РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ
-УПРАВА ЗА ВЕТЕРИНУ
Бр. 323-06-7672/2016-05
Датум: 12.09.2016

Бр. предмета републичке
ветеринарске инспекције:

ЛИСТА ОПРЕМЕ, СРЕДСТАВА ЗА РАД И ИНСТРУМЕНАТА ВЕТЕРИНАРСКЕ
СТАНИЦЕ
НАЗИВ ВЕТЕРИНАРСКЕ СТАНИЦЕ
АДРЕСА
ИМЕ И ПРЕЗИМЕ
ОДГОВОРНОГ ЛИЦА
БРОЈ Л.К.

ИЗДАТА СУП

А. ПРОСТОРИЈА ЗА ПРЕГЛЕД, ЛЕЧЕЊЕ И ВЕШТАЧКО ОСЕМЕЊАВАЊЕ ЖИВОТИЊА
1. бели или сиви метални сто за преглед животиња------------------------------------------2. прибор за спутавање и фиксирање животиња:
а) брунда за говеда--------------------------------------------------------------------------------в) конопац за обарање говеда-------------------------------------------------------------------г) лула за коње-------------------------------------------------------------------------------------д) сајла за фиксирање свиња--------------------------------------------------------------------3. ормарић за инструменте-------------------------------------------------------------------------4. метални бубањ за стерилизацију завојног материјала------------------------------------5. бубрежњаци ( 2 ком )----------------------------------------------------------------------------6. ормарић за приручне лекове и медицинска средства-------------------------------------7. дигестивне сонде два комада-------------------------------------------------------------------8. прибор за обележавање малих и великих животиња--------------------------------------9. прибор за узимање и паковање материјала за
лабораторијска испитивања--------------------------------------------------------------------10. вагу за мерење животиња 0 до 50 или 100 килограма------------------------------------11. рефлектор-покретну лампу од 550 лукса----------------------------------------------------12. у просторији мора постојати умиваоник или судопера са
текућом топлом и хладном водом и уређај за дезинфекцију руку---------------------13. затворена посуда са ножним послуживањем за отпадке---------------------------------14. бели мантили (ком 6)----------------------------------------------------------------------------15. гумене чизме (3 пара)-----------------------------------------------------------------------------16. гумено црево за прање подова-----------------------------------------------------------------17. величина просторије за преглед лечење и в.о. животиња------------м2
Б. ПРОСТОРИЈА ЗА СТЕРИЛИЗАЦИЈУ И ЧУВАЊЕ ИНСТРУМЕНАТА
1. судопера са текућом топлом и хладном водом
и уређајем за дезинфикциj руку----------------------------------------------------------------
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2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

радни бели или сиви метални сто--------------------------------------------------------------столица----------------------------------------------------------------------------------------------стаклени ормар за инструменте----------------------------------------------------------------стерилизатор за суву стерилизацију----------------------------------------------------------стерилизатор за влажну стерилизацију-------------------------------------------------------бели или сиви покретни метални сто за инструменте-два комада----------------------затворена посуда са ножним послуживањем за отпадке---------------------------------а) комплет инструмената и прибора за секцију и патоанатомску дијагностику:
1. гумене рукавице--------------------------------------------------------------------------2. месараски нож----------------------------------------------------------------------------3. равне маказе-------------------------------------------------------------------------------4. маказе за црева---------------------------------------------------------------------------5. костотом-----------------------------------------------------------------------------------6. тестера за кости--------------------------------------------------------------------------7. длето----------------------------------------------------------------------------------------8. чекић----------------------------------------------------------------------------------------9. пластичне кесе, стаклене бочице и епрувете за узорковање
патолошког материјала-----------------------------------------------------------------10. метална касета за стерилизацију инструмената-----------------------------------11. Теренски фрижидери (ком3)------------------------------------------------------------

б) опрема и инструменти за лечење говеда, свиња, оваца и коза
1.бризгалице (5, 10, 20 ccm)------------------------------------------------------------------2.игле за бризгалице---------------------------------------------------------------------------3.игле за туберкулизацију--------------------------------------------------------------------4.игле за вађење крви (говеда)--------------------------------------------------------------5.игле за вађење крви (свиње)---------------------------------------------------------------6.уринарни катетер за мале животиње-----------------------------------------------------7.уринарни катетер за велике животиње--------------------------------------------------8.кутиметар (ком 3)----------------------------------------------------------------------------9.метал детектор--------------------------------------------------------------------------------10. фонендоскоп-слушалице (ком 3)-------------------------------------------------------11. сонда за мале животиње------------------------------------------------------------------12. сонде за велике животиње
(носна и желудачна- Нојманова и Тигесенова)--------------------------------------13. термометар максимални (ком 3)-------------------------------------------------------14. трокар за мале животиње----------------------------------------------------------------15. трокар за велике животиње (ком 3)---------------------------------------------------16. шприц за туберкулинизацију (ком 3)-------------------------------------------------17. тестатор за дијагностику поремећаја секреције (ком 3)---------------------------в) опрема и инструменти за лечење коња, живине, малих животиња и дивљачи
1. игле за вађење крви-----------------------------------------------------------------------2. уринарни катетер за коње---------------------------------------------------------------г) опрема и инструменти за лечење стерилитета, породиљство и вештачко осемењавање
животиња
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- за виме:
1. кирете за сису-----------------------------------------------------------------------------2. ланцете-------------------------------------------------------------------------------------3. дилататори---------------------------------------------------------------------------------- за вештачко осемењавање:
1. катетери за вештачко осемењавање говедаза пајете и мини тубе (ком 2)----------------------------------------------------------2. катетери за вештачко осемењавање крмача (ком 2)------------------------------3. спекулум цевасти------------------------------------------------------------------------4. водено купатило или уређај за отапање семена
за вештачко осемењавање--------------------------------------------------------------5. контејнери за чување дубоко замрзнутог семена (ком 2)------------------------ инструменти за лечење стерилитета
1. катетер за интраутерину инфузију лекова (Гецеов и др.)------------------------2. жанет бризгалица од 500 сст-----------------------------------------------------------3. иригатор за утерус-----------------------------------------------------------------------1.
2.
3.
4.
5.
6.

