
קוד פריט 
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 בדיקה 
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 הערות

אישי לחניך לכל חניך1משקפי מגןמכשיריםציוד אישי לחניך02020307

אישי לחניך לכל חניך1סטטוסקופמכשיריםציוד אישי לחניך02010719

אישי לחניך ספר לכל חניך71 מהדורה PHTLSספר  ספרותציוד אישי לחניך19020420

אישי לחניך ספר לכל חניך41ספר לימוד פראמדיק מוסבי מהדורה ספרותציוד אישי לחניך19020436

אישי לחניך ספר לכל חניךACLS1ערכה לחניך ספרותציוד אישי לחניך05020009

אישי לחניך ספר לכל חניךPALS1ערכה לחניך ספרותציוד אישי לחניך05020008

אישי לחניך לכל חניך1ן"א באר"ל כיס פעולות מפקד מד"פקספרותציוד אישי לחניך19020385

אישי לחניך( לכל חניך1לפי ) א"חגורה רחבה עם סמל מדביגוד לחניךציוד אישי לחניך18020010

אישי לחניך( לכל חניך2לפי ) חולצת עבודה אפור שרוול קצרביגוד לחניךציוד אישי לחניך180205067

אישי לחניך( לכל חניך2לפי ) מכנסי עבודהביגוד לחניךציוד אישי לחניך18020292

אישי לחניך( לכל חניך1לפי ) אדום-מעיל סופה מרופד פראמדיקביגוד לחניךציוד אישי לחניך180104367

אישי לחניך( לכל חניך1לפי ) טאבלטמכשיריםציוד אישי לחניך

מתכלה(לצורך תרגול הזרקות אמת) לחניך 11"איספלנית ניילון ציוד רפואי מתכלהציוד אמת03000134

מתכלה(לצורך תרגול הזרקות אמת) לחניך 212*1 1/2מ/ק ע" סמ2מזרק  ציוד רפואי מתכלהציוד אמת02000153

מתכלה(לצורך תרגול הזרקות אמת) לחניך 212*1 1/2מ /ק ע" סמ5מזרק  ציוד רפואי מתכלהציוד אמת02000170

מתכלה(לצורך תרגול הזרקות אמת) לחניך 212*1 1/2מ/ק ע" סמ10מזרק ציוד רפואי מתכלהציוד אמת02000196

מתכלה(לכל הקורס)לניקוי וחיטוי שונה 'יח160מטליות חיטוי בקופסא ציוד רפואי מתכלהציוד אמת02000302

מתכלה מיכלים לכל תחנת תרגול3ל2.5מזוהם /מיכל בטיחותי לאיסוף חומר דוקרציוד רפואי מתכלהציוד אמת06000004

מתכלה(לצורך תרגול הזרקות אמת) לחניך 2מערכת לערוי נוזליםציוד רפואי מתכלהציוד אמת02000315

מתכלה(לתרגול הזרקות אמת) לכל חניך ML2 500 0.9%סליין ציוד רפואי מתכלהציוד אמת01400300

מתכלה(לצורך תרגול הזרקות אמת) לחניך 310*"3"פד גזה ציוד רפואי מתכלהציוד אמת03000355

(לצורך תרגול הזרקות אמת) לחניך 10פד לחיטוי עורציוד רפואי מתכלהציוד אמת03000452

מתכלה(לתרגול הזרקות אמת) לכל חניך 2 מאובטח18צינור וונפלון ציוד רפואי מתכלהציוד אמת02000460

מתכלה(לתרגול הזרקות אמת) לכל חניך 2 מאובטח20צינור וונפלון ציוד רפואי מתכלהציוד אמת02001270

מתכלה לכל תחנת תרגול הזרקות אמת1שקית לפסולת מזוהמתציוד רפואי מתכלהציוד אמת16020605

מתכלה לכל חניך לתרגול הזרקות אמתAMP.NATR.PHYSIOL.0,9% 10 ML10תרופות בתוקףציוד אמת01100260

