
 چک لیست موجودی انبار آزمایشگاه هماتولوژی

 تاریخ انقضا تعداد نام مواد ردیف

 تاریخ گذشته 3 استن 1

 تاریخ گذشته 2 اسید استیک  2

 تاریخ گذشته 2 آمونیاک 3

 تاریخ گذشته 3 هیدروکلریک اسید 4

 تاریخ گذشته 2 فرمالدهید 5

 تاریخ گذشته 3 اسید سولفوریک 6

 تاریخ گذشته 5 گزیلول 7

 تاریخ گذشته 2 تولوئیدن 8

 تاریخ گذشته 2 متانول 9

 تاریخ گذشته 2 تولوئن 10

 تاریخ گذشته 1 دی اتیل اتر 11

 تاریخ گذشته 1 اسید نیتریک 12

 تاریخ گذشته 1 رسیونروغن ایم 13

 تاریخ گذشته 3 پراکسیدهیدروژن 14

 تاریخ گذشته 1 آمونیاک 15

 تاریخ گذشته 1 پروپانول 16

 تاریخ گذشته 1 چسب سیتولوژی 17

 تاریخ گذشته -- گلیسیرین 18

 تاریخ گذشته 1 روغن ایمیرسیون 19

 تاریخ گذشته 1 تری کلرواستیک 20

 تاریخ گذشته 1 پودر ایرون کلراید 21

 تاریخ گذشته 1 پودر فنل 22

 تاریخ گذشته 1 پودر سولفورسدیم 23

 تاریخ گذشته 1 سدیم سولفات هیدرات 24

 تاریخ گذشته 1 سدیم سولفات انهیدروز 25

 تاریخ گذشته 1 سدیم کربنات 26

 تاریخ گذشته 1 دکستروز 27

 تاریخ گذشته 3 (EDTA)تریپلکس  28

 تاریخ گذشته 2 اسید پریودیک 29

 تاریخ گذشته 2 پودر فنل 30

 تاریخ گذشته 2 اسید سیتریک 31

 تاریخ گذشته 1 آمونیوم اگزاالت 32

 تاریخ گذشته 1 ایرون کلراید 33

 تاریخ گذشته 1 سدیم استات کریستال 34

 تاریخ گذشته 2 تری سدیم سیترات 35

 تاریخ گذشته 1 ساکاروز 36

 تاریخ گذشته 2 منیزیم کلراید 37



 تاریخ گذشته 1 سدیم نیتریت 38

 تاریخ گذشته 1 پتاسیم سیانید کریستال 39

 تاریخ گذشته 1 سولفاتآمونیوم  40

 تاریخ گذشته 3 سدیم سیترات دی هیدرات 41

 تاریخ گذشته 3 سدیم هیدروژن کربنات 42

 تاریخ گذشته 1 پتاسیم دی هیدروژن فسفات 43

 تاریخ گذشته 2 دی پتاسیم هیدروژن فسفات انهیدروز 44

 تاریخ گذشته 1 پتاسیم کلراید 45

 تاریخ گذشته 12H2o 2دی سدیم هیدروژن فسفات,  46

 تاریخ گذشته 2 سدیم سولفیت هیدرات 47

 تاریخ گذشته 2 هیدرات 2دی سدیم هیدروژن فسفات  48

 تاریخ گذشته 1 پتاسیم دی سولفیت 49

 تاریخ گذشته 2 3 سیانوفرات هگزا پتاسیم 50

 تاریخ گذشته 1 سدیم سولفیت هیدرات 51

 تاریخ گذشته 1 منیزیم سولفات 52

 تاریخ گذشته 2 هیدروکسیدسدیم  53

 تاریخ گذشته 4 سدیم کلراید 54

 تاریخ گذشته 1 تریس)هیدروکسی متیل( 55

 تاریخ گذشته 1 سدیم دی هیدروژن فسفات دی هیدرات 56

 تاریخ گذشته 1 یداید پتاسیم 57

 تاریخ گذشته 1 اسید بوریک 58

