
 

 بازار رو به رشد ایمپلنت های پرینت سه بعدی شده

 

 پرینت پزشکی ایمپلنت های درباره گزارشی اخیراً ، Precedence Researchبه نام تحقیقاتی شرکتیک 

 2030 شده تا سال بعدی سه چاپ های ایمپلنت ارزش بازار گزارش، این اساس بر. است کرده منتشر بعدی سه

، نشان دهنده نرخ 2020 سال در یدالر میلیارد 5/1 برسد که در مقایسه با ارزش دالر میلیارد 9 از بیشبه  باید

 تواند می پیچیده، جراحی عمل های با مواجهه در سه بعدی رپرینتتکنولوزی  درصدی می باشد. 19رشد ساالنه 

 این. سازدمی  برآورده دهند، کاهش را احتمالی خطاهای و کنند تمرین خواهند می که را پزشکانی اقعیو نیاز

 ارتوپدی های دستگاه: استاین فناوری  رشد عوامل ترین اصلی از یکی ارتوپدی بازار که دهد می نشان مطالعه

 نشان را یدالر میلیارد 94/1 ارزش یا 2025 و 2021 سالهای بین ٪25 رشد تنهایی به شده بعدی سه چاپ

 این در توجهی قابل طور بهکه  بعدی سهواد پرینت ماستفاده از  اهمیت گزارشاین  این، بر عالوه. دهد می

 .دهد می نشان رانقش داشته است  افزایش

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-450/
https://idesign3d.ir/3d-printing-materials/


 

 ساخت ایمپلنت ها با استفاده از تکنولوژی پرینت سه بعدی

 ضعف نقاط بهداشتیهای  بحران و است گرفته قرار آزمایش مورد دیگری زمان هر از بیش پزشکی بخش

در این زمینه  اساسی نقشی قبالً بعدی سه های فناوری. ندا داده نشان مینأت زنجیره نظر از ویژه به ،را بسیاری

و پرینت سه  اسکن سه بعدیدر واقع فناوری های . است کرده تسریع را روند این فقط بیماری کروناو داشتند

فراهم  را غیره و جراحی راهنماهای ،تشریحی مدلهای ،سفارشی پزشکی تجهیزات انواع طراحی امکان بعدی

عالوه بر  و از این طریق کرده آمادهبرای عمل های جراحی  بهتر را خود توانند می پزشکان بنابراین. ندکرده ا

 با متناسب کامالً دستگاه ها و راه حل های از تواند مینیز  بیمار. دهند کاهش را خطاها احتمالزمان،  کاهش

 .شود مند بهره کندقبول  را آن باید بدن که ایمپلنت ها مورد در ویژه به ،مورفولوژی

 

 شده  بعدی سهبا استفاده از ایمپلنت های پرینت  پزشکان نیاز رفع

. است مفاصل تعویض حتی یا پیوندها ،ها نتترانسپل تعداد تأثیر تحتشده  بعدی سهپرینت  های ایمپلنت بازار

 از استفاده با جراحان .دندار جراحان عالی آمادگی به نیاز که هستند سنگینی این عمل ها جراحی های

و پیوند  کاهش را عفونت خطر تا کنند تولید سفارشی های ایمپلنت توانند می پرینت سه بعدیتکنولوژی 

https://idesign3d.ir/%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D9%86-%D8%B3%D9%87-%D8%A8%D8%B9%D8%AF%DB%8C/
https://idesign3d.ir/%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D9%86-%D8%B3%D9%87-%D8%A8%D8%B9%D8%AF%DB%8C/
https://idesign3d.ir/3d-print/
https://idesign3d.ir/3d-print/


 
ساخته  های ایمپلنت. دنبخش بهبود را( بعدی سه چاپ در تیتانیوم از بیشتر استفاده با مثال عنوان به)استخوانی 

 .کنند می پیروی بهتر ها استخوان شکل ازتر و با دوام تر هستند و  سبک شده به این روش

 به ارتوپدی به مربوط ،بازار پرینت سه بعدی در کاربردهای ترین اصلی از یکی که کند می مشخص گزارش این

 در توجهی قابل تأثیرات موارد این. ستا پیچیده عمل های در فلزی و پلیمری بعدی سه پرینت استفاده از ویژه

 دو نیز جمجمه و پزشکیدندان های ایمپلنت. دارند دهند می قرار تأثیر تحت را فقرات ستون که هایی جراحی

 ،ذوب لیزری مبتنی بر بستر پودرفناوری های پرینت سه بعدی  بر ویژه طور هب مطالعه این. هستند مهم کاربرد

 .است متمرکز EBM و متریال جتینگ

 

 هاییمپلنت ا بازار بر ،مسه از ٪30 از بیش در اختیار داشتنبا  شمالی آمریکای که کند می مشخص مطالعه این

 پیشرو کشورهای با اقیانوسیه و آسیا منطقه ،2022 سال در رود می انتظار. دارد تسلط شده بعدی سه چاپ

 دلیل به عمدتاً افزایش این. شود تبدیل بعدی سه های وریافن بزرگ کاربر دومین به ،ژاپن و هند ،چین مانند

 . است استخوان و دندان شکالت درم فزاینده شیوع

https://idesign3d.ir/%d9%be%d8%b1%db%8c%d9%86%d8%aa-%d8%b3%d9%87-%d8%a8%d8%b9%d8%af%db%8c-%d8%af%d9%86%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%be%d8%b2%d8%b4%da%a9%db%8c/
https://idesign3d.ir/?s=%DA%86%D8%A7%D9%BE%DA%AF%D8%B1+%D8%B3%D9%87+%D8%A8%D8%B9%D8%AF%DB%8C


 
 /https://www.3dnatives.comمنبع: 

 