מתכלה לכל הקורס5קטנה ללרינגוסקופ (אגס)נורה חלקי חילוף ותחזוקהציוד מתכלה02020020

מתכלה מיכלים לכל תחנת תרגול10 מיכלCC 20ספריי לאינטובציה חלקי חילוף ותחזוקהציוד מתכלהט"לא יודע מה המק

מתכלה( יחידות5סט מכיל ) סט לחניך  לתינוקIOעצם להחלפה לתרגול חלקי חילוף ותחזוקהציוד מתכלהט"לא יודע מה המק

מתכלההערכהSIZE C וולט 1.5סוללה ציוד רפואי מתכלהציוד מתכלה16000673

רשימת ציוד לקורס פאראמדיקים
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מתכלה לכל חניךCPAP M1מסכת הנשמה בלחץ חיובי גודל ציוד רפואי מתכלהציוד מתכלה02000370

מתכלה לכל חניך1מ" מ2מחט לפיום קנה ' ערציוד רפואי מתכלהציוד מתכלה05020170

מתכלה ערכות לחניך2ערכת לידהציוד רפואי מתכלהציוד מתכלה05020022

מתכלה ערכות לחניך3ערכת נקז משולבתציוד רפואי מתכלהציוד מתכלה05010120

מתכלה לכל חניך לתרגול13"איספלנית ניילון ציוד רפואי מתכלהציוד מתכלה03000134

מתכלה לכל חניך50פ"אלקטרודה חציוד רפואי מתכלהציוד מתכלה02000013

מתכלה לכל חניך10 כוונים3ברז פלסטי ציוד רפואי מתכלהציוד מתכלה02020063

מתכלה לכל חניך4התקן לתרסיס תרופה תוך אפיציוד רפואי מתכלהציוד מתכלה02000023

מתכלה בגלל מידה4 זוג לחניך לחלק לL60כפפה אלרגית ציוד רפואי מתכלהציוד מתכלה02001439

מתכלה בגלל מידה4 זוג לחניך לחלק לL60כפפה אלרגית ציוד רפואי מתכלהציוד מתכלה02001439

מתכלה בגלל מידה4 זוג לחניך לחלק לM60כפפה אלרגית ציוד רפואי מתכלהציוד מתכלה02001438

מתכלה בגלל מידה4 זוג לחניך לחלק לM60כפפה אלרגית ציוד רפואי מתכלהציוד מתכלה02001438

מתכלה בגלל מידה4 זוג לחניך לחלק לS60כפפה אלרגית ציוד רפואי מתכלהציוד מתכלה02001437

מתכלה בגלל מידה4 זוג לחניך לחלק לS60כפפה אלרגית ציוד רפואי מתכלהציוד מתכלה02001437

מתכלה בגלל מידה4 זוג לחניך לחלק לXL60כפפה אלרגית ציוד רפואי מתכלהציוד מתכלה02001436

מתכלה בגלל מידה4 זוג לחניך לחלק לXL60כפפה אלרגית ציוד רפואי מתכלהציוד מתכלה02001436

מדבקות דפיברילציה של קורפולס למבוגרציוד רפואי מתכלהציוד מתכלה

מדבקות דפיברילציה של קורפולס לתינוקציוד רפואי מתכלהציוד מתכלה

מתכלה לחניך לתרגולים2110*1 1/2מ/ק ע" סמ2מזרק  ציוד רפואי מתכלהציוד מתכלה02000153

מתכלה לחניך לתרגולים2110*1 1/2מ /ק ע" סמ5מזרק  ציוד רפואי מתכלהציוד מתכלה02000170

