
  

  

  

 
   

                                                         24: اطالعيه شماره 
  "تجهيزات پزشكي "

 يا بيماري يك از پيشگيري يا تشخيص درمان، در كه هستند بهداشتي - پزشكي ابزارهاي و وسايل از وسيعي طيف شامل دارويي -پزشكي تجهيزات
  .شوند مي استفاده طبيعي غير وضعيت يك
  .شود مي ذكر كنند مي مراجعه ها داروخانه به ها آن تهيه براي بيماران احتماال كه تجهيزات اين از بعضي كاربرد از كلي اطالعات ادامه در

  

  فشارسنج
  .دارنــد بيشتري استفاده ديجيتالي و اي عقربه اي، جيوه انواع ها فشارسنج مختلف انواع ميان از. هستند پزشكي پرمصرف وسايل جزء ها فـشـارسنج

 و تعيين هنگام در. است) دياستولي فشارخون( مـينيمـم زانمي كي و) يسـيـسـتــول فـشــارخــون( مـاكزيمم ميزان يـك داراي فـشــارخــون
  .هستند برخوردار خاصي باليني اهـمـيت از يـك هـر كـه چرا شود ذكر بايد ميزان دو هر فشارخون گزارش

 داشته كافي تسلط امر اين به كند مي گيري اندازه را فشارخون كه كسي است آن آل ايده. كرد رعايت بايد را خاصي شرايط خون فشار گرفتن از قبل
 نكرده ميل چاي و غذا فشارخون، گيري اندازه از قبل ساعت نيم تا بيمار كه است بهتر. كند مهيا دقيق گيري اندازه براي را الزم شرايط بتواند و باشد
  . گيرد انجام استرس بدون و آرام شرايط در فشارخون گيري اندازه و باشد نكشيده سيگار باشد،

 حالت  در فشارخون گيري اندازه دقيقه پنج از قبل و باشد نداده انجام سنگيني فيزيكي فعاليت فشارخون گيري اندازه از قبل بيمار است الزم ضمن در
  .باشد استراحت

 باال كاذب طور به بيمار فشارخون تا شود مي سبب كاف بودن كوچك چاق، خيلي افراد در. باشد متناسب بيمار بازوي دور با بايد فشارسنج كاف اندازه
  . داد  خواهد  نشان را  پاييني كاذب فشارخون نيز كاف بودن بزرگ و شود داده نشان

  

  آنژيوكت
 هاي محلول ساير يا خون داروها، سياهرگي مدت طوالني يا مكرر هاي تزريق جهت وسيله اين. است عروق به مايعات ساير و سرم اتصال ست آنژيوكت
  . رود مي كار به تزريقي

 عروق ها، بچه در و بوده تر ظريف رنگ صورتي هاي آنژيوكت معموال.  دارند متفاوتي هاي اندازه آن مصرف مورد و بيمار سايز اساس بر ها آنژيوكت
 مايعات انفوزيون براي و تر بزرگ عروق در معموال و هستند قطورتر سبز و آبي هاي آنژيوكت. روند مي كار به ساده هاي سرم انفوزيون براي و تر كوچك

  .شوند مي استفاده است،  بيمار به مايع سريع انتقال به نياز كه مواردي در نيز و خوني هاي فرآورده و خون نظير باال ويسكوزيته با
...  و دارو تزريق جهت آنژيوكت مدت طوالني استقرار به نياز كه صورتي در و) Heparin lock( بوده هپارين داراي خود انتهاي در ها آنژيوكت از انواعي
  .رود مي كار به بدن به مايع چند زمان هم تزريق و كردن وارد براي آنژيوكت راهي سه .شود مي استفاده ها آن از باشد

  
  )Scalp vein( وين اسكالپ

 نوزادان در گاهي و است الزم انفوزيون براي كوتاهي مدت و كم حجم كه مواردي در و موقت شكل به عروق به سرم اتصال جهت كه است سوزني سر
 وسيله اين از. كند مي آسان را آن كاربرد است آن سوزن سايز تنوع نشانگر كه مختلف هاي رنگ با محصول اين شكل اي پروانه هاي باله. رود مي كار به