 تاریخ گذشته -- آلومینیوم هیدروکساید 59

 تاریخ گذشته 1 کرومات کریستالپتاسیم دی  60

 تاریخ گذشته 1 آمونیوم آلومینیوم سولفات 61

 تاریخ گذشته 1 کریستال ویوله 62

 تاریخ گذشته 1 2پتاسیم هگزاسیانوفرات 63

 تاریخ گذشته 1 اسید تارتاریک 64

 تاریخ گذشته 1 هیدرات-7زینک سولفات و  65

 تاریخ گذشته 1 پتاسیم سولفات آمونیوم 66

 تاریخ گذشته 1 سدیم تیوسیانات 67

 تاریخ گذشته 1 سدیم دی کرومات 68

 تاریخ گذشته 1 پتاسیم سدیم تارتارات 69

 تاریخ گذشته 1 آمونیوم اگزاالت 70

 تاریخ گذشته 2 پتاسیم دی سیانید 71

 تاریخ گذشته 1 هیدرات 3هیدروژن فسفات دی پتاسیم  72

 تاریخ گذشته 1 یداید پتاسیم 73

 تاریخ گذشته 2 اسید پریودیک 74

 تاریخ گذشته s 1پانسو  75

 تاریخ گذشته 1 اندیکاتور فنل رد 76



 تاریخ گذشته 2 سدیم سولفیت هیدرات )دی سولفیت سدیم( 77

 تاریخ گذشته 1 سدیم تیوسولفات هیدرات 78

 تاریخ گذشته 1 سدیم تیوسولفات 79

 تاریخ گذشته 1 سدیم هایپو سولفات 80

 تاریخ گذشته 1 سدیم سیترات دی هیدرات 81

 تاریخ گذشته 1 سدیم فلوراید 82

 تاریخ گذشته 1 سدیم نیترات 83

 تاریخ گذشته 1 سدیم یدید 84

 تاریخ گذشته 1 کانادا بالسام 85

 تاریخ گذشته 1 سدیم نیتریت 86

 تاریخ گذشته 1 سدیم اگزاالت 87

 تاریخ گذشته 5 3سودان  88

 تاریخ گذشته 3 کرستال ویوله 89

 تاریخ گذشته 3 متیلن بلو 90

 تاریخ گذشته 1 سدیم کلراید 91

 تاریخ گذشته 2 نیوفوشین 92

 تاریخ گذشته 2 دکستروز 93

 تاریخ گذشته 3 سافرانین 94

 تاریخ گذشته 1 متیل ویوله 95

 تاریخ گذشته 1 فوشین بازیک 96

 تاریخ گذشته 1 بنزدین کلراید 97

 تاریخ گذشته -- سدیم آزاید 98

 تاریخ گذشته 3 ک سودان بل 99

 تاریخ گذشته 3 تولوئیدن بلو 100

 تاریخ گذشته 6 سافرانین 101

 تاریخ گذشته 2 کلراید 2مرکوری  102

 تاریخ گذشته 3 هماتوکسیلین 103

 تاریخ گذشته 4 متیلن بلو –رایت ائوزین  104

 تاریخ گذشته 6 گیمسا 105

 تاریخ گذشته 1 سولفات مس 106

 تاریخ گذشته 1 3تریپلکس 107

 تاریخ گذشته 1 آلومینیوم سولفات 108

 تاریخ گذشته 1 ژالتین 109

 تاریخ گذشته 1 تتراکلراید  110

 تاریخ گذشته 1 اسید تارتاریک 111

 تاریخ گذشته 1 تریس  112

 تاریخ گذشته 1 پتاسیم اگزاالت 113

 تاریخ گذشته 1 گیمسا 114

 تاریخ گذشته 1 مرکاپتواتانول2 115



 تاریخ گذشته 1 2تریپلکس 116

 تاریخ گذشته 1 پودر گلیسین 117

 تاریخ گذشته 1 کربنات سدیم 118