מתכלה לחניך לתרגולים2110*1 1/2מ/ק ע" סמ10מזרק ציוד רפואי מתכלהציוד מתכלה02000196

מתכלה לחניך לתרגולים10פ"ק ח" סמ20מזרק ציוד רפואי מתכלהציוד מתכלה02000200

מתכלה לחניך לתרגולים10פ"ק ח" סמ50מזרק ציוד רפואי מתכלהציוד מתכלה02000218

מתכלה לחניך לתרגולים10מ" מ3מזרק פומי ציוד רפואי מתכלהציוד מתכלה02001295

מתכלה לכל חניך5מזרק תוך גרמי לילדיםציוד רפואי מתכלהציוד מתכלה02000140

מתכלה לכל חניך3מזרק תוך גרמי למבוגריםציוד רפואי מתכלהציוד מתכלה02000142

מתכלה לכל חניך5מחט לבדיקת סוכרציוד רפואי מתכלהציוד מתכלה02000130

 לחניך לתרגולים10פ" ח18 1.5מחט לואר ציוד רפואי מתכלהציוד מתכלה

מתכלה לכל חניך2מחט לניקוז חזהציוד רפואי מתכלהציוד מתכלה02000177

מתכלה תחנות תרגולX 6 שבועות 10ל2.5מזוהם /מיכל בטיחותי לאיסוף חומר דוקרציוד רפואי מתכלהציוד מתכלה06000004
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מתכלה לכל חניך1לילד' מכוון קטטר אנדוטראכציוד רפואי מתכלהציוד מתכלה02020188

מתכלה לכל חניך1מכוון קטטר אנדוטראכיאלי למבוגרציוד רפואי מתכלהציוד מתכלה02020187

 מסיליקון2' מסכה מסציוד רפואי מתכלהציוד מתכלה02020190

מתכלה לכל חניך100%10מסכת חמצן ציוד רפואי מתכלהציוד מתכלה02020942

מתכלה לכל חניך3מסכת חמצן לילדיםציוד רפואי מתכלהציוד מתכלה02021426

מתכלה לכל חניך20מסכת פה עיניים חד פעמיתציוד רפואי מתכלהציוד מתכלה02000300

מתכלה לכל תחנת תרגול10מסנן ויראלי למפוח אמבו למבוגרציוד רפואי מתכלהציוד מתכלה02000260

מתכלה לכל תחנת תרגול10מסנן ויראלי למפוח אמבו לתינוקציוד רפואי מתכלהציוד מתכלה02000265

מתכלה לכל תחנת תרגול010' מעביר אויר פלסטי מסציוד רפואי מתכלהציוד מתכלה02020225

מתכלה לכל תחנת תרגול110' מעביר אויר פלסטי מסציוד רפואי מתכלהציוד מתכלה02020241

מתכלה לכל תחנת תרגול210' מעביר אויר פלסטי מסציוד רפואי מתכלהציוד מתכלה02020250

מתכלה לכל תחנת תרגול310' מעביר אויר פלסטי מסציוד רפואי מתכלהציוד מתכלה02020268

מתכלה(לתרגולים) לחניך 5מערכת לערוי נוזליםציוד רפואי מתכלהציוד מתכלה02000315

מתכלה לכל חניך5מקלות לבדיקת סוכרציוד רפואי מתכלהציוד מתכלה02000131

מתכלה לכל תחנת תרגול20משולש בדציוד רפואי מתכלהציוד מתכלה03020010

מתכלה לכל הקורס340מתאם אנדוטראכיאלי לקפנוגרף קורפולס ציוד רפואי מתכלהציוד מתכלה02020124

מתכלה לחניך32מתאם נזל לקפנוגרף קורפולס ציוד רפואי מתכלהציוד מתכלה02020125

מתכלה לכל חניך35נייר הדפסה קורפולס ציוד רפואי מתכלהציוד מתכלה02020126

מתכלה לכל חניך לתרגולים שוניםML10 500 0.9%סליין ציוד רפואי מתכלהציוד מתכלה01400300

מתכלה לכל חניך2ערכת אינהלציהציוד רפואי מתכלהציוד מתכלה05020081

מתכלה לכל חניך2תריסריון/ערכת זונדהציוד רפואי מתכלהציוד מתכלה05000112

מתכלה לכל חניך לתרגולים שונים330*"3"פד גזה ציוד רפואי מתכלהציוד מתכלה03000355

מתכלה לכל חניך לתרגולים שונים30פד לחיטוי עורציוד רפואי מתכלהציוד מתכלה03000452

מתכלה לכל חניך לתרגול 10 מאובטח18צינור וונפלון ציוד רפואי מתכלהציוד מתכלה02000460

