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                                                              :پيشگفتار 

  

  

  

  

ازدست دادن اعضاي بدن به علل مختلف و به اشكال گوناگون و دركنار آن يافتن و   

ساختن جايگزيني مناسب براي عضو قطع شده همواره يكي از دغدغه هاي پزشكان ونيز مهندسين 

  . پزشكي بوده است 

 ساير در اين ميان ، قطع اندام،  بويژه اندام تحتاني  ، بدليل احتمال آسيب بالقوه بيشتر از

اعضاء و نيز سهولت بازتواني در افراد مبتال در حد قابل قبول ، بيشتر مورد توجه بوده و باعنايت به 

  . افزايش روز افزون حوادث منجر به قطع اين اعضاء در جوامع بشري ، اهميت بيشتري نيز مي يابد

و در حد ارزان بودن  حداكثر كارايي بهمراه  حداقل عوارض، در ضمن سهولت كاربرد ،

امكان حفظ تناسب و زيبايي از خصوصيات مشتركي هستند كه در وهله اول هم از نگاه شخص 

آسيب ديده و هم از ديد درمانگر وي در زمان انتخاب پروتز مدنظر قرار مي گيرند و صد البته كه 

  . لزوماَ بايستي در موقع ساخت نيزاز ديدگاه مهندسي پزشكي مورد توجه قرار گيرند

و پروتز هردو در ) اندام با قيمانده ( وقع استفاده از پروتزهاي اندام تحتاني ، استامپ در م  

بهمين . معرض فشارهاي متقابل و بشدت متغير ناشي از وزن بدن بويژه در حين حركت مي باشند 

دليل كيفيت سوكت كه  واسطه استامپ و پروتز مي باشد ، نقش تعيين كننده اي در تعديل 

  . مين خصوصيات مورد نظر خواهد داشت عوارض و تا

در راستاي نيل به كيفيت برتر سوكت بويژه از نقطه نظر كاهش آسيب بر استامپ كه بي شك 

بهترين اصل در كاربرد پروتزهاست ، موضوع استفاده از يك اليه ديگر بنام سافت سوكت بعنوان 

 بهترين قسمت در كيفيت بهمين دليل. فصل مشترك بين سوكت و استامپ مطرح گرديده است 

اين نكته بخصوص با . مناسب يك پروتز اندام تحتاني ، وضعيت مطلوب سافت سوكت آن مي باشد 

توجه به امكان تغيير جزيي در فرآيند توليد بمنظور انطباق هرچه بيشتر سافت سوكت با 

  . د وضعيتهاي خاص يك استامپ ، اهميت طراحي ايده آل سافت سوكت را دوچندان مي ساز



  

اولين قدم در ساخت چنين سافت سوكتهايي ، انتخاب ماده اي مطلوب و دومين گام   

  . طراحي مناسب آن براساس اصول علمي تعريف شده در بيومتريال و بيومكانيك است

در اين كتاب كه به اراده پژوهشكده مهندسي وعلوم پزشكي جانبازان و با كوشش آقاي مهندس 

رديده است ، سعي شده تا با تكيه بر همين اصول ، دوگروه از سافت شاهين همايي گهر منتشر گ

سوكتهاي پليمري كه بيشترين استفاده را در پروتزهاي اندام تحتاني دارند مورد بررسي دقيق قرار 

اميد است اين تاليف به زبان فارسي كه در نوع خود كم نظير است ، مورد استفاده گروه . گيرند 

ماتي بهتر به افراد دچار قطع عضو و گروه مهندسي پزشكي براي ارائه توليد پزشكي براي ارائه خد

اتي مناسبتر در كشور قرار گيرد و متقابالَ راهبردي باشد براي هر دوگروه كه دين خود را تالشي 

  . مقدس بمنظور پرنمودن جاي خالي كتابهاي از اين دست ادا نمايند 

  

  

  دكتر حميد كشوري

  كده مهندسي پزشكيعضو هيئت علمي دانش

 دانشگاه صنعتي امير كبير



 

 III

                                               تقدير و تشكر

  

  

  

  

در اين تحقيق سعي شد از بهترين و كامل ترين منابع در جهت ارائه يك كار تحقيقاتي 

افراد دلسوز و  و راهنمايي از مشاوره ،در كنار بهره گيري از منابع موجود. قوي بهره گرفته شود

 كه مي بايست تشكر و سپاس انديشمندي نيز در پيمودن اين مسير و انجام اين پروژه استفاده شد

  . خودم را نسبت به تمامي آنان ابراز دارم

از افرادي كه در انجام اين تحقيق با اينجانب كمال همكاري را داشتند مي توانم به 

رياست محترم پژوهشكده مهندسي و علوم پزشكي ، اساتيدي چون آقايان دكتر محمدرضا سروش

، مدير محترم پژوهشي پژوهشكده، مهندس عقيل اسدي، مدير محترم  دكتر رضا امينيجانبازان،

                   بهدر نهايت  و ناظر محترم اين طرحدكتر حميد كشوري مركز ارتز و پروتز كوثر، 

وه پژوهشي تجهيزات پزشكي اشاره كنم كه بي شك آقاي مهندس مصطفي عالمي دبير محترم گر

 مكن پيمودن اين مسير و انجام سزاوارانه اين تحقيق را م،عدم همكاري اين بزرگواران با اينجانب

  .ساخت نمي

  

  

  سيد شاهين همائي گهر

  1383تابستان 

  





 ياستفاده در پروتزهاي اندام تحتانهاي االستومري و ژلي مورد  سافت سوكت

 ١

  مقدمه ) 1

  

  

مـروز  هـاي فنـي جديـد سـبب شـده تـا ا              در ساليان اخير بروز و عرضه ابداعات و نـوآوري         

در . تر توليـد شـوند      تر ، موثرتر و مناسب       خود بسيار راحت    هاي مصنوعي نسبت به انواع قديمي       اندام

هاي جالب توجهي در اين زمينه ايجـاد          توان ادعا نمود كه در آينده نزديك نيز نوآوري          اين راستا مي  

د دچار قطع عـضو     هاي افرا   نيازمندي: كنش سه فاكتور مهم        حاصل برهم  در حقيقت خواهند شد كه    

گـذاري    هاي حاصل شده در زمينه مهندسي و پزشـكي و همچنـين سـرمايه               ، پيشرفت )  ها 1آمپوته(

  .كافي در جهت حفظ سالمت افراد خواهند بود

آمپوتاسيون يا همان قطع عـضو يكـي از پيامـدهاي برخـي بيماريهـاي خـاص و حـوادث                    

با رونـد رو بـه گـسترش علـم و پيـشرفت      . ستگوناگون است كه از ديرباز با تاريخ بشر همراه بوده ا          

  .انـد   پيوسته انواع رو به تكاملي از ادوات پزشكي مـرتبط بـا ايـن عارضـه نيـز ارائـه گرديـده                     ، انسان

تـوان مـشاهده     بطوري كه با مطالعه تاريخچه ادوات كمكي مورد استفاده در زمينه آمپوتاسيون مـي             

 در ساخت سوكت از چـوب يـا چـرم     ،ي اندام تحتانيهاي اوليه پروتزها  نمود كه براي مثال در طرح     

 مواد جديـدتري بـراي جـايگزيني مـواد          ، شده است ولي با گذشت زمان و پيشرفت علم         استفاده مي 

هاي اليافي كه جـزو مـواد پيـشرفته محـسوب      بطوريكه امروزه از كامپوزيت. اند تر مطرح شده   قديمي

  .گردد هاي پروتزي استفاده مي شوند در ساخت سوكت مي

 ، در اين راستا با توجه به نياز افراد آمپوته به داشتن سـوكتي بـا نرمـي و تطبيـق بيـشتر                     

همواره  لزوم استفاده از يك بستر منعطف و نرم به عنوان فصل مشترك سـوكت سـخت و اسـتامپ          

در جهـت   هـا    هاي نرم يا سافت سوكت     ها تحت عنوان سوكت    اي از سوكت   وجود داشته تا اينكه گونه    

هـا    سافت سوكت  .توليد گرديدند جاد راحتي بيشتر بيمار و انتقال موثرتر بار ميان پروتز و استامپ             اي

آيـد بـا     هاي پروتز و استامپ به حساب مـي        نيز همانند نوع سخت خود كه رابطي ميان ساير قسمت         

اي از لحـاظ پارامترهـا مهندسـي و     گذشت زمان و مطرح شدن مواد جديدتر دچـار تحـوالت عمـده            

 طيـف متنـوعي از      ،اند بطوريكه با پيشرفت علم مهندسي پزشكي و ارائه مواد جديد             فيت گرديده كي

با توجه به اين گوناگوني قطعا برخورداري از يك ديـد           . توان يافت  ها را امروزه مي    انواع سافت سوكت  

ا در هـ  ترين نـوع آن  ها در راستاي انتخاب مناسب مناسب و شناخت كافي در مورد اين سافت سوكت 

در اين راسـتا  . آيد هاي عرضه شده ضرورتي انكارنشدني به نظر مي        ميان انواع گوناگون سافت سوكت    

                                                 
1

- Amputee 



 پژوهشكده مهندسي و علوم پزشكي جانبازان

 ٢

و با توجه به اين ضـرورت در ايـن تحقيـق سـعي گرديـد كـه انـواع گونـاگون ايـن ادوات از لحـاظ                            

  .پارامترهاي مختلف مهندسي و پزشكي مورد بررسي قرار گيرند

هـا در سـطح انـدام تحتـاني و            انـواع آمپوتاسـيون     ، تاسيوندر ابتداي بحث به عارضه آمپو     

 پرداختـه    ، گيرنـد  مشخصات انواع پروتزهاي اندام تحتاني كه در اين زمينه مورد اسـتفاده قـرار مـي               

  . خواهد شد

  

  آمپوتاسيون ) 2

. ترين اعمال جراحي است كـه بـشر بـه يـاد دارد           آمپوتاسيون يا همان قطع عضو از قديمي      

هاي عروقـي محيطـي ، صـدمات ، عفونـت ، تومورهـا و            يل بروز آمپوتاسيون ، بيماري    ترين دال   عمده

  .باشد هاي مادرزادي مي ناهنجاري

ترين دليل آمپوتاسيون اندام تحتاني در كشورهاي توسعه يافتـه ، اخـتالالت عروقـي                 اصلي

ن حال تا حدود يك     با اي . باشد كه در ميان اين اختالالت ، تصلب شرايين در درجه اول قرار دارد               مي

اين افراد معمـوال در دهـه       . گردند   ديابت دچار اين ضايعه مي     عارضهسوم اين قبيل بيماران به دليل       

تري نيز دارند كه توانـايي حركـت    ششم يا باالتر زندگي خود هستند و اغلب مشكالت جسمي اضافه       

  .سازد ها محدود مي را در آن

انند آمپوتاسيون در كشورهاي در حال توسـعه        اي م   ايعهضبرخالف كشورهاي اشاره شده ،      

هـاي مـرتبط بـا     ها به علت ترومـا و آسـيب   در اين كشورها اغلب آمپوتاسيون . شود  شديدتر ديده مي  

  . گيرد باشد وبيشتر دربالغين زير پنجاه سال صورت مي تصادفات، حوادث صنعتي ياجنگ مي

  .پذيرد اني صورت ميهاي تحتاني يا فوق آمپوتاسيون بنابه محل آن در اندام

  

 هاي اندام تحتاني انواع آمپوتاسيون) 3

شـود كـه     درصد از كل قطع عـضوها را شـامل مـي      85آمپوتاسيون در اندام تحتاني حدود      

در حالـت اول بـه آن آمپوتاسـيون يـك     . ممكن است در يك اندام يا دو اندام تحتاني صورت پـذيرد   

آمپوتاسيون همچنين در   . شود  اندام تحتاني گفته مي   طرفه و در حالت دوم به آن آمپوتاسيون دوبل          

  .شود سطح آمپوتاسيون بر اساس نظر جراح انتخاب مي. شود سطوح مختلف اندام تحتاني انجام مي

  :ترين سطوح آمپوتاسيون اندام تحتاني عبارتند از معمول

  :شامل (Foot)آمپوتاسيون در حد پنجه پا ) 1

  )كف پايي(هاي متاتارسال  قطع در سطح انگشتان و استخوان - 
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  در حد مفصل تارسومتاتارسال2آمپوتاسيون ليس فرانك -      

 هاي تارسال  در حد فاصل ميان استخوان3آمپوتاسيون چوپارت -      

 هاي تارسال  در حد استخوان4آمپوتاسيون پيروگوف -      

   در حد مچ پاآمپوتاسيون) 2

تـر از مفـصل زانـو و بـاالتر از      پايين: (Below Knee Amputation) زيرزانو آمپوتاسيون) 3

  مفصل مچ 

  در حد مفصل زانو :  (Knee Disarticulation)آمپوتاسيون روي زانو) 4

تـر از   باالتر از مفصل زانو و پـايين : (Above Knee Amputation)آمپوتاسيون باالي زانو) 5

  مفصل ران 

  تحتاني درحدمفصل راني  اندام قطع كامل(Hip Disarticulation):  5كانادين آمپوتاسيون) 6

 

 پروتزهاي اندام تحتاني ) 4

آمپوته براي بازيابي توانايي راه رفتن       افراد    ، پس از بروز آمپوتاسيون در سطح اندام تحتاني       

