
 

 

 پرینت سه بعدی وسایل پزشکی

گونه  چیبدون ه یپزشک یها یماریدرمان ب ای یریشگیپ ص،یتشخ یبرا یپزشک وسایل، JAMA توجه به شبکه با

غذا و  سازماناز جمله  گریاز موسسات دتعدادی . قرار می گیرداستفاده  مورد بدن های بر بخش ییایمیاثر ش

 .داده اندارائه  یمشابه یها ریتفس، (FDA) متحده االتیا یدارو

 

 پزشکی به سه دسته تقسیم می شوند: وسایل

 .و دستکش اژکم خطر مانند باند وسایلدسته اول: 

 .کسیاشعه ا وسایلو  یباردار یها تی، مانند کمتوسط خطر لیوسا دسته دوم:

 .ضربان ساز وسایلها و  مپلنتیخطر مانند اپر وسایل دسته سوم:

ا قابلیت وسایل ب یبر رو یتمرکز اصل نیستند. پرینت سه بعدیاین سه دسته قابل  موجود در یپزشک وسایل همه

می  مارتقاضای بیدر زمان نیاز به تعامل باال بر اساس  سفارشی یپزشک وسایل نیآسان و همچن پرینت سه بعدی

 باشد. 

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/


 

 

 یها با هندسه ماریمخصوص ب یپزشک وسایل موجب تولید پرینت سه بعدی، رسومم یها کیبا تکن سهیمقا در

دندان ها و پروتز  میترم ،یجراح وسایل، ها مپلنتیمانند ا یپزشک وسایل، FDA . طبق گزارششده است دهیچیپ

 .با استفاده از تکنولوژی پرینت سه بعدی تولید شوندتوانند  یم یخارجهای 

 شده آورده شده است: پرینت سه بعدی یپزشک وسایل یانواع دسته ها ادامه در

 ایمپلنت های سفارشیپرینت سه بعدی  -1

 

توجه داشته  دیبا نیاست. همچن شخص هرمنحصر به فرد  یآناتوم ،یجراحهای نکته مهم در طول عمل  کی

 یه ما م. اگرچدارند ریسک باالیی دهیچیپ یآناتومبا  سرو کار داشتنبه علت  یبازساز یجراحعمل های که  میباش

و گران  دهیچیپ ندیفرا نیابه طور کلی  اما م،یو توسعه ده یرا طراح (PSIs) ماریب مخصوص یها مپلنتیا میتوان

 مپلنتیا هیبهبود ثبات ثانو نیهمچنپرینت سه بعدی سبب تولید ایمپلنت هایی با انعطاف باال در طراحی و . است

 .شده استها 

 پرینت سه بعدی ایمپلنت های سفارشی ندیفرآ



 

 

 یست. در حال حاضر، توموگرافسه بعدی او  قیدق ریتصاو دیتول شده پرینت سه بعدی ایمپلنت گام در ساخت نیاول

مورد استفاده به طور گسترده  ی هستند کهدو روش (MRI) تصویرسازی تشدید مغناطیسیو  (CT) یوتریکامپ

 یاستفاده مها  مپلنتیا یطراح یبرا شده و رهیذخ DICOM فرمتحاصل در سه بعدی  ریتصاو .قرار می گیرند

 . گردد

 د. بر خالفنشو یم لیاستر یعمل جراح استفاده در یبرا نجهت آماده شدایمپلنت ها  ،پرینت سه بعدیاز  پس

را انطباق با استخوان  را حذف و ثبات یب های خطرشده  پرینت سه بعدی یها مپلنتیا ،یمعمول یها مپلنتیا

 د.نو مهره ها خوب ثابت شو چیشود تا پ یباعث م ب،یترت نی. به اافزایش می دهد

 شده پرینت سه بعدیپروتز های  -2

 

دی نسبت به روش های تولی تر و ارزان تر عیبهتر، سرامکان تولید  لیدل نیبه اشده  پرینت سه بعدی یها پروتز

مقرون به صرفه بودن  ،ی. به طور کلایجاد کرده است دارای نقص عضوافراد  یدر زندگ یادیز یتفاوت ها مرسوم



 

 

  یپرینت سه بعد یروتزهاپسبب دسترسی بیشتر عموم به  ،یطراح در یریو انعطاف پذ یبعد سه پرینترهای

 باشد.  یشده شامل بازوها، دست ها و پاها م پرینت سه بعدی یپروتز ها نیتر جیرا .شده است

