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 مقدمه

تجهیزات پزشکی دور از ذهن است.در بخش مراقبت های ویژه اتاق عمل و بسیاری  مرکز درمانی فاقد امروزه

پیوسته و دارو به صورت آید که نیاز به تزریق یک می پیشموارد متعدی  ک بیمارستانیدیگر در های بخشاز 

اهمیت  بسیاری  منظم بودن آن حائز چنین مواردی دقت در نرخ تزریق و .دروجود داردبرای مدت زمانی خاص 

ویژه در تمام بخش های مراقبت های  تقریبا و گرددمیازدستگاه پمپ سرنگ استفاده  در این موارد معموالًاست.

 دستگاه استفاده می شود. نبخش مراقبت های بیماران قلبی ازای بخصوص در

شده اند که برای تزریق آنها به بیمار دقت زیادی الزم ساختهباپیشرفت علم پزشکی داروهای حساسی 

 دارد: تزریق این داروها عموما دو مشکل عمده وجود است.در

 دقیقه تاخیر یا می گذارند به طوریکه چند اثر بیمارروی  سریعا داروها کوتاه بوده و .نیمه عمر بسیاری از1

 داد. تغییرخواهد بیمار را عدم دقت در دوز تزریق شده اثربخشی دارو بر

بخشی داروها دارد  اثرمیزان .باتوجه به حجم کم این داروها سرعت تزریق نیز نقش بسیار زیادی در 2

احتمالی خواهد اینکه اثرات سوء  نخواهد داشت یا الزم را اثر دارو سرعت تزریق یا در بطوریکه با کمی خطا

 .داشت

سرعت ،یک سیستم میکروپروسسوری دقت امروزه دستگاه های مختلفی ساخته شده اند که بااستفاده از

 اکثر پ سرنگ می باشد که درممتداولترین این دستگاه ها انواع پ .ازکندرا کنترل میوحجم تزریق انواع داروها 

 ها در دسترس کادر درمانی قرار دارند.بیمارستانبخش های ویژه 

یکی از روش های تجویز دارو روش تزریقی است.دراین روش داروی تزریق شده قابل برگشت پذیرنیست بنابراین 

 .]1[دارو ضروری است زریقت احتیاط درآماده سازی و دقت و

است. در مهمترین حالت عملکرد آن کاربر با تعیین های عملکردی متعدد دارای حالتدستگاه پمپ سرنگ 

تواند تزریق مورد نظر را انجام لیتر میدبی تزریقی بر حسب میلی لیتر بر ثانیه و یا حجم تزریق بر حسب میلی

 دهد.

صنعتی از دستگاه پمپ سرنگ است. طبق جستجوی نامه طراحی و ساخت یک نمونه نیمههدف از این پایان

های کشور بخصوص شهر زنجان های پر کاربرد در بیمارستانیکی از مدل SP-500 شده دستگاه میدانی انجام 
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است. بنابراین در این پروژه سعی شده است، دستگاه ساخته شده اکثر توابع عملکردی این دستگاه را داشته 

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

باشد ولی سعی شده است های بسیار باالست، قابل مقایسه با این دستگاه نمیکه مستلزم هزینه SP-500دستگاه 

 از لحاظ عملکرد قابل مقایسه باشد.

نامه ابتدا به شرح کلیاتی در مورد هدف، کاربرد و سازندگان مهم دستگاه پمپ سرنگ اول این پایانبخش در 

سازی در این پروژه که به عنوان نمونه صنعتی برای مشابهSP-500دوم دستگاه بخش پردازیم. سپس در می

ه ترتیب به شرح سوم و چهارم نیز ب هایبخششود. در انتخاب شده است، به صورت تفصیلی معرفی می

برای آن انتخاب شده  ZnuSP-01افزار طراحی شده برای نمونه ساخته شده که شماره مدل افزار و نرمسخت

 است، پرداخته شده است.
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 پمپ سرنگدستگاه اول: کلیاتی در مورد  بخش

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

 وسوزنسرنگ  1-1

 و باشد که سوزن به آن وصل می شود سرنگ ها دارای یک قسمت استوانه ای و یک انتهای کوچک می

