Прилог 7.

УПИСНИК ЛЕКОВА И МЕДИЦИНСКЕ ОПРЕМЕ НА ПОМОРСКОМ БРОДУ
КАТЕГОРИЈА ПЛОВИДБЕ Б
I. ПОДАЦИ О БРОДУ
Име:
Застава:
Лука уписа:
I. ЛЕКОВИ
1. Препарати са дејством на кардиоваскуларни систем
а) Срчани стимулатори, адренергици, допаминергици и срчани гликозиди
б) Вазодилататори за лечење болести срца
в) Диуретици
г) Антихеморагици (утеротоници) уколико су на броду жене
2. Препарати са дејством на пробавни систем
а) Препарати за лечење пептичког улкуса
- Антагонисти Х2 рецептора
- Инхибитори протонске пумпе
- Антациди
б) Антиеметици и препарати за сузбијање мучнине
в) Лаксативи
г) Антидијареици
д) Цревни антисептици
ђ) Препарати за лечење хемороида
3. Аналгетици и спазмолитици
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а) Аналгетици, антипиретици и противупални лекови
б) Снажни аналгетици
в) Спазмолитици
4. Препарати са дејством на нервни систем
а) Анксиолитици
б) Неуролептици
в) Лекови против морске болести
5. Антиалергетици и лекови за лечење анафилактичког шока
а) Антихистаминици за системску примену
б) Глукокортикоиди за системску примену
6. Препарати са дејством на респираторни систем
а) Препарати за лечење болести носа - назални деконгестиви
б) Препарати за лечење болести грла
в) Лекови за опструктивне болести дисајних путева
- антиастматици
г) Препарати за лечење кашља и прехладе
7. Препарати за лечење системских инфекција
Системски антиинфективи
а) Антибиотици (најмање 2 генерације)
б) Уринарни антисептици
в) Антипаразитици
г) Вакцина против тетануса и имуноглобулин (људски) против тетануса
8. Препарати за рехидратацију, унос енергије и повећања волумена плазме
9. Лекови за спољну употребу

а) Препарати са дејством на кожу
- Антисептици и дезинфицијенси
- Антибиотске масти
- Антимикотици
- Препарати за лечење рана и улкуса
- Препарати за лечење опекотина
б) Препарати за лечење болести ока (офталмици)
- Комбинације противупалних и антиинфективних агенаса
- Локални анестетици
- Препарати за лечење глаукома
в) Препарати за лечење болести уха (отологици)
- Антиинфективи
- Кортикостероиди и антиинфективи у комбинацији
г) Стоматолошки препарати
- Антиинфективи за локалну оралну терапију
д) Локални анестетици

II. МЕДИЦИНСКА ОПРЕМА
1. Опрема за оживљавање
- Маска за оживљавање - ручна
- Уређај за давање кисеоника - боца са маском, регулатором и пратећом опремом
- Механички аспиратор за чишћење горњих дисајних путева
- Тубус за оживљавање “уста на уста”
- Инфузијски сет (систем за инфузију)
- Носила
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2. Санитетски материјали и опрема за шивење
- Стерилне рукавице (хируршке)
- Стерилни сет за шивење
- Стерилни сет за превијање ране
- Еластични завој
- Стерилне газе
- Троугласта марама + зихернадле
- Вата
- Самолепљиви фластери
- Мрежица
- Стерилне компресе
- Лепљиви материјали за шивење или повоји са цинковим оксидом
- Материјали за ручно шивење
- Вазелинске газе
3. Инструменти
- Касета са стерилним хируршким инструментима (маказе, пинцета, пеани, држачи за скалпеле,
скалпели, маказе за резање свиле, комплети игле са свилом разних величина)
- Скалпели за једнократну употребу
- Анатомска клешта за заустављање крварења и хемостазу - равна и закривљена
- Бритвице за једнократну употребу
- Пеан и пинцете
4. Опрема за преглед и контролу
- Дрвени штапићи за преглед усне шупљине
- Тест тракице за анализу урина
- Тест тракице за мерење шећера у крви
- Термометар за мерење телесне температуре

- Стетоскоп
- Мерач притиска (сфингоманометар)
- Хипотермички термометар
- Отоскоп
5. Опрема за убризгавање, инфузију, пунктирање и катетеризацију
- Сет за инфузију (једнократни, пластичне и игле разних величина)
6. Спољна медицинска опрема
- Ноћна посуда
- Термофор
- Посуда за урин
- Кесица за лед
7. Опрема за имобилизацију и учвршћивање
8. Дезинфекција, дезинсекција и профилакса
- Препарати за дезинфекцију воде
- Текући инсектициди
- Инсектициди у праху
III. АНТИДОТИ (ПРОТИВОТРОВИ)
1. ЛЕКОВИ
1.1. Општи;
1.2. Специфични;
- Кардиоваскуларни;
- Гастроинтестинални;
- За нервни систем;
- За респираторни систем;

- Антиинфекцијски;
- За спољну употребу;
- Анти-шок комплет;
- Антисептици (раствор за дезинфекцију оштећење коже).
2. МЕДИЦИНСКА ОПРЕМА
- Опрема за давање кисеоника/Реанимацијски комплет.
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