در كنـار انجـام فيزيـوتراپي و          ، پس از انجام عمل آمپوتاسيون    . و ايستادن خود به پروتزها نياز دارند      

ي روحي رواني بيمار ، اقدامات عملي براي ساخت پـاي مـصنوعي يـا همـان پروتـز انـدام                     ساز  آماده

  .شود تحتاني آغاز مي

هدف از ساخت پروتز اندام تحتاني در درجه نخست برقراري امكان مجدد راه رفتن بيمـار                

  :بايست شرايط زير را داشته باشد براي تامين اين هدف ، پروتز مي. باشد مي

  .را به نحو مناسبي به زمين انتقال دهدوزن بيمار ) 1

 .بر روي پاي بيمار به صورت مناسبي ثابت باشد و از تعليق مطلوبي برخوردار باشد) 2

 .بيمار با آن بتواند حتي االمكان با الگوي راه رفتن طبيعي حركت نمايد) 3

 .ظاهري مناسب داشته باشد) 4

 .از حداقل وزن برخوردار باشد) 5

بايـست از    قطعا تمامي اجزاء يك پروتز مدوالر اندام تحتـاني مـي           اهداف ،    جهت تامين اين  

  ،هاي مناسبي كه نهايتا تامين كننده خواص مـورد انتظـار يـك پروتـز انـدام تحتـاني باشـد                  ويژگي

  . مند باشند بهره

                                                 
2

- Lisfranc 
3

- Chopart 
4

- Pirogoff 
5

- Canadian 
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 ٤

يك پروتز اندام تحتاني بنا به سطح آمپوتاسيون از چنـدين جـزء مـدوالر تـشكيل                 در كل   

  :باشند از ترين اجزاء يك پروتز اندام تحتاني عبارت مي خصشا. شده است

  يك سوكت و سافت سوكت) 1

 سيستم واسط) 2

 پنجه مصنوعي) 3

 مفاصل ران و زانو) 4

 سيستم تعليق) 5

  وسايل جانبي مانند آداپتور چرخان) 6

 .توان مشاهده نمود  تصوير يك پروتز اندام تحتاني را مي1در شكل 

هـاي    پروتزهاي اندام تحتاني در دو دهه اخيـر پيـشرفت           ، لوم مهندسي با روند روبه رشد ع    

بطوريكه امروزه در تك تك اجزاء اشاره شده يك پروتز اندام تحتاني با تحوالت          شايان توجهي نموده    

 پروتزهـاي    برخي كاربردهـاي ويـژه هماننـد ورزش       مثال در مورد     براي   . قابل توجهي روبرو هستيم   

ه امكان حضور معلولين آمپوتـه را حتـي در ميـادين ورزش فـراهم نمـوده                 اند ك   خاصي طراحي شده  

هايي كه در زمينه طراحي وساخت پروتزهاي اندام تحتاني حاصـل             از جمله پيشرفت  ). 2شكل  (است

   ، مفاصل زانوي (Flex Foot)ي فلكس فوت  هاي پيشرفته توان به طراحي و ساخت پنجه شده مي

  

  
   اندام تحتاني ترانس تيبيال تصوير يك نوع پروتز-1شكل 
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 ٥

هاي االستومري يا ژلي و       ها يا همان سافت سوكت      پنوماتيك ، هيدروليك و هوشمند ، شل      

  .اشاره نمود(CAD CAM)  هاي قالبگيري كامپيوتري  سيستم

. باشـد  شك سوكت و متعلقـات آن مـي        بي،  ترين اجزاء يك پروتز اندام تحتاني        يكي از مهم  

از جملـه   . شـود  ترديد جز با طراحي صحيح سوكت آن پروتز ميسر نمي           بي كنترل مناسب يك پروتز   

 نوع و كيفيت فصل مشترك آن با استامپ يك فرد آمپوته             ، پارامترهاي مهم در طراحي يك سوكت     

. شـود  در اينجاست كه لزوم استفاده از يك بستر نرم و منعطف بيش از پيش جلوه گر مـي                 . باشد مي

  .پراهميت در ساختار يك پروتز اندام تحتاني بيشتر خواهيم پرداختدر ادامه بحث به اين جزء 

  

  سافت سوكت سوكت و ) 5

  م ــ از آنجاكه در تماس مستقيمتعلقات آندر ميان اجزاء يك پروتز اندام تحتاني سوكت و 

  
  هاي گوناگوني چون ميادين ورزش  مطرح شدن پروتزهاي جديد در عرصه-2شكل 

  

باشند و درحقيقت به صورت يك فصل مـشترك ميـان             مي) ن اندام باقيمانده  استامپ يا هما  (با بدن   

هاي يك پروتز اندام تحتاني به شمار         ترين بخش   كند ، از مهم     آناتومي بدن و اندام مصنوعي عمل مي      

  .آيد  مي

 اين امكان را     و در حقيقت   دهد  اتصال ميان اندام باقيمانده و پروتز را تشكيل مي          سوكت ، 

  .دهد كه بتواند وزن خودش را از طريق اندام مصنوعي به زمين انتقال دهد كننده مي به استفاده
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 ٦

توان دريافت از لحاظ بيومكانيكي سوكت نقش مهمي را در يـك پروتـز انـدام                 بنابراين مي 

 در  .كند و به همين خاطر طراحـي صـحيح آن از اهميـت بـااليي برخـوردار اسـت                   تحتاني بازي مي  

  .توان مشاهده نمود وع سوكت را مي  تصويري از يك ن3شكل

در طراحي صحيح يك سوكت بحث كيفيت فصل مشترك آن با استامپ و نحـوه انتقـال                  

 بدين منظـور لـزوم وجـود يـك مـاده             ، بارهاي وارده از جانب سوكت به استامپ بسيار اهميت دارد         

بـراي  سـوكت غالبـا     بـه همـين خـاطر        ،كنـد  واسط در نقش فصل مشترك اهميت خاصي پيدا مـي         

  . تر بودن از يك الينر يا سافت سوكت نيز برخورداراست راحت

  

  
   تصوير يك سوكت مورد استفاده در پروتز اندام تحتاني-3شكل 

  

بجز بحث افزايش راحتي استامپ داخل سوكت ، هدف ديگـري كـه از اسـتفاده از سـافت                   

وكت است كه اين امر بـه  شود مساله انطباق كامل و مناسب استامپ در داخل س  ها دنبال مي    سوكت

در حقيقت از آنجاكه راحتي فرد آمپوته و توانايي كنترل اندام      .شود  ها تامين مي    كمك سافت سوكت  

تامين بر روي استامپ بستگي دارد      ) سوكت(مصنوعي به طراحي صحيح و فيت شدن مناسب پروتز          

يـك پروتـز انـدام    ترين بخـش طراحـي    فصل مشترك ميان استامپ و پروتز مهم     مناسب در   كيفيت  

توان گفت هرچه ساير اجزاء يك پروتز اندام تحتـاني خـوب              به عبارتي مي  . شود  تحتاني محسوب مي  

باشند ، ولي سافت سوكت آن پروتز كيفيت مناسبي نداشته باشد ، كنتـرل و راحتـي خـوبي در آن                     

  .پروتز وجود نخواهد داشت
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 ٧

درمقابــل ضــربه ، ) تامپاســ( يــك ســافت ســوكت عــالوه بــر محافظــت انــدام باقيمانــده 

هـايي نظيـر ايـستادن و         بايست بتواند نيروهاي مرتبط با فعاليـت        خراشيدگي ،  فشار و اصطكاك مي      

، طراحي مناسب يك سافت سوكت در كنار طراحي دقيق سوكت بنابراين . حركت را نيز منتقل كند

سب و كنتـرل مـوثري بـراي        از اهميت بااليي برخوردار است تا انتقال بار رضايتبخش ، ثبات منا           نيز  

ها   هاي نرم اندام باقيمانده و تحمل موضعي آن         اين اهداف با ميزان انعطاف بافت     . حركت حاصل شود  

هاي نـرم     از آنجاكه بافت  . گردد  در برابر نيروهاي خارجي اعمالي بوسيله سوكت محدود و منحصر مي          

نه توزيـع بـار نـامطلوبي ممكـن اسـت           اندام باقيمانده براي تحمل بار به خوبي آماده نيستند ، هرگو          

 سـافت  طراحـي صـحيح   شـود    باز همانطور كـه ديـده مـي       بنابراين  . سبب درد و آسيب پوست گردد     

يك فراينـد حـساس و مهـم در طراحـي سـوكت        به عنوان راه حلي براي توزيع مناسب بار ،     سوكت

  . آيد پروتز اندام تحتاني به شمار مي

 در سافت سوكت براي يـك شـخص آمپوتـه بـسيار     احساس راحتيهمانطور كه اشاره شد   

بدين خاطر انتخاب يك ماده مناسب در ساخت سافت سوكت كه سـبب راحتـي بيـشتر                 . مهم است 

در ايـن زمينـه    .استامپ و كاهش نيروهاي فشاري و اصـطكاكي گـردد حـائز اهميـت بـااليي اسـت         

بكاررفتـه در سـاخت سـافت       بايست اين نكته را مورد توجه قرار داد كه جنس و مـاده                همچنين مي 

زايي بر روي استامپ باشد به طـوري كـه عنـوان شـده برخـي از                   سوكت عاري از هرگونه حساسيت    

ها به گروهي از مواد مشخص حساس هستند و در تماس با اين گروه مواد مستعد بـه جمـع        استامپ

مناسب براي ساخت بايست عنوان نمود انتخاب مواد  دركل مي. باشند شدن و تغييرات آناتوميكي مي   

اجزاء يك پروتز اندام تحتاني بايستي نه تنها بر اساس الزامات كاركردي آن جزء بلكه با درنظرگيري                 

 و قابليـت تعميـر و   نپارامترهايي مانند قيمت ماده ، قابليت ساخت و توليـد آن مـاده ، فـراهم بـود       

ها تا به امروز به كار        افت سوكت ترين موادي كه در ساخت س       از عمده . ترميم آسان آن ماده نيز باشد     

اشـاره  ) فـوم و ژل   (و پلـي يورتـان      ) رابـر و ژل   (ها ، ژل مينرالي ، سـيليكون          توان به فوم    اند مي   رفته

  .داشت

  

  ها سافت سوكت مزاياي استفاده از )6

ها را در يك پروتز انـدام تحتـاني در ايـن مـوارد               در كل امتيازات استفاده از سافت سوكت      

  :ردتوان برشم مي

  .گردند ها سبب محافظت عالي اندام در برابر اصطكاك مي سافت سوكت) 1

ها به خاطر ماهيت سـيالن دار مـواد سـازنده خـود سـبب توزيـع عـالي                    سافت سوكت ) 2

  .گردند فشارديناميك مي
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 ٨

تعليق يا همان نحوه قرارگيري سوكت روي اندام        (ها به تعليق مناسبي      با سافت سوكت  ) 3

  .ان دست يافتتو مي) باقيمانده

كننـد و از ايـن طريـق     ها شرايط بسيار نرمي را براي استامپ فـراهم مـي   سافت سوكت ) 4

  .راحتي فرد آمپوته را باخود همراه دارند

شـوند    ها سبب حداقل حركت پيستوني اسـتامپ در داخـل سـوكت مـي               سافت سوكت ) 5

و همچنين  ) باشد  كت مي حركت پيستوني نوعي حركت به سمت باال و پايين استامپ در داخل سو            (

كنـد    دور ميسافت سوكت نيروهاي برشي اعمالي را از پوست به سمت سطح خارجي          سافت سوكت 

  .يابد و بدين وسيله احتمال ايجاد هرگونه زخم و خراشيدگي به حداقل كاهش مي

ها منعطف و نرم هستند و شرايط گرم و نرمي را بـراي اسـتامپ              سافت سوكت ازآنجاكه  ) 6

كنند ، در حقيقت بـدون اينكـه از ميـزان انطبـاق و فيـت سـوكت بكاهنـد بـه تطبيـق و                  فراهم مي 

  .كنند سازگاري با تغييرات حجمي استامپ كمك مي

 ديگـر بـه ادواتـي ماننـد كمربنـدها ، نوارهـا و               ي مكـشي  ها  سافت سوكت با استفاده از    ) 7

تـر خواهـد    روتز بسيار مناسباسليوهاي نئوپرن براي تعليق پروتز نيازي نيست و بدين خاطر ظاهر پ          

  .بود

  

 ها انواع سافت سوكت) 7

 تاكنون متخصصين پروتز و محققان در سراسر جهان ابداعات ارزشـمندي را             1980از دهه   

هايي كـه بتواننـد بطـور بـسيار مـوثري             در زمينه طراحي و انتخاب مواد براي ساخت سافت سوكت         

تـوان بـه      از جمله ايـن ابـداعات مـي       . اند  ائه نموده اتصال ميان سوكت و استامپ را بهبود بخشند ، ار         

هـاي پروتـز انـدام        بكارگيري مواد االستومري سيليكوني و ساير مواد ژلي در ساخت سـافت سـوكت             

اي براي ايجاد يـك آسـتر داخلـي           امروزه االستومرهاي سيليكوني بطور گسترده    . تحتاني اشاره نمود  

در كنـار   . گيرنـد   افت سوكت مورد استفاده قرار مي     االستيك و نرم در داخل سوكت به عنوان يك س         