מתכלה לכל חניך לתרגול 10 מאובטח20צינור וונפלון ציוד רפואי מתכלהציוד מתכלה02001270

מתכלה לכל חניך20 מאובטח22צינור וונפלון ציוד רפואי מתכלהציוד מתכלה02001268

מתכלה לכל חניך5 מאובטח24צינור וונפלון ציוד רפואי מתכלהציוד מתכלה02001266

מתכלה(3-4' יכול להיות מס) לכל חניך 35' צינור להרדמה מסציוד רפואי מתכלהציוד מתכלה02000358

מתכלה(5-6' יכול להיות מס) לכל חניך 65' צינור להרדמה מסציוד רפואי מתכלהציוד מתכלה02000366

מתכלה(7-8' יכול להיות מס) לכל חניך 7.520' צינור להרדמה מסציוד רפואי מתכלהציוד מתכלה02000382
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מתכלה לכל חניך1.51' צינור לרינגאלי להנשמה מסציוד רפואי מתכלהציוד מתכלה02001281

מתכלה לכל חניך2.51' צינור לרינגאלי להנשמה מסציוד רפואי מתכלהציוד מתכלה02001283

מתכלה לכל חניך41' צינור לרינגאלי להנשמה מסציוד רפואי מתכלהציוד מתכלה02001286

מתכלה לכל חניך2י'קטטר בוזציוד רפואי מתכלהציוד מתכלה02001223

מתכלה לכל תחנת תרגול1810' קטטר שאיבה פלסטי מסציוד רפואי מתכלהציוד מתכלה02000668

מתכלה לכל תחנת תרגול810' קטטר שאיבה פלסטי מסציוד רפואי מתכלהציוד מתכלה02001222

מתכלה לכל חניך2(מילוט)שמיכת הצלה ציוד רפואי מתכלהציוד מתכלה03000908

מתכלה לכל חניך2שסתום אשרמןציוד רפואי מתכלהציוד מתכלה03000152

מתכלה לכל חניך2שמיכת מילוטציוד רפואי מתכלהציוד מתכלה

מתכלה לחניך10 מטר כפול 1שרוך לבן במטרציוד רפואי מתכלהציוד מתכלה02000194

מתכלה לכל חניך5שדה אישית' תחציוד רפואי מתכלהציוד מתכלה03000533

מתכלה לכל חניך2*תחבושת שדה בינוניתציוד רפואי מתכלהציוד מתכלה03000541-9

מתכלההערכהSIZE AA וולט 1.5סוללה ציוד רפואי מתכלהציוד מתכלה16000672

ק''סמ ML 20תרופות פגות תוקףציוד מתכלה01400914  AEROVENT 201מתכלה לכל חניך

מתכלה לכל חניךAMP. HEPARIN 5 ML10 5000תרופות פגות תוקףציוד מתכלה011004607

מתכלה לכל חניךAMP. FENTANYL 100MCG2תרופות פגות תוקףציוד מתכלה01100201

מתכלה לכל חניךAMP. HEXAKAPRON 500mg/5ml1תרופות פגות תוקףציוד מתכלה01100140

 לכל חניךAMP. LIDOCAINE 2% 1010תרופות פגות תוקףציוד מתכלה

מתכלה לכל חניךAMP.ADENOSIN TRIPHOSPHAT 6 MG10תרופות פגות תוקףציוד מתכלה011004707

מתכלה לכל חניךAMP.ADRENALIN 1 MG 1ML30תרופות פגות תוקףציוד מתכלה011000147

מתכלה לכל חניךAMP.AMIODARONE 150MG10תרופות פגות תוקףציוד מתכלה01100450

מתכלה לכל חניךAMP.ATROPIN 1 MG 1ML5תרופות פגות תוקףציוד מתכלה011000307

מתכלה לכל חניךAMP.CALC GLUCON.10 ML I.V2תרופות פגות תוקףציוד מתכלה011000907

