A Magyar Falu Program keretében meghirdetett „Orvosi eszköz” pályázati kiírás

2. számú melléklet
Eszközlista
Háziorvosi és házi gyermekorvosi ellátáshoz beszerezhető bútorok, eszközök







































vizsgáló ágy/szék,
vizsgáló lámpa,
bútorzat,
hideg-meleg vizes orvosi csaptelep fertőtlenítési és kéztörlési lehetőséggel,
hűtőszekrény+ minimum - maximum hőmérő,
számítógép nyomtatóval és internet hozzáféréssel,
háziorvosi/házi gyermekorvosi szoftver,
telefon+ mobiltelefon,
Vérnyomásmérő, vérnyomásmérő mandzsettasor (normál, extra),
Vérnyomásmérő mandzsettasor gyermek ellátáshoz (csecsemő és kisgyermek méret),
EKG (felnőtt és vegyes praxisban) hordozható,
Oszcillométer vagy doppler (felnőtt és vegyes praxisban),
Vércukormérő,
Fonendoszkóp,
Reflexkalapács,
Pupillavizsgáló lámpa,
Hőmérő,
Ollók,
Sebészeti csipeszek,
Beöntő készlet,
Vesetál,
Vizeletgyűjtő edény,
Személymérleg,
Csecsemőmérleg,
Mérőszalag,
Magasságmérő,
Otoscop,
Desmares-kanál,
Színlátást vizsgáló könyv,
Látásélesség vizsgáló tábla,
Szívó készülék (áram nélküli működéssel),
Lélegeztető ballon 1 felnőtt,
Lélegeztető ballon 1 felnőtt/1 gyermek/1 csecsemő maszkkal,
Izolációs takaró,
Nycocard Reader készülék és tartozékai,
PSA Reader készülék és tartozékai,
DocUreader vizeletanalizátor,
Coag S Protrombin-INR meghatározó,
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Microlab,
CRP analizátor,
dermatoscop,
ambuláns vérnyomásmérő Holter készülék (ABMP készülék),
Holter EKG készülék - legalább 12 elvezetéses,
Innocare telemetrikus multiparaméteres monitor,
Spirométer,
EKG bluetooth,
transztelefonikus EKG,
Vakságszűréshez eszközök,
körzeti ápolói táska,
boka- kar index meghatározását biztosító automatizált készülék,
Defibrillátor,
Pulsoxymeter,
Kalibrált hangvilla (Riedel-Seiffer),
Monofilamnet,
Neurometer,
Tip-Therm,
Csúcsáramlás mérő,
Lang tesztek I-II. (térbeli látás, két szem együttműködésének vizsgálatára) ,
szemtükör (vörös visszfény és pupilla reflex vizsgálathoz),
Bölcsődei jeleket ábrázoló kártyasorozat és összesítő lap a kártyasorozathoz (látásélesség
vizsgálathoz),
Landolt gyűrűket, Ammon jeleket ábrázoló kártyasorozat (látásélesség vizsgálathoz)
Kettesy féle (fali, megvilágított) tábla számokkal és Ammon jelekkel (távoli látásélesség
vizsgálathoz),
egyedi optotypek,
Lea-ábrák (látásélesség vizsgálathoz 1 éves kor után),
Stycar teszt
Világ Világossága Alapítvány-féle visus szet (látásélesség vizsgálathoz)
Preferral - looking teszt,
LUNEAU Ischihara pseudo-isochromatikus ábrák album teszt 38 lap (színlátás
vizsgálatára)
Csapody-féle olvasópróbák, jelek, számok (közeli látóélesség megítélésére),
lábstatika, gerincferdülés szűrését támogató vizsgáló eszközök,
testsúly, magasság, testtömeg, haskörfogat, érzékszervek – hangvilla, audiométer stb., az
51/1997. (XII. 18.) NM rendeletben megjelölt laborparaméterek mérését támogató
eszközök, doppler, minidoppler, boka-felkar index meghatározását segítő eszközök,
24 órás ambuláns vérnyomásmérés (ABPM) szolgáló eszközök,
szájüreg, fogazat vizsgálatát szolgáló eszközök.
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Fogorvosi alapellátás




