  .ندارد عروق در مطمئني و پايدار استقرار زيرا شود استفاده آنژيوكت جاي به نبايد
  

  )Infusion set( سرم ست
  .دارد اهميت آن اتصاالت و ست اين بودن سالم در دقت. شود مي استفاده... و وين اسكالپ آنژيوكت، طريق از وريدي مايعات تجويز جهت وسيله اين از

  .شود مي استفاده آنژيوكت طريق از نور به حساس وريدي مايعات تجويز براي )Coloured infusion set( رنگي سرم ستاز 
  كاتترها

  .گيرند مي قرار استفاده مورد بدن از مايع يك تخليه يا مايع ارسال براي كه هستند پالستيكي هاي لوله



  

  

  

 
   

  )Cut down catheter( دان كات كاتتر
 طـور بـه گيـري رگ امكـان عـروق كــالپـس دلـيــل به كه شديد دهيدراتاسيون با كودكان در و فشارخون شديد افت علت به كه مواردي در

  .شود مي داده قرار رگ داخل وسيله اين سرپايي جراحي يك از استفاده با دارو تزريق جهتIv line  بـرقـراري بـراي نـدارد وجـود معمـول
  )Suction catheter( ساكشن سوند يا ساكشن كاتتر
 و ترشحات تخليه براي و شوند مي انجام بدن حفرات در كه هايي جراحي ساير يا شكم سينه، قفسه جراحي اعمال از بعد معموال كاتتر نوع اين

 اين از استفاده نيز ها آبسه تخليه در. شود مي ناميده نيز " درن " اصطالحا گاهي و) drainage catheter( رود مي كار به عمل از بعد هاي سروزيته
 آوري جمع محفظه داخل آن طرف يك معموال و است باز آن سر دو هر اما است نالتون سوند شبيه كاتتر ظاهري نظر از. دارند درماني كاربرد كاتترها

  .شود مي داده قرار ترشحات
  .دهند مي كاهش را آبسه و هماتوم ايجاد احتمال و دارند زيادي كاربرد سينه قفسه و پستان گردن، جراحي در ها درن

  
  سوند

  )Foleys Balloon catheter( فولي سوند 
 ثابت مثانه داخل در بالون يك توسط كه هستند مثانه داخل ثابت سوندهاي از انواعي و شوند مي تقسيم سيليكوني و التكسي نوع دو به سوندها اين
 خاصي داليل به كه بيماراني در. دارند متفاوتي هاي اندازه بيماران سايز و سن اساس بر ادراري سوندهاي.  روند مي كار به ادرار آوري جمع براي و شده
 به نياز دارند ادراري دائم سوندهاي از مدت طوالني استفاده به نياز...  و ادرار اختياري بي و جراحي اعمال هوشياري، اختالل حركتي، ناتواني مثل

 استفاده قابل زمان مدت در سيليكوني و التكسي نوع تفاوت. دارند ادراري هاي عفونت از جلوگيري براي سوند از مراقبت زمينه در ويژه هاي آموزش
  .است استفاده قابل روز 80  تا دارد روشني و شفاف رنگ كه سيليكوني نوع و روز 7  مدت به است زرد آن رنگ كه التكسي سوند. است ها آن بودن

  ) Nelaton catheter( نالتون سوند 
 و موقت تخليه به نياز صورت در معموال سوند نوع اين. شود مي استفاده ادراري مجاري براي معمـوال و مايعات تخليه براي كه است كـاتترهايي از

 با نيستند ترشحات دفع به قادر ارادي طور به كه بيماراني در ها ريه و بيني دهان، ترشحات تخليه همچنين. شود مي استفاده ادرار و مايعات مقطعي
  .است اجرا قابل نيز نالتون سوند توسط كاتتر ساكشن مشابه عملي

