

تعداد

Drager

18

پرتابلRESMED-

5

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

نام شهر

نام مرکز

نام برند دریافتی

تعداد

قم

پروژه فرقانی

Lowenstein

10

انکوباتور نوزاد
تخت های کوچکی هستند ک از پالنتیک تمییز و نیخت نیانت
ده اند .دراچ هاای ک روی دنتگاه انکوباتور تعبی ده  ،اان اجیازه
را می دهد ک پرنتاران و پز کان بتوانند نوزاد را معاان کنند و والدان
بتوانند نوزادان نود را ب راحتی لمس کنند .پارامترهای قابل کنتیر در
انکوباتور می توان ب حرارت  ،رطوبت و اکسینن ا یاره کیرد .مزاایای
انکوباتور امل محیط فاف  ،کنتر نودکیار ( ،(Servo Control
دو جداره بودن  ،نیستم کنتیر رطوبیت  ،نیسیتم تی مین اکسیینن و
ت وا هوا و اازوالنیون انت.
نام شهر

نام مرکز

نام برند دریافتی

تعداد

قم

پروژه فرقانی

دریای طب اندیشان
ATOM

2+9عدد
پرتابل

تشک مواج

اک پمپ الکتراکی فشار هوای قسمت هیای مختلی ن را بطیور
دادم کم و زااد میکند .نتیج اانست کی فشیاری کی تشیک بی هیر
قسمت از بدن وارد میکند دادما در حا تغییر انت .از تشک مواج برای
پیشگیری و درمان زنم بستر انتفاده میشود.

نام شهر

نام مرکز

قم

پروژه فرقانی

نام برند دریافتی
ایرانیان همگام

تعداد
39

تخت ویژه

جز تخت های الکتراکی و ن کن هستند کی در بیشیتر
در بخا های وانه مورد انتفاده قرار می گیرند.

نام شهر

نام مرکز

قم

پروژه فرقانی

نام برند دریافتی
سینا حمد اریا

تعداد
24

مانیتور ثابت
مانیتور بیمار ،پارامترهای بسیاری را از بیمار با انتفاده از روشهیای
مختل ثبت میکنید .ااین پارامترهیا یامل،NIBP ،IBP ،ECG :
دمای بدن (درج نیلسیوآ) SpO۲( ،درصد)  ،برون ده قلبیی (لیتیر
بر دقیق )  ،نرخ ضربان قلبی (ضربان بر دقیق ) ، (BPMنیرخ تینفس
ضربان بر دقیق )  ،)BPMمیزان گازهای تنفسی (درصد اا بخشیی از
فشار بر حسب میلی متر جیوه) ،EEG ،میزان گازهای نیونی و فشیار
نون )( mmHgانت.

نام شهر

نام مرکز

نام برند دریافتی

تعداد

قم

پروژه فرقانی

سازگان گستر

35

سعادت

82

مانیتور سانترال
مانیتورهای بخا مراقبت های وانه امل اک نیستم مرکیزی ایا
نانترا هسیتند کی قابلییت نمیااا یکل موج یای ECGو داگیر
اطالعات دراافتی از مانیتورهای بدنااد هستند .الرم ها مربوط ب هیر
بد نااد نیز در اان نیستم تعبی گرداده انیت .میانیتور نیانترا بااید
بتواند بطور همزمان تمامی کل موج ای دراافتی از هر بیمار بسیتری
در بخا مراقبت های واینه را بیدون ااجیاد وقفی در نمیااا یکل
موج ای ناار بیماران نمااا دهد.
نام شهر

نام مرکز

قم

پروژه فرقانی

نام برند دریافتی

سعادت

تعداد
4

فتال مانیتورینگ

مانیتورانگ قلب جنین در طیو مراقبیت هیای قبیل از زاامیان ،در
بخا های زاامانی بیمارنتان ها و مراکز درمیانی کی تقرابیاج اجتنیاب
ناپرار و امری انانی دراداره ی اک پرون ی زاامانی ،بیرای پرنینل
مربوط می با د را ب انجام می رناند

نام شهر

نام مرکز

قم

پروژه فرقانی

نام برند دریافتی

تعداد

Bionet

10

الکتروشوک
دنتگاهی انت ک وک الکتراکی را ب عضل قلبی ک تحت ایک
راتمی (راتم غیر نرما ) کشنده انت می رنیاند .کی باعیث انقبیا
تمام نلول ای قلبی ده ونپس انیتراحت قلیب وبیدنبا ان بی گیره
نینونی اجازه ضربان نازی و در ن اات باعث تپا دوباره قلب میشود
ک در حقیقت از ااین دنیتگاه بیرای نننیی نمیودن (بیی اثیر کیردن)
انقباضات ناهماهنگ قلبی و بازگرداندن انقباضات قلبی ب حالت متعاد
اولی  ،همچنین در مواقعی ک قلب از کار بیازمی ااسیتد ،بیرای یروع
مجدد ضربان قلبی انتفاده میشود.