Fogászati/fogszabályozási kezelőegység,
Bútorzat
Fogászati kezelőszék,
Elektrokauter,
Gépi depurátor (UH, szonikus),
Fogorvosi dolgozószék,
Viaszmelegítő (pl. Bunsen-égő),
Fotopolimerizációs lámpa,
Hőlégsterilizátor vagy autokláv,
Kézidarab,
Műszerasztal (gördíthető),
Kofferdam készlet,
Endodonciai doboz + 5 sorozat gyökérkezelő műszer,
Fogászati tükör,
Fogászati szonda,
Fogászati csipesz,
Foghúzó fogósorozat (korona és gyökérfogók),
Foggyökéremelő sorozat,
Csontkanál,
Raspatórium (Williger, Freer),
Csontcsípő,
Sebészeti olló,
Sebészi műtőkés/szikenyél,
Anatómiai csipesz,
Horgas csipesz,
Kézi depurátor
Exkavátor, kétvégű,
Fogászati tömőműszerek,
Matricafeszítő,
Viaszkés,
Kramponfogó,
Érfogó,
Tűfogó,
Cementkeverő üveglap és spatula,
Lenyomatkanál (különféle).

Védőnői ellátás
 bútorzat: (műszer- és kötszerszekrény, vizsgálóasztal, műszerasztal, mérlegasztal,
pakolóasztal, zárható íróasztal, irattartó szekrény, számítógép asztal, székek,
fekvőhely).
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 telefon,
 operációs rendszerrel rendelkező személyi számítógép,
 nyomtató,
 szélessávú internet elérés,
 nőgyógyászati vizsgáló asztal,
 paraván,
 vizsgálólámpa/fejlámpa,
 személymérleg,
 magasságmérő állvány,
 csecsemőmérleg,
 mérőszalag,
 hosszúságmérő,
 audiométer,
 látásélesség vizsgáló tábla,
 színlátást vizsgáló könyv,
 vérnyomásmérő, különböző méretű mandzsetta,
 fonendoscop,
 magzati szívhangvizsgáló készülék,
 vércukor meghatározásához eszköz,
 leszorító gumi,
 csipesz (kullancs, szálka),
 olló (különböző),
 lázmérő,
 OPV adáshoz kanál,
 vizespohár,
 pedálos vödör,
 textíliák: (köpeny, törölköző, lepedő, műszertörlő),
 hűtőszekrény, hűtőtáska,
 veszélyes anyagok tárolására alkalmas hulladék gyűjtő,
 hüvely feltáró eszközök (több méretben),
 tárgylemez tartó (5 db-os és 25 db-os),
 fixáló,
 veszélyes hulladék tárolására alkalmas hulladékgyűjtő.
Belgyógyászat / kardiológia
 ergometria,
 holter,
 kalibrált hangvilla,
 doppler,
 Holter ABPM,
 beteggondozást támogató szoftverrel rendelkező számítógép(ek),
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tápanyag számító program, számológép, egyéb szemléltető eszközök, betegek számára
tápanyag táblázat kivonat, nyersanyag válogatási útmutató, étrend összeállítási
útmutató, mintaétrend, receptgyűjtemény, testtömeg index táblázat,
 antropometriás meghatározás eszközei (testsúly, testmagasság, testkörfogatok, bőrredő
mérése),
 gyors vércukor-meghatározó készülékek,
 kalibrált hangvilla a neuropathia mérésére,
 cardiovascularis vizsgálati eszközök (ABPM, mini Doppler, EKG),
 12 elvezetéses EKG automata kiértékeléssel és vérnyomás mérési lehetőséggel,
 kerékpár ergométer/futószalag,
 real-time papírregisztráló,
 resuscitatio és újraélesztés eszközei
 vérnyomásmérő,
 pulzoximéter,
 defibrillátor.
Rehabilitáció
 standard kerekesszék,
 járókeret,
 bot,
 kerékpár, ergométer,
 tréning kerékpár/futópad,
 légzésfunkciós készülék,
 ergospirometriás készülék,
 pulsoxymeter.
Tüdőgyógyászat
 aeroszol készülék, aeroszol UH-s porlasztó,
 spirometer.
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