 خود اطراف در جانبي هاي سوراخ داراي و گرد و بسته نالتون سوند سر. است وسيله سر قسمت در كـاتتـر سـاكشـن و نــالتــون ســونــد تـفــاوت
  . است تيز نوك و باز سر داراي كـاتـتـر سـاكـشـن اما. شـود تـخـلـيـه مـثـانـه مـايـع راحـتـي بـه تـا اسـت

  ) سـانـت 40  طـول بـا (  بـاالتـر هـاي شمـاره. دارنـد هـانـزن و مردانـه نوع دو و شوند يم بـنـدي شـمـاره سـايــز اسـاس بــر نـيـز هـا نــالتــون
  .روند مي كار به زنان در  )سانت 11  طول با ( كوچكتر هاي شماره و شوند مي استفاده مردان در و دارند تري بزرگ سـايـز

  )Nasogastric tube( معده سوند 
 بيمار تغذيه براي يا) ها مسموميت يا خونريزي موارد در(  معده شستشوي براي شوند مي تعبيه بيمار بيني يا دهان راه از كه نازوگاستريك سوندهاي

  .هستند افتراق قابل ها آن كانكتور رنگ طريق از كه دارند متفاوتي هاي اندازه بيمار سن و سايز اساس بر ها لوله اين. روند مي كار به
  )Feeding tube( تغذيه سوند 

 جمله از. است شده طراحي بزرگساالن و خردساالن در استفاده براي اسـتريكزوگنا و الفاط و نـوزادان در اسـتـفـاده بـراي تـيـوب فـيـديـنـگ
 مـسـمـومـيـت گـوارش، دسـتـگـاه هـاي خـونـريـزي غذايي، مـسـمـومـيت مـانند مـواردي در مـايـعـات يا خون از معده تخليه وسيله، اين كاربرد
  .كرد استفاده وسيله اين از داروها خوراندن يا تغذيه جهت توان مي ارادي تغـذيـه امكان عدم موارد در همچنين. است...  و دارويي

  )Rectal tube( ركتال سوند 
 براي كولون از پرتونگاري در يا روده جراحي اعمال در سوند اين. كند مي آسان را دفعي مواد يا گاز خروج ركتوم، ناحيه در گرفتن قرار با كاتتر نوع اين
  .دارد استفاده مورد حاجب ماده كردن وارد

  
  



  

  

  

 
   

  )Micro infusion set( ميكروست
 نحوه. گيرد مي قرار استفاده مورد وين اسكالپ و آنژيوكت واسطه به وريـدي هـاي محلـول و داروهـا از دقيقـي و مشخـص حجـم تجـويـز بـراي

  .دارد وجود قطرات تنظيم امكان وسيله اين با. است سرم ست مانند آن از استفاده
  

  )Condum sheat( شيت كاندوم
 رابط لوله اتصال با. رود مي كار به هستند ادرار اختياري بي دچار يا نبوده رفتن راه به قادر دليل هر به كه بيماراني و سالمندان در اغلب وسيله اين

. بود نخواهد نالتون يا فولي سوند با بيمار سونداژ به نيازي و شود مي هدايت كيسه داخل به راحتي به دفعي ادرار شيت، كاندوم انتهاي به ادرار كيسه
  .شد خواهد پذير امكان منزل در آن از استفاده و يابد مي كاهش زيادي ميزان به ادراري هاي عفونت احتمال بنابراين

  
  )Chest tube( تيوب چست

 در مايع يا چرك خون، مثل ترشحاتي كه مواردي در وسيله اين از استفاده با. شود مي استفاده پلور فضاي ترشحات و مايعات تخليه جهت لوله اين از
  .كرد تخليه جنب فضاي از را اضافي فشار و پاتولوژيك مواد سرعت به توان مي دارند وجود سينه قفسه فضاي

  

  )Hemovac( همواك
 مي       باقي بدن در جراحي عمل از پس كه را بدن داخل اي حفره ترشحات و خون مكش، مكانيسم و خالء سيستم ايجاد از استفاده با وسيله اين

