
 

 استخوان های آسیب دیده پرینت سه بعدی و گچ گیری

 ه حالب از گذشته تا تکنولوژی پرینت سه بعدی بار دیگر در عرصه پزشکی به کمک بیماران می شتابد.

نیای به د پرینت سه بعدیاستخوان های شکسته را با گچ گیری درمان می کردند. اما با ورود تکنولوژی 

طور  بهپزشکی این امکان به وجود آمده تا گچ های بهتر و حتی با ظاهری زیبا را برای هر بیماری 

  سفارشی پرینت گرفت. در ادامه بیشتر بخوانید.

 گچ پرینت سه بعدی شده چیست؟
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برای  شده وکه اغلب از گچ ساخته  است یپوسته ا یارتوپدگچ یک در واقع  گچ پرینت سه بعدی شدهیک 

 ستخوانا یشکستگ شرایطدر بخش آسیب دیده  یبه منظور بهبودبدن از  یبخش ایاندام  ثابت نگه داشتن

شکسته موثر  یاستخوان ها یدر بهبود سنتیساخته شده  یها گچگرچه مورد استفاده قرار می گیرند. 

از نظر ها  گچ  نیاست که ا تیواقع نی. گذشته از ارا ایجاد می کنند یمتعدد یها تیهستند، اما محدود

 :وجود دارد ی نیزگرید یها تیمحدود پوشیدن آنها راحت نیست،و  ظاهری ناخوشایند بوده

 در نتیجه فرد احساس ناراحتی باشد یقابل دسترس م ریدرمان غ طول دورهدر آسیب دیده  اندام .

 ریز هیناحشکسته با گچ پوشیده شده است، . از آنجا که اندام می کند و خشکی در پوست زیر گچ 

 .داگزما شو ایعفونت سبب ایجاداوقات ممکن است  یشود و گاه زیتواند تم یگچ نم

 سبب ایجاد محدودیت در حرکت می شود.د که نداشته باش یند وزن قابل توجهنتوا یمها  گچ  

 کنند یم ختلمروند بهبود را  در صورت خیس شدن شکسته و بوده وضد آب ن این گچ ها. 

ی طرح ها بر مبنای بلکهباشند  یفوق م یها تیمحدود حل قادر به نه تنها شده پرینت سه بعدی یها گچ

 .دهند یارائه م نیز یشتریب یایمزا استفادهمورد 

مورد بررسی قرار  ریچند سال اخ در شده سه بعدی چاپهای  گچ از پروژه پرطرفدار نیچند این مقاله در

 می گیرند.
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و  کی، ج2013در سال  .شده است تولید پرینتر سه بعدیی است که با هایگچ  نیاز اول یکی  Cortexگچ 

گچ پرینت سه  .کردند یطراح یسنت متیگرانقهای  ستمیسبه منظور عبور از را   Cortex لییاو یاول

لوگیری از عفونت های جضد آب بوده و تهویه مناسب به منظور  ستمیس کی یدارا  Cortex بعدی شده

 .احتمالی را فراهم می سازد

 ها دارای گچاین . می شود یطراح ماریب یاز شکستگ سه بعدیو اسکن  کسیبا استفاده از اشعه ا گچ این 

تواند  یم یآسان به گچ این . هستند ریپذ بیآس اغلب نواحی یبرا بهینه یبانیپشتو  پرینت سه بعدی یتقابل

 .شود پوشیدهاتصال دو نیمه توسط 

 یاهمکار بریافتن طراحان به دنبال  رایز ،می باشددر دسترس ن یدر حال حاضر به صورت تجار گچ این 

 .پروژه هستند نیا شتریتوسعه ب
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 مسابقه و جایزه از یبه عنوان بخش 2014در سال دنیز کاراشین   توسط Osteoid یپزشک های گچ 

A'Design  طال شد زهیبرنده جابرای این طراحی  زیشده است. دن یطراح. 

وانند ت یم ها گچ این مناسب،  هیسبک و تهووزن ، ضد آب بودن، یراحت دار،یپا یبانیبر ارائه پشت عالوه

 .ترکیب شوند (LIPUS) مافوق صوت یکننده استخوان کیتحر ستمیس کیبا 

 نیا د.تسریع شو تواندیم ماریبکننده، روند بهبود  کیتحر ستمیبا سروزانه  یا قهیدق 20با جلسات  ظاهرا

 یها ردیاب  رایکار کند، زشده  پرینت سه بعدی حطر کیتواند با  یتنها م LIPUS یاضاف ستمینوع س

می ن ریامکان پذ یسنت های گچ با  هک رندیدر تماس با پوست قرار بگ بیدر محل آس دیبا مافوق صوت

 .باشد



 
 بهبود شکستگی یشده برا شنهادیدرمان پ کیبه عنوان  LIPUSاستفاده از  یبراقطعی حال، شواهد  نیا با

 مانندهایی  یادغام تکنولوژ امکانشده  پرینت سه بعدی یها گچ  وجود نیبا ا .وجود ندارداستخوان ها 

LIPUS  می باشددر دسترس نبه صورت تجارتی  زین گچ  نیاد. نرا فراهم می ساز. 
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NovaCast و امکان دسترسی به  وزن کم، ضد آب دارایشده  پرینت سه بعدیهای گچ از  گرید یکی

 سالدر  کهاست  افتهیتوسعه   MediPrintیکیمکز شرکت استارت آپ توسط گچ  نی. امی باشدپوست 

 .شد یمعرف 2016

 یها ادهد از که ندکرد یطراح تمیالگور کی میت نی. اآن است دیتول گونگیطرح چ نیدر مورد ا نکته جالب

 مارانیب .شودها استفاده می  گچ  یبدون اسکن سه بعد دیتول به عنوان ورودی برایدکتر ثبت شده توسط 

 .کنند افتیدر میسه ساعت و ن طیخود را  یشخص NovaCast توانند یم

NovaCast ستیدر دسترس ن یتجاربه صورت  می باشد و هنوز هم در حال توسعه. 
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ActivArmor  ش تحت پوش کهمتحده است  االتیموجود در ا یسفارششده  پرینت سه بعدیگچ تنها نسخه

 .نیز می باشد مهیاز ارائه دهندگان ب یاریبس

ActivArmor  و تاییدیه با طراحی سفارشی سازی شده آب ضدفوق الذکر  یها گچهمانند نیز FDA می 

سفارشی سازی شده با نقشه برداری سه  یطراحبا استفاده از یک ترموپالستیک دما باال و  گچ این . باشد

ده ایجاد شتورم در مقابل جا به جا شدن  و میتنظ تیقابل یدارا یطراحاین  بیمار ساخته می شود. ازبعدی 

 .در بخش آسیب دیده می باشد
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