מתכלה לכל חניךAMP.DOPAMIN 200 MG 5ML10תרופות פגות תוקףציוד מתכלה01100138

מתכלה לכל חניךAMP.DORMICUM 5 MG 1 ML10תרופות פגות תוקףציוד מתכלה011004397

מתכלה לכל חניךAMP.ETOMIDATE 20 mg10תרופות פגות תוקףציוד מתכלה01100442

מתכלה לכל חניךAMP.HALADOL 5mg 1cc2תרופות פגות תוקףציוד מתכלה01100142

מתכלה לכל חניךAMP.IKACOR 5 MG 2ML10תרופות פגות תוקףציוד מתכלה01100170

מתכלה לכל חניךAMP.ISOKET 10MG 10ML5תרופות פגות תוקףציוד מתכלה011004647

מתכלה לכל חניךAMP.KETALAR 10ML 500MG10תרופות פגות תוקףציוד מתכלה011004407
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מתכלה לכל חניךAMP.LASIX (FUSID) 20 MG 2ml10תרופות פגות תוקףציוד מתכלה011002277

מתכלה לכל חניךAMP.NARCAN  0.4 MG 1ML5תרופות פגות תוקףציוד מתכלה011005027

מתכלה לכל חניךAMP.NATR.BICARBON. 100 ML2תרופות פגות תוקףציוד מתכלה011002787

מתכלה לכל חניך לתרגול AMP.NATR.PHYSIOL.0,9% 10 ML20תרופות פגות תוקףציוד מתכלה011002607

מתכלה לכל חניךAMP.PRAMIN 10 MG 2ML2תרופות פגות תוקףציוד מתכלה011003407

מתכלה לכל חניךAMP.SOLOMEDROL 125 MG10תרופות פגות תוקףציוד מתכלה011004637

מתכלה לכל חניךDROPS TRAMADEX 10ML1תרופות פגות תוקףציוד מתכלה01400001

מתכלה לכל חניךISOKET SPRAY1תרופות פגות תוקףציוד מתכלה014009167

ק"סמ ML 20תרופות פגות תוקףציוד מתכלה01400912  VENTOLIN  202מתכלה לכל חניך

 לכל חניךSALINE 500ML10תרופות פגות תוקףציוד מתכלה

מתכלה לכל חניךSULPHAT MAGNESIUM 50% 20 ML3תרופות פגות תוקףציוד מתכלה01400910

מתכלה לכל חניךTAB.ACAMOL 500 MG2תרופות פגות תוקףציוד מתכלה012000127

מתכלה לכל חניךTAB.ASPIRIN 300 MG5תרופות פגות תוקףציוד מתכלה012000137

מתכלה לכל חניךTAB.TRAMADOL 50 MG2תרופות פגות תוקףציוד מתכלה01200014

מתכלה לכל חניךTABL OPTALGIN 500 MG2תרופות פגות תוקףציוד מתכלה012004547

מתכלה לכל חניך100ml10 5%דקסטרוז תרופות פגות תוקףציוד מתכלה01400183

מתכלה לכל חניך4ל" מ50  50%דקסטרוז תרופות פגות תוקףציוד מתכלה014002057

מתכלה לכל חניךML2 10מים להזרקה תרופות פגות תוקףציוד מתכלה011005007

מתכלה לכל חניךML15 500 0.9%סליין תרופות פגות תוקףציוד מתכלה014009207

מתכלה לכל חניך1ל'ג-שפופרת גלוקותרופות פגות תוקףציוד מתכלה01300050

 שנה1כמות לתרגול לאורך כל הקורסמבוגר לתירגול רב פעמי BIGאמצעי תרגולציוד קבוע19010241

שנתיים נוסף1+  תחנות תרגול 6למיכל חמצן (אדום)תיק משופר  Dאמצעי תרגולציוד קבוע06020032