تر كـه عـالوه بـر     اين مواد االستومري ، در ساليان اخير محققين همچنين انواعي از مواد ژلي ضخيم       

  . اند كنند هم توليد نموده ايجاد نرمي ، توزيع مناسبي از فشار را نيز ارائه مي

پارامترهـايي چـون جـنس      .  قرار داد  توان مورد بررسي    ها را از چند منظر مي       سافت سوكت 

تمـام از  هـا   مختصات طراحـي بكاررفتـه در سـاختار آن   پليمر و خواص مختلف آن ، نحوه طراحي و       

بـا  . ها مورد توجه قـرار گيرنـد        توانند در بررسي و مقايسه انواع سافت سوكت         مواردي هستند كه مي   

اشاره هاي گوناگون     ها از جنبه    فت سوكت شود انواع سا    توجه به اين موارد ، در ادامه بحث ، سعي مي          

  . مورد مقايسه و بررسي قرار داده شوندشده

  



 ياستفاده در پروتزهاي اندام تحتانهاي االستومري و ژلي مورد  سافت سوكت

 ٩

 ها از لحاظ نوع ماده بكاررفته در ساخت آن ها انواع سافت سوكت) 8

     ®Surlynهاي از جنس  سافت سوكت) 1-8

هايي بوده است كه به منظـور   ترين نوع سافت سوكت اين نوع سافت سوكت يكي از قديمي   

با پيشرفت مهندسي و علم مواد و پيـدايش         . ق سوكت و استامپ مورد استفاده قرارگرفته است       تطبي

تر مانند يورتان و سيليكون ميزان تقاضا براي اين نوع سافت سوكت نيز كاهش                مواد پليمري مناسب  

  .يافت

Surlyn®        متااكريليك اسيد بوده كـه نـوعي مخلـوط          - در حقيقت يك نوع كوپليمر اتيلن 

موارد كاربرد عمـده ايـن پليمـر در ارتزهـاي     . آيد ها به حساب مي لي تين و متاليك اكريالت شفاف پ 

  .باشد هاي پروتزي نرم مي ها و جوراب هاي فوقاني و تحتاني ، ژاكت اندام

 اين ماده در دماهاي پايين از مقاومت به ضربه يا تافنس خوبي برخوردار اسـت ، در برابـر                   

گوناگون نيز مقاومت بااليي دارد از جمله خواص فيزيكي شاخص آن به            خراشيدگي ، مواد شيميايي     

  .توان اشاره نمود شفافيت باالي اين ماده پليمري مي

هاي   ها براي آمپوته     ، براي نخستين بار اين نوع سافت سوكت        1983در تاريخ دسامبر سال     

سوكت مكشي به همين در حقيقت اين سافت سوكت به عنوان جزيي از نوعي  . زير زانو عرضه شدند   

ها براي تطبيق بيشتر اسـتامپ بـا سـوكت مـورد اسـتفاده قـرار                  نام ، با يك ساختار نازك در جداره       

، فيت و تطبيق بـودن دقيـق اسـتامپ و سـوكت     ®Surlyn براي حفظ تعليق در سوكت . گرفت مي

  .بسيار اهميت داشت

  Surlyn®   است با اين حـال قـادر بـه     در مقاطع نازك بسيار منعطف و نرم    با وجود اينكه

بنابراين آتروفي اسـتامپ يـا      . باشد  جبران تغييرات رخ داده در حجم استامپ بيمار به هيچ وجه نمي           

تواند به قيمت كاهش ميزان تعليق يا نحـوه عملكـرد صـحيح پروتـز                 هرگونه افزايش يا افت وزن مي     

توانـد از دوام      رفتـه شـود مـي     به نحو مناسبي سـاخته و بـه كارگ          ®Surlynدر صورتيكه   . تمام شود 

بـا ايـن حـال ، بـه منظـور           . مناسبي براي كاربرد به عنوان سوكت نرم باالي زانو نيز برخوردار شـود            

بكارگيري در پروتزهاي زير زانو به موارد متعددي از افت دوام و پايـداري ايـن نـوع سـافت سـوكت                      

ي بـه پيـدايش تـرك و همچنـين          ها بايست   از ديگر مشكالت اين نوع سافت سوكت      . اشاره شده است  

هاي تكرار شونده موجود در حين        شود وجود تنش    گمان مي . ها در حين كاربرد اشاره نمود       پارگي آن 

پوشيدن و خارج كردن سافت سوكت و همچنين پديده خستگي ناشي از تحرك فرد آمپوتـه منجـر              

  . گردد ها مي به از كارافتادگي و معيوب شدگي اين سافت سوكت

تـري بـراي      هاي مناسب   ها معطوف به يافتن جايگزين      بروز اينگونه مشكالت تالش   به سبب   

  .مطرح شدند1986هاي سيليكوني درسال اين ماده پليمري گرديد ودر اين راستاسافت سوكت
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  .توان مشاهده نمود را مي  ®Surlyn تصوير سافت سوكت 4در شكل 

  

  هاي االستومري سيليكوني سافت سوكت) 8- 2

بروز نمود و منجر به ناكارآيي ®Surlyn هاي  ي كه درارتباط با سافت سوكتپس ازمشكالت

  ها درجهت يافتن جايگزين مناسبي براي  هاگرديد همانطور كه اشاره شد تالش نوع سافت سوكت اين

  

  

  
  ®Surlyn  سافت سوكت -4شكل 

  

  .اين نوع سافت سوكت افزايش يافت

هـاي    ها تحت عنوان سافت سـوكت       ت سوكت ها عرضه نوع جديدي از ساف       نتيجه اين تالش  

هاي ترانس فمورال و ترانس تيبيـال   ها در هر دو گروه آمپوته    سيليكوني بود كه امروزه استفاده از آن      

  .مرسوم است
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 ١١

  سيليكون يك ماده جايگزين) 1-2-8

موارد مصرف سيليكون در پزشكي و صنايع مرتبط با آن در طول ساليان متمادي رونـد رو        

در   6هم اكنون اين ماده در صنعت ساخت پروتـز بـصورت يـك مـاده پـدي                . داشته است به رشدي   

و همچنـين   (3S ICEROSS)ها ، به عنوان يك جزء تعليقي در سـوكت مكـشي سـيليكوني     سوكت

اين ماده در اشكال     .باشد  اي كه در ساخت پروتزهاي ترميمي زيبايي موردنظر است ، مطرح مي             ماده

زمانيكـه  .  سفت يا برعكس بسيار نرم ساخته شود7تواند در يك دورومتر و مي شود    متنوعي توليد مي  

كنـد بلكـه    شود ، نه تنها پدينگ و نرم سازي بسيار خـوبي ايجـاد مـي    سيليكون بسيار نرم توليد مي 

تواند اهميت بـااليي      اين نكته مي  . كند  همچنين از پوست در برابر اصطكاك و برش نيز محافظت مي          

ترين عامل تخريب پوست و بروز مشكالت پوستي به            اصطكاك شايد به نوعي مهم     داشته باشد چون  

  .آيد شمار مي

  

  هاي سيليكوني تاريخچه و مقدمه پيدايش سافت سوكت) 2-2-8

هـا را      نـوع جديـدي از سـوكت       8 محققي به نام اوسر كريستينـسون      1986در ماه مي سال     

اين سيستم اساس .  ابداع نمود   ICEROSS9تحت عنوان سوكت مكشي پوشيدني ايسلندي يا همان         

ايـن  . بر استفاده از يك سافت سوكت يا الينر سيليكوني نازك بـسيار نـرم و منعطـف اسـتوار اسـت           

سـافت  . شـود   سافت سوكت مخروطي شكل به داخل برگردانده شـده و روي اسـتامپ پوشـيده مـي                

  .تيبيال كاربرد داردهاي ترانس فمورال و ترانس  سوكت سيليكوني براي هر دو گروه آمپوته

  به اسليو سيليكوني به عنوان يك جزء تعليقي و نه يك الينر يـا                ICEROSS در سيستم     

هـا از جـنس    نوعا الينرها يا همان سـافت سـوكت  . شود آستر كه امروزه مصطلح شده است توجه مي  

بيمـار تعـديل    موادي نرم و منعطف هستند كه انتقال ضربه و نيروهاي برشي را از پروتـز بـه انـدام                    

، اسليو سيليكوني عالوه بر عملكرد مناسبي كه در اين زمينـه  ICEROSS بخشند اما در سيستم مي

سـافت  . نمايـد   كند به بهبود تعليق موردنياز سوكت از طريق مكش نيز كمـك بـسياري مـي                 ايفا مي 

 كند سبب ايجـاد يـك اتـصال چـسبنده بـه پوسـت       سوكت سيليكوني از طريق مكشي كه ايجاد مي  

  .كند گردد و بدين ترتيب با بافت هماهنگ حركت مي مي

، سيليكون در نقش يك عنصر تعليقي بـه نظـر جـايگزين مناسـبي     Surlyn در مقايسه با 

با اين حال   . كند  رسد چون در برابر تغييرات حجمي استامپ تطبيق پذيري بيشتري را فراهم مي              مي
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- Pad 
7

- Durometer 
8

- Ossur Kristinsson 
9

- ICEROSS : Icelandic Roll-On Suction Socket 
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هـا نيـز بـراي        اي نازك ، مانند جـوراب       ي جداره در اين مورد هم گاهي استفاده از يكسري ساختارها        

البته اين ضرورت بيـشتر در  . رسد تر با استامپ ضروري به نظر مي   پذيري كامل   نرمي بيشتر و تطبيق   

  هاي مخروطي پيش ساخته قابـل تطبيـق بـا تنـوع وسـيعي از اشـكال و انـدازه                     مورد سافت سوكت  

  .شود هاي گوناگون احساس مي استامپ

  .توان مشاهده نمود يري از يك سافت سوكت سيليكوني را مي تصو5در شكل 

  

  روش ساخت) 3-2-8

در . گيري تزريقي است    هاي سيليكوني ، روش قالب      هاي ساخت سافت سوكت     يكي از روش  

شود و پس از      اين روش مذاب پليمر موردنظر به داخل يك قالب  با طرح و شكل مشخص تزريق مي                

  .شود  ميسرد كردن ، محصول از قالب خارج

هـاي سـيليكوني و       گيري رزين   هاي سيليكوني از طريق قالب      گروه ديگري از سافت سوكت    

هـاي    در اين روش از اليـه .شوند  توليد مي10گذاري پارچه نايلوني و به روش اليه    تقويت با استفاده از     

خـت رزيـن    بـا پ . شـود  اي در داخل رزين استفاده مي     اي به عنوان تقويت كننده و بصورت اليه         پارچه

 .شود تقويت شده نهايتا پس از سردكردن محصول توليد مي

  

  
   سافت سوكت سيليكوني-5شكل 
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  هاي سيليكوني خواص ويژه سافت سوكت) 4-2-8

اي بـراي ايجـاد يـك         همانطور كه اشاره شد امروزه االستومرهاي سيليكوني بطور گـسترده         

ند يك حافظ منعطف ، راحت و نازك بـين          آستر داخلي االستيك و نرم كه در عين حال بتواند همان          

  . باشند تر سوكت مورد استفاده قرارگيرد ، مطرح مي هاي سفت پوست استامپ و بخش

 شـناخته   Polysiloxaneها كه با نام تجـاري         سيليكون مورد استفاده در اين سافت سوكت      

بـه عنـوان يـك      ايـن پليمـر     . شـود   شود ، نوعي ماده پليمري است كه بطور االستيك دفرمه مـي             مي

  . شود االستومر شناخته مي

شود ، دفرمه شده و سپس به شـكل اصـليش             زماني كه نيرويي به يك االستومر اعمال مي       

 سـبك در سـاختار مولكـولي        11االستومرها اين ويژگي را به سبب وجود اتصاالت عرضي        . گردد  برمي

يون كـه در حقيقـت واكنـشي        ايجاد اين اتصاالت عرضي طي فرايندي به نـام ولكانيزاسـ          . خود دارند 

معمـوال بـراي ايجـاد ايـن     . شـود  گيرد ، حاصل مـي  برگشت ناپذير است و در دماهاي باال صورت مي   

مدول االستيـسيته   . شود  اتصاالت از وجود برخي عناصر مانند سولفور نيز در طي فرايند استفاده مي            

هرچه تعداد اتـصاالت    . قيم دارد در اين قبيل پليمرها با ميزان و دانسيته اتصاالت عرضي نسبت مست           

  .گردد عرضي بيشتر، قابليت انبساط و كشيدگي االستومر كمتر مي

ايـن  . باشـد    درجه سانتي گراد بدون تغيير مي      120  تا    -60 بين    خواص اين نوع سيليكون   

عكس العملي در برابر پوست ندارد و حساسيت پوستي كه در           . باشد   بدون بو و مزه مي      نوع سيليكون 

كند مربوط به تماس پوست استامپ با ذرات موجود خارج شده از منافذ عـرق       ي موارد ايجاد مي   برخ

شوند ،    هاي رنگي است كه به سيليكون افزوده مي         خود فرد آمپوته يا در برخي موارد برخي پيگمنت        

كامل بهترين مزيت آن تماس     . باشد  اين نوع سيليكون سمي نبوده و در برابر نور مقاوم مي          . باشد  مي

باشد ، در واقع همان خاصيت نفوذپذيري آن است كه اجازه تبـادل عـرق بـا محـيط را                      با پوست مي  

