
 

  ها ونتیالتورقطعات پرینت سه بعدی 

 

 ریکه تحت تأث یصنعت نیتأم یها رهیزنجبتواند به پشتیبانی از ممکن است  اخت افزایشیستکنولوژی 

ا ب نیتأم رهیکه زنج یهنگامنکته مهم این است که . کمک کندهستند  یو واردات سنت اتدیتول یها تیمحدود

 کیبه عنوان مثال باشد.  داشته یفورو  سودمندات ریتواند تأث یم یسه بعد پرینت فناوری ،مشکل روبرو شود

 که گسترش بیماری همه گیر کرونادر شرایط  احیاءدستگاه یک شیر  تعویض یبرا ایتالیشمال ا در مارستانیب

 سه بعدی رپرینت، از تکنولوژی نداشتدر مدت زمان کوتاه  شیر تعداد بیشتر هیچ راهی برای ارائهکننده  نیتأم

 .استفاده کرد
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 مبارزه با ویروس کرونا جهت قطعات دستگاه های احیای بیمارستان ها پرینت سه بعدی

و  جدی یبه مراقبت ها مندازین دافرا باالی تعداد ،کرده استایجاد  کرونا روسیو که یمشکالت نیاز بزرگتر یکی

نجات جان  یمعناست که تنها راه برا به این نی. ااست این بیماریبرای مبارزه طوالنی مدت با  یرسان ژنیاکس

 پرینت سه بعدیممکن است تکنولوژی . می باشد احیاءبیشتر دستگاه های هر چه  نتأمی، مرحله نیاانسانها در 

  در هنگام خراب شدن این دستگاه ها مفید باشد.

Massimo Temporelli، یک شرکت ایتالیایی به نام انگذاریبن  The FabLabدر  یمارستانیبکه  داد حیتوض

به صورت فوری به شیرهایی برای دستگاه ( کرونا روسیو در اثر دهید بیآساز مناطق  یکی یکی)در نزد ایسبر

اتمام موجودی کند.  نیآنها را تأم یدر مدت زمان کوتاه ستتوان ینم تأمین کننده ونیاز داشتند مراقبتی خود 

امکان به دنبال بررسی  نی. بنابرادهندباز افراد جان خود را از دست  یو ممکن است برخ مهم است اریها بس شیر

 پرداختند. این شیر ها یسه بعد پرینت
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چند طی تنها  ومنتقل  مارستانیبه ب ماًیرا مستق یسه بعد نتریپر کیISINNOVA  به نام یشرکتدر نهایت 

 .ددنکر دیتول و یطراح مجدداَ قطعات مورد نیاز را عتسا

 آن به راحتیتوسط  انماریب کار کرد و یدرستبه  احیادستگاه  ،پرینت سه بعدی شدهپس از کارگذاری قطعه 

مختل کرده است، را  نیتأم یها رهیو زنجیافته در سراسر جهان گسترش کرونا  روسیو. از آنجا که کردندتنفس 

کمک  در این شرایط بحرانی توانند یم با فراهم آوردن شرایط طراحی و تولید منحصربفرد یبعد سه یهاپرینتر

کننده معمول  هیاز ته دیتوان ینم کهمورد نیاز خود  یمحافظت زاتیتجه و شیرهاشرایط فعلی در  .کننده باشند

 .می توانید با استفاده از تکنولوژی پرینت سه بعدی تهیه کنید را دیکن افتیخود در

 یهاشیر ، مارستانیدر محل ب FDM تکنولوژی با استفاده ازدستگاه احیا شیر  نیاولسه بعدی  پرینتاز  پس

 یسفارش دیآم یپل کیو  SLMپرینت سه بعدی  ندیفرآ کیبا استفاده از  گرید یشرکت محل کیتوسط  یبعد

 .ندشد بعدیسه  پرینت
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 دیحق تول ها مارستانیب. همکاری کردند یو جهان یبصورت محل قطعات نیا دیکمک به تول یبرا افراد بسیاری

سه  پرینتقابل  STL فایل دستیابی به ی، اما برا( دارندشرایط فعلی)مانند  یاضطرار عقطعات را در مواق نیا

 . رضایت بیمار نیز می باشدبه  ازین د و معموالًنارائه ده یدرخواست رسم دیبا به صورت قانونی یبعد

 ییماسک ها نهایشود. ا یاستفاده م یورچون ژنیماسک اکس یاست که برا یونتور شیر کیمورد نظر  دستگاه

 کی قیخالص از طر ژنیاتاق هنگام عبور اکس یهوا مکش یبرا Bernoulli کم هستند که از اصل انیبا جر

میزان اکسیژنی که توسط ونتیالتور ) FIO2 باکل بزرگ  انیجر کی جهیو در نتکنند  یکوچک استفاده م روزنه

 .ایجاد می کنند ینیب شیقابل پ( .در هر دم به بیمار تحویل داده می شود

در صورت عدم  است. یسازنده رسم گرفتن تأییدیه از زیقبل از هر چ شهیاست که هم نیاعمل  حیروند صح

 یسه بعد پرینتارائه دهنده خدمات شرکت با  دیتوان یمفقط در صورت بروز اورژانس  ی به شیرهادسترس

 . دیکن هیماکت ته کیو  دیریماس بگت آیدیزاین

 ریهمه گ یماریسراسر جهان که به ب یها مارستانیب یالتورهایدر ونت یونتور شیر هایبه  ازیآنجا که ن از

COVID-19  مدل جادیا جهتطراح و مهندس شروع به کار  نی، چندپیدا کرده استظهور  کنند یم یدگیرس 

 کرده اند. یسه بعد پرینتقابل  یها

هنگام  دیوجود دارد که با یموارد یمورد مسائل پزشک درو هم  سه بعدی پرینتکه هم در مورد حق  یدر حال 

سه بعدی مدل  کی GrabCAD انکاربر یکی از. ردیمورد توجه قرار گ یهر محصول پزشک یسه بعد پرینت

این مدل با استفاده . در دسترس قرار داد یشبکه مدل سه بعداین  در گانیکرده است و آن را به صورت را جادیا

 شد.  پرینت یبصورت سه بعد و با دقت بسیار باال SLAاز فناوری پرینت سه بعدی 
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 یبرا یتهاجم ریغ هیدستگاه تهو کیبه  (یغواص) اسنورکلینگماسک  کیبه منظور تبدیل  Isinnova میت

هر  .قرار دادند شیآزما مورد تیرا توسعه داده و با موفق شده یسه بعد پرینتآداپتور  کی، کورونا مارانیب

-C یماسک ها یبه رفع کمبود احتمال یسه بعد پرینتردستگاه با استفاده از هر نوع  باًیتواند تقر یم شخص

PAP  مشکالت تنفسی حاد ایجاد شده در اثر بیماری همه گیر کرونا کمک کنددرمان  یبرا ها مارستانیدر ب . 

 device/amp/-reanimation-for-valve-printed-3d-19-https://www.3dprintingmedia.network/covidمنبع: 
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