نام شهر

نام مرکز

قم

پروژه فرقانی

نام برند دریافتی

تعداد

Zoll
Pilips

28

ECG

جراان الکتراکی منتشر یده از قلیب تونیط الکترودهیاای کی بیا
رنگ ای مختل انتاندارد ب دنت ها و پاها و جلوی نین وصیل میی
وند می تواند در تشخیص بیمارا ای قلب با ارزش با د  .نوار قلب در
بررنی دردهای قلبی و نکت های قلبی ارزش باالدی دارد و ب عنیوان
اقدام روتین در تمام کسانی ک مشکالت حاد قلبی دارنید صیورت میی
گیرد

نام شهر

نام مرکز

قم

پروژه فرقانی

نام برند دریافتی
سعادت
داهیان سازندگی

تعداد
21

الکتروکوتر
دنتگاهی انت ک ایک پیروب ایا چیاقوای را بویورت الکتراکیی
حرارات می دهد تا برای برش بافت اا انعقاد ،بعضیا بطیور همزمیان ،و
کنتر نونرازی بکار رود .از اان دنتگاه بطیور مرنیوم بیرای کنتیر
مراکز کوچک نونرازی در حین جراحی هاای عمومی انتفاده میشود.

نام شهر

نام مرکز

نام برند دریافتی

تعداد

قم

پروژه فرقانی

کاوندیش سیستم
آوان طب

12

اتوکالو سریع

جز دنتگاه های انترلیزانیون محسوب ده ک در بخا بی
صورت رومیزی مورد انتفاده قرار می گیرد.

نام شهر

نام مرکز

قم

پروژه فرقانی

نام برند دریافتی

Euronda Spa

تعداد
4

پالس اکسی متر
 اکسینن ننجی اا پالس اکسی متر با قرار دادن اک ننسور بربسیتر
عروق دارای راانچ های نبض دار میسر میشود و مانیتوری انت ک
ب کل غیر ت اجمی ا باع اکسینن رانشان میدهید  .ااین نیسیتم در
بخش ای CCU ،ICUو NICUدر اتاق عمیل میورد انیتفاده قیرار
میگیرد .نروجی دنتگاه SPO2ب عنوان اناآ تشیخیص و درمیان
بیمار قرار میگیرد  .از داگر کاربرد های ن تعیین میزان کیاها پانی
نمپاتیک ب تحراکات حین عمل جراحی میبا ید  .همچنیین میتیوان
فشار نون نیستولیک را اندازه گیری نمود

نام شهر

نام مرکز

نام برند دریافتی

تعداد

قم

پروژه فرقانی

Masimo
Nellcore
ABADIS

19

نبوالیزر
نبوالازر اا بخور بمنظور معلق نازی ذرات دارو و اا مرطوب کیردن
ن ا برای بیمارانی تنفسی معینی بکار می رود .از ااین دنیتگاه هیم در
بیمارنتان وهم در نان میتوان انتفاده نمود .نبوالازرهیای حرارتیی از
اک منبع پنوماتیکی (هوای فشرده) برای ارنیا ذرات معلیق دارو بی
ش ای بیمار انیتفاده میی کنیدُُ .نشیان داده یده کی نبوالازرهیای
گرماای نسبت ب نوع اولترانوند ذرات رازتری ااجاد کرده و ااین ذرات
ب نقاط دانلی تر را ها می رناند.

نام شهر

نام مرکز

قم

پروژه فرقانی

نام برند دریافتی
فنون طب رستاک

تعداد
10

میکروسکوپ
مغز و اعصاب و ENT

 اکی از انواع میکرونکوپ انیت کی بیا ایک پاای چرنیدار قابیل
جابجاای در اتاق عمل می با د و در عمل های جراحی گوش و حلیق
و بینی و مغز و اعواب کاربرد دارد.

نام شهر

نام مرکز

قم

پروژه فرقانی

نام برند دریافتی
Ziese
moller

تعداد
2

ساکشن

دنتگاهی ک تونط پمپ مکا و با ااجاد نالء باعث ااجیاد فشیار
منفی ده و هوا و مااعات را بی درون مییکشید .ااین دنیتگاه بیرای
جمع وری تر حات و نوناب ها در ناحی جراحی برای دادن داید ب تیر،
مورد انتفاده قرار میگیرد.

نام شهر

نام مرکز

قم

پروژه فرقانی

نام برند دریافتی
صاایران

تعداد
31

وارمر نوزاد

وارمر دنتگاهی انت ک حرارت مستقیم از باالی دنتگاه بی نیوزاد
می تابد و او را گرم نگ می دارد .البت گرمیا ااین دنیتگاه نییز ماننید
«انکوباتور» قابل تنظیم انت.

نام شهر

نام مرکز

نام برند دریافتی

قم

پروژه فرقانی

حامی نوزاد پارس

تعداد

9

فتو تراپی خطی

در فتوتراپی برای درمان زردی نوزاد  ،پونت نوزاد را در معر نیور
با طو موج nm 520-400قرار می دهند .دنتگاه هیای فتیوتراپی
معمولی با المپ های نفید و بی و بی-نیبز فلورنینت و هیالوژن و
 ،LEDامروزه ج ت درمان زردی نانت یده انید .بیرای فتیوتراپی ،
ب تران طیفی ک بیشتران جرب را دارد و معموال مورد انتفاده قرار می
گیرد  ،بین nm 420-470انت ک طی بی انت.

