
 

  چشم پروتزبعدی نخستین  سه پرینت

 

شخصی  اخیراً کند؟ کمک بیماران به پزشکی صنعت در تواند می چگونه سه بعدی رپرینتتکنولوژی به نظر شما 

 سه پرینت کامالً چشم پروتز یک، جهان در فرد نخستینبه عنوان  بریتانیا در هاکنی از Steve Verzeبه نام 

 زمان آن از ،بوده داد دست از را خود چپ چشم سالگی 20 سن در که بیمار این. ه استکرد دریافتشده  بعدی

 پرینت سه بعدی شده پروتز. ندشد می تعویض یکبار سال پنج هر باید که کرد می استفاده پروتزهایی از تاکنون

 .دارد نیاز کمتری بسیار زمان به آن نصب و ساخت و تر است دوامبا جدید

 بعدی سه پرینتبا استفاده از تکنولوژی  چشم نخستین پروتزساخت 

 که می باشد اروپا و بریتانیا در متخصصان از تعدادی همکاری از بخشی شده پرینت سه بعدیچشم  پروتزاین 

به انجام  Moorfields Eye Hospital NHS Foundation Trust بیمارستان و UCL محققان توسط
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در اینباره  Moorfieldsبیمارستان  در افتالمولوژیستیک  ،Mandeep Sagoo پروفسور. رسیده است

 توسعه سال 4 اوج نقطه این. هستیم زدههیجان یدیجیتال کامالً چشم اینهای  پتانسیل مورد در ما": توضیح داد

 بوده Fraunhofer و  UCL،Ocupeye Ltd سسهؤم ،Moorfields چشم بیمارستان توسط پیچیده فناوری

 و دهد ارائه ما به جدید فناوری این ارزش مورد در محکمی شواهد آتی بالینی آزمایش های امیدواریم. است

 انتظار های لیست کاهش پتانسیل وضوح به دستاورد این. کند می ایجاد بیماران برای تفاوتی چه که دهد نشان

 ".دارد را

 

 شده بعدی سه پرینت چشم پروتز

تکنولوژی  از استفاده باپزشکان . است پروتز ساخت پزشکی بخش در بعدی سه پرینت کاربرد های اصلی از یکی

 را استفاده از آن که بسازند بیماران برای یتر مناسب پروتزهای توانندمی بعدی، سه پرینت و سه بعدی اسکن

که  انتظار زمان و شوندمی  ساخته سریعتر پروتزها ،همچنین با استفاده از فناوری های سه بعدی. کند تر راحت

https://idesign3d.ir/%d8%a7%d8%b3%da%a9%d9%86-%d8%b3%d9%87-%d8%a8%d8%b9%d8%af%db%8c/


 
 بیانیه در UCLمؤسسه . یابد می کاهش توجهی قابل میزان بهباشد  کننده ناراحت بیماران برای تواند می

 نیاز چشم پروتز به جهان جمعیت از درصد 1/0 حدود که کرد خاطرنشان چشم، پروتزاین  مورد در مطبوعاتی

 سال پنج هر باید پروتز های چشم این، بر عالوه. می باشند انگلیس در آن ها نفر 70000 تا 60 حدود که دارند

. توسعه پروتز مناسب دشوار می باشد است فرد به منحصر چشم حفره هر کهینبا توجه به ا و شوند تعویض یکبار

 زیرااین موارد استفاده از فناوری پرینت سه بعدی در توسعه پروتز چشم را به گزینه ای عالی تبدیل کرده است 

 .است فناوری این کلیدی مزایای از یکی سازی سفارشی

 

ویژگی  به محققان. ارائه می دهد نیز دیگری مزایایاین پروتز پرینت سه بعدی شده عالوه بر سفارشی بودن 

 تر واقعی توانمی را هشد بعدی سهپرینت  چشماین پروتز های  زیرا کرده اند اشارهاین محصول  شناسی زیبایی

 در مقایسه با نمونه های پیشین باالتر است.ها پروتز  اینتوسعه  سرعت مچنینگرفت. ه نظر در پروتزها سایر از

استفاده  با کهاست  حالی در طول می کشد، این هفته 6 حدودساخت این پروتز ها با استفاه از روش های سنتی 



 
در  که است علت این امر این. داد کاهش هفته سه تا دو حدود تااین زمان را  توان می بعدی سه چاپاز فناوری 

 ویژه به تواندمی که گیریقالب و چشم حفره جداگانه گیری اندازهفرایند  جای به هاپروتزاین پرینت سه بعدی 

در . می شود انجام غیریونیزه و غیرتهاجمی ای،ثانیه 4/2سه بعدی  اسکن یک باشد، تهاجمی کودکان برای

 از استفاده با امیدوارند این تیم ها می شود. پرینت سه بعدی چاپگرروتز با استفاده از یک دستگاه پمرحله بعد 

 . کنند برآورده بریتانیا در را سال در پروتز 10000 حدودبه  نیاز بتوانند پرینت سه بعدی فناوری
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