
 

 

 وسایل کمکی بیماران آرتروزی پرینت سه بعدی

ن و بزرگساالرای ب یکمک رسان لیوسا با ساخت پروتزهای مصنوعی ارزان قیمت و ،پرینت سه بعدیتکنولوژی 

می  مفید نیز ییاختالل شنوا یافراد دارابرای حتی  این فناوری .ل کرده استافراد معلو کمک زیادی به کودکان

 یائیتن اشساخ یبرا پرینت سه بعدی ازقادر به استفاده  زیدچار اختالل هستند ن یکیزیکه از لحاظ ف ی. افرادباشد

توانند  یها نفر مبتال به آرتروز م ونیلیم . در حال حاضرجهت کمک به آن ها در انجام کارهای روزمره می باشند

ل رزان تر و قابشده ا پرینت سه بعدی یبا نسخه هارا خود  متیگران ق یکمک لیوسا این فناوری با استفاده از

 .ر جایگزین کنندت میتنظ

 

 قاتیثابت از تحق بایتقر انیجرر دانشگاه صنعتی میشیگان، یک د یاستاد علوم مواد و مهندس سیریپ شواوج

وی در تحقیقات اخیرش  کند. یروزنامه نگاران فراهم م یبرا های روز افزون آن شرفتیو پ پرینت سه بعدی

 ،طراحی و پرینت سه بعدی وسایل کمکی برای بیمارانی که از آرتروز رنج می برنددانشجویانش را موظف به انجام 

مجهز به گیره های بزرگتری هستند که سبب نیاز به نیروی کمتر اعمالی برای انجام  ها معموالَ دستگاه اینکرد. 

 ست راا ز دشوار و دردناکآرترودارای افراد  یبراکه به حرکات انگشتان دست و پا  ازین  عملیات می شود، بنابراین

 .رساند یبه حداقل م

https://idesign3d.ir/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B9-%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D8%B1%DB%8C%D9%86%D8%AA-%D8%B3%D9%87-%D8%A8%D8%B9%D8%AF%DB%8C/


 

 

 یارینند بسکه ما شکل داده شده هستند کیاز پالست یقطعاتتنها کمک کننده  لیمتوجه شد که اکثر وسا سیریپ

 یباقانط وسیله کمکیبه  ازیکه ن یهر فرد": دیگو یم سیری. پقیمت بسیار باالیی دارند ،یپزشک یاز دستگاه ها

 " .کندچاپ آن را  دیدارد با تروزآر یبرا

 

کارکرد  از نظر عدد از این طراح ها 20، کردند حی و اصالحدستگاه های بسیاری را طرا دانش آموزان کهآن  از پس

 نهیهز متوسط ییبا صرفه جو یقرار گرفتند. هر دستگاه به طور کل لیو تحل هیتجز مقرون به صرفه بودن موردو 

دارنده نگه کیبود. دالر  20 در حدود مورد استفاده در این دستگاه ها PLAقیمت پالستیک . شده بود ساخته 94٪

هم چنین  شد. چاپ یبعد به صورت سه 0.79 تنها باشود،  یدالر فروخته م 50 ه قیمتب در بازار که همراه تلفن

 .تولید شدبه روش تولید افزودنی  دالر 1.27با  تنها دالر 24 شزیک تقسیم کننده قرص به ار



 

 

 

 یدارا این دستگاه هااز  کیهر . میکرد لیو تحل هیو تجز سه بعدی چاپمحصول مختلف را  20ما "پیریس افزود: 

 ریانعطاف پذ لیوسا دیخر یبرا مهیتوانند از ب یکه م یافراد یبرا یحت بودند. یگذار هیسرمادر  یعال یبازده

. این درحالی است که برمی گرداند آنهابه هزینه خرج شده را  یچاپگر به راحت کی، کمک هزینه دریافت کنند

 "دالر می باشد. 500حدود معمولی در  چاپگر سه بعدیمتوسط هزینه خرید یک 

https://idesign3d.ir/%d9%be%d8%b1%db%8c%d9%86%d8%aa%d8%b1-%d8%b3%d9%87-%d8%a8%d8%b9%d8%af%db%8c/


 

 

 

به د عالقه من یبه طور کلاز نسل های قدیمی تر هستند که برند  یاز آرتروز م اغلب افرادی که بیشترین رنج را

این افراد می توانند چاپ چنین دستگاه هایی را به  نیبنابرا ،می باشندن ازیمدل س یریادگی ای پرینت سه بعدی

یس . پیردبا امکان تولید در محل سفارش دهن یوتراپیزیف یدرمانگاه هاخدمات پرینت سه بعدی یا  شرکت های

در   MyMiniFactory و Appendedia در سایت های ز و رایگانشده را به صورت منبع با یطراح یها لیفا

 ه است.دسترس قرار داد



 

 

 

از  یبرخ اصالح از پیریس جهتMakers Making Change  به طوری که شرکت موفق بود اریمطالعه بس نیا

مراجعه به کسی برای اصالح ناخن  به ازین همانندتفاوت  نیا"گفت:  سیری. پکمک گرفتموجود خود  یطرح ها

ما ش می شود بلکه نهیدر هز ییصرفه جو نه تنها موجب ، کهو یا ایجاد توانایی انجام آن توسط خود شخص است

 ".می تواند به شما در انجام کارهایتان کمک کند پرینت سه بعدیتکنولوژی  می کند.مراقبت از خودتان  را قادر به

 /https://www.3ders.orgمنبع: 

https://www.makersmakingchange.com/
https://www.3ders.org/articles/20181212-3d-printing-aides-for-those-ailed-with-arthritis.html


 

 

 


