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 النظارات الطبيةمحالت  عنوان املرفق

 

 النظارات الطبية محالت

 ( والعدسات الالصقةوبيع النظارات  صوق)لقياس وفحص البصر  

 

 توفرها ملحالت النظارات  الواجبالكوادر  -

أخصااا ب رصاارأات أي  باب  ايب  يوو  ديو ال اا ات لي راالاااي  ا مرا  أي يةااو االديأة أي  ال  أمرا   .1

 العيوو( حاةل  لى تصنيو من الهيئة ال عودية للتخصصات الصحية.

 فني رصرأات أي فني  ظارات حاةل  لى تصنيو من الهيئة ال عودية للتخصصات الصحية. .2

 

 يلي:توفرها لقياس يفح  البصر يةرف العدسات الالةقة يالنظارات يهي ك ا  الواجبهزة االج -

 

 Slit lamb with applanation tonometer -  اختياري(جهاز البيومكريسكوبب مع جهاز ضغط العيو -1

  Teaching table  with illuminated mirror -  اختياري( ايلة لتعليم املرأض مع إضاءة  -2

 Sink -  اختياري( مصدر ماء -3

 Trail lenses ( various soft and hard) - مج و ة  دسات  ةقة تجرأبية  -4

 Fluorescein -  اختياري( ةبغة الفلورسيو -5

  Contract lens solution and cases - محاليل العدسات  -6

 Trial frames ( adult and pediatric) - إ ارات تجرأبية للكبار يالصغار -7

 Keratometer - جهاز قياس تحدب القر ية -8

  Retinoscope and charger - جهاز تنظير  يني مباشر مع شاحن -9

 Autorefractor - جهاز فح  رصري أتوماتيكب  -10

  Eye chart projector and screem - جهاز  ر  مع شاشة لقوة ا رصار -11

  Eye occluder - يحدة لحجب العيو  -12

  Direct ophthalmoscope and charge - جهاز تنظير للشبكية مع شاحن -13

  Patien examination chair - كرس ي لفح  املرض ى  -14



 

 Adjustable stool - كرس ي للفاح   -15

 Complete set of trial lenses or Phoropter - مج و ة  دسات تجرأبية للكشو -16

 Phoropter - جهاز الفوريبتر  -17

 Lensmeter - جهاز قياس قوة العدسة  -18

 Heat box - ةنديق لاسايو ا ارات النظارات  -19

 .Adjustment tools - أديات ضبط  -20

 Puillary distance ruler or pupilometer - جهاز قياس بعد البوبوأن -21

  Dispensing table -  ايلة ةرف  -22

 

 

 ي كن اإلكتفاء رورشة مركزأة ياحدة لكل مج و ة فريع تع ل في قطاع البصرأات. -

يأتم   ند  قل امللكية أي  قل املوقعاملرفق  ا يرد في هذا يجب  لى محالت النظارات فئة ب يفئة   ا لتزام ر -

 .معاملتها يفق الاليحة ال ارقة لحيو تصحيح يضعها