نكته مهم اينجاست كه سيليكون نسبت به گـاز نفوذپـذير بـوده و نـسبت بـه مـايع       . سازد  فراهم مي 

حال اگر سافت سوكت سـيليكوني بـا پوسـت در تمـاس كامـل نباشـد ، در آن                    . باشد  نفوذناپذير مي 

پس مهمتـرين   . شود  شود و آنجا مشكالت پوستي ايجاد مي        اي كه تماس ندارد عرق جمع مي        نطقهم

توانـد از سـيليكون عبـور         باشد چون گاز مـي      سيليكون در تمام نقاط پوست مي     % 100نكته ، تماس    

  .توانند عبور كنند كند اما قطرات مايع عرق نمي

تـوان   ده در سافت سوكت ها را مـي  ساختار سيليكون درجه پزشكي مورد استفا  6در شكل   

  .مشاهده نمود
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  هاي مكشي سيليكوني عكس العمل بيماران در قبال سوكت) 5-2-8

،  هـاي مكـشي سـيليكوني انجـام شـده          در تحقيقات گوناگوني كه در زمينه سافت سوكت       

ه در  تحقيقي كـ   براي مثال در  . است  ها مورد كنكاش قرار گرفته     مزايا و معايب اينگونه سافت سوكت     

  ا در ـــه  و امتيازات اين نوع سوكتعايبم.  در اياالت متحده انجام شد1988 تا 1986هاي طي سال

  

  
   تصويري از ساختار سيليكون درجه پزشكي-6شكل 

  

  :موارد عنوان شده استاين 

 تــر خــود از جــنس هــاي ســيليكوني بــه نــسبت نــوع قــديمي  اگرچــه ســافت ســوكت-

Surlyn®   نـد بـا ايـن حـال        هد تغييرات حجمي استامپ نشان مي    در برابر   ا  تطبيق پذيري بيشتري ر

در اين بررسي كـه بـر روي        . نديستنقص ن  ها نيز در اين مورد كامل و بي        خود اين نوع سافت سوكت    

صورت گرفت برخـي بيمـاران   )  نفر زن15 نفر مرد و 30 نفر آمپوته باي لترال،  5(  بيمار آمپوته    45

شد پس از    لف كه تغييرات حجمي قابل توجهي را در استامپ سبب مي          به داليل مخت  ) تعداد اندكي (

به فيتينگ دوباره به كمك يك سافت سوكت جديد نيـاز           )  ماهه 13-12( يك پريود زماني مشخص   

  .داشتند

هـاي كلـه     ها در مورد اسـتامپ      مشكل ديگر عنوان شده در زمينه اين نوع سافت سوكت          -

  .ساخت  مشكل ميها م و راحت را با آن نرم بود كه ايجاد يك تعليق نر12قندي
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تمـامي بيمـاران بطـور       بـا ايـن حـال در ايـن تحقيـق             ،اشـاره شـده     رغم مشكالت     علي -

  .هاي سيليكوني فيت شدند و از پروتزهايشان رضايت كامل داشتند رضايتبخشي با سافت سوكت

نوان مزايـاي    بيماران در اظهارنظرهاي خود از تعليق محكم و افزايش دامنه حركتي به ع             -

  .كردند ها ياد مي شاخص اينگونه سافت سوكت

 همچنين اغلب بيماران از عـدم اسـتفاده از ادوات تعليقـي ماننـد كمربنـدها ، نوارهـاي                    -

لتالر و سوپرا كونديالر سوكت در اين قبيل پروتزهـا كـه باعـث               هاي سوپرا  تعليقي كاف و اكستنشن   

  .ضايت داشتندشد نيز اظهار ر ها مي محدوديت و خستگي آن

داد تعليق بهبود يافته همراه       دركل چيزي كه بيش از همه بيماران را تحت تاثير قرار مي            -

  .با افزايش دامنه حركتي و همچنين نبود المانهاي محدودكننده يا اتصال دهنده پروتز بود

آمد و همچنين ديده شـد كـه بـا بـه      مشكل حادي در اين پروتزها به شمار نمي    تعريق ،  -

پوست و كم شدن حركـت نوسـاني         /داقل رسيدن نيروهاي برشي در فصل مشترك سافت سوكت        ح

  .شد ي برخوردار ميتر ظاهر سالماز ، استامپ  سافت سوكت روي استامپ در طول حركت

پاتـل و  به نام قي  محق،انجام شد  1995سال در انگلستان  تحقيق ديگري كه در كشور      در  

.  نفر به اجرا گذاشتند    27 تحقيقي را با شركت       پروتز آيسروس ،   همكارانش بر روي ميزان سودمندي    

ال عـ  نفر كه همگي شـاغل و ف 17  شاملAگروه . ها به دو گروه تقسيم شد      جمعيت مورد مطالعه آن   

محققـان در پايـان   .  نفر كه همگي بيكار و از نظر اقتصادي غيرفعال بودنـد 10شامل B  گروه وبودند

كردنـد و     بعد از گرفتن آيسروس بهتر كار مـي        Aسيدند كه افراد گروه     اين تحقيقات به اين نتيجه ر     

هايي كـه از ايـن پروتـز         ها بهبود يافت و دركل راحتي و ظاهر استامپ آمپوته          سهولت حركت در آن   

     .بهبود يافت ،كردند  استفاده مي

،  نمحققي به نام گوپاالن و همكارانش در يك مركز توانبخشي در انگلـستا     1996در سال   

از سـافت    بي با تعليق كـاف بـا اسـتفاده         تي اي را بين پروتز آيسروس و پروتز پي        يك تحقيق مقايسه  

از   نفـر اسـتفاده    15،    نفري ايـن تحقيـق     69ي   از ميان جامعه  . اتيلني انجام دادند   سوكت فومي پلي  

 4،  ت پوستيها افزايش مشكال  نفر از آن  10پروتز آيسروس را در طول آزمايش كنار گذاشتند دليل          

  . بود) عدم تعادل(احساس ناامني نيز نفر تنگي و فشار سافت سوكت سيليكوني و يك نفر 

بـا اسـتفاده از پروتـز       : محققان به اين نتايج دسـت يافتنـد        ،با انجام اين تحقيق     در نهايت   

شـود امـا     خرابـي و شـكنندگي پوسـت كمتـر مـي           ،آيسروس و بكارگيري سافت سوكت سيليكوني       

، عوارض پوستي چون جـوش و تـاول         ) در مقايسه با نوع فومي    (مانند ميزان تعريق استامپ     عواملي  

مخـصوصا در انتهـاي     (براي بيماراني كـه اسـتامپ حـساسي دارنـد           . يابد در برخي موارد افزايش مي    

  . سيستم آيسروس احتماال ناموفق است)ديستال استامپ
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 تـاول و    ،يـن سيـستم ، تعريـق         نفر از مددجويان معتقـد بودنـد كـه مـشكل اصـلي ا              20 

از سيـستم آيـسروس ادامـه         كه همچنان بـه اسـتفاده      ي نفر 54در ميان   . باشد هاي پوستي مي   زخم

تري را براي پروتز آيـسروس نـسبت بـه          يشبندي كلي مددجويان امتيازات ب     ، در يك جمع    دادند مي

وتـز آيـسروس راحتـي      در ضمن محققـان متوجـه شـدند كـه پر          .  قائل بودند  بي با تعليق كاف    تي پي

  .كند ، فراهم مي اي را براي افرادي كه توانايي استفاده از اين پروتز را دارند العاده فوق

  

هاي سيليكوني قابـل فيـت       هايي كه با سافت سوكت      انواع استامپ  )6-2-8

  شدن هستند 

هـاي مكـشي     تواننـد از سـوكت     هـاي گونـاگون مـي      اي از بيماران با اسـتامپ      تنوع گسترده 

هـاي   هـاي سـفت و كوتـاه ، مخروطـي شـكل و همچنـين انـدام                 اسـتامپ . يكوني استفاده كنند  سيل

هـا   توانند با ايـن نـوع سـوكت        اي مي  مالحظه اي گوشتي تماما بدون بروز هرگونه مشكل قابل        استوانه

هـا را بتـوان بـا        هـا بـراي اينكـه آن       با اين وجود مي بايست در مورد برخي انواع استامپ         . فيت شوند 

هـا   از جمله اين نوع استامپ    . ت مكشي سيليكوني فيت نمود ، كمال احتياط و دقت را بكار برد            سوك

  :توان به موارد زير اشاره داشت مي

  )هاي نابالغ جديدا قطع شده استامپ( ثبات و كامال متغير حجم بيداراي هاي  استامپ -

  )و غيره، نوروما  Bony Overgrowth(هاي به شدت حساس و دردناك  استامپ -

  هاي داراي بافت زخمي قابل توجه  استامپ -

مشكالت احتمالي در پوشـيدن   به سبب ايجاد  ( زوايد ديستال اضافي     رايادهاي    استامپ -

  )سوكت مكشي

  .هاي مكشي نيستند  بيماراني كه به داليلي قادر به بكارگيري مكانيزم موجود در سوكت-

ينچ ديستال تا انتهاي استامپ و همين فاصله         ا 2حدود  در  يك فاصله   (هاي بلند    استامپ -

 اينچ ديستال تـا     11,5در كل فضايي حدود     . قوزك نياز است  / بصورت پروكسيمال تا مكانيزم پنجه      

  ). نياز استFlex footسوكت براي كل ساختار پنجه منعطف يا همان 

  .اند يت نشده نهايتا بيماراني كه هرگز با هيچيك از پروتزهاي مرسوم بطور رضايتبخشي ف-

  

  هاي مكشي سيليكوني امتيازات سافت سوكت) 7-2-8

  :توان به اين موارد اشاره داشت ها مي از امتيازات قابل توجه اين نوع سافت سوكت

اي را در نيروهاي برشي اعمالي به استامپ سـبب           ، كاهش قابل مالحظه    ها اينگونه سافت سوكت  ) 1

هـا همچنـين    اين سـافت سـوكت  .  را با خود به همراه داردشوند كه همين امر راحتي فرد آمپوته  مي



 ياستفاده در پروتزهاي اندام تحتانهاي االستومري و ژلي مورد  سافت سوكت

 ١٧

نيـز  شـوند   نيروهاي چرخشي روي استامپ را كه در نتيجه پيچش و ورود به داخل سوكت ايجاد مي  

  .دهند كاهش مي

، همچنـين دامنـه حركتـي نيـز افـزايش            ها ، تعليق بهبود يافتـه      با بكارگيري اين سافت سوكت    ) 2

  .يابد مي

هـاي   مكانيزم تعليق مكشي ديگر نيازي به المـان  وجود  ها ، بدليل     ين سافت سوكت  با بكارگيري ا  ) 3

لـتالر و    هاي سـوپرا   مانند كمربندها، نوارهاي تعليقي كاف و اكستنشن      ) سوكت( اتصال دهنده پروتز  

  .شود نيز وجود ندارد سوپرا كونديالر سوكت كه باعث محدوديت و خستگي بيماران مي

هاي االسـتومري ماننـد سـافت         بااليي كه ميان پوست و سافت سوكت       به سبب ضريب اصطكاك   ) 4

توانندحداقل  هامي خاطر سفتي فشاري كم،اين سافت سوكت  سيليكوني وجودداردوهمچنين به   سوكت

اين شرايط به حفظ تماس كلي وكامل       . نسبت به استامپ داشته باشند     جابجايي رادرحين راه رفتن،   

ايـن  . گردد مي و سبب كاهش كشش موضعي پوست و برش           كند ميسافت سوكت و استامپ كمك      

  .گردد شرايط دركل سبب راحتي بيشتر فرد استفاده كننده از اين نوع سافت سوكت مي

پوسـت و كـم شـدن حركـت      /به حداقل رسيدن نيروهاي برشي در فصل مشترك سافت سوكت      ) 5

  .گردد ستامپ ميتر ا سبب ظاهر سالم نوساني سافت سوكت روي استامپ در طول حركت ،

  .آيد ها به شمار نمي همچنين تعريق مشكل حادي در اين سافت سوكت) 6

  .هاي معمول با اين نوع سافت سوكت قابل فيت شدن هستند و نهايتا اينكه اغلب استامپ) 7

  

  هاي مكشي سيليكوني  معايب سافت سوكت)8-2-8

دارد كـه از آن جملـه بـه         معايب اندكي   درعين حال     و دركل اين سيتم مزاياي قابل توجه     

. باشـد  هاي قبلي نبوده و وقـت گيرتـر مـي          توان اشاره كرد كه به راحتي نمونه       نحوه پوشيدن آن مي   

مـسافت و  بعد از نظر را توانايي زيادي ) از سافت سوكت مكشي سيليكوني برخوردار(پروتز آيسروس   

تـوان از   راه آن به سـختي مـي  همچنين به هم . دهد مدت زمان راه رفتن در داخل يا خارج خانه نمي         

، استفاده از اين پروتـز تعريـق قابـل تـوجهي در              در سه هفته اول   . ديگر وسايل كمكي استفاده كرد    

  .يابد استامپ به همراه دارد اما بعد از آن كاهش مي

  

 هاي سيليكون ژلي سافت سوكت) 8- 3

 سيليكون ژلي هاي اند سافت سوكت ها كه امروزه مطرح شده نوع ديگري از سافت سوكت

اي كه ميان سيليكون  تفاوت عمده. گردند هاي ترانس تيبيال توليد مي  كه براي آمپوتههستند

