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Vă rugăm a bifa una din căsuţele corespunzătoare privind existenţa 
următoarelor materiale şi aparate în cabinetul dumneavoastră: 

 

 

Chirurgie plastică, estetică şi  

microchirurgie reconstructivă 
 

 

    Dotare: 

 

    a) Microchirurgie reconstructivă (nivel maxim de tratamente - 

injectări de toxină botulinică, acid hialuronic) 

    Mijloace fixe 

    - trusă de resuscitare respiratorie şi cardiocirculatorie □ 

    - mobilier medical specific, canapea de consultaţii medicale/masa de 

tratamente □ 

 

    Tehnica medicală, instrumentar, consumabile: 
    - aparat de urgenţă (adrenalina minim 3 fiole în stoc, HHC minim 1000 

mg în stoc, antihistaminice, ser glucozat 5% minim 5 flacoane de 250 ml, ser 

fiziologic minim 5 flacoane de 250 ml, branule de diverse mărimi) □ 

    Observaţii: Hialuronidaza este o substanţă recomandată de toate ghidurile 

internaţionale pentru cei care practică injectare de Acid Hialuronic, astfel 

încât se recomandă minim 2 flacoane pe stoc şi obţinerea Autorizaţiei de 

Punere pe Piaţă din partea Agenţiei Naţionale a Medicamentului  şi 

Dispozitivelor Medicale 

    b) Cabinet de consultaţii şi tratamente chirurgicale, inclusiv chirurgie 

minimă ambulatorie - mică chirurgie 

    Mijloace fixe 
    - trusă de resuscitare respiratorie şi cardiocirculatorie inclusiv defibrilator 
□ 

    - masă intervenţii chirurgicale/tratamente □ 

    - sursă de oxigen (Butelie Oxigen Medical cu reductor şi accesorii, 3-5 L)  
□ 

    - autoclav clasa B, cu revizii la zi (pungi autoclav cu marker de sterilizare, 

casolete instrumentar autoclave, registru sterilizare, etichete sterilizare care 

se vor aplica la fiecare sterilizare, soluţii de dezinfectat suprafeţe şi 

pardoseli) □ 

    - Aparat UV pentru sterilizare cabinet □ 

    - Masă de instrumentar tip Mayo □ 
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    - Lampă chirurgicală mobilă sau fixă □ 

    - Electrocauter □ 

 

    Tehnica medicală, instrumentar, consumabile 
    - 3 truse de mici intervenţii: mâner bisturiu pentru lame de unică folosinţă, 

lame bisturiu unică folosinţă, foarfece minim 2, pensa anatomică, pensă 

chirurgicală, chiuretă, portac, fire de sutură sterile sertizate diferite mărimi, 

permanente şi resorbabile, pense Pean 2 buc, Pense Kocher 2 buc, depărtător 

1 buc.) □ 

    - 5 seturi instrumente chirurgicale pentru pansamente/suprimarea firelor □ 

    - câmpuri operatorii de unică folosinţă pentru mica chirurgie - stoc minim 

10 seturi □ 

    - halate chirurgicale de unică folosinţă, mănuşi de unică folosinţă diverse 

mărimi, capeline de unică folosinţă, măşti chirurgicale de unică folosinţă - 

stoc minim 5 seturi □ 

    - soluţii dezinfectate mâini, betadină, apa oxigenată, alcool sanitar □ 

    - termometru □ 

    - comprese sterile □ 

    - ochelari protecţie medic şi asistente □ 

    - seringi de unică folosinţă, diverse, minim 100 buc în stoc □ 

    - Aparat de urgenţă (adrenalină minim 3 fiole în stoc, HHC minim 1000 

mg în stoc, antihistaminice, ser glucozat 5% minim 5 flacoane de 250 ml, ser 

fiziologic minim 5 flacoane de 250 ml, branule diverse mărimi) □ 

    Observaţii: Hialuronidaza este o substanţă recomandată de toate ghidurile 

internaţionale pentru cei care practică injectare de Acid Hialuronic, astfel 

încât propunem minim 2 flacoane pe stoc şi obţinerea Autorizaţiei de Punere 

pe Piaţă din partea Agenţiei Naţionale a Medicamentului şi Dispozitivelor 

Medicale; 

 

 

- Declar pe proprie răspundere că datele de mai sus sunt în conformitate cu 
realitatea 

 

Reprezentant unitate medicală 

 

............................................................... 

 