  .كند مي خارج مانند
  

  آتل
 جراحي اعمال از بعد ها اندام كردن ثابت براي يا شود مي استفاده رفته در يا شكسته ديده، آسيب عضو كردن حركت بي براي كه است اي وسيله آتل

  .دارد مختلفي اشكال و انواع ، استفاده محل اساس بر وسيله اين. رود مي كار به تروماها و ارتوپدي
  آتل انواع

  )فلزي صفحه يا چوب تكه يك مثل ( خشك آتل 
  )شده ال چند ملحفه يا بالش مثل( نرم آتل 
  كششي آتل 
 .)كرد استفاده بادي آتل عنوان به توان مي نيز آن شبيه وسايل يا فشارسنج بازوبند از( پالستيكي يا بادي آتل 

  

  آتل از استفاده در مهم نكات
  .باشد  ) ميخ يا تيز هاي زائده مثل ( ضايعه ايجاد زوائد فاقد و بوده سالم آتل كه بود مطمئن بايد موقت و ساختگي هاي آتل در
  .كند حركت بي نيز دارند قرار شكستگي پايين و باال در كه را مفاصلي بلكه شكسته عضو تنها نه كه باشد بلند كافي قدر به بايد آتل
 صورت در يا باند وسيله به را آن سپس. كرد پر پارچه يا پنبه وسيله به اند مانده خالي عضو و آتل بين كه را هايي قسمت است الزم آتل گذاردن از پس

  .كرد محكم و ثابت غيره و دستمال طناب، با ها آن نبودن
 بندي آتل طي در اگر تا گيرد قرار بررسي مورد شكسته عضو نبض بندي، آتل از بعد و قبل. شود بانداژ آن ابتداي به اندام انتهاي از بايد بندي آتل در

 مورد در .شود مي گذاشته آن داخل مربوطه عضو و گذاشته پنبه را فلزي آتل داخل معموال. نمود مشخص بتوان باشد شده بسته خون گردش مسير
 مي نيز پا يا دست خارجي و داخلي هاي خونريزي كنترل براي بادي هاي آتل از. شود كنترل آتل داخل هواي فشار بايد مداوم طور به بادي هاي آتل
 كه شود مي   واقع موثر مواقعي در معموال و است مستقيم فشار اعمال صورت به آتل اين عمل. نباشند هم شكستگي دچار اگر حتي كرد استفاده توان
  .گيرد قرار فشار تحت مجروح عضو تمام باشد الزم حاد، جراحت يك در
  
  



  

  

  

 
   

  پانسمان براي نياز مورد وسايل
 چسب، و نواري باند ، )است شده تشكيل دارد را ترشحات جذب قدرت كه ديگري پارچه يا گاز و پنبه از هايي اليه از پد ( پد استريل، پنبه استريل، گاز

 ، )پنبه مثل ( دار كرك و پرزدار مواد ولي كرد استفاده پرزدار غير و تميز خانگي پارچه از توان مي گاز جاي به.  كننده عفوني ضد مواد و پنس قيچي،
 استريل بايد االمكان حتي پانسمان وسايل كليه. كنند نفوذ زخم داخل به است ممكن ها رشته چون شوند گذاشته زخم روي مستقيم طور به نبايد
 وسـيـلــه به را فلزي لوازم يا كرده استريل جوش شروع زمان از دقيقه 20  تا 10  مدت به آب در جوشاندن وسيله به توان مي را وسايل از بعضي. باشند

  .كرد استريل كشيدن اطو با توان مي  نيستند استريل كه را پانسمان در استفاده مورد هاي پارچه. كـرد ضــدعفـونـي تــوان مــي آتــش شـعـلــه
  

  باند و گاز انواع
  .دارند وجود مختلف هاي قسمت پانسمان براي مختلف سايزهاي در اي پنبه باند و گـاز

  وازلينه گازهاي 
  .رود مي كار به... و ها سوختگي زخم، حفرات كردن پر براي كه است وازلين به آغشته و دار سوراخ استريل گاز نوعي

