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 مقدمه

های دور از ذهن است. در بخش  مراقبتتقریباً  متعدد، کز درمانی فاقد تجهیزات پزشکیامروجود امروزه        

ق آید که نیاز به تزریموارد متعددی پیش می ،عمل و بسیاری از بخش های دیگر در یک بیمارستان هایاتاق ،ویژه

وجود دارد. در چنین مواردی دقت در نرخ تزریق و منظم یک دارو به صورت پیوسته و برای مدت زمانی خاص 

گردد و تقریبا در ی است. در این موارد معمولا از دستگاه پمپ سرم استفاده میزیاد بودن آن حائز اهمیت بسیار

رفت با پیش. شود.. از این دستگاه استفاده میهای بیماران قلبی، شیمی درمانی، اطفال و.تمام بخش های مراقبت

ها به بیمار دقت زیادی لازم است. در تزریق این اند که برای تزریق آنداروهای حساسی ساخته شده ،م پزشکیعل

 داروها عموما دو مشکل عمده وجود دارد:

ا ند دقیقه تاخیر یچکه  گذارند به طوریی بیمار اثر میرو نیمه عمر بسیاری از داروها کوتاه بوده و سریعاً-1      

 تزریق شده اثر بخشی دارو بر بیمار را تغییر خواهد داد. مقدارعدم دقت در 

 ریبه طو ،باتوجه به حجم کم این داروها سرعت تزریق نقش بسیار زیادی در میزان اثر بخشی داروها دارد-2     

 .]1[شدد اثرات سوء احتمالی خواهباعث یا اینکه و دارو اثر لازم را نخواهد داشت  ،که با کمی خطا در سرعت تزریق

های مختلفی ساخته شده اند که با استفاده از یک سیستم میکروپروسسوری دقت، سرعت و امروزه دستگاه    

باشد که در اکثر ها انواع پمپ سرم میترین این دستگاهکند. از متداولحجم تزریق انواع داروها را کنترل می

های عملکردی دستگاه پمپ سرم دارای حالت. قرار دارنددر دسترس کادر درمانی ها های ویژه بیمارستانبخش

یا حجم  ولیتر بر ساعت  متعدد است. در مهمترین حالت عملکرد آن کاربر با تعیین دبی تزریقی بر حسب میلی

 نظر را انجام دهد.تواند تزریق موردلیتر و یا مدت زمان تزریق میتزریق برحسب میلی

صنعتی از دستگاه پمپ سرم است. طبق تحقیقات راحی و ساخت یک نمونه نیمهنامه طین پایانا هدف از     

های های پرکاربرد در بیمارستاناز مدلJMS OT-701 و ATOM P-600  پمپ سرم هایمیدانی انجام شده دستگاه

ته باشد. شها  را دابنابراین سعی شده است، دستگاه ساخته شده اکثر توابع عملکردی این دستگاه باشد.کشور می

 ای هدستگاه ساخته شده از لحاظ مشخصات ظاهری به دلیل روش ساخت تولید انبوه برای دستگاه روشن است که

ATOM P-600 وJMS OT-701اشد بها  نمیهای بسیار بالا هستند، قابل مقایسه با این دستگاهکه مستلزم هزینه

 از لحاظ عملکرد قابل مقایسه باشد. ولی سعی شده است 
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نامه ابتدا به شرح کلیاتی در مورد هدف، کاربرد و سازندگان مهم دستگاه پمپ سرم در بخش اول این پایان

که برای مشابه سازی در این ATOM P-600 و JMS OT-701 پردازیم. سپس در بخش دوم دو نمونه صنعتی می

و چهارم نیز به ترتیب به شرح  های سومگردند. در بخشند، به صورت تفصیلی معرفی میاپروژه انتخاب شده

برای آن انتخاب شده ZNU IP-01   افزار طراحی شده برای نمونه ساخته شده که شماره مدلافزار و نرمسخت

 است، پرداخته خواهد شد.
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 بخش اول: کلیاتی در مورد دستگاه پمپ سرم

 پردازیم.در این بخش به شرح کلیاتی در مورد هدف، کاربرد و سازندگان مهم دستگاه پمپ سرم می        

 ست سرم1-1

است که به وفور در جهت تزریق وریدی انواع مایعات به بدن  به عنوان ابزار معمول و پرکاربرد ست سرم      

های با دقت بالا به جای آن از رود و در واقع ابزاری قدیمی است که امروزه در تزریقبیمارستانها بکار می

میکرونی در  11فیلتر هوا  اسکایپ و پروتکتور، شامل وسیلهاین اجزای . شوددستگاه پمپ سرم استفاده می

سر داخل چنبر، قرقره یا کلمپ جهت تنظیم جریان، لوله پلاستیکی و کانکتور انتهای ست سرم که دارای 

. قابلیت باشداست، می از جمله سرم حاوی مایعات تزریقیپلاستیکی ورود آسان به ظروف  نوک تیز جهت

نظمی و آشفتگی بی با کمترین تزریقی نترل مایعقطع و ک باعث خوردگی تیوب به همراه کلمپ آن ضدپیچ

 .شودمیساخته   ISO 8536-4المللیبا استاندارد بین قاین محصول مطاب (.1-1)شکل شودمیجریان 

 

 

 

 

 

 

 

 

 یک نمونه ست سرم اجزای : شکلی از1-1شکل 
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جهت تزریق میکرو ست     شود. عرضه می میکروستو ست خون  ،ست معمولیدر سه نوع  ست سرم   

تر سرم در کودکان داروهایی که نیاز به رقیق کردن با سرعت قابل کنترل دارند و همچنین برای تنظیم دقیق