هاي موجود  االستومري و سيليكون ژل وجود دارد در ميزان اتصاالت عرضي يا همان كراس لينك
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دت كراس  االستومرهاي سيليكوني به ش.باشد در ساختار و ميزان دربرگيري سيال در ساختار مي

 را (PDMS) 13متيل سيلوكسين دي لينك هستند و توانايي حفظ مقدار اندكي از مايع يا سيال پلي

سيلوكسين كراس لينك  هاي پلي صورت شبكه كه سيليكون ژل به مقدار اندكي به در حالي. دارند

ميايي  بطور شي(PDMS)از آنجاكه. برخوردار است PDMSبوده و در عوض به مقدار زيادي از مايع 

تواند از  ، اين سيال مي)دهد پيوند نمي(شود  دهد و به آن متصل نمي اي واكنش نمي با ساختار شبكه

   .ژل به بيرون تراوش كند و از آن خارج شود

مطلوب و كاهش اصطكاك  نرمي بااليي را به همراه توزيع فشار، اين نوع ژل استفاده از 

از مناطق پرفشار به سمت يا سيالن  تمايل به جريان از آنجاكه ژل. قابل مالحظه به همراه دارد

توان به توزيع مطلوبي از فشار  ميها  مناطق كم فشار داخل سافت سوكت دارد ، با اين سافت سوكت

  . دست يافت

با توجه به اينكه اگر ژل در معرض مستقيم پوست قرار داشته باشد به سبب ايجاد 

بايست حتما از يك پوشش  تواند منجر به آسيب گردد مي نيروهاي اصطكاكي ناشي از راه رفتن مي

كند و سبب انتقال قسمت عمده حركت از بين  اين پوشش پوست را محافظت مي. برخوردار باشد

       . گردد مي) سوكت(ژل و پوست به ميان پوشش ژل و پروتز 

واصي ها ، سيليكون ژل از خ در ميان تمامي مواد مورد استفاده در ساخت سافت سوكت

تواند يك امتياز براي اين ماده  تر به خواص بافت نرم برخوردار است كه همين امر مي نزديك

هاي استخواني  چنين خاصيتي به ويژه زماني كه از سافت سوكت براي استامپ. محسوب شود

شود  شود يا از آن برروي مناطق استخواني به مظور كاهش تمركز تنش بهره گرفته مي استفاده مي

  . كند يت بااليي پيدا مياهم

رود به خاطر دفرماسيون  براي يك استامپ گوشتي يا داراي بافت نرم اضافي انتظار مي

  .دهد ، ناپايداري بيشتري را در سافت سوكت داشته باشيم زيادي كه در ژل رخ مي

سيليكون ژل به خاطر نوع ساختار خاص خود در مقايسه با سيليكون االستومري از 

  . تري برخوردار است فتي فشاري ، برشي و كششي پايينصلبيت يا س

آيد تفاوت  ها به شمار مي از لحاظ ضريب اصطكاك كه پارامتر مهمي در سافت سوكت

  .توان قائل شد عمده اي را ميان اين دو گروه سيليكوني نمي

فاقد اين نوع  سيستم قفل شونده و برخوردار ازها نيز در دو مدل  اين سافت سوكت

ها به منظور جبران تغييرات حجمي  معموال همراه با اين سافت سوكت. شوند  توليد مي سيستم

  .شود هاي متداول نيز استفاده مي استامپ از جوراب

                                                 
13

- Polydimethylsiloxane (PDMS) 



 ياستفاده در پروتزهاي اندام تحتانهاي االستومري و ژلي مورد  سافت سوكت

 ١٩

 نيز براي كمك به جلوگيري از خشك شدن و Aloe Veraهايي مانند  ها و لوشن روغن

  .شود هاي ژلي استفاده مي آسيب ديدن پوست همراه با سافت سوكت

گـردد بـا ايـن حـال ايـن            اين نوع سافت سوكت نيز مانع خروج تعريق از سطح پوست مي           

  .گردد زياد مشكل ساز نيست مساله از آنجاكه اين سافت سوكت سبب تعريق بااليي نمي

در كل اين نوع سافت سوكت تركيب مناسبي از جذب ضربه ، راحتي و تعليق مناسب و 

   .تامپ را با خود به همراه داردهمچنين عدم ايجاد زخم بر روي سطح اس

  .توان مشاهده نمود  تصوير نوعي سافت سوكت سيليكون ژلي را مي7در شكل 

  

  ژلي   هاي يورتان سافت سوكت) 4-8

 كشف شد اما شروع بكارگيري آن در قالب ادوات 1930يورتان براي اولين بار در دهه  پلي

  هاي  يورتان در ساخت كاشت خ به بعد غالبا از پلياز اين تاري. گردد  برمي1970پزشكي به اوايل دهه 

  
   سافت سوكت سيليكون ژلي- 7شكل 

  

  . است بدني خنثي و همچنين در قالب ادوات تشخيصي و درماني استفاده شدهدرون 

يورتان براي بكارگيري آن در ساخت ادوات پزشكي مشكالتي وجود  در آغاز پيدايش پلي

هاي   ايجاد و گسترش حفره، ن به مواردي مانند هزينه توليد باالتوا ها مي داشت كه از جمله آن

هايي كه در  ولي با گذشت زمان و با پيشرفت. گازي و همچنين االستيسيته ناكافي اشاره داشت

يورتاني كامال  هاي جديد پلي توان در فرموالسيون زمينه علم مواد صورت گرفت ديگر امروزه مي

يورتان به  از ديگر مزاياي پلي.  عين حال زيست سازگار را توليد نموداالستيك با سختي پايين و در

 مقاومت ، وجود دورومتر متنوع ، االنگيشن باال ،خواص مكانيكي مناسب مانند استحكام كششي باال 

 ثبات هيدروليتيكي خوب و قابليت حفظ خواص االستومريك در دماي پايين ،به خراش عالي 
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 ٢٠

هاي فعال  تواند با استفاده از رنگ  پليمر همچنين اين ويژگي را دارد كه مياين. توان اشاره نمود مي

وجود چنين رنگي به خاطر .  رنگ شود، گردند كه بطور شيميايي در زنجيره يورتان تركيب مي

  .باشد هاي بدن مي ماهيت خاصي كه دارد فاقد هرگونه اثر ناسازگار بر روي بافت

هاي جديد  ده پليمري است كه در ساخت سافت سوكتيورتان در كنار سيليكون ديگر ما

هاي ترانس  ها غالبا بصورت كاستوم ميد براي آمپوته اين سافت سوكت. گيرد مورد استفاده قرار مي

   .شوند تيبيال ساخته مي

هاي سيليكون ژلي از طريق  يورتان ژلي نيز همانند سافت سوكتي ها سافت سوكت

  .گردند اطق كم فشار سبب توزيع فشار مطلوبي ميسيالن ژل از مناطق پرفشار به من

توان اشاره  ها مي ها به جذب ضربه باالي آن هاي شاخص اين سافت سوكت از ويژگي

يك  از به منظور ايجاد راحتي بيشتر همراه با جذب ضربه باالترها معموال  اين سافت سوكت. داشت

  .برخوردارندپوشش بافته 

ها توليد  دل داراي سيستم قفل شونده و فاقد اين سيستمها نيز در دو م اين سافت سوكت

ها به منظور جبران تغييرات حجمي استامپ از  معموال همراه با اين سافت سوكت. شوند مي

  .شود هاي متداول نيز استفاده مي جوراب

 نيز براي كمك به جلوگيري از خشك شدن و Aloe Veraهايي مانند  ها و لوشن روغن

  .شود هاي ژلي استفاده مي همراه با سافت سوكتآسيب ديدن پوست 

گـردد بـا ايـن حـال ايـن           اين نوع سافت سوكت نيز مانع خروج تعريق از سطح پوست مي           

  .گردد زياد مشكل ساز نيست مساله از آنجاكه اين سافت سوكت سبب تعريق بااليي نمي

الترين ضـريب   يورتـان بـا    ،هـا    در ميان تمامي مواد مورد استفاده در ساخت سافت سوكت         

امتياز يك ماده با ضريب اصطكاك باال مانند يورتان در اينست كه با چسبيدن به               . اصطكاك  را دارد   

اين قبيل مـواد    . كند هاي نرم كمك مي    پوست به كاهش مناطق تمركز تنش برشي موضعي در بافت         

ف پوست كـه  هاي چسبيده به سافت سوكت يا مناطق ضعي   رود كه در حفظ سالمتي بافت      انتظار مي 

  .نقش مهمي را ايفا كنند ،مركز تنش باال بسيار مستعد تخريب هستند تبه خاطر 

در كل اين نوع سافت سوكت تركيب مناسبي از توزيع فشار مطلوب و جذب ضربه باال كه 

 .كند براي فيت مطلوب يك سوكت بسيار مهم هستند و همچنين راحتي زياد فرد آمپوته را ارائه مي

آن از راحت  به پوشيدن و خارج كردن سافت سوكت اين هاي مناسب ويژگييگر از دهمچنين 

  .شود كه همين سبب سهولت استفاده از آن ميتوان اشاره كرد  مياستامپ 

  .توان مشاهده نمود  تصوير نوعي سافت سوكت يورتان ژلي را مي8در شكل 
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 ٢١

  )متخلخل(هاي فومي  سافت سوكت) 8- 5

روند مواد پالستيكي  هاي مصنوعي به كار مي ساخت اندامعمده موادي كه امروزه در 

هاي  هاي مصنوعي در درجه اول دغدغه ويژگي غالبا توليدكنندگان اندام. باشند غيرمتخلخل مي

، سازگاري و راحتي پروتز  در هنگام  ساختاري و كاركردي پروتزها را دارند در حاليكه تطبيق

  .ده از اين پروتزها از اهميت بسيار باالتري برخوردار استبراي افراد استفاده كنن از آن استفاده

  

  
   سافت سوكت يورتان ژلي-8شكل

  

 بـوي بـدن از      رشاتـ نا تعريق استامپ و     ، ها سافت سوكت ها و    يكي از مشكالت حاد سوكت    

نمود بيشتري پيـدا     ،هاست كه اين مشكل به ويژه در طول فصل تابستان و در دما و رطوبت باال                  آن

گيـري از مـواد متخلخـل        يكي از راهكارهايي كه در زمينه رفع اين مشكل وجود دارد بهـره            . كند مي

انـد   هايي كه براي اين كاربرد مطـرح شـده         از جمله فوم  . باشد ها مي  در ساخت سافت سوكت   ) ها فوم(

  .اتيلني و پلي يورتاني اشاره نمود هاي پلي توان به فوم مي
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 ٢٢

  (Pelite)اتيلني   سافت سوكت فومي پلي -

از جمله مـواد متخلخلـي اسـت         )هاي بسته  تخلخل(اتيلني با ساختار سلوالر بسته       فوم پلي 

بـراي  غالبـا    (Pelite) سافت سوكت     اين نوع  .ها مورد استفاده بوده است     سافت سوكت كه در ساخت    

  . هاي ترانس تيبيال كاربرد دارد آمپوته

توليد شـود صـلبيت و سـفتي آن         )  باز تخلخل( اين ماده اگر به شكل فوم سلوالر يكپارچه       

  .گردد و مستعد تخريب مي) خواص خزشي ضعيف(  كاهش يافته

Pelite توان آن را بـر روي گـچ     دهي مي  است بدين معنا كه از طريق حرارت 14 ترموفرميبل

  .گيري به شكل دلخواه و مشابه شكل اصلي استامپ توليد نمود قالب

دهند كه همـين     اصطكاك سوكت را افزايش مي     ضريب Peliteهاي از جنس     سافت سوكت 

  . بخشد امر تعليق و كنترل چرخشي سوكت را بهبود مي

ها تعريـق بيـشتري را سـبب         در مقايسه با سافت سوكت سيليكوني اين نوع سافت سوكت         

. محل مي گردد   درعين حال نفوذپذيري بسيار خوب اين ماده سبب عدم تجمع عرق در            وليشوند مي

هاي سيليكوني راحتـي بيـشتري را بـراي اسـتامپ و             به نسبت سافت سوكت   وكت  اين نوع سافت س   

هـاي   بيمار به همراه دارند و همچنين از لحاظ پوشيدن و خارج كردن سوكت ، اين سـافت سـوكت                   

  .ها نياز است تر هستند و زمان كمتري براي پوشيدن و خارج كردن آن فومي بسيار راحت

، به نسبت سـيليكون االسـتومري        بسته) متخلخل(والرهاي داراي ساختار سل    ، فوم  در كل 

كنند كه همـين امـر همـانطور كـه پيـشتر اشـاره شـد سـبب                   ضريب اصطكاك باالتري را ايجاد مي     

  .دگرد چسبيدن سافت سوكت به پوست و كاهش تمركز تنش موضعي در بافت نرم مي

بـازار عرضـه شـده    هاي فومي يعني فوم پلي يورتاني كه اخيرا بـه             نوع ديگر سافت سوكت   

  . اتيلني تحت حرارت قرار بگيرد تواند همانند نوع پلي نيز اين ويژگي را دارد كه مي است ،

هاي مختلـف و در سـه شـكل منعطـف و نـرم ، نيمـه                يورتاني در دانسيته    هاي پلي   كال فوم 