نام شهر

نام مرکز

نام برند دریافتی

قم

پروژه فرقانی

حامی نوزادپارس

تعداد

10

اره و دریل ارتوپدی

در عمل های جراحی ارتوپدی مورد انتفاده قرار می گیرد.

نام شهر

نام مرکز

نام برند دریافتی

تعداد

قم

پروژه فرقانی

Synthes

1

اره گچ بری

اره ای انت ک از ن برای برادن گچ کست بندی انتفاده می کنند.

نام شهر

نام مرکز

قم

پروژه فرقانی

نام برند دریافتی

تعداد

de Soutter MEDICA

6

EMG
تست نوار عوب و عضل اک بررنی تشخیوی برای پی بیردن بی
عملکرد عوب های بدن انت .بدن انسان اک مولد الکتراسیت انیت
و هدف از تولید اان الکتراسیت انتقا پیام ها بیین مغیز و داگیر انیدام
هانت .انتقا پیام هاای بوورت حس لمس ،درد ،فشار ،گرما در پونت
و داگر حس اای منل دادن ،نیدن و …از اندام ب مغز از طراق عوب
انجام میشود.

نام شهر

نام مرکز

نام برند دریافتی

تعداد

قم

پروژه فرقانی

طراحی نگار اندیشان

1

دستگاه ABG

از این دستگاه در آنالیزورهای گازهای خونی برای اندازه گیری
 ،PHفشارجزیی دی اکسیدکربن و فشارجزئی اکسیژن در
مایعات بدن به خصوص خون انسان استفاده می شود .اندازه
گیری این پارامترها جهت تعادل اسید و باز در بدن اهمیت
دارند .این آزمایش در بیماری های مانند کمای دیابتیک،
اختالالت تنفسی مانند آسم و بیماران بستری در ICUمورد
استفاده می باشد که می بایست برای بیمار هریک ساعت یک بار
این آزمایش انجام شود.

نام شهر

نام مرکز

نام برند/شرکت
دریافتی

قم

پروژه فرقانی

نبض پزشکی آینده

تعداد

1

پمپ سرنگ

پمپ تزراق نرنگ (پمیپ نیرنگ) بمنظیور تنظییم مییزان فلیوی
مااعات تزراق ورایدی ماننید نتیی بیوتییک هیا ،بی و یی موضیعی و
داروهای یمی درمانی بکار گرفت می ود .معموال اان ونییل ج یت
تزراق طوالنی مدت در هنگام بستری و اا انتقا بیمار نیازمند مراقبیت
وانه کاربرد دارد.

نام شهر

نام مرکز

نام برند دریافتی

تعداد

قم

پروژه فرقانی

JMS
ATOM
Medika

68

پمپ سرم

اانفیوژن پمپها زمانی انتفاده می ود ک میااعی را بیا دقیت زایاد
نسبت ب نت نرم معمولی ،ک در اثر جاذب کیار مییکنید ،بی بیمیار
تزراق می ود .ب ناطر دقت زایاد ااین تج ییزات در تزرایق ،از ن یا
میتوان در کاربردهاای نظیر بیحسی اپیدورا پیونت  ،تزراق داروهای
قلبی عروقی ،یمیدرمانی ،تزراق نون ،اطفا و نرم درمانی انیتفاده
کرد.

نام شهر

نام مرکز

نام برند دریافتی

قم

پروژه فرقانی

JMS

تعداد

35

ست های جراحی

نام شهر

نام مرکز

قم

پروژه فرقانی

نام برند دریافتی

تعداد

ست جراحی فک و صورت

1

ست جنرال

1

ست ارتوپدی

2

ست جراحی مغزو اعصاب

3

ست جراحی زنان و زایمان

3

نام شهر

نام مرکز

تجهیزات هتلینگ

نام دستگاه
دریافتی
تخت زایمان

پارمدیک

6

تخت ژنیکولوژی پارمدیک

پارمدیک

2

تخت معاینه

رازان پرداز

18

تخت بستری بزرگسال

پیاوار

294

تخت بستری اطفال

آرمان تجهیز اطلس

38

تخت احیا
قم

پروژه فرقانی

برند دریافتی

تعداد

رازان پرداز

4

ترالی اورژانس

رادطب

30

ترالی پانسمان

رادطب

25

ترالی دارو

راد طب

23

برانکارد

سینا حمد اریا

82

کات نوزاد

طب اندیشان

52

ویلچر بزرگسال

ایرانیان همگام

7

میز غذاخوری

پیاوار

340

کمد کنارتخت

پیاوار

297

پله کنار تخت

پیاوار

240

پایه سرم

سینا حمد اریا

240

دانشگاه علوم پزشکی قم
زمستان 1395