  كشي باندهاي 
  .شود مي استفاده سوختگي زخم بهبود پاياني مراحل در خصوص به ها زخم فـشـاري هـاي پـانـسـمـان بـراي بـانـد نــوع ايــن از

  پانسمان هاي باند 
  .روند مي كار به بدن از نقطه هر براي متفاوت اشكال و مختلف سايزهاي در  

  گچي باندهاي 
  .شوند مي استفاده ديده آسيب موضع گرفتن گچ براي كه  
  

  ژنيكولوژي تجهيزات
 بر و دارند بزرگ و متوسط كوچك، سايز. روند مي كار به واژن و سرويكس ژنيكولوژيك، معاينات بـراي كـه هستنـد هـايـي وسيلـه : هـا اسـپـكــولـوم

  .شوند مي استفاده بيمار سايز اساس
  .دارند كمتري عفونت انتقال ريسك زيرا دارند برتري استيل انواع بر مصرف بار يك انواع

  

IUD:   
 اين. است موجود پروژستروني و لود مولتي ،Copper T  انواع در و شود مي گذاشته كار رحم داخل در بارداري از پيشگيري براي كه است اي وسيله
 درIUD  پروژستروني نوع. شود خارج بـايد مـدت ايـن پـايـان از پـس و شـود مـي گـذاشتـه كـار رحـم در سـالـه  4-8زماني هاي دوره در وسيله
  .است تر مناسب دارند زياد قاعدگي هاي خونريزي كه هايي خانم

  .است سرويكس از اسمير انجام و رحم سيتولوژي انجام براي چوبي وسيله : چوبي اسپاچوالي
  

  سوزن سر و سرنگ انواع
  .شوند مي بندي تقسيم مصرف مورد اساس بر و مختلف هاي انـدازه در هـا سـرنـگ

 به شده استفاده هاي سوزن سر كردن معدوم براي و بوده safty box و فلزي تيغه يك داراي كه است اي وسيله ): needle cutter( سوزن سر كـاتر
 به و باشند داشته وجود غيره و هپاتيت ايدز، آلودگي انتقال از جلوگيري براي دهند مي انجام تزريقات كه مراكزي همه در بايد ابزارها اين. رود مي كار

  .شوند داده تـحـويل آوري جـمـع جـهـت مـسـئـول مـرجـع
 وجود آن در دارو از معيني حجم و شود مي استفاده دنـدانـپـزشـكـي در مـعـمـوال كـه حـسـي بـي ماده حاوي پوكه) carpool( كارتريج: كارپول

  .دارد
  



  

  

  

 
   

  ها آن كاربرد و بخيه هاي نخ انواع
 دو به و دارند مختلفي هاي استفاده ها آن سوزن مدل و نوع اساس بر كه است گوت كات و  ) سيلك ( ابريشم نخ نايلون، اصلي انواع شامل بخيـه هـاي نـخ

  .است مصنوعي و طبيعي نوع دو شامل جذب قابل انواع.شوند مي تقسيم جذب قابل غير  و جذب قابل دسته
 گوت كات طبيعي جذب قابل هاي نخ به كه است ذكر قابل. شود مي تقسيم) chromic( كروميك و) plain( پلين نوع دو به خود طبيعي نوع

)catgut (است بدن مختلف نسوج در نخ سايز حسب بر روز 14 تا 1 بين پلين هاي نخ براي جذب زمان مدت. شود مي گفته هم .  
 در گاهي و سطحي عروق و جلد زير دوختن براي و بدن سطحي نقاط در بيشتر پلين هاي نخ. بود خواهد بيشتر جذب زمان باشد بيشتر نخ قطر هرچه

 بيماران در بنابراين اند شده ساخته شده تخليص همبند بافت از كروميك و پلين. شود مي استفاده پوست زير و پوست دوختن براي پالستيك جراحي
 و پلين هاي نخ. است اعصاب و عروق قلب، نسوج در ها نخ اين مصرف. هستند مصرف منع داراي كالژن به نسبت شده شناخته آلرژي يا حساسيت دچار