 שנים6 תחנות תרגול6וסת חמצן פין אינדקס למיכל נייד לאמבולנסאמצעי תרגולציוד קבוע02011553

 שנים6 לכל תחנת תרגול3לפי מ" ס200חוסם עורקים גומי אמצעי תרגולציוד קבוע02020110

אישי לחניך לכל חניךCAT1חסם עורקים אמצעי תרגולציוד קבועא"ט מד"אין מק

 שנים6 תחנות תרגול6לוח גב פלסטיאמצעי תרגולציוד קבוע06010390

 שנים5דרושה בדיקה כל  שנים5 תחנות תרגול6מיכל חמצן אלומיניום דיאמצעי תרגולציוד קבוע02010247

שנתיים תחנות תרגול6מכלול מפוח סיליקון לילד אמבואמצעי תרגולציוד קבוע02020048

שנתיים תחנות תרגול6מכלול מפוח סיליקון למבוגר אמבואמצעי תרגולציוד קבוע02020049

שנתיים להחלפה2 + 18לרינגוסק/נרתיק למד לחץ דםאמצעי תרגולציוד קבוע06020078
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 שנים3 תחנות תרגול6סד לקיבוע ראשאמצעי תרגולציוד קבוע06020019

 שנים3 תחנות תרגול6סקשן אמבו ידניאמצעי תרגולציוד קבוע02021321

 שנים3 תחנות תרגול6סרגל ברסלאואמצעי תרגולציוד קבוע02000020

 שנה1 לכל כיתת תרגול1צווארון מתכוונןאמצעי תרגולציוד קבוע02020450

 שנה1 לכל כיתת תרגול1צווארון מתכוונן לילדאמצעי תרגולציוד קבוע02020452

 שנים6 תחנות תרגול3קסדה לקטנועאמצעי תרגולציוד קבוע16010612

 שנים3 תחנות תרגול6 לכל 3רצועה ללוח גבאמצעי תרגולציוד קבוע06020011

 שנים3 שמיכות לכל הקורס20שמיכת צמראמצעי תרגולציוד קבוע16020921

 שנים3 תחנות תרגול6מחבר קטן-שסתום סוף נשימתיאמצעי תרגולציוד קבוע

 שנים3 תחנות תרגול6מחבר גדול-שסתום סוף נשימתיאמצעי תרגולציוד קבוע02021418

שנתיים נוסף1+  תחנות תרגול 6תיק אמבו גדול אדוםאמצעי תרגולציוד קבוע06020039

 שנים3 תחנות תרגול6תיק טראומה פלנואמצעי תרגולציוד קבוע06010530

 שנים3 תחנות תרגול6החייאה ילדים' תיק לעראמצעי תרגולציוד קבוע06020046

 שנים3 תחנות תרגול6בובה לאינטובציה מבוגרבובות הדרכהציוד קבוע19010295

דרושה בדיקה שנתית שנים3 תחנות תרגולACLS6בובת בובות הדרכהציוד קבוע19010012

 שנים3 תחנות תרגול6 לילדALSבובת בובות הדרכהציוד קבוע19010392

שנתיים תחנות תרגול6בובת אינטובציה לתינוקבובות הדרכהציוד קבוע19010296

שנתיים תחנות תרגול ALS6בובת תינוק מתקדם בובות הדרכהציוד קבוע19010422

 שניםALS6 לכל בובות תינוק מתקדם 2001מחשב לבובת מגה קוד בובות הדרכהציוד קבוע19010481

שנתיים תחנות תרגול6סימולטור לפיום קנהבובות הדרכהציוד קבוע19010400

 שנים3 תחנות תרגול6סימולטור לקבלת לידהבובות הדרכהציוד קבוע19010240

 שנים3 תחנות תרגול6 למבוגרIOרגל לתרגול בובות הדרכהציוד קבוע19020503

 שנים3 תחנות תרגול6(מכשיר לבדיקת סוכר בדם)גלוקומטר דגם חדש מכשיריםציוד קבוע02012180