غالبـا  يورتاني نرم و منعطف براي ايجاد يك بـستر نـرم              هاي پلي   فوم. شوند  سخت و سخت توليد مي    

ها ساختار سلوالر بازي دارند به همين سبب از خواص مكـانيكي ضـعيفي                اين نوع فوم  . روند  بكار مي 

هاي پلي يورتاني نيز به عنوان يك ماده جـاذب انـرژي در سـاخت                 نوع نيمه سخت فوم   .  برخوردارند

 نـوع سـخت   در حاليكـه . گيرد ها مورد استفاده قرار مي ها و همچنين سافت سوكت    پدها و آرم رست   

يورتاني معموال در صنايع اتومبيل سازي ، در ساخت اسباب و اثاثيه منزل و موارد ديگر                  هاي پلي   فوم

  .كاربرد دارند

  .توان مشاهده نمود  فوم را ميساختار متخلخل يك تصويري از 9در شكل 
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- Thermoformable 
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 ٢٣

  هاي از جنس ژل مينرالي سافت سوكت) 6-8

 سـافت   بـا اسـتفاده از ايـن      .  سـاخته شـد    1996براي اولين بار در سال      سافت سوكت   اين  

   پايه  ، اندام و پوست استامپ در يك اليه سازگار با پوست از جنس يك نوع ژل سوكت منحصربفرد

  

  
   ساختار يك فوم-9شكل

  

به همان صـورتي كـه آب        اين روغن مينرالي درجه پزشكي ،     . گيرد ميقرار مينرال   -روغن  

كند با اين تفـاوت كـه        هاي موجود در زمينه ژلي را پر مي        لكند حفرات و تخلخ    يك اسفنج را پر مي    

تواند به آساني از ژل خارج شود بلكه زماني كه در تماس بـا سـطحي                 روغن مينرالي همانند آب نمي    

وجـود همـين روغـن      . كنـد  گيرد به آرامي از داخل آن به بيرون نفوذ مـي           مانند پوست بدن قرار مي    

 ي در اليـه . سـازد   كامال مرتفـع مـي  سافت سوكتا درهنگام پوشيدن مينرالي نياز به پودر يا لوشن ر 

چـسبد و پوسـت را در مقابـل خراشـيدگي و آسـيب       ، ژل به آرامي و ماليمت به پوست مـي   سطحي

اين ژل بـا يـك اليـه        . گردد كند و در عين حال سبب راحتي بسيار زياد پوست نيز مي            محافظت مي 

 بـه افـزايش عمـر       هنندكتقويت  بافت  وشانده شده كه همين     پ Spandexبافته محكم و با دوام مانند       

كند و در عين حال پوشيدن و قراردادن آن را درون سـوكت نيـز                كمك به سزايي مي   سافت سوكت   

  .سازد آسان و راحت مي

هايي كه بر روي تعـداد قابـل تـوجهي فـرد             اين ماده يعني همان ژل مينرالي طبق بررسي       

   .شود  هيچگونه واكنش ناسازگاري را با اندام باقيمانده سبب نميصورت گرفته)  بيمار63(آمپوته 

  .توان مشاهده نمود  تصويري از يك سافت سوكت از جنس ژل مينرالي را مي10در شكل 
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 ٢٤

  )خواص مهندسي( ها از لحاظ جنس مقايسه انواع سافت سوكت) 9

ت سـافت    در سـاخ    سه مـاده رايجـي كـه امـروزه بطـور گـسترده             ،همانطور كه اشاره شد     

همـان ژل  (، سيليكون و نوعي االسـتومر ترموپالسـتيك        يورتان: روند عبارتند از   ها به كار مي    سوكت

در ادامه خواص گوناگون فيزيكي و مكانيكي پليمرهاي شاخص مورد استفاده در سـاخت              ).  مينرالي

  :، ارزيابي و مقايسه قرار خواهيم داد ها را مورد بررسي سافت سوكت

  

  ا صلبيتسفتي ي) 1-9

ها و تحقيقات متعددي كه در زمينه تعيين خواص مواد مورد استفاده در ساخت                با بررسي 

  : ها صورت گرفته اين نتايج در مورد سفتي بدست آمده است سافت سوكت

  

  
  اي  يك نوع سافت سوكت از جنس ژل مينرالي با يك پوشش پارچه-10شكل 

  

 ، سفتي فشاري ميـانگين سـيليكون در   N/mm537  برابر15سفتي فشاري ميانگين يورتان

االسـتومري و   يعني انـواع  ها دو نوع فرموالسيون متفاوت و شاخص بكارگرفته شده در سافت سوكت    

 االستومر در مورد سفتي فشاري ميانگين و   :N/mm9317B و:N/mm442 16A  برابر به ترتيب ژلي
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- Urethane (Custom liner, TEC Interface Systems, Waite Park, MN) 
16

- Silicon A (Iceross Comfort, Ossur Prosthetic Orthotics, 110 Reykjavik, Iceland) 
17

- Silicon B (Easy Liner, Alps South Corporation St. Petersburg, FL) 
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 ٢٥

ي ميـانگين عـضله انـسان برابـر         ، در حاليكه سفتي فـشار      است   N/mm 220 18 برابر   ترموپالستيك

N/mm 394باشد  مي.  

در ميان خواص گوناگون مـورد نيـاز بـراي يـك مـاده مـورد اسـتفاده در سـاخت سـافت                       

اول اينكه سـفتي در طراحـي سـوكت و          . ها، سفتي يا صلبيت به دو دليل عمده اهميت دارد          سوكت

نس يورتان يا يك اليـه   يك سافت سوكت سفت از ج     . تطبيق يا فيت سافت سوكت بسيار مهم است       

، سبب ناراحتي شـديد بيمـار يـا آسـيب بـه سـافت                 زمانيكه بطور نامناسبي فيت شود     Aسيليكون  

را موضعي و متمركز      افزايش سفتي ماده نيروهاي اعمالي در طول استفاده از پروتز          .گردد سوكت مي 

دليل . دهد ميايش   وهم دربافت به شدت افز     سافت سوكت كندوبدين خاطر ميزان تنش را هم در       مي

تري را در بيمار بـه همـراه خواهـد           تر پاسخ سريع   ، يك ماده سفت    دوم اينكه در تمامي شرايط برابر     

  . تر باشد تواند بسيار مناسب داشت و اين نوع سافت سوكت براي بيماران فعال مانند ورزشكاران مي

ن سـفتي   شـود بيـشتر منظـور همـا        كه از سفتي در يك سافت سوكت صـحبت مـي           زماني

، سفتي در سـاير جهـات ماننـد سـفتي برشـي و سـفتي                 اما بسته به جهت اعمال بار     . فشاري است 

  .كنند كششي نيز تا حدودي اهميت پيدا مي

تر استامپ   بكارگيري يك ماده با سفتي برشي پايين در سافت سوكت امكان حركت آزادانه            

استفاده از يك ماده با سـفتي برشـي         دهد، در حاليكه با      را در حين تحمل وزن در داخل سوكت مي        

  .شود باال اين امكان فراهم نمي

 هـاي گوشـتي يـا       هاي با سفتي برشي باال بـراي اسـتامپ         رود كه سافت سوكت     انتظار مي 

هاي بـا سـفتي برشـي پـايين          تر باشند و برعكس سافت سوكت      برخوردار از بافت نرم اضافي مناسب     

، در مـورد سـفتي       همانند سـفتي فـشاري    . باشندداشته   يبهترشرايط  هاي استخواني    براي استامپ 

تري دارد كه اين امر بـه تفـاوت          برشي نيز سيليكون ژل به نسبت سيليكون االستومري سفتي پايين         

  .دراين ميان يورتان ازسفتي برشي متوسطي برخورداراست. گردد ساختاري اين دوبرمي

يـك مـاده بـا      . كنـد  يت پيدا مي  ها از لحاظ تعليق اهم     در سافت سوكت  نيز  سفتي كششي   

 سازد و به ايـن خـاطر مـانع          سفتي كششي باال به اين سبب كه ضريب اصطكاك بااليي را فراهم مي            

گردد تعليق بسيار مناسـبي را فـراهم    لغزش و حركت نسبي سافت سوكت و استامپ بر روي هم مي 

ت پيـستوني اسـتامپ      حرك اعث افزايش سفتي برشي پايين ب    برعكس يك سافت سوكت با    . سازد مي

، در مورد سفتي كشـشي       هاي برشي و فشاري    همانند سفتي . دگرد  در سوكت در حين راه رفتن مي      

، سـفتي كشـشي      ها نشان داده كه سيليكون ژل  در مقايـسه بـا سـيليكون االسـتومري                نيز بررسي 

  .تري دارد پايين
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- Thermoplastic elastomer (Alpha Cushion Liner, Ohio Willow Wood Company, 
Mount Sterling, OH) 
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  ميزان جذب انرژي) 9- 2

ه تعيين خواص مواد پليمري مورد استفاده در        ها و تحقيقات متعددي كه در زمين       با بررسي 

  : ها صورت گرفته اين نتايج در مورد ميزان جذب انرژي بدست آمده است ساخت سافت سوكت

 ، ميزان جذب انرژي ميانگين سـيليكون در  70 % ميزان جذب انرژي ميانگين يورتان برابر

االسـتومري و    يعني انواع    ت ها دو نوع فرموالسيون متفاوت و شاخص بكارگرفته شده در سافت سوك          

 االســتومر  در مــورد ميــزان جــذب انــرژي ميــانگين و:B 41% و:A 75%  برابــر بــه ترتيــب ژلــي

  .باشد  مي90%، در حاليكه ميانگين جذب انرژي عضله انسان برابر  است 56%ترموپالستيك 

. ود دارد ، دو نكته مهم در ارتباط با درصد انـرژي جـذب شـده وجـ                از ديدگاه انتخاب مواد   

كت واز سـافت سـ   ه ، آمپوتـه در حـين اسـتفاد    اولين نكته اينست كه با افزايش ميزان جذب انـرژي      

براي مثال در تمامي    . بايست انجام دهد و انرژي بيشتري مصرف كند         كار بيشتري مي   زهمراه با پروت  

بيشتري مصرف ، يك دونده با استفاده از يك سافت سوكت با جذب انرژي باال انرژي     شرايط يكسان 

، تنها كسر انـدكي      اين درحاليست كه انرژي پخش شده بوسيله ماده سازنده سافت سوكت          . كند مي

  . شود از كل انرژي مصرف شده در طول حركت را شامل مي

اي وارد شده به  ، ميزان نيروي ضربه ، هرچه ميزان جذب انرژي باالتر باشد     نكته دوم اينكه  

  .  بنابراين راحتي بيشتري را براي آمپوته به همراه خواهد داشتآمپوته كمتر خواهد بود وعضو

 

  ميزان دفرماسيون پسماند تحت بار معين) 9- 3

پـارامتر يـا ويژگـي مهـم ديگـري كـه        هـا ،  در مواد مورد استفاده در ساخت سافت سوكت 

 ، ميزان دفرماسـيون يـا كـرنش پـسماند تحـت اعمـال بـار معـين                  بايست مورد توجه قرار گيرد     مي

باشد ، سافت سوكت از مختـصات        هرچه دفرماسيون پسماند و نسبت كرنش پسماند كمتر       . باشد مي

،  هـا  در ميان مواد گوناگون بررسي شده در ساخت سافت سـوكت          . بهتر و مناسبتري برخوردار است    

باشـند در    كمترين مقادير نسبت دفرماسيون پسماند را دارا مي      14 %يورتان با و   12% با   Bسيليكون  

هـاي دفرماسـيون يـا        باالترين نـسبت   37%  با Aو سيليكون    20%حاليكه االستومر ترموپالستيك با     

  .كرنش پسماند را دارند

گيـري شـده در زمـاني        انـدازه  همچنين ميزان كاهش ضخامت مواد يا همان نازك شدگي        

،  ميليمتر A 43/0، سيليكون    ميليمتر 23/0يورتان  :  از است ثانيه پس از باربرداري عبارت       8حدود  

 عضله  درحاليكه اين كيفيت براي   ميليمتر   66/0، االستومر ترموپالستيك     ميليمترB 47/0سيليكون  

  . باشد  ميميليمتر09/1انسان طبيعي 



 ياستفاده در پروتزهاي اندام تحتانهاي االستومري و ژلي مورد  سافت سوكت

 ٢٧

يورتان كمترين مقدار نازك شدگي يا همان فرسـودگي را بـه             شود ،  همانطور كه ديده مي   

 مقدار نازك شدگي ايـن مـاده پليمـري كمتـر از       شود  بطوريكه ديده مي   .سبب اعمال بار مداوم دارد    

  . باشد نيمي از مقدار نازك شدگي ميانگين هر ماده ديگري با ضخامت مشابه مي

  

  جذب ضربه توسط ماده )4-9

،   بر روي ضخامت يكساني از موادN 45/4با انجام تست ضربه به صورت انداختن يك وزنه 

  : در هريك از مواد بدست آمده استاي  اين نتايج در مورد ميزان نيروهاي ضربه

ــوع  در، N257  يورتــان برابــردر اي ميــانگين  ميــزان نيــروي ضــربه  ســيليكون در دو ن

 ):N257B و:N 463 A( برابر با ها فرموالسيون متفاوت و شاخص بكارگرفته شده در سافت سوكت

اي در عـضله    به ميـانگين نيـروي ضـر      درحاليكـه  ، تعيين شـد     N 309االستومر ترموپالستيك   در   و

  اي برابر با اي ميانگين بدون حضور هرگونه ماده  ميزان نيروي ضربههمچنين. دوب N185 انسان برابر

N 820  محاسبه شد.  