در است  cc1قطره  06هر معمولاً در تزریق با میکروست شود. استفاده می با توجه به قطرات تزریقی و نوزادان

 .]2[ودخواهد ب cc1 معادل قطره 11در ست معمولی هر حالی که 

 ی ست سرم به شرح زیر است:مشخصات اجزا

 امکان است و جهت ورود هوای استریل به داخل محفظه سرم  ،وجود فیلتر هوا بر روی اسکایپ

 سازد.ای و پلاستیکی را ممکن میاستفاده از سرم با محفظه شیشه

 .کلمپ جهت تنظیم جریان در نظر گرفته شده است 

  باعث افزایش ضریب اطمینان در جلوگیری از ورود قرار دارد، میکرونی در داخل چنبر  11فیلتر

 شود.اجسام خارجی می

 به شمار می ست سرماز خصوصیات اصلی  با کیفیت بالاپذیری تیوبها و بکارگیری قطعات انعطاف-

 .]2[رود

 پمپ سرم چیست؟ 1-2

استفاده به بدن برای تزریق مایعات )دارو، غذای مایع، کلوگز و..( این دستگاه همانند ست سرم      

دستگاه باشد. برای تزریق با امکانات متعدد آن برای تزریق میی آن با ست سرم دقت و اصلتفاوت  .شودمی

در جای مخصوص  در درون پمپ )تروس سرم( آن ببالای پمپ آویخته شده و تیوسرم سرم، ابتدا  پمپ

با حرکت  یک غلتکمکانیزم مکانیکی خاصی که به صورت پر شده از مایع بر روی  بوتیگیرد. قرار می

در اثر حرکت موجی در  ، مایعیدآمیگردد. هنگامی که غلتک به حرکت در، ثابت میموجی طولی است

به  مربوطهارم آل ،م مورد نیازحجپس از اتمام تزریق شود. به بیمار منتقل می سرماز  راستای طولی آن 

به محض که گذرد می نیزهوا حباب از میان یک سنسور آشکارساز  بتیودر این دستگاه آید. صدا در می

به صدا در آمده و مربوط به وجود هوا در مسیر تزریق ، آلارم با اندازه و میزان مشخص هوا هایعبور حباب

دهند. همچنین این نزریق شده را نیز نشان میمیزان مایع سرم  هایپمپ گردد.متوقف می عملیات تزریق

در صورت انسداد مسیر تزریق با از آسیب رسیدن به رگ بیمار  ،فشار مایع تزریقی گیریدستگاهها با اندازه

تزریق،  بتیو، آلارم انسداد تزریق با افزایش بیش از حد فشار به طوری که ،کنندتوقف تزریق جلوگیری می
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وزن دارد و  kg2حدود نیز معروف است، انفوزیون  پمپ سرم که به پمپدستگاه . ودآگاه خواهد نمرا کاربر 

 تا (cc/hr 1) سرعت تزریق باشد. این دستگاه قادر است از مقادیر کمقابل نصب روی پایه مخصوص می

تغییر فاصله  به طوری که را با دقت تزریق کند (در مواقع اورژانسی cc/hr 016مقادیر بالای سرعت تزریق)

این دستگاه  .کندبیمار تا پمپ و یا کاهش ارتفاع ستون مایع، تغییری در جریان و سرعت تزریق ایجاد نمی

دستگاه قابلیت کالیبره شدن با آن را  ،ای با جرم حجمی متفاوت تزریق شوداگر مادهای است که به گونه

 .]1[.نیز خواهد داشت

  های مختلفتفاوت در پمپ 1-2-1

اگر در این دستگاهها . آورندفراهم مییا حجم تزریق را و انتخاب دُز  امکانهای تزریق به کاربر اغلب پمپ

دهند و تزریق را با نرخ بسیار پایین جهت ممانعت از تزریق قبل از اتمام مایع سرم به پایان برسد، هشدار می

شناخته  1دهند. این جریان بسیار کم به عنوان جریان باز نگه داشتن رگادامه میمسدود شدن کاتر تزریق 

 .]3[شودمی

هایی در مکانیزم تزریق و های مختلفی دارند. به عنوان مثال تفاوتهای پمپ سرم، انواع و قابلیتدستگاه    

ها تک کانال . برخی از دستگاهتواند متفاوت باشدهای تزریق هم میاندازه دستگاه وجود دارد. تعداد کانال

های چند کاناله پمپ. هستند در حالی که برخی دیگر ممکن است بیشتر از یک کانال تزریق داشته باشند

توانند طور همزمان از طریق دو یا تعداد بیشتری ست سرم عملیات تزریق را انجام دهند و میتوانند بهمی

های فروخته شده در بازارهای جهانی، دارای درحال حاضر اغلب پمپ د.گردنجایگزین چندین پمپ تک کاناله 

DERS شود و به کاربر خطاهایی را که در هنگام تزریق رخ گفته می 2ها پمپ های هوشمندهستند که به آن

تواند برای ای از هشدارها را در شرایطی که تزریق میتوانند مجموعهها میپمپ .دارندرا اعلام میدهد، می

، انسداد در مسیر تزریق، تمام شدن تزریق یمار خطرناک باشد به کاربر گوشزد کنند؛ مانند هوای داخل مسیرب

 یصوت و یا نورفرابه وسیله حسگرهای فشار،  هامایع تزریق، جدا شدن ست تزریق و خطا در جریان. خطا

 .]3[شوندآشکار می

                                                 
1 KVO (keep vein open) 
2Smart pumps 



  

  

  

   :دانشجویان محترم

 آزمایشگاه پروژه گروه برقو یا  کتابخانه دانشکده مهندسیبه  ها ایان نامهپمتن کامل جهت دسترسی به 
  .مراجعه فرمایید
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