ساخت و تحویل پروتز های دست بر  e-NABLE شده به نام پرینت سه بعدیتولید کنندگان پروتز های  از  یکی

  .تمرکز داردشده  پرینت سه بعدی

 شده در جهان پرینت سه بعدی یبازو نی، اولOpen Bionics تولید شده توسط شرکت Hero-arm یبازو

 فیرا از عضالت کاربر به منظور انجام وظا یکیالکتر یها گنالیاست که س ییشامل سنسورهاپروتز  نیاست. ا

 .دهند یم صیمورد نظر تشخ

 پرینت سه بعدی شدهاستنت های  -3

 

 رد بهبود نرخ انقباض یی جهتباال لیپتانس ،یخون یبهبود رگ ها برایفراهم کردن پشتیبانی با ها  استنت

ز اثرات نامطلوب پس ا جادیکه باعث ا یفلز یبهبود استنت ها یبرا وسایل نیا. در ابتدا دنایجاد می کندرازمدت 

 .ساخته شدندشوند  یعروق م ترمیم

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/


 

 

جام اندانشگاه نورث وسترن در حال در شده  پرینت سه بعدی یاستنت هازمینه در  ایکننده  دواریام قاتیتحق

 تولید یبرا projection micro stereolithography به نام دیجد کیتکن کیدر این دانشگاه  میت کی. است

 .است توسعه دادهکوچک بسیار  یساختارها

شده  عدیپرینت سه بهای استنت تولید  یبرا کرون،یهفت م یکوچک با ییها یژگیچاپ و تیقابل بااین تکنیک 

به آرامی در محل آزاد شوند،  یم قیتزر یمواد چاپ دروندارویی که مواد  یزمان ن،یاست. عالوه بر ابسیار مناسب 

 که سبب تسریع فرایند بهبود دیواره رگ های خونی می شود. شده
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ا ر فرایند بهبود، کرده استنفوذ پوست  یها هیاز ال یاریبسدر که  یگرید یزخم ها ایو  دیشد یها یسوختگ

تواند مرگبار  یم یجد یاز زخم ها حاصل در حال توسعه، عفونت یاز کشورها یسازند. در واقع، در برخ یدشوار م

  است. پرینت سه بعدیتولید بانداژ های  یاصل لیدلاین موضوع باشد. 

https://www.mccormick.northwestern.edu/news/articles/2016/10/3d-printing-customized-vascular-stents.html


 

 

 یایاز مزا یدهند. برخ یرا ارائه م ییایمزاخود متعارف  انیبا همتا سهیشده در مقا پرینت سه بعدی یها باند

در حال  نواحی این تکنولوژی در به یدسترس شیو افزا خاص یزخم ها یباند ها یساز یسفارش شامل یدیکل

 .می باشد جنگ زده جهان ایتوسعه 

 کیا . آنهساخته شده است ونیدر دانشگاه گراند کان ییدانشجو میت کی این بانداژها توسط نمونه جذاب از کی

 هنمون کیکه در درمان عفونت ها موثرتر از  توسعه داده اند شده ارزان پرینت سه بعدی یدیدروکلوئیه بانداژ

می  هبه تلخیص و تشرا  یباکترکه  اندساخته شده ماده ژل مانند  کیاز  هاباند نیکند. اساسا ا یم عمل یمعمول

 یباند ها تواندیند که مه اساخت Printaliveبه نام  پرینت سه بعدی زیستی کیمحققان دانشگاه تورنتو  .اندازد

 کند.  چاپ سه بعدیزنده را 

 ابزار های جراحی پرینت سه بعدی -5

 



 

 

حداقل و  یطراحدر باال  یریانعطاف پذ لیاز قبی متعدد یایمزا یشده دارا پرینت سه بعدی یجراح یابزارها

 نمونه از چندتنها  ها اسکالپل دسته های و فورسپس، ها هموستاتسوزن، نگه دارنده های . هستند دیزمان تول

ابزار امکان تولید راحت در انواع  نیاگی مهم ژیشده اند. و پرینت سه بعدی هستند که در حال حاضر هایی ابزار

 .می باشدخاص  هایردبکارمختلف به منظور انطباق با 

حده، مت االتیا ییایدر یرویاز محققان ارتش و ن یگروه ،نیتام رهیزنجحل مسائل مربوط به  یعنوان مثال، برا به

 کیسوزن، فورسپس،  نگه دارنده کی ،Kelly هموستات کیشامل  شده پرینت سه بعدی یجراح تیک کی

 .تولید شده اند AbSi-Agقطعات از  اینند. ه اکرد دیتولها  یچیو ق اسکالپلدسته  کی، کننده رترکتور یا منقبض