 مقطر آب و گليسرين و الكل از مشخصي درصد با كه محلول نوعي داخل شود جلوگيري ها آن خشكي از و بمانند نرم هميشه اينكه براي كروميك
  .شود جلوگيري سوزن زدن زنگ از تا شود مي اضافه محلول اين به اي ماده ضمن در و گيرند مي قرار شود مي ساخته

  )ويكريل ( مصنوعي جذب قابل نخ 
 به نياز كه زماني مختلف هاي جراحي در نخ اين. دارد كمتري جذب سرعت اما كند نمي ايجاد بافتي واكنش گوت كات برخالف صناعي جذب قابل نخ

 نخ با جراح تا شود مي موجب خاصيت اين و دارد استحكام خود قطر هم كروميك نخ برابر 2 حدود و شود مي برده كار به باشد نخ طوالني جذب مدت
 توليد هنگام در لذا هستند حساس رطوبت به ها نخ اين. است روز  60- 90  حدود نخ اين جذب زمان. كند ايجاد موضع در را بيشتري استحكام تر نازك
  .شوند مي بندي بسته آلومينيومي مخصوص هاي فويل در گيري رطوبت از بعد

  مصنوعي و طبيعي جذب قابل غير هاي نخ 
 سر زدن گره و عضالت غالف روده، پوست، دوختن براي آن از و است طبيعي ابريشم جنس از كه است سيلك: طبيعي جذب قابل غير نخ -

  .شود مي استفاده عروق
  پروپيلن پلي و نايلون است؛ نوع دو: مصنوعي جذب قابل غير نخ -

 براي و نيست مناسب چندان...  و چانه پوست بغل، زير مثل دار چين مناطق دوختن براي بنابراين. دارد صافي سطح و نيست نرم. است مصرف پر بسيار :نايلون نخ
  .رود مي بين از و شود مي   باز و پاشيده هم از هايش مولكول سال 10 از پس نخ اين. شود مي استفاده چشم و عروق عضالت، غالف پوست، دوختن

 دليل به همچنين و كند مي ايجاد بيماران بدن در نايلون نخ به نسبت كه كمتري حساسيت دليل به و است جذب قابل غير هاي نخ از :پروپلين پلي نخ
  .شود مي استفاده عروق و قلب هاي عمل در است نايلون نخ از تر حجم كم حال عين در و تر دوام با بسيار كه آن گره نوع

  ها آن كاربرد و سوزن بدون هاي نخ -
  .شود مي استفاده نسوج از بعضي و ها رگ سر بستن براي: سوزن بدون كروميك

  .رود مي كار به تر سطحي هاي رگ سر بستن براي: سـوزن بـدون پليـن
  .شود مي استفاده پوست دوختن و عمقي هاي رگ سر بستن براي و شود مي استفاده اي رشته چند و اي رشته تك صورت به: سيلك يا ابريشم نخ

  .شود مي برده كار به جلدي زير نسوج براي كه بدن هاي آنزيم توسط جـذب قـابـل نـخ) cut gut: (گـوت كـات نــخ
  

  .هستند مشخص ده برون با عضو يك در شده جمع ضايعات تخليه و فشار تـنظيم جهت داخلي كاتتر ها شانت ):shunt( شانت
  .دارند نياز ويژه هاي مراقبت بــه شــانــت، داراي بـيـماران .ستنده...  و مـغــزي لومبار، عروقي، -قلبي -ريوي: ها شانت انواع

  

 جراحي اعمال در هـا استنت) فعال غير هاي يكاشتن(ند داشت خـواه خاصي كارآيي بدن در خصوص به هاي محل در كه تجهيزاتي :استنت
  .روند مي كار به...  و قلبي گـوارشي، ارتـوپـديـك،

  

  كننده عفوني ضد هاي محلول
 استفاده مورد ماده بيشترين. شوند مي استفـاده وسـايـلمعموال محلول هاي ضد عفوني براي شستشوي دست ها قبل از اعمال جراحي و ضد عفوني 

 .است بتادين و كلرهگزيدين
  


