
 

 

 ارتزپرینت سه بعدی 

 ستون ایاز اندام  تیحما یبرا یمصنوع یاست که بر توسعه دستگاه ها یپزشک های شاخه از یکی ز سازیارت

یم شده خواه پرینت سه بعدیپروتز های  نیاز پرکاربرد تر یبرخدر این مقاله به بررسی فقرات تمرکز دارد. ما 

   .بهتر است یبانیپشتمصنوعی کاهش هزینه، اصالح سفارشی سازی و  ارتز هایپرداخت. هدف این 

 

 درمان بهتر با ارتزهای پرینت سه بعدی شده

های  یکفا، ه زنوع ارت نیتر عی. شاقرار می گیرداستفاده  برای پشتیبانی بدن موردکه  هستند ییدستگاه ها ارتزها

د. استفاده شون یاصالح مشکالت پا و مچ بدون جراح یتوانند برا یهستند. آنها م پرینت سه بعدی شده کفش

 ادهتفاسمورد و ثبات فرد  تیکمک به حما یتواند برا یمچ پا م یسنت یتر و سخت تر، ارتوپد یجد طیشرا یبرا

واقع شدن موثر  یبرااین کفی ها  .یعصب بیآس ای تیاستئوآرتر ،یعبارتند از فلج مغز یطیشرا نی. چنقرار گیرد

 و ساخته شوند.  یطراح یبه صورت سفارش دیبا

لطف  به های زیادی این امکان را فراهم کرده است تا روهگ برایصنعت به این  یسه بعدچاپ تکنولوژی  دروو

 یابل توجهق زانیبه م زین دیدر بخش تول سه بعدی پرینتر. شخصی سازی دستگاه ها آسان شود ،اسکنر سه بعدی

 .را کاهش داده است مارانیبه ب زارت یارائه دستگاه ها یزمان الزم برا
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 پروژه های پرینت سه بعدی انواع ارتز

 .اندازیم یم 2018در سال  شده پرینت سه بعدیارتز  یپروژه ها نیبخش تر دیاز ام یبه برخ یما نگاه ریز در

 Phitsکفی های پرینت سه بعدی  پروژه

 

RS Print شرکت های نیمشترک ب یگذار هیسرما یک RSscan و Materialize سال  لیاست که در آور

 .آغاز شده است 2014

RSscan سپس  د.کن کمکها  یبه توسعه کف ،راه رفتن لیو تحل هیفشار کف پا و تجز یریاندازه گ با تواند یم

 دی، که امکان تولکند یانبوه تولید م یساز یسفارش ندیفرا این کفی ها را با استفاده از Materialize شرکت

 فراهم می سازد. SLS پرینت سه بعدیتکنولوژی با استفاده از  عیوس اسیرا در مق یشخص یها یکف

ورزش های سه گانه موفق شده آن ها در ورزشکاران با استفاده از  تا حدی کهموفق بوده اند  اریها بس یکف نیا

 .اند

 FitStation پروژه پرینت سه بعدی کفی



 

 

 

HP  و با تولید  2017از سال شده را  پرینت سه بعدیتز های مصنوعی ارورود خود به صنعتFitStation  اعالم

این پلت فرم از پای مصرف کننده اسکن سه بعدی تهیه کرده و فشار پا را اندازه گیری و گیت راه رفتن را  .کرد

سازی  یکامال سفارش یکف کی جادیقادر به ا  HPبا استفاده از داده های به دست آمده، شرکت تحلیل می کند.

 .است شده

 نیاد. نکفی ها را پرینت سه بعدی می کن، Multi Jet Fusion (MJF) HP یورابا استفاده از فن ستمیس نیا

 .کند یرا فراهم م ، با کیفیت بسیار بهتر و نصف هزینهامکان چاپ در سطح وکسل کیتکن

 KWSP کفی پروژه پرینت سه بعدی



 

 

 

برای تولید  سیسرو کی KW (KWSP)  ژهیو یپروژه ها یک شرکت مهندسی بریتانیایی به نام 2017سال  در

  کفی های پرینت سه بعدی شده شخصی سازی شده توسعه داده است.

 کدیارتوپ تیک کیاست که  دواریام میتاین  وکاسل،یو محققان دانشگاه ن Podfo زارتو دهکنن دیتول یهمکار با

نند. ک جادیا مارانیب یبراای سفارشی سازی شده و گیت حرکتی هکفی دهد  یکند که به پزشکان اجازه م جادیا

 شده سفارشی ساخته شود. پرینت سه بعدی ارتزمدت انتظار بیماران، است که در  نیا دهیا

 Andiamo پرینت سه بعدی خدمات ارتوپدیروژه پ



 

 

 

در  یخدمات ارتوپداین شرکت شکل گرفت.  2014موفق در سال  یپس از مبارزات انتخابات  Andiamoشرکت

 .کنند یم فعالیتاز اروپا  ییحال حاضر در انگلستان و بخش ها

ساله   9مرگ یک کودک  کودکان معلول است. داستان آنها با یبرا یارتوپد یراه حل ها دیتولاین شرکت  هدف

انی از پشتیب یبرا ین کودکا ،یماریباین مبتال به  مارانیاز ب یاریهمانند بس .در اثر عوارض فلج مغزی آغاز شد

کودکان ماه کامل زمان می برد و برای  6تا  گاهیدستگاه ها  نیاتولید  داشت. متاسفانهبه پروتز  اجیبدن خود احت

 .مکرر دارد راتیبه تعم ازین

 یراب پرینت سه بعدیو  یکردند. آنها از اسکن سه بعد سیتاس ویشرکت را پس از مرگ  نیا خانواده این کودک

 .استفاده کردنددو هفته  کمتر از موثر در پروتزارائه 

 Animake پروتز مچ پا پروژه پرینت سه بعدی



 

 

 

 سالگی از فلج مغزی رنج می برد.  3ساله دیگری به نام نیک از سن  7کودک  Andiamo شرکت داستان همانند

بود که  یوتراپیزیو ف (AFOs) مچ پا پروتزمورد این رفتن بدون کمک نبود. در  راه و ستادنیاو قادر به ا جهیدر نت

 .به او اجازه داد که به طور مستقل حرکت کند

او توانست  بیترت نیبه ا برای ایجاد نمونه اولیه کمک گرفت.  SLAپدر نیک برای کمک به پسرش از یک پرینتر 

 .دالر بهبود بخشد 15کمتر از  با هزینه ایتحرکات پسرش را 
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