هرچـه ميـزان نيـروي        استفاده از سافت سـوكت     در هنگام ،   همانطور كه پيشتر اشاره شد    

  .داشتاحتي بيشتري خواهد ردر آن احساس اي واردشده به آمپوته كمتر باشد ، آمپوته  ضربه

  

  مقايسه و ارزيابي مواد  )9- 5

بايست  گيرد مي  اي كه براي ساخت يك سافت سوكت مورد توجه قرار مي           ترين ماده  آل ايده

، در برابر ضربه از اسـتامپ محافظـت      را درحين كاربرد فراهم كند    ) سفتي باال ( بتواند پاسخ مناسبي  

يـك ويژگـي مطلـوب چنـين        . ر طول استفاده داشته باشـد      و حداقل تغييرات را در ضخامت د        كند

  .تواند اين باشد كه از خواص مكانيكي مشابهي با بافت طبيعي بدن برخوردار باشد اي مي ماده

 كـه از    B  در مقايسه با سـيليكون     N/mm 537يورتان با باالترين سفتي متوسط در حدود        

تـري را ارائـه    ل و پاسـخ مناسـب  ، عكـس العمـ   برخوردار اسـت  N/mm93 سفتي متوسطي معادل 

تر است چون در بسياري از  تر باشد مناسب اين مطلب بدان معنا نيست كه هرچه ماده سفت. كند مي

بـه طـرز جالـب تـوجهي        . شود اي تمام مي   موارد اين افزايش سفتي به قيمت افزايش نيروهاي ضربه        

و كمتـرين مقـدار نيروهـاي       ) خبـراي بهتـرين پاسـ     ( يورتان تركيب منحصربفردي از باالترين سفتي     

  .دهد را نشان مي) براي بهترين محافظت از استامپ(اي  ضربه

چيزي در حدود دو برابـر       N/mm 469، با سفتي متوسط      Aسيليكون،   دومين ماده سفت  

 تـوان گفـت ،   مـي . اي نيز مقاومت كمـي دارد  كرنش پسماند يورتان را دارد و در برابر نيروهاي ضربه   

تر است با اين حال به بهترين نحو با پاسـخ سـفتي عـضله انـسان                  مي از عضله سفت   يورتان گرچه ك  
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، يورتـان كمتـرين كـرنش پـسماند          همچنين ، برپايه نتايج بدست آمـده      . نزديكي و هماهنگي دارد   

  . ساير مواد كمتر استبراي متوسط را دارد كه حدود نيمي از كمترين مقدار 

هاي صورت گرفته     ديده شد، بر پايه نتايج تست      دركل همانطور كه در قسمت هاي پيشين      

 توان ادعـا نمـود كـه        ها مي  ترين مواد پليمري مورد استفاده در ساخت سافت سوكت         بر روي شاخص  

،  )به خـاطر ارائـه بـاالترين ميـزان سـفتي          (يورتان از آنجاكه تركيب منحصربفردي از بهترين پاسخ         

و كمترين ميزان نازك شـدگي      ) اي ن نيروهاي ضربه  به خاطر انتقال كمترين ميزا    (بهترين محافظت   

،  را بــه همــراه دارد) بــه خــاطر كمتــرين دفرماســيون پــسماند پــس از بــاربرداري(يــا فرســودگي 

با اين حال سفتي باالي . باشد ها مي ترين ماده پليمري براي استفاده در ساخت سافت سوكت مناسب

از يـك سـافت سـوكت     ه مناسـب بـا اسـتفاد   اين ماده ممكن است مانع يك فيت و تطبيق خـوب و    

  . يورتاني گردد

  

مشخصات  ارائه( ها از لحاظ نوع استامپ ترين نوع سافت سوكت مناسب )10

  )ها ترين سافت سوكت مناسب

كه بسته به نوع اسـتامپ       توان ادعا نمود   ها و تحقيقات صورت گرفته مي      با توجه به بررسي   

  :ها قلمداد شوند ترين نوع سافت سوكت توانندمناسب زيرميهاي  هاي برخوردار ازويژگي سافت سوكت

، سافت سوكتي است كـه در عـين          هاي استخواني  آل براي استامپ   يك سافت سوكت ايده   

اصـطكاك بـااليي داشـته       ، سفتي فشاري پايين و همچنين ضريب       نرم و چسبنده بودن به استامپ     

سـفتي  . تر خواهدبود  اي تحمل وزن مناسب   در اين مورد هرچه سفتي برشي نيز كمتر باشد بر         . باشد

  . بايست باال باشد تا حداقل افت تعليق را در سافت سوكت داشته باشيم كششي مي

 ، اسـتفاده از سـافت سـوكتي بـا          درمورد يك استامپ گوشتي يا داراي بافـت نـرم اضـافي           

 كاك بـاال ،   ، چسبنده بودن و برخوردار از سفتي فشاري و ضريب اصط           ي چون سفت بودن   يها ويژگي

و ثبـات    افت پايداري     سبب ايجاد براي اينكه   بايست   سفتي برشي مي  . رسد بسيار مناسب به نظر مي    

نيز پارامتر ديگري است كه     سفتي كششي   . ، متوسط باشد   نگردد   مل وزن حسافت سوكت در حين ت    

  . باشدبايستي باال براي تسهيل و بهبود تعليق 

هـاي پيـشين بخـصوص قـسمت بررسـي خـواص             با توجه به مطالب عنوان شده در بخش       

  توان ادعا نمود كه هيچيك از مواد اشاره شده         ها مي  مهندسي مواد بكاررفته در ساخت سافت سوكت      

يعنـي در حقيقـت     . بطور كامل و صددرصد قادر به پاسـخگويي بـه ايـن نيازهـا و الزامـات نيـستند                  

  .نيستندهيچيك از سافت سوكت هاي ساخته شده تا به امروز ايده آل 
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  ها از لحاظ مختصات طراحي مقايسه انواع سافت سوكت )11

هـا بـه    هـاي سـاختاري بكاررفتـه در آن    ها را از لحاظ نوع طراحـي و ويژگـي   سافت سوكت 

هـاي سـاختاري موجـود در سـافت           گـي   ترين ويـژ    از شاخص . بندي نمود   توان دسته   چندين گروه مي  

 دواليه يا تك اليه بودن انتهاي ،كننده  ود بافت تقويتوجودياعدم وج: ها به پارامترهايي چون سوكت

 نوع پروفيل يا مقطع سافت ، وجود سيستم قفل شونده در انتهاي سافت سوكت  ،يك سافت سوكت    

اي بـه نـام آمبـرال در انتهـاي سـافت        باشد و همچنين وجود حلقه      سوكت كه تابع شكل استامپ مي     

  . تك اين پارامترها را مورد بررسي قرار خواهيم دادبايست اشاره داشت كه در ادامه تك سوكت مي

  

  وجود بافت تقويت كننده )1-11

 ايـن   اي به دو گـروه دار     19سافت سوكت ها از لحاظ برخورداري از يك بافت تقويت كننده          

كنـد و ايـن      اين بافت به پوشيدن سافت سوكت كمـك مـي         . شوند بافت و فاقد اين بافت تقسيم مي      

ايـن بافـت   . زد كه ماده يا همان سافت سوكت به آساني بر روي خودش بلغـزد         سا امكان را فراهم مي   

  . كند همچنين بعنوان يك تقويت كننده به دوام باالتر ژل نيز كمك مي

هاي داراي بافت تقويـت كننـده صـورت گرفتـه            هايي كه در مورد سافت سوكت      در بررسي 

، تحـت    و سـافت سـوكت    همچنين مشخص شده كه حداكثر تنش برشي در فصل مشترك سوكت            

رود كـه تـنش برشـي        انتظار مـي  . گيرد اي سافت سوكت قرار مي     تاثير ضريب اصطكاك سمت پارچه    

ي لغـزش و حركـت نـسبي در ايـن فـصل مـشترك ايجـاد                  اعمالي به پوست استامپ كه در نتيجـه       

  . هاي داراي بافت تقويت كننده به شدت كاهش يابد شوند با استفاده از سافت سوكت مي

با اين حال تاثير خاصي بر روي سفتي كششي سافت سوكت و             د بافت تقويت كننده ،    وجو

  .  گذارد نهايتا تعليق نمي

 كـه اسـتحكام بـسيار بـااليي دارد از           (UHMWPE)اتيلن فوق سنگين      الياف از جنس پلي   

  .گيرد  ترين اليافي است كه در ساخت بافت تقويت كننده مورد استفاده قرار مي شاخص

نـوع  يـك    -هاي تقويت كننده به الياف كتـان         ر مواد مورد استفاده در ساخت بافت       از ديگ 

آيد كه   جاذب به شمار مي    فالياكتان يك نوع    . توان اشاره كرد    مي -غيرحساسيت زا و    با دوام   الياف  

  .در كل خواص پوشيدني بسيار مناسبي دارد

اين ماده آسيبي به    . رود ها بكار مي    از ديگر موادي است كه در ساخت بافت        20 كول ماكس 

  . ماند آورد و در عين حال با گذشت زمان كماكان نرم باقي مي پوست وارد نمي
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- Fabric backing 
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- CoolMax 
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ايـن مـاده    . گيـرد  نايلون نيز از ديگر موادي است كه در اين زمينه مورد استفاده قـرار مـي               

مقاوم بوده   سايش و خراش     رابربدر  الياف نايلوني   . پليمري استحكام و االستيسيته بسيار خوبي دارد      

  .گردند ز بر روي خود مييها ن و مانع تجمع باكتري

،  افزودن اليكرا با هدف بهبود راحتي بافت      در آن   نايلون تركيب ديگري است كه       /21 اليكرا

كـه سـافت     وجود اين ماده سـبب مـي شـود        . گيرد افزايش سهولت حركت و حفظ شكل صورت مي       

  . با بدن بطور هماهنگ حركت كند سوكت بتواند

  .توان تصوير نوعي سافت سوكت داراي بافت تقويت كننده را مشاهده نمود مي 11در شكل
  

  نوع طراحي به كار رفته در انتهاي يك سافت سوكت ) 2-11

. شـود    ديـده مـي     و ژلي  هاي سيليكوني االستومري    اين نوع ويژگي بيشتر در سافت سوكت      

  :شوند  به دو گروه تقسيم ميريويژگي ساختانوع اين هاي سيليكوني از لحاظ  سافت سوكت

  نايـ ترين ويژگي     مهم. باشد  ها دو اليه مي     هاي سيليكوني كه انتهاي آن      سافت سوكت ) الف

، بـه انتهـاي ديـستال اسـتامپ       افتد   اينست كه وقتي وزن روي اين منطقه مي        نوع سافت سوكت ها   

وجـود  در عين حال . شود شود و پوست انتهاي استامپ خيلي كم كشيده مي  فشار مستقيم وارد نمي   

 يك انتقال تدريجي بار را فراهم آورده و سـبب كـاهش   ،سيليكون اضافي موجود در انتهاي ديستال       

  .گردد حركت پيستوني و افزايش ثبات ديستال مي

اما بايد توجه كرد كه از      . شود  وسيله پمپ در بين اين دو اليه سافت سوكت هوا وارد مي             به

ها اينست كه اين       مزيت اصلي آن   چون در حقيقت  كنند     پمپ را فعال نمي     بيمار 95 بيمار ،    100هر  

  .دو اليه روي هم سر بخورند

كه نوع معمول    ، باشد  ها يك اليه مي     هاي سيليكوني ساده كه انتهاي آن       سافت سوكت ) ب

  .شود ها محسوب مي اين سافت سوكت

  
  ه تصوير يك سافت سوكت برخوردار از بافت تقويت كنند– 11 شكل
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  .توان مشاهده نمود تصوير يك نوع سافت سوكت با انتهاي دو اليه را مي 12در  شكل

  

  (Connection System)سيستم اتصال)  3-11

ها عالوه بر نقش مهمي كه در ايجاد فيت و تطبيق ميان اسـتامپ و         برخي از سافت سوكت   

توانند بـسته بـه       ها مي   سوكتاينگونه سافت   . كنند در بهبود تعليق نيز دخيل هستند        سوكت ايفا مي  

 كه خالء حاصله ميان سوكت و سافت        22هاي كوشن   نحوه اتصال به سوكت به دو گروه سافت سوكت        

هاي قفل شـونده كـه بـا اسـتفاده از يـك               دارد و سافت سوكت     ها را به هم متصل نگه مي        سوكت آن 

هـاي گـروه     وكتدر سـافت سـ    . گردند  بندي مي   شوند دسته   سيستم قفل شونده به سوكت متصل مي      

  متصل معموال به داخل سوكت با يك وسيله مكانيكي تحت عنوان قفل شاتل  ت سوكتــساف ،دوم 

  

  
   تصوير يك سافت سوكت با انتهاي دو اليه– 12شكل

  

براي خارج كردن استامپ از داخل پروتز، به آساني با فشار يك دگمـه پنهـان                در اين مورد    . دشو مي