 تاریخ گذشته 1  هیدروژن سدیم فسفات دی 119

 تاریخ گذشته 1 اوریک اسید 120

 تاریخ گذشته 5 گالیسین 121

 تاریخ گذشته 1 اسید پریودیک 122

 تاریخ گذشته 2 باربیتال 123

 تاریخ گذشته 5 فوشین  124

 تاریخ گذشته 2 متیل بلو 125

 تاریخ گذشته 1 متیل اورنج 126

 تاریخ گذشته 3 بریلیانت کریستال بلو 127

 تاریخ گذشته 1 متیل گرین 128

 تاریخ گذشته 1 فوشین بازیک 129

 تاریخ گذشته 1 دی نیتروفنیل هیدرازین 130

 تاریخ گذشته 1 بریلیانت گرین 131

 تاریخ گذشته 1 دی سدیم هیدروژن 132

 تاریخ گذشته 1 اوره 133

 تاریخ گذشته 1 کلسیم کلراید 134

 تاریخ گذشته 1 هیدروکسید پتاسیم 135

 تاریخ گذشته 1 اوره کریستال 136

137 EDTA 1 تاریخ گذشته 

 تاریخ گذشته 1 سدیم دودسیل سولفات 138

 تاریخ گذشته 1 کالیما لیومین سولفات 139

 تاریخ گذشته 8 محلول الیز 140

 1402 گالن( 4کارتن )هرکارتن  2 محلول ایزوتون 141

 -- 3 الکل صنعتی 142

 1404 2 الکل طبی 143

 -- 3 دستکش نایلونی یکبار مصرف 143

 -- 2 دستکش التکس یکبار مصرف 145

 -- 1 پارافیلم 146

 -- گالن 2 وایتکس 147

 -- لیتر 1 ساولون 148

    

    

    
 

 امضا مدیر گروه         امضا کارشناس
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 ردیف ماده مصرفی  تعداد تاریخ انقضاء

 PT 1ویال ونوجکت  ویال 444 منقضی

 CBC 2ویال ونوجکت  ویال 163 منقضی

 3 سدیم کلراید گرمی 500عدد  4 منقضی
 4 %96الکل  میلی لیتری 500عدد  6 1401
 5 لوله مویینه عدد 29500 تاریخبدون 

 6 خمیر هماتوکریت  عدد 101 منقضی
 7 پارافیلم (125*4رول ) 2 بدون تاریخ
 8 (13*100الم) عدد 1300 بدون تاریخ

 9 النست عدد 200 منقضی
 10 گاز غیر استریل  عدد 500 بدون تاریخ
 11 پنبه  بسته 2 بدون تاریخ

 12 دستکش التکس  عدد 129 منقضی
 13 دستکش نایلونی عدد 1800 بدون تاریخ 1600،  1401عدد  200

 14 لنز پیپر بسته 6 بدون تاریخ
 15 میلی لیتری 10سرنگ  عدد 16 منقضی
 16 میلی لیتری  5سرنگ  عدد  12 منقضی
 17 میلی لیتری  2سرنگ  عدد 2516 منقضی
 18 سوزن ونوجکت  عدد 300 منقضی

 19 سمپلر آبیسر  عدد 700 بدون تاریخ
 20 سر سمپلر زرد عدد 800 بدون تاریخ

 A 21آنتی  ویال  8 منقضی

 A  22آنتی  ویال  5 2023

 A 23آنتی  ویال  5 2022

 B 24آنتی  ویال  11 منقضی

 B 25آنتی  ویال  7 2023

 B 26آنتی  ویال 5 2022

 27 بولینآنتی هیومن گل ویال 28 منقضی
 28 گلبولین آنتی هیومن ویال 1 1401
 D 29آنتی  ویال 14 منقضی