דרושה בדיקה שנתית שנים6 תחנות תרגול36דפיברילטור קורפולס מכשיריםציוד קבוע020113607

 שנים3 לכל מוניטור1כבל קיצוב לבובת תרגולמכשיריםציוד קבועא"ט מד"אין מק

 שנים6 נוסף1+  תחנות תרגול 6 ישר1' להב מס-לרינגוסקופמכשיריםציוד קבוע02011901

 שנים6 נוסף1+  תחנות תרגול 6 עקום1' להב מס-לרינגוסקופמכשיריםציוד קבוע02010158

 שנים6 נוסף1+  תחנות תרגול 6 עקום2' להב מס-לרינגוסקופמכשיריםציוד קבוע02010166

 שנים3 נוסף1+  תחנות תרגול 6מחזיק סוללות-לרינגוסקופמכשיריםציוד קבוע02010140

 שנים6 נוסף1+  תחנות תרגול 6 עקום3'לרינגוסקופ להב מסמכשיריםציוד קבוע02010174
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 שנים3 נוסף1+  תחנות תרגול 6מד לחץ דם  לילדיםמכשיריםציוד קבוע02011260

 שנים3 נוסף1+  תחנות תרגול 6מד לחץ דם עם שעוןמכשיריםציוד קבוע02010204

 שנים6 מטען לכל קורפולס31קורפולס '  לדפיב220Vמטען חיצוני מכשיריםציוד קבוע02011209

 שנים6 נוסף1+  תחנות תרגול 6יל לילדים'מלקחיים מגמכשיריםציוד קבוע02011820

 שנים6 נוסף1+  תחנות תרגול 6יל למבוגר'מלקחיים מגמכשיריםציוד קבוע02011812

דרוש בדיקה שנתית שנים6 תחנות תרגולMEDUMAT EASY CPR6מנשם דגם מכשיריםציוד קבוע02011765

 שנים6 לכל מוניטור1 מתאם צהוב לכבל קיצוב לבובות תרגולמכשיריםציוד קבוע

מתכלה לכל הקורס2ללרינגוסקופ גדול (אגס)נורה מכשיריםציוד קבוע02020021

 שנים6 לכל הקורס2מגפון קטןן"ערכת הדרכה לארציוד קבוע16512020

"ן"ערכת הדרכה לארציוד קבוע18020302  שנים6 לכל הקורס2א"מפקד כח מד"אפודת 

 שנים6 לכל הקורס20א"טלית חובש מדן"ערכת הדרכה לארציוד קבוע18020312

 שנים6 מתרגלים40ן הכולל "תרגיל ארא"טלית מפקד כוח רפואי מדן"ערכת הדרכה לארציוד קבוע18020308

 שנים6 לכל הקורס2א"טלית רופא מדן"ערכת הדרכה לארציוד קבוע18020310

מתכלה לכל הקורס200תג מיון ופינוי נפגעיםן"ערכת הדרכה לארציוד קבוע19607040

 שנים26עבור קורס כובע מפקד דגם חדש בצבע כתום כחולן"ערכת הדרכה לארציוד קבוע18020024

מתכלה לכל הקורס20אפוד זיהוין"ערכת הדרכה לארציוד קבוע18020006

 שנים16עבור קורס A-4ה "פ למפקד באט"כרטיס סדס"ערכת הדרכה לחומציוד קבוע19020382

משרד הבריאות יחידות לכל קורס200תליון טיפול להרעלת זרחן אורגניס"ערכת הדרכה לחומציוד קבוע16100052

 שנים3 לכל חניך חניכים1 לתרגול0.5מזרק אטרופין ס"ערכת הדרכה לחומציוד קבוע16100028

 שנים3 לכל חניך חניכים1ג לתרגול" מ1מזרק אטרופין ס"ערכת הדרכה לחומציוד קבוע16100027

 שנים3 לכל שני חניכים1ק אבן ספיר"ערכת מלטס"ערכת הדרכה לחומציוד קבוע05010326
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