
 

 پزشکی صنعتدر  مدل های تشریحی پرینت سه بعدی

 

مئن به صورت تدریجی اما مط ،با فراهم آوردن راه حل های جدید پزشکی بخش درپرینت سه بعدی تکنولوژی 

 مرحله در طراحی آزادیاین فناوری  مثال عنوان به. است اثر گذاشته گذشته به نسبت بیماران درمان نتایج بر

 استفاده سفارشی پزشکی های هساخت دستگا برای آن از توان می را  افزایش می دهد و تولید و سازی مدل

. اشاره کرد تشریحی های مدل همچنین ها و ایمپلنت ،ها ارتز ،ها پروتز می توان به ها دستگاه این از جمله. کرد

 از بسیاری و است درمانی فرایند هر در ضروری مرحله یک ،جراحی پیش از تمرین و ریزی برنامه واقع در

 های گزینه ارزیابی هنگام در پزشکان برنامه در طبیعی مرحله یک به بعدی سه پرینت که معتقدند کارشناسان

ه داشت اظهار اخیراً بعدی یک شرکت تولید کننده دستگاه های پرینتر سه خواهد شد. تبدیل درمانی مختلف

 های مراقبت سساتمؤ به را سیستم ایندستگاه های چاپگر سه بعدی خود،  اندازی راه از پس سال 1 که است
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روزافزون  رشداین امر نشان دهنده  که است فروخته جهان سراسر در پزشکی خدمات دهندگان ارائه و بهداشتی

  .می باشدپزشکی فناوری پرینت سه بعدی در صنعت 

 ساخت مدل های تشریحی جهت تمرین جراحی با استفاده از تکنولوژی پرینت سه بعدی

بیشتر و بیشتر به دنبال توسعه سیستم های جدید برای  سه بعدی رچاپگامروزه تولید کنندگان دستگاه های 

 به کمک با هدف پزشکی و درمانی خدمات دهندگان ارائه و سساتؤم از بسیاریبخش پزشکی هستند زیرا 

 گذاری سرمایه های پرینتر سه بعدی سیستم روی ، بردر ایجاد خالقیت تسریع و بیمار و درمان مراقبت بهبود

 کودکان بیمارستان ، VAبهداشتی های مراقبت مؤسسه سیاتل، کودکان بیمارستان شامل موارد این. اند کرده

Nicklaus آنالین پلتفرم و میامی درMedilife  پذیری واکنش از مدل های تشریحی اینمی باشد.  ایتالیا در 

بر روی این مدل ها  برش و بخیه ،سوراخ ایجاداین امکان  بر عالوه. کنند می تقلید انسان آناتومی بیومکانیک و

 وجود دارد. واقعی بافت مانند
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 استفاده از مدل های تشریحی پرینت سه بعدی شدهتمرین جراحی با 

 بارا  قلب و کبد ،تنفسی مجاری مانند مواردی ،جراحی ثرترؤمتمرین منظور به  سیاتل کودکان بیمارستان

 اولین"گفت: در این باره   Seth Friedmanدکتر .می کندهمسان سازی  بعدی سه پرینتریک  از استفاده

سودمند  سفارشی وستومیئتراکتناسب بهینه یک لوله  درک برای پرینت سه بعدی مواد از استفاده با پرینت ها

 ایجاد تفاوت واقعاً تواند می مراحل درمانی بیمار موازات به های سه بعدی مدل ساختن که معتقدم من بودند.

 خود بیماران به را ممکن های مراقبت بهترین تا کند می کمک ما به جدید فناوری این که نداریم شکما  .کند

 . "دهیم ارائه

 

پرینت سه فناوری ر ضدر حال حا" :داد توضیح عروق و قلب جراحیبخش  رئیس eRedmond Burk دکتر

 را مدل یک مبتوانی که است ارزشمند بسیار این .را تشکیل می دهد جراحی ریزی برنامه از مهمی بخش بعدی

 پیشرفت این که معتقدیم ما .مآوری بدست ددی خواهیم عمل اتاق در آنچه از یواضح کامالًتصویر  شکافیم وب
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می گیرند را  قرار قلب پیچیده جراحی عمل تحت که بیمارانی در تروما کاهش امکان ما برای که است بزرگی

 ".کند می ایجاد بیمار از مراقبت و آموزش زمینه در را جدیدی کامالً های راه فناوری این. فراهم می سازد

 بنابراین. دارند دسترسی MRI یا CT های داده به فقط عمل اتاق به رفتن از قبل جراحان معمول طور به

 ایجاد انقالبی کنند می مشاهده روز هر پزشکان که ای پیچیده موارد در تواند می بعدی سه پرینتر تکنولوژی

یک شرکت ارائه دهنده . دگردمی  و افزایش بهره وری زمان در جویی صرفه سبب فناوری اینهمچنین . کند

 مدت در را بیماران مخصوص شده بعدی سه رینتپ تشریحی های مدل انگلستان در خدمات پرینت سه بعدی

 .کند ارسال می و تولید ساعت 48
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