 از سرنگ های پالستیکی یکبار هابیمارستان در بیشتر ی حرکت می کند.داخل این قسمت پیستون استوانه ا

به راحتی قابل کنترل است.سرنگ های شیشه ای  پیستون آنها مصرف استفاده می شود که ارزان قیمت بوده و

ام برای دارویی خاص دگرانترند و قبل از مصرف باید استریل شوند.سرنگ ها حجم های متفاوتی دارند که هر ک

 51، 21، 11شود، حجم چهار نوع سرنگ استاندارد که در کاربرد این پروژه به وفور استفاده میاستفاده می شوند.

سه  قسمت دارای هرسوزن باشد.برای انجام تزریق باید به سر سرنگ، سوزن وصل گردد. لیتر میمیلی 111و 

 BeVel و  تیاتنه که به قسمت  قبل متصل اس Shaft، که به سرنگ متصل است است قسمتی Hub :است

 .یانوک تیز سوزن

شیار مانند برای  دهانه ای باریک و تااست طوری طراحی شده و قسمت اریب نوک سوزن شیبدار است 

سوزن هایی که شیب نوک آنها کوتاه است برای تزریقات وریدی مناسب هستند)چون  سوزن ایجاد نماید.سر

 ترباریک تیزتر و ،که نوک آنها شیب بلندی داردسرسوزن هایی لی و شوند(نمی دردیواره عروق خونی مسدود

 .]1[گردنداستفاده میزیر جلدی  برای تزریق عضالنی یا وبوده 

 ؟پمپ سرنگ چیست 1-2
 

معموالً یک )محرک ، مکانیزم کنندهکنترلاجزای اصلی تشکیل دهنده دستگاه پمپ سرنگ شامل سرنگ، 

موتور است. یک پمپ، مایع را از طریق به جلو راندن  دهنده( و یکهمراه قطعه هلبه کننده پیچ هدایت

دنده را  کننده یا مکانیسم چرخها یک موتور، پیچ هدایتکند. در بیشتر پمپپیستون، از داخل سرنگ خارج می

ها از . سرعت موتور با توجه به نرخ تنظیمی جریان و اندازه سرنگ متغیر است. بیشتر پمپآورددرمی به حرکت 

 کنند.تورها برای انجام این کار استفاده میاستپر مو

لیتر بر ساعت، میلی اند که معموالً بر حسب میلیکالیبره شدهتزریقی جریان میزان ها بر اساس این دستگاه

گرم و یا توان آنها را بر اساس یکاهای جرم مانند میلیلیتر بر دقیقه یا سایر یکاها هستند؛ همچنین می

 .]1[تواند با وزن بیمار بر اساس کیلوگرم در ارتباط باشدریزی کرد که میهمیکروگرم نیز برنام
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 هدف 1-2-1

آریتمی و ها، مواد بیهوشی، داروهای ضدبیوتیکمانند آنتی یهای تزریق سرنگ برای تزریق مایعاتپمپ

در ها حجم معینی از مایع را با دقت زیاد و جریان ثابت کاربرد دارند. این دستگاهدرون رگ در شیمی درمانی 

 کنند.لیتر بر ساعت تزریق میمیلی 251تا  5/1حدود 

 

 اصول عملکرد 1-2-2
 

هشدارهای مربوطه، اعالم های خود و برای کاهش میزان خطای تزریق دستگاهپمپ سرنگ سازندگان 

رگذاری شده را توانند اندازه سرنگ باها مید. بیشتر دستگاهنکنتأیید میجهت استفاده را  های استانداردسرنگ

، موتور دستگاه را برای رسیدن به نرخ جریان خروجی مورد نظر، استاندارد بودنتشخیص دهند و در صورت 

گفته  1هوشمندهای مپپ گیرند،مورد استفاده قرار میکه امروزه  پمپ سرنگ  هایبیشتر دستگاهبه د. نکنکنترل

 شود، اخطار دهد.تواند به کاربران در مورد خطاهایی که باعث تزریق خارج از حد نرمال به بیمار میشود و میمی

