لیست تجهیزات آزمایشگاههای مراکز خدمات جامع خدمات سالمت شهری و روستایی
واحد پذیرش و نمونه گیری

مراکز خدمات جامع سالمت روستایي /شهری
دارای آزمایشگاه

آزمایشگاه مرکز بهداشت شهرستان

یخچال

کلیه وسایل واحد پذیرش و نمونه گیری به عالوه:

کلیه وسایل سطح  6به عالوه:

جعبه کمکهای اولیه

هود معمولي

هود کالس 0

تابوره

پایه والمپUV

ترازوی حساس دیجیتال

ساعت آزمایشگاهي

محافظ ولتاژ وسایل الکتریکي

اتو آناالیزر بیوشیمي

پاراوان

دیونایزر یا آب مقطر گیری

سل کانتر خون شناسي

وسایل حفاظت شخصي

دماسنج معمولي در دامنه های دمایي مختلف

دستگاه خودکار سدیمانتاسیون (در صورت

ظروف ایمن ()Safety box

دماسنج ماگزیمم-مینیمم به تعداد وسایل حرارتي و حجم کاری باال)
برودتي

نمونه گیری :

دفتر پذیرش یا کامپیوتر  ،پرینتر و نرم افزار اتوکالو

دستگاه قرائت کننده پلیت الیزا
االیزا واشر

پذیرش-جوابدهي

فریزر منهای  02درجه

انواع کیت های االیزا مطابق فهرست

صندلي نمونه گیری

فور

آزمایش های قابل انجام

گارو

کرونومتر

سمپلر متغیر در دامنه های حجمي مختلف

پنبه و الکل یا پد الکلي

پودر دکستروز در وزن های مختلف

سمپلر مولتي کانال( 8یا  60کاناله)

ترالي استیل

ترازوی یك یا دو کفه ای معمولي

میکروسکوپ دو چشمي برای بخش

بیکس دردار در چند اندازه

وسایل شیشه ای شامل پي پت سدیمان  ،پي پتور ،میکرب شناسي و سل

تخت معاینه

مزور ،ارلن ،قیف ،بشر ،بالن ژوژه و قطره چکان و میکروسکوپ دو چشمي برای بخش کامل

انواع ظروف جمع آوری نمونه و وسایل شیشه های در سمباده ای

ادرار و انگل شناسي

مربوط به نمونه گیری در مورد بیماری های هماتولوژی :

سانتریفوژ 02یا  28شاخه

تحت مراقبت

آنتي سرم های گروه بندی خون

PHمتر الکتریکي

النست

چراغ مطالعه

هیتر مغناطیسي

هولدر یا سرنگ (در اندازه های مختلف)

پایه سدیمان

رنگ شمارش رتیکولوسیت

الم نئوبار

رنگ ذیل نلسون

لوله های در دار با یا بدون خالء (در اندازه های المل سنگین به ابعاد متناسب برای الم نئوبار موجود
مختلف  -خالي یا حاوی ضد انعقادهای تشتك رنگ آمیزی با جای الم
مختلف

جهت

نمونه

برای CBC,ESRو غیره)
رولر میکسر
الم
آماده سازی نمونه ها :
سانتریفوژ حداقل  8یا  61شاخه

های

الزم لوله موئینه

کاغذ PH
انواع محیط های کشت میکربي
انواع دیسك های آنتي بیوگرام

خمیر هماتوکریت

استاندارد  2/5مك فارلند

کیت اندازه گیری هموگلوبین

وسایل کامل کروماتوگرافي نازک الیه

محلول شمارش گلبول های سفید

دوربین مداربسته

رنگ رایت  /گیمسا  /رایت-گیمسا

انواع رپید تست های جستجوی مواد مخدر

سمپلربا حجم های 622تا 6222میکرولیتر یا خط کش میکرو هماتوکریت

ظرف جمع آوری ادرار  02ساعته

یك سمپلر متغیر

میکروسکوپ دو چشمي

مواد نگهدارنده برای ادرار  02ساعته

نوک سمپلر (در اندازه های مختلف)

سانتریفوژ میکرو هماتوکریت

آنتي ژن های رایت ،ویدال2ME ،

جای سر سمپلر

کانتر دیف دستي ویا دیجیتال

آنتي سرم های ضد سالمونال ،شیگال،

پایه سمپلر

هاون چیني

 E.coliانتروپاتوژن ،ویبریو و . . .

جا لوله ای
قلم الماس
ارسال نمونه :

بیوشیمي :
لوله آزمایش معمولي در اندازه های مختلف
 Cold box،سانتریفوژ 8یا  61شاخه
 ice packپیپت در اندازه های  6تا  62میلي لیتر
پیپت فیلر
میکسر لوله
اسپکتروفوتومتر یا ترجیحاً فتومتر
انواع کیت های بیوشیمي مطابق فهرست آزمایش
های قابل انجام
بن ماری
کالیبراتور تست های بیوشیمي
سرم کنترل بیوشیمي دست کم در  0سطح
میکرب شناسي :
دسته و تیغ بیستوری
پنس و قیچي در شکل و اندازه های مختلف
رنگ گرم
سبد استیل
توری نسوز
بن ماری جوش )جهت مراکز شهری)
مداد الماسه
چراغ الکلي
الم والمل
فیلدو پالتین
دسته فیلدو پالتین
انکوباتور)جهت مراکز شهری)
لوله های حاوی محیط های انتقالي
سه پایه فلزی
جار شمع دار
بك گاز

دستگاه اندازه گیری (HbA1cدر صورتي
که اتوآنالیزر قادر به انجام این تست نباشد)
خون کنترل دست کم در  0سطح
سرم کنترل برای تست هایي که به روش
االیزا انجام مي شوند .دست کم در دو سطح

محیط های کشت الزم برای کشت ادرار
سرولوژی :
الم سرولوژی
روتاتور
آنتي هیومن
آنتي ژن PPD
انواع کیت های سرولوژی مطابق فهرست آزمایش
های قابل انجام
کیت تشخیص کاالزار (مربوط به مناطق آندمیك
اعالم شده توسط مدیریت بیماریهای واگیر)
کامل ادرار و انگل شناسي :
رپید تست تشخیص حاملگي روی ادرار یا سرم
رفراکتومتر
نوار ادرار
نوار گلوکز ادرار
محلول لوگل
کیت جستجوی خون مخفي

