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 ما الذي تحتاجھ برامج التعقیم من مستلزمات؟  .5.2.2

كن في هذا االقسم، تم إدراج المستلزمات األساسية المطلوبة القامة عيادة للتعقيم والمعدات المطلوبة لتنفيذ مئة عملية تعقيم لإلناث، ول
 .لعرض األجهزة األساسية لتعقيم الكالب هنالمعرفة ما إذا كانت هذه البرامج ضرورية أم ال. أنقر هناأوال قراءة ما هو مذكورعليك 

 . .للحصول على نسخة إلكترونية (بي دي إف) من هذا القسم هناأنقر 

  مواد العيادة الثابتة

 منطقة التسجيل 

 مناضد وكراسي •

 منطقة انتظار/ نقاهة 

 أعمدة/جدائل لربط المقاود بها •

 أقفاص إضافية للكالب والقطط الصغيرة •

 صحف، ومناشف، وسجاد •

 (وسائد تدفئة (ال سيما في المناطق ذات الظروف المناخية الباردة إذا كانت العيادة خارجية •

 غرفة اإلعداد/غرفة التخزين/المغسلة 

 (مناضد (يفضل ذات األسطح من الصلب الذي ال يصدأ، أو خالف ذلك مناضد يسهل تطهير أسطحها •

 من المفضل وجود وعاء معدني للتعقيم أو خالف ذلك جهاز تعقيم أو معدة تعقيم بارد تجعل المعدات معقمة •

 (خزانة بقفل (لتخزين العقاقير •

 ميزان •

 (ثالجة (لتخزين اللقاحات والعقاقير •

 ((أو بدال من ذلك، شفرات الحالقة التي تستعمل مرة واحدة 40كهربائي مع شفرة قياس مجز  •

 زجاجات رش محاليل اإلعداد •

 صناديق نفايات •

 (أدوات تقييد للكالب والقطط (على سبيل المثال كمامات، مقاود، شبكات، أقفاص، مناشف، وغيرها •

 غرفة الجراحة 

 (الذي ال يصدأ، وخالف ذلك المناضد ذات األسطح سهلة التطهير مناضد جراحة (يفضل ذات األسطح من الصلب •

 حامل المحاليل •

 حامل األجهزة •

 (مصابيح جراحية (اختياري إذا شعر االطباء البيطريون بأن هناك ضوء كاف •

 مواد العيادة المتنقلة 

  (توفير مياه نظيفة (معبأة في زجاجات إذا لزم األمر 

 .(دة الثابتة (يجب أن يكون ممكناً وضع كل شئ في مركبة متنقلةكما ورد أعاله بالنسبة للعيا 

  مواد التسجيل/التعليم

 نماذج التسجيل  

 تعليمات رعاية ما بعد الجراحة  

 مواد للمالك المسؤول 
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  (من كل منها ما لم ينص على خالف ذلك 2-1المعدات الطبية والجراحية الالزمة (

 وعاء الكلى  

 ميزان حرارة  

 حاوية شاش  

 مقص  

 مشبك جراحي  

 مقص إزالة الخياطة  

 قالمة أظافر  

 سماعة  

 صباح قلم  

 جرة تخزين  

 منظار  

  (على األقل 20 – 15المطلوب  - أحجام مختلفة من أنابيب القصبة الهوائية (يفضل التي تستخدم مرة واحدة فقط يوميا 

 (مجموعات 10يفضل أال تكون أقل من  – مجموعات تعقيم (حسب الطاقة اليومية 

 مشابك جراحية •

 مشابك فوط •

 حامل إبرة •

 مالقط أليس  •

 مالقط أنسجة  •

 مشابك باكهاوس •

 مالقط كارمالت •

 مقص •

 خطاف تعقيم  •

 (مواد لألقفاص (للطوارئ •

 كيس إنعاش  •

 أنابيب ومناظير القصبة الهوائية  •

 إبر وحقن •

 شاش •

 (.ديكساميثازون، مضادات الهيستامين، والمورفين، دوكسابرام، مواد االنعكاس، الخ عقاقير الطوارئ (األدرينالين، األتروبين، •

  (كلب 100المواد الطبية/الجراحية المستهلكة (لعدد 

  (على األقل لكل كلب 15إلى  10قطعة (لإلعداد من  1500شاش  

  (لفة 2-1–القطن (للحقن  

  (قطعة 700-  600تقدير ما ال يقل عن  -إبر (واحدة لكل حقنة 

  .قطعة). مالحظة: يمكن إعادة استخدام الحقن لنفس العقاقير ما لم تكن ملوثة. ويفضل تغييرها يوميا 100حقن (الحد األدنى  

 أنبوب واحد  –هالم تشحيم (ألخذ الحرارة)  

 قطعة على األقل  100 –قفازات فحص  

 قطع  5- 4فرش تنظيف  

  (طعة، واحدة لكل كلب ويتم غسلها يوميا (يمكن استبدالها بكسوة من القماشق 100كسوة يتم التخلص منها،  

  (قطع إضافية 10قطعة (و 100 - قفازات جراحية 

 قطعة  100 –شفرات جراحية  

 خيوط جراحية 

 متر 40 - خيوط كروميك  •

 (متر بدون 30الجلد، أو متر (إذا كانت تستعمل لخياطة الجروح داخل  50 -فيكريل/سافيل (امتصاص صطناعي)  •

 (متر (لخياطة جروح الجلد، ولكنه يحتاج إلى إزالة 40 -نايلون  •
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  (قطعة (إذا لم يتم الخياطة باإلبر على الغرز 20-  10إبر قطب الجروح  

  (قطعة (ويمكن إعادة استخدامها في حالة استخدام الزجاجة نفسها؛ يفضل تغييرها يوميا 25مجموعة نقل المحاليل  

  (إضافية 20قطعة ( زائد - 100قسطرة للمحاليل  

 لفة واحدة  –شريط/ مؤشرات وعاء التعقيم المعدني  

  (متر (يمكن استبدالها بقماش)، واحدة لكل مجموعة تعقيم (يمكن إعادة استخدامها 30قطعة أو  100 –غلفة وعاء التعقيم المعدني  

 متر 30 –أشرطة جراحية  

 عقاقير/ أدوية 

 لجراحةل 

 بدء التخدير •

 التخدير •

 المضادات الحيوية •

 مسكنات •

 لإلعداد 

 لتر 1,5 –محلول كلورهيكسيدان  •

 لتر 5 -كحول  •

 لتر 0,5 –صبغة اليود  •

 أخرى 

 أنابيب 5 -مرهم عين  •

 لترا 25 - (محلول وريدي (محلول رنجر الالكتاتي أو محلول ملحي عادي •

  مواد التنظيف

  3إلى  2 - حوض 

  2 -فرشاة  

 زجاجة واحدة  - منظفات  

 منشفة  

 مقشة ودلو 

 هناك عدد من البدائل  -لتحديد هوية الكالب 

 طوق  100 - لوضع األطواق 

 معدات الوشم مع الحبر  -لوشم  

 شفرة  100لتحزيز األذن مشبك جراحي مقوس، أداة وسم،  

 اسحة كحولم 100رقاقة، ماسحة ضوئية،  100 - للرقائق الدقيقة  

 