 D 30آنتی  ویال  5 2022

 D 31آنتی  ویال 4 2023

 AB 32آنتی  ویال 12 منقضی

 AB 33آنتی  ویال 2 2023

 AB 34آنتی  ویال 4 2022

 35 %22سرم آلبومین گاوی  ویال 31 منقضی
 H 36آنتی  ویال 3 منقضی

 A1 37آنتی  ویال  6 منقضی

 LISS 38 ویال 1 منقضی

 Screen Panel 39 ناموجود -

 Identification Panel 40 ناموجود -

 C 41آنتی ویال 5 منقضی

 c 42آنتی ناموجود منقضی
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 Cw 43آنتی ویال 4 منقضی

 E 44آنتی ویال 3 منقضی

 e 45آنتی ویال 4 منقضی

 P1 46آنتی ویال 1 منقضی

 M 47آنتی ویال 1 منقضی

 N 48آنتی ویال 1 منقضی

 KPb 49آنتی ناموجود منقضی

 k 50آنتی ناموجود منقضی

 Fya 51آنتی ویال  1 منقضی

 Fyb 52آنتی ویال  1 منقضی

 Jka 53آنتی ویال  1 منقضی

 Jkb 54آنتی ناموجود منقضی

 Lua 55آنتی ویال  1 منقضی

 Lub 56آنتی ویال  1 منقضی

 S 57آنتی ویال 1 منقضی

 s 58آنتی ویال  1 منقضی

 Jsa 59آنتی ناموجود -

 Jsb 60آنتی ناموجود -

 Lea 61آنتی ناموجود -

 Leb 62آنتی ناموجود -

 A 63 +کیسه خون کیسه 1 منقضی

 B+ 64کیسه خون  کیسه 1 منقضی

 AB+ 65کیسه خون  کیسه 1 منقضی

 O+ 66کیسه خون کیسه 1 منقضی

 FFPA+ 67 کیسه 2 1401کیسه 1کیسه منقضی، 1

 FFPB+ 68 کیسه 2 1401کیسه 1کیسه منقضی، 1

 FFPAB+ 69 کیسه  2 منقضی

 FFPO+ 70 کیسه 1 1401

 FFPO- 71 کیسه  3 1401کیسه 1کیسه منقضی، 2

 G6PD 72کیت  کیت 6 منقضی

 73 روغن معدنی  میلی لیتری  25ویال  4 منقضی
 A 74ماده  ویال  2 منقضی 

 75 محلول کلسیم کلراید  میلی لیتری  50ویال  6 منقضی
 76 استوک درابکین  میلی لیتری 20کیت  3 منقضی
 77 هموکلوبین 1aماده  میلی لیتری 9ویال  11 منقضی

 78 هموکلوبین 1bماده  میلی لیتری 9ویال  11 منقضی

 79 استاندارد هموگلوبین میلی لیتری  15ویال  1 منقضی 
 PT 80ویال  ویال 13 منقضی

 PTT 81ویال  ویال 9 منقضی

 82 (12*13لوله آزمایش ) عدد 700 بدون انقضاء
 83 رنگ رایت گیمسا نا موجود -
 84 رنگ گیمسا نا موجود -
 85 نیو متیلن بلو ناموجود -
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 86 برلیانت کریزل بلو ناموجود -
 B 87ک سودان بال ناموجود -

 88 کریستال فنل ناموجود -
 89 بازیکسدیم فسفات دی  ناموجود -
 90 فروسیانید پتاسیم ناموجود -
 91 فرمالین ناموجود -
 92 بنزیدین ناموجود -
 93 تولوئیدن ناموجود -
 94 اسید پریودیک ناموجود -
 95 فوشین دی بازیک ناموجود -
 96 اسید کلریدریک  ناموجود -
 97 بی سدیم سولفات ) متا بی سولفیت (  ناموجود -
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