 گچ های پرینت سه بعدی شده -6

 



 

 

ه فراهم می شد پرینت سه بعدیگچ های  کهمتوجه امکانات زیادی این ساختار ها می توان به  هسادنگاهی ا ب

 مناسب بهداشت ،خوب هیتهو ،یریانعطاف پذ دارای وسایل نیا ده،ید بیآس ناحیهاز  یبانیاز پشت ری. به غآورند شد

 هستند. افتیباز یتو قابل

با شبکه باز،  یطراح کیشده از  پرینت سه بعدی یمعمول گچ کی، MIT Technology Reviewنظر  طبق

 کرده یجمع آور آسیب دیدهاز اندام  یاسکنر اطالعات کی. استفاده می کند مارانیب یبرا یت سفارشی سازیقابل

 کند. یم دیرا تول یسفارشسه بعدی مدل  کی یو نرم افزار طراح

در اطراف اندام شکسته قرار تشکیل شده اند که تا زمان درمان شده  سه بعدی دو قطعه چاپ ازاغلب  گچ ها این

ضد آب بودن و دسترسی آسان  ت،تنفس پوسامکان این گچ ها را به علت وزن کم، از پزشکان  یاریبس. ردیگ یم

 .دهند یم حیترجبه ناحیه آسیب دیده، به گچ های معمولی 

توسعه داده  برنامه کیکند،  یم دیتول شده پرینت سه بعدیگچ های که  Xkeletشرکت استارت آپ به نام  کی

 .تولید کنند یسفارش وسایلو شکسته را اسکن کرده  یاندام ها دهد یمتخصص اجازه مان پزشکاست که به 

 زخم است. دیمفو اصالح  یابیارز با امکانساختار  کی این گروه تولیدهدف 

BOOMcast شرکت ساخته شده توسط زیانگ جانیهشده  بعدیپرینت سه  گچ کی Fathom در  .می باشد

 . دثبت می کن هر نقطه از جهان در ماریب تیوضع که است شده هیتعب یکیالکترون سیستمیک  وسیلهاین 

 پرینت سه بعدی وسایل پزشکی دیگر -7

ابل توجه چند مثال ق ری. در زاندساخته شده  پرینت سه بعدی ی با استفاده ازگرید یپزشک وسایل ،یعیطور طب به

 .آورده شده است نمی باشدباال  یها یدسته بند متناسب باکه 

با د. ایجاد کندردناک  یتجربه ها مارانیب یبراباشد و  ابزاری خسته کننده پزشکان یتواند برا یگوش م سرنگ

 Otoset به نام کننده گوش زیتم کیاتومات وسیله نیاول Safkanبه نام  شرکت استارت آپ کیامر،  نیتوجه به ا



 

 

با شده  پرینت سه بعدیقطعات  دیتول جهت Protolabs با شرکت این گروه. ه استو توسعه داد یرا طراح

 یاضاف یمواد هیثان 35در عرض  وسایل نی. اهمکاری کرده اند CNC ینکاریو ماش Polyjet یاستفاده از تکنولوژ

 .را از گوش تخلیه می کند

ن، طریق گرداز  (.کنندی مواد یا دیدن وارد مجاری بدن می ی فلزی یا الستیکی که برای تخلیه لوله) کاتترها

رد، استنفودر . محققان می رسندشوند و پس از آن به قلب فرد  یمتزریق  یخون یداخل رگ ها باالی ران و بازو به

ی اتترهاکالکترودها توسعه داده اند. آنها  برای حملکوچک  یکوچک و قابل انعطاف با حفره ها یکونیلیس غشا کی

 .دقلب قرار دادن وارهید یرو برای انتقال سیگنال ها را سفارشی پرینت سه بعدی شده

دی این مدل سه بع فایل را ارائه داد. گوشی های پزشکی پرینت سه بعدی دهیا ،یتارک لووبان آلمانی به نام پزشک

 می باشد.  آزاد قابل دسترسی ،قرار گرفته است دییتأمورد  ینیاز لحاظ بالو  شده دهینام Gliaکه  وسیله

 میکمتر از سه دالر  اولیه آن موادهزینه کرد و سه بعدی توان در مدت کمتر از سه ساعت چاپ  یرا م وسیله نیا

تواند  یداشته باشد م یدسترس یضرور فیالمنت هایو  سه بعدی پرینتر کی. مهمتر از همه، هر کس که به باشد

 .بسازدرا  گوشی های پزشکی نیا
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