ها هشدارهای مختلفی را در مورد وضعیت دستگاه و شرایط خطرناک برای بیمار، به کاربر اعالم پمپ

ن، خالی شدن محتویات سرنگ، جدا شدن ست تزریق و خطا کنند. این شرایط شامل انسداد در مسیر جریامی

 شوند.یا نوری آشکار می یکاولتراسونتوسط سنسورهای فشار، خطاهادر جریان تزریقی است. این 

 2 ااز میان یک سنسور آشکار ساز هو های هوشمند مجهز به آشکارساز حباب هوا، لوله تزریقدر پمپ

ها از یک بیشتر پمپ.گرددهوا، آالرم به صدا در آمده و جریان مایع متوقف میگذرد و به محض عبور حباب می

ریزی شده و مجموع حجم تزریق شده در مواقع قطع برق استفاده حافظه داخلی برای نگهداری تنظیمات برنامه

توانند اطالعات مختلفی شامل تنظیمات پمپ، هشدارهای اعالم شده، ایرادات سیستم، و تاریخ و کنند و میمی

نیز وجود  شبکهو یا  RS232بر آن درگاه انتقال اطالعات مانند زمان هر واقعه را ثبت و نگهداری کنند. عالوه 

استفاده شود. با این وجود برخی از و نمایش آنها در کامپیوتر تواند برای استخراج این اطالعات دارد که می

 ]1[سیم این اطالعات را منتقل کنند. توانند به صورت بیها میدستگاه

 

 

 

 

 

 

 ]1[استاندارد های یک پمپ سرنگویژگی 1-2-3

                                                           
1Smart Pumps 
2air-in-line 



5 
 

 به موارد زیر اشاره کرد: توانسرنگ نوعی میهای یک پمپ از جمله ویژگی

 از آن استفادهگی ساد 

  تشخیص نوع و اندازه سرنگ قابلیت 

  میلی لیتر در ساعت 511تا 1/1قابلیت تنظیم سرعت تزریق از 

  میلی لیتر 1111تا  1/1از قابل تنظیم محدوده حجم 

 بار یکتا  تزریق فشار قابل تنظیم 

  متعاقب مسدود شدن مسیر تزریققطع تزریق 

  میلی لیتر در ساعت  1511تا  سرعت باالتوانایی تزریق 

  اتمام تزریقآالرم هشدار دهنده دارا بودن 

  ت عسا 4ی قابل شارژ تا ربا استفاده از باطو توانایی عملکرد بدون برق 

 ایجاد شده قبلی با زمان و تاریخ هشدارها و خطاهایتوانایی نشان دادن 

  1آالرم هشدار دهنده و خبر کننده پرستاردارا بودن 

 پایین وزن 

  لیتر میلی 11- 21 – 31 – 51 - 61استاندارد از جمله کارکرد با سرنگ هایامکان 

مشخص را برای بیمار فراهم می کند.  و با سرعتدارو درزمان  ی ازاین دستگاه امکان تزریق حجم مشخص

 سومین پارامتر بطور خودکار توسط  ،تنظیم شده باشداز حجم، سرعت و زمان  دو پارامترروش است که اگر 

 تزریق را آغاز می کند.   تعیین شده برنامه ریزی و هایبراساس پارامترمحاسبه و پمپ سرنگ دستگاه

 برد پمپ سرنگرموارد کا 1-2-9
داروها کمتر رقیق می  ،آنها استفاده ازبااست،  لیتر بر ساعتمیلی  1/1از آنجاییکه دقت این دستگاه در حد

بسیار مضر برای بیمار حجم زیاد مایعات تزریق  است. چرا که در بسیاری از موارد مهمی مزیتاین خود وشوند 

تاثیر بسزایی  ،در حجم کم تزریق کرد ،به هم بخورد است و اگر بتوان داروهای بیمار را بدون آنکه دقت دستگاه

ها از CCUها وICU،عمل تاقا،های قلبیدر بخشبیشتر موضوع باعث شده است تا  در درمان خواهد داشت. این

 .سرنگ استفاده شود پمپ

 
                                                           
1Nursecall 



  

  

  

   :دانشجویان محترم

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