- инструменти и опрема за породиљство
оштре очне куке--------------------------------------------------------------------------тупе очне куке----------------------------------------------------------------------------порођајна ужад---------------------------------------------------------------------------лаки увађач--------------------------------------------------------------------------------тешки увађач------------------------------------------------------------------------------флеса затварачи за вагину----------------------------------------------------------------

д) хирургија
1. скалпели трбушасти, шиљасти или са променљивим сечивом-----------------2. хируршке, анатомске и коленасте хваталице --------------------------------------3. велике и мале равне и савијене форцепсе за крвне судове----------------------4. равне и савијене хируршке маказе---------------------------------------------------5. хируршке и анатомске пинцете-------------------------------------------------------6. игле за шивење---------------------------------------------------------------------------7. ресорбтивни и нересорбтивни материјали за шивење---------------------------8. «S» игле ( 3 ком)-------------------------------------------------------------------------9. мали и велики иглодржачи------------------------------------------------------------10. «сера» клешта за кастрацију ( 2 ком )-----------------------------------------------11. емаскулатор-------------------------------------------------------------------------------12. прибор за шишање односно бријање длаке----------------------------------------13. прибор за обраду папак и копита-----------------------------------------------------14. рајсери леви и десни--------------------------------------------------------------------15. отварачи за уста говеда и коња-------------------------------------------------------16. две металне тацне за инструменте---------------------------------------------------17. две металне касете за стерилизацију хируршких инструмената --------------18. један комплет посебно сложених и стерилно чуваних
инструмената за абдоминалну хирургију и то за лапаратомију
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малих и великих животиња, «царски рез» малих и
великих животиња, овариотомију малих животиња
и руминотомију говеда-----------------------------------------------------------------19. отоскоп-------------------------------------------------------------------------------------В. ПРИРУЧНА ЛАБОРАТОРИЈА
1. микроскоп имерзиони са сопственим извором светла--------------------------2. опрема за основну екто-и ендо-паразитолошку дијагностику
(Петријеве шоље, епрувете, стаклене чаше, ерленмајер боце,
стаклене перле, стаклени штапићи, пипете, мензура,
покровна стакла, микроскопска стакла, )-------------------------------------------3. опрема за трихиноскопски преглед--------------------------------------------------4. фрижидер запремине 120 литара са комором за дубоко замрзавање---------5. лонац под притиском за нешкодљиво уништавање
патолошког материјала-----------------------------------------------------------------6. ормарић за смештај лабораторијске опреме---------------------------------------Г. ПРОСТОРИЈА ЗА СМЕШТАЈ И ЧУВАЊЕ ЛЕКОВА
1. фрижидер запремине најмање 120 литара------------------------------------------2. полице и ормари за чување лекова---------------------------------------------------Д. ОСТАЛА ОПРЕМА
1. аутомобили ( 2 ком.)---------------------------------------------------------------------2. рачунар-------------------------------------------------------------------------------------3. штампач------------------------------------------------------------------------------------4. веза са интернетом-----------------------------------------------------------------------5. телефон-------------------------------------------------------------------------------------6. стабилни рендген апарат---------------------------------------------------------------7. преносиви високофреквентни рендген апарат-------------------------------------8. опрема за заштиту од јонизујућег зрачења-----------------------------------------Сва опрема, која подлеже провери и еталонирању се редовно тестира
и о томе води евиденција---------------------------------------------------------------------------------Сва опрема се налази у евиденцији ветеринарске станице и уписана је
инвентарској листи опреме ветеринарске станице----------------------------------------------------Ова листа опреме је саставни део записника број:_____________, и један примереак попуњене
листе опреме је уручен одговорном-присутном лицу.
(*у квадратиће уносити за позитиван одговор Х за негативан одговор - )

Датум и место:

Републички ветеринарски инспектор:
МП

_______________________

________________________________
Присутно-одговорно лице:
________________________________
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