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 امکانات و تجهیزات ردیف

 موالژ پرستاري پیشرفته  1

 موالژ تمام تنه پرستاري اطفال  2

 موالژ بازو جهت اندازه گیري فشارخون  3

 موالژ تمام تنه نوزاد با کنترل عالئم حیاتی  4

 موالژ معاینه پستان  5

 موالژ معاینه رکتال و پروستات  6

 موالژ معاینه چشم  7

 موالژ معاینه گوش  8

 موالژ سمع قلب و ریه  9

 موالژ وزن طبیعی انسان بالغ 11

 بزرگسال  ALSمدل  11

 رگسال بز BLSمدل  12

 کودکان  ALSمدل  13

 کودکان  BLSمدل  14

 شیرخوار  ALSمدل  15

 شیرخوار  BLSمدل  16

 مدل لوله گذاري بزرگسال  17

 مدل لوله گذاري نوزاد  18

 موالژ حاملگی و زایمان  19

 بازوي تزریق وریدي  21

 باسن تزریق عضالنی  21

 مدل زخم و مراقبت از آن  22

 مدل بخیه و ترمیم زخم  23

 دستگاه الکتروشوک  24

 برانکارد  25

 صندلی چرخدار بیمار  26

 چراغ سیالیتیک سیار  27

 تخت اطاق عمل  28

 دستگاه ساکشن  29

 اشل تیزبینی و صفحه ساعت  31

 افتالموسکوپ  31

 اتوسکوپ  32

 گوشی معاینه  33

 اسپکولوم زنان  34

 اسپکولوم بینی  35

 اسپکولوم چشم  36

 ترازو و قدسنج بزرگسال  37
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 ترازو و قدسنج کودکان  38

 کشو  1ترالی احیا  39

 ترالی  41

 فشارسنج  41

 ترمومتر دهانی و مقعدي  42

 چراغ قوه  43

 تورنیکه  44

 چکش رفلکس مثلثی و سوزنی  45

 دستگاه پالس اکسیمتر  46

 سینی استیل  47

 (سیورظرف قلوه اي )ر 48

 دسته بیستوري  49

 فورسپس  51

 قیچی  51

 الرنگوسکوپ بزرگسال و کودکان  52

 دیاپازون  53

 آتل  54

 ماسک آمبوبگ، لوله تراشه  55

 سوزنگیر، پنس، کلمپ  56

 پایه سرم  57

 تخت سه شکن بیمار بزرگسال  58

 تخت پروفایل دار / الکتریکی  59

 اسکوپ حمل بیمار  61

 باالبر بیمار  61

 تخت کودک  62

 تخت نوزاد  63

 انکوباتور  64
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 محلول هاي ضدعفونی  66

 محلول هاي تزریقی و انواع ست تزریق  67

 انواع داروهاي خوراکی، تزریقی و موضعی  68

 (خانه بهداشت فرضی )شبیه سازي شده 69

 موالژ کامل زایمان طبیعی و غیرطبیعی 71

 نوزاد CPRموالژ  71

 موالژ پرستاري نوزاد 72

 تایی( 3آموزش انجام اپیزیاتومی )ست  موالژ 73

 موالژ معاینات زنان 74

 موالژ آموزش تشخیص سرطان پستان 75
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 موالژ معاینات سرویکس 76

 موالژ معاینه پستان 77
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 (IUDموالژ معاینه زنان ) آموزش  79
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