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معاون محترم درمان دانشگاه/ دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ...
موضوع: ابالغ لیست دارو و لوازم ترالی اورژانس جهت استفاده در مراکز ارائه دهنده خدمات 

دندانپزشکی

باسالم و احترام

پیرو درخواست نظریه ارشادی در خصوص بازنگری داروها و لوازم ضروری ترالی اورژانس دندانپزشکی با هدف 

جلوگیری از هدر رفت حجم عظیمی از داروهای ضروری و حیاتی دراین حوزه دستورالعمل کشوری استاندارد 

دارویی ترالی اورژانس دندانپزشکی بر اساس نامه شماره ٥١٧/١٩٢٢/د مورخ ١٤٠٠/٠٩/٢٧ دبیر محترم دبیرخانه 

شورای آموزش دندانپزشکی و تخصصی که به پیوست می باشد، ابالغ می گردد. 

الزم بذکر است داشتن گروه اول داروها و تجهیزات پایه در همه مطب ها و مراکز دندانپزشکی ضروری می باشد. و 

معاونان محترم درمان دانشگاه ها ملزم به اطالع رسانی و نظارت بر این امر میباشند و در مورد سایر گروههای 

دارویی و تجهیزات بر اساس نیازهای تخصصی و روش های درمانی که در مطبها و مراکز ارایه دهنده خدمات  

دندانپزشکی انجام می شود بایستی در کیت اورژانس موجود باشد.



 با سالم و احترام

گروه طبقه  4دارو ها و تجهیزات اورژانس در  2015طبق نظر رفرنس اورژانس های پزشکی در مطب دندانپزشکی ماالمد چاپ 

بندی می شوند که گروه اول داروها و تجهیزات پایه هستند که وجود ان ها در همه مطب های دندانپزشکی ضروری است بقیه گروه 

گروه  4تجهیزات بر نیاز تخصصی و پروسیجر هایی که در مطب انجام می شود باید در کیت اورژانس موجود باشد.های دارویی و 

 به شرح زیر می باشند

 گروه اول : کیت اورژانس پایه 

دارو ژنریک اسم  دوز تعداد 
نفرین اپی یک سرنگ لود شده + سه  

 آمپول یک میلی لیتری
1:1000 (1mg/ml ) 

هیدرامین دیفن  mg/ml 50 سه آمپول یک میلی لیتری 
  Eیک کپسول اکسیژن از نوع  اکسیژن
 mg/dose 0.4 یک اسپری نیتروگلیسیرین

  یک اسپری آلبوترول

  یک بطری  شکر
  325mg دو ورق  آسپرین

 

 تعداد نام وسیله

 یک عدد ماسک اکسیژن

 اطفالیک عدد برای بالغین یک عدد برای  ژن یدریچه فشار مثبت اکس

 سه عدد سرنگ دو سی سی سرنگ تزریق

 حداقل دو عدد سر ساکشن ساکشن و سر ساکشن

 عدد   3  تورنیکه

 یک عدد فشارسنج

 یک عدد فورسپس مگیل

 

 

 

 گروه دوم داروها و تجهیزات اورژانس

 

 دوز تعداد  اسم ژنریک دارو

  10mg/ml سی سی  10یک ویال  میدازوالم
  10mg/ml آمپول یک سی سیسه  مورفین سولفات

  50mg/ml سی سی یک آمپول سه افدرین

 ml 50 یک ویال درصد 50دکستروز 
  mg/ ml 50 دو ویال دو سی سی هیدروکورتیزون

  100mg/ml دو ویال اسمولول

 mg/ml 0.5 سه امپول یک سی سی آتروپین
  0.3ml دو باکس آمونیاک آروماتیک

 mg 25 یک قوطی هیدراالزین



 تعداد نام وسیله 

Airway حداقل یک سایز بالغین و یک سایز کودکان  اورال و نازال 

LMA کودکان سایز یک و بالغین سایز یک حداقل 

 یک عدد الرنگوسکوپ و سایز بالغ و اطفال لوله تراشه الرنگوسکوپ و لوله ی تراشه

 نیدل کریکوتیروتومیستوری و یک ییک دسته و تیغ ب بیستوری و نیدل کریکوتیروتومی

    

 

 

 advanced cardiovascular life supportگروه سوم : دارو های 

 دوز تعداد نام ژنریک دارو

 1:10000 سی سی لود شده 10سه عدد سرنگ  اپی نفرین

 50mg/ml سی سی  3یک ویال  امیودارون

 mg/ 10ml 1 دو سرنگ ده سی سی آتروپین

 mg/ml 2.5 سی سی 4دو امپول  وراپامیل

  Eیک کپسول  اکسیژن

 

 

 گروه چهارم: دارو های انتی دوت

 دوز تعداد  نام ژنریک دارو

 mg/ml 0.4  دو عدد آمپول یک سی سی نالوکسان

  mg/ml 0.1 سی سی 10یک عدد ویال  فلومازنیل

 mg/ml 1 سی سی  2سه امپول  فیزوستیگمین

 mg/ml 5 دو عدد امپول یک سی سی فنتول امین

 



دارو ژنریک اسم   دوز تعداد شکل دارو 

نفرین اپی 1  amp 

یک سرنگ لود شده 

+ سه آمپول یک 

 میلی لیتری

1:1000 (1mg/ml ) 

هیدرامین دیفن 2  amp 
سه آمپول یک میلی 

 لیتری
50 mg/ml 

 سیلندر اکسیژن 3
یک کپسول اکسیژن 

 Eاز نوع 
4litr/min 

 نیتروگلیسیرین 4
اسپری یا قرص 

 زیر زبانی
 mg/dose 0.4 یک اسپری

  یک اسپری اسپری آلبوترول 5

یا قندشکر 6   یک بطری  

 325mg دو ورق قرص آسپرین 7

 ml 5 10 ویال آب مقطر 8

%2لیدوکائین  9  amp 2 20mg/cc- 5mg 

 amp 3 دیازپام 10
5mg/cc -2cc or 

10mg/cc  - 1cc 

 amp 5 100mg/2cc هیدروکورتیزون 11

%50دکستروز  12  50cc 1 ویال 

% 9/0سدیم کلراید  13  1000cc 2 محلول 

 

 

 جدول اصالح شده داروهای اورژانس مورد نیاز در مطبهای دندانپزشکی*


