
 

 SLSچاپ سه بعدی تولید دارو با 

 یها قرص ساخت افزایشی با استفاده از تکنولوژی، FabRxبه نام  مستقر در لندن یفناور ستیشرکت ز کی

بر  برای تولید محصوالت خود شرکت نی. اتوسعه داده است "Printlets"شده به نام  سه بعدیچاپ  ییدارو

 .کرده است هیتک Sintratec سییتوسط شرکت سوئ توسعه داده شده SLS یفناور

 

 SLSتولید دارو با استفاده از تکنولوژی چاپ سه بعدی 

یک سینی مواد پودری  در هم جوشیدنلیزر برای چاپ سه بعدی است که از اشعه یک تکنولوژی  SLSفناوری 

 که اغلب مبتی بر پلیمر هستند مانند نایلون استفاده می شود. 

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/


 
 یگذار هیسرما Sintratec Kitبه نام  S SLبا تکنولوژی چاپگر سه بعدیبرروی   FabRx، شرکتگزارش ها طبق

است. ب مناس یکاربرد ینمونه ها دیتول یآزاد، برا دیتول تیدستگاه به لطف رزولوشن باال و ظرف نیکرده است. ا

 Sintratec د.ش یپول، راه انداز یجمع آور یموفق برا اریبس نیکمپ کیبا  2014در سال  یسه بعد نتریپراین 

 .خود به بازار جمع آوری کرد SLSسه بعدی  چاپگر برای عرضهدالر هزار  200از  شیب

  Sintratec Kit سه بعدی یچاپگرها شده از یبعد چاپ سه یتوسعه داروها یدر تالش برا FabRxشرکت 

 یوتکنولوژیکند، شرکت ب یاستفاده م مبتنی بر پودراز مواد  سه بعدی چاپگر از آن جایی که این مدل. کرداستفاده 

FabRx یو حت اشکل ها، اندازه ها، رنگ ه دراست که بعد از آن  ییپودر ها و ییدارو باتیترک یقادر به معرف 

 .دنشو یچاپ م ی مختلفبافت ها

 

Fabrizio Fina گفت :" Sintratec Kit فراهم کرد.  دیجد یتوسعه داروها یبرا دیکامال جد کردیرو کیما برای

 ."ریداری کرده ایمخدیگر   Kit Sintratecما یک دستگاه  رایاخ ،ایجاد شده زیشگفت انگ جیبه دنبال نتا

کاربر را قادر  رایمناسب است ز بسیار چاپ قرص یهاکاربرد  یبرا SLS ر سه بعدیشرکت چاپگ نیاطبق گفته 

 اتبیهنگام کار با ترککند. در و تنظیم مواد را نظارت  یو دما زریمانند سرعت ل قیدق ماتیسازد تا تنظ یم

 .ضرورت دارددارو  یو اثربخش تیفیاز ک نانیاطم یبرا حفظ درجه حرارت خاص ،ییدارو ییمایش

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/
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-sls/


 
سه  دو چاپگر استفاده از باو  FabRx توسط شرکت که Printlets شده قرص های چاپ سه بعدی

تکنولوژی مرتبط با  یها یمربوط به فناور یاز پروژه ها یکیتنها توسعه داده شده اند،   Sintratec Kitبعدی

 Candy Factory آب نباتچاپگر سه بعدی  لیتبد باشرکت  این . دسامبر گذشته،می باشد ساخت افزایشی

Magic Candy   به خود جلب کرد.را  ما توجهداروهای سفارشی برای کودکان، سازنده  کیبه 

به منظور تولید آب نبات های  ،می شداستفاده  یخوراک یها ساخت آبنبات یکه معموال برا یبعد سه چاپگراین 

 یمتنفر بود، من فکر م ارطعم د عیما یاز داروها یکودک که حت کی. )به عنوان مورد استفاده قرار گرفت دارویی

 است.(مناسب  یماریدرمان هر ب یبرا ییدارو آبنبات کیکنم 

 

ارو د کی جادیدانشگاه کالج لندن، ادر  یقاتیگروه تحق کیاز  دستاورد کیبه عنوان  FabRx شرکت یینها هدف

 .کودکان است به ویژهاز افراد  یبعض یبرالذت بخش تر و جذاب تر و درمان 



 
دارو و  دیتولروند  رییتغ یبرا یاز چاپ سه بعد میخواه یما م"گفت:  FabRx شرکتتوسعه  ریمد انزیگو آلوارو

 ".میکودکان استفاده کن یبهتر به داروها، مخصوصا برا یدسترس
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