تـوان    مـي  13اين نـوع سيـستم اتـصال را در شـكل              .  سوكت جدا نمود   توان سافت سوكت را از      مي

  .مشاهده نمود
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  نوع پروفيل يا مقطع  سافت سوكت) 4-11

توانـد   هـاي متنـوع و گونـاگوني مـي           پروفيـل بسته به شكل استامپ يك سافت سـوكت از          

  .برخوردار باشد

ي يكنواخـت يـا     هـا   هـا بـه پروفيـل       هاي بكاررفته در سافت سـوكت       ترين پروفيل   از شاخص 

  .توان اشاره كرد مي) پدگذاري شده در برخي نقاط (24 و داراي برجستگي23، باريك شوندهيونيفرم 

  .توان مشاهده نمود ميرا ها هاي گوناگون موجود درسافت سوكت تصويرانواع پروفيل14درشكل

  

  
  تصوير يك قفل شاتل–13شكل 

  

   در انتهاي سافت سوكت25ي آمبرال وجود  حلقه) 5-11

وجـود  . شـود   ها طراحي و تعبيه مي      اي است كه در انتهاي برخي سافت سوكت         آمبرال حلقه 

يك آمبرال در انتهاي ديستال سافت سوكت امكان بكارگيري هرگونه سيستم قفل شـونده را فـراهم                 

هاي غيرضروري به افزايش كنترل روي اسـتامپ        ، با جلوگيري از چرخش      و همچنين آمبرال   آورد  مي

 يـك نـوع     15 در شـكل     .كنـد  كت و نهايتا به كاهش بيشتر حركت پيستوني كمك مـي          در حين حر  

  .توان مشاهده نمود سافت سوكت داراي آمبرال را مي
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  ها هاي موجود در سافت سوكت  تصوير انواع پروفيل- 14شكل 

  

  شفافيت يا رنگي بودن يك سافت سوكت ) 6-11

در حاليكـه   . هـا بـه شـمار آورد        ت سوكت توان به نوعي يك امتياز براي ساف        شفافيت را مي  

در عـين حـال برخـي    . دهنـد  برخي از افراد آمپوته نوع رنگي يك سافت سوكت را بيشتر ترجيح مي      

الزامات ساختاري مانند لزوم بهره گيري از يك پوشش در سافت سوكت نيز مانع ساخت يك سافت                 

  . گردد سوكت شفاف مي

هـاي زخـم شـده و      وجـود بافـت  ،ر سوكت   شفافيت يك سافت سوكت امكان مشاهده فشا      

  .آورد هواي محبوس شده احتمالي در سافت سوكت را فراهم مي

  .توان مشاهده نمود تصوير يك نوع سافت سوكت شفاف را مي 16در شكل 

  

  ها مشكالت زيستي مرتبط با استفاده از سافت سوكت )12

  الت ــورت گرفته ، مشكــدام تحتاني صـــهاي ان تحقيقات متعددي كه بر روي آمپوته در
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   وجود آمبرال در انتهاي يك نوع سافت سوكت–15شكل 

  
   شفاف سافت سوكتي  نوع–16شكل 

  

زمينه استفاده از پروتزهاي اندام تحتاني عنوان شده كه عمدتا اين مشكالت در ارتباط              گوناگوني در   

 نحـوه قرارگيـري و آرايـش اجـزاء          با  نامناسب بودن تطبيق و فيت پروتز با استامپ ، تعليق پروتـز،             

هـا و     سـوكت ترين مـشكالت      ، به شايع   در ادامه بحث  . اند  پروتز و عملكرد نامناسب برخي اجزاء بوده      

  .ها بعنوان بخشي از پروتز اندام تحتاني اشاره خواهد شد سافت سوكت

  

  هاي بيومكانيكي آسيب) 1-12

بكارگيري يك سـافت سـوكت      ناشي از   (در صورت عدم فيتينگ مناسب استامپ و سوكت         

و همچنين تغييرات حجمي استامپ و عدم تطبيق پـذيري سـافت سـوكت بـا اسـتامپ ،             ) نامناسب
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 ٣٥

تواند منـشاء     شود كه مي    نوعي حركت نامطلوب در حين راه رفتن به نام حركت پيستوني حاصل مي            

  .هاي بيومكانيكي در استامپ گردد آسيب

معرض يك محـيط ويـژه و كـامال منحـصربفرد      هاي نرم استامپ در داخل سوكت در          بافت

هـا منتقـل      بارهاي مكانيكي بوسيله سوكتي كه بطور محكم به اندام چسبيده ، بـه بافـت              . قرار دارند 

ايـن  .  براي تحمل چنين بارهايي به اندازه كافي قوي نيست          اين در شرايطي است كه بافت     . شوند  مي

  . هستندنيز شونده بارها در حين حركت فرد آمپوته ديناميك و تكرار

هـاي بـافتي كـامال پيچيـده هـستند و غالبـا بـا         در قبال اعمال چنـين نيروهـايي ، پاسـخ        

 ، تعريـق ، درد ،  Ischaemia reactive hyperemiaدفرماسيون بافت ، جريان مايعات درون بـافتي ،  

  . تغيير دماي پوست ، رنگ پوست و غيره همراه هستند

هـا    دي در شرايط معمول سبب اخـتالل در عملكـرد بافـت           دركل نيروهاي فيزيولوژيكي عا   

با اين حال يك كاربرد نادرست پروتز يا يك نيـروي خيلـي شـديد غيرمعمـول يـا يـك                     . گردند  نمي

  .ها آسيب بزند نيروي تكرارشونده طوالني مدت ممكن است به عملكرد يا ساختار بافت

 كرنـشي را در پوسـت و         از لحاظ مكانيكي نيروهاي اعمـالي بـه سـطح پوسـت ، تـنش و               

هـا و دفرماسـيون بـر عملكردهـاي سـلولي و سـاير         ايـن تـنش   . كننـد   هاي زيرين آن ايجاد مي      بافت

  .گذارند ها اثر مي فرايندهاي بيوفيزيكي در بافت

شـوند ، عـروق خـوني جلـدي و             زمانيكه نيروهاي استاتيك متوسطي به پوست اعمال مي       

شوند و اكسيژن و ساير مواد غـذايي ديگـر بـه ميـزان                 مي عروق لمفاتيك بطور كامل يا جزيي بسته      

بدون يك گردش خون كافي ، محصوالت       . شوند   آزاد نمي   كافي براي تامين نيازهاي متابوليكي بافت     

اگر چنين شرايطي تداوم داشته باشد ، عملكردهاي        . كنند  پسمانده متابوليسم داخل بافت تجمع مي     

تخريب بافـت نـه تنهـا       . گردد   امر سبب از بين رفتن بافت مي       شوند و نهايتا همين     سلولي مختل مي  

  .تواند رخ دهد هاي عمقي نيز مي روي پوست بلكه در بافت

نيـز  ) براي مثال ناشي از حركت پيـستوني اسـتامپ داخـل سـوكت            (نيروهاي تكرارشونده   

ان شديد اگرچه يك نيروي نه چند. ها گردند ها سبب تخريب بافت ممكن است با جمع شدن آثار آن      

توانـد يـك      ها گردد با اين حال اعمال مكرر نيروهـا مـي            تواند مستقيما سبب آسيب فوري بافت       نمي

  .واكنش التهابي را سبب شود و حتي سبب نكروز بافت گردد

در صـورت فيـت نبـودن كـافي         (ي سوكت و سطح داخلي آن         مالش و تماس پوست با لبه     

در صـورتيكه مـالش     .  التهابات بيومكانيكي گـردد    تواند سبب دفرماسيون مكرر پوست و       مي) سوكت

شديدي ميان پوست و سوكت رخ دهد ، پوست ممكن است دچار خراشيدگي يا حتي زخم شود در                  

باعث نـاراحتي بيمـار     تواند    يشود كه م    عين حال همين مالش در صورت تكرار سبب ايجاد گرما مي          

تـوان     سـاله را مـي     40يك فـرد آمپوتـه       ادم ديستال ايجادشده بر روي استامپ        17در شكل   . گردد
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هاي ناشي از فيت ضعيف و نحوه قرارگيـري نامناسـب سـوكت ايجـاد                 مشاهده نمود كه بر اثر مالش     

  .شده است

. ترين صدماتي است كه پوست در معرض آن قـرار دارد            خراشيدگي اصطكاكي يكي از رايج    

، )ميخچـه (27هـا   ، كـورن )پينـه (26اهـ   تواند تنوعي از جراحات پوستي نظير كالوس        اين نوع صدمه مي   

دو نوع واكنش پوسـتي     بسته به ميزان شدت سايش      در كل   . ها را ايجاد كند     ها و تاول    ضخيم شدگي 

يكي پديده ضخيم شدگي پوست است كه در صـورتيكه         . هاي تكرار شونده وجود دارد      در قبال مالش  

پديده ديگر كه با تشكيل     . دده  نيروي ساينده كوچك باشد ولي مالش چندين بار تكرار شود رخ مي           

  .دهد كه نيروي ساينده شديد باشد تاول همراه است زماني رخ مي

هاي نـرم اسـتامپ بـا نيروهـاي خـارجي اعمـالي ،               در راستاي ايجاد سازگاري بيشتر بافت     

هـا در   سـافت سـوكت  . تواند يك راهكار مناسب باشـد  ها مي طراحي و استفاده مناسب سافت سوكت  

  هاي جديد با استفاده از سافت سوكت.  راحتي بيمار و انتقال بار بسيار نقش دارنداســـايجاد احس

  

  
هاي ناشي از فيت ضعيف و نحوه    ادم ديستال ايجادشده بر روي استامپ يك فرد آمپوته بر اثر مالش-17شكل

  قرارگيري نامناسب سوكت
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امپ و امكـان ارائـه      هاي تطبيق پذيري مناسب با هرگونه تغييرات حجمـي در اسـت             قابليت

دهد و به     فيتينگ مناسب استامپ با سوكت ، نحوه انتقال بار از اندام به پروتز و برعكس را تفيير مي                 

  .كند حفظ سالمت استامپ كمك به سزايي مي

  

  هاي ناشي از تعريق شديد استامپ در سوكت آسيب) 2-12

زيادي كه يك فرد آمپوته انرژي مصرفي  . كند گرما را دفع مي    پوست بدن از طريق تعريق ،     

كند باعث ايجاد گرماي اضافي و نتيجتا تعريق         به سبب حركت با يك پروتز اندام تحتاني مصرف مي         

شـود كـه مـانع جريـان هـوا           سوكت به نحوي برروي اسـتامپ فيـت مـي         سافت  از آنجاكه   . گردد مي

هـاي انـدام     بـه همـين خاطربافـت     . شـود  سبب تعريق و تجمع عرق در محـيط مـي         خود  ،   گردد مي

ـ  و   باقيمانده اغلب در يك محيط كامال مرطوب قرار دارند          چنـين شـرايط نـامطلوب شـيميايي         روزب

  .هاي اندام باقيمانده گردد  بافتتواند سبب ايجاد آسيب در مي

و تعريـق   سـبب افـزايش     ، شرايط آب و هوايي گـرم نيـز           عالوه بر تحرك خود فرد آمپوته     

 مـشكالت  اعثتواند ب  كه همين امر ميگردد  ميافت سوكت    خيس شدن پوست داخل س     متعاقب آن 

  .ها گردد به وسيله باكتري) پيازهاي مو(ها  عديده پوستي مانند تخريب و از بين رفتن فوليكل

به همراه سوكت بـه تنهـايي تـا         سافت سوكت   خود پوشيدن    عالوه بر تمامي عوامل فوق ،     

جانبي با تعريق اضـافي در فـرد آمپوتـه همـراه            تواند به عنوان يك اثر       يك پريود زماني مشخص مي    

  .گردد  كم كم رفع ميسافت سوكتكه اين مشكل پس از مدتي با پوشيدن مداوم . باشد

توانـد   اشاره نمـود كـه مـي    مترشـحه   انسداد غددتوان به  مي،  تعريق شديداز جمله عوارض

قـي وجـود داشـته    در صـورتيكه زخـم عمي  . هاي كوچك سطحي روي پوست گردد     سبب ايجاد تاول  

تعريـق  . گـردد   ميPrickley heat rash در محل به نام يهاي خاص باشد همين امر سبب بروز جوش

تواند سبب خيس شدن پوست و افزايش خطر عفونـت و كـاهش ميـزان تحمـل             مداوم همچنين مي  

   .پوست در برابر نيروهاي فشاري و برشي گردد

هـاي قـارچي نيـز در برخـي از           فونـت به خاطر رطوبت و گرماي داخل سـافت سـوكت ، ع           

 در حـين پوشـيدن پروتـز و         28ها با اسـتفاده از پودرهـاي موضـعي         اين عفونت . ها شايع است   آمپوته

  .ندهستدرمان قابل ،  پروتز پوشيده نشده استهنوز ها زمانيكه  لوشنهمچنين 

 كمـي   كننـد بـا    پوست اغلب كساني كه بطور مداوم و طوالني مدت از پروتزها استفاده مي            

كند با اين حال اين امر در مورد تمامي افـراد            گردش هوا و همچنين گرماي سوكت تطبيق پيدا مي        

 بـروز   . ممكن است دوباره با ايجاد مشكالت پوستي در اين افراد مواجه باشيم           آمپوته صادق نيست و   
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،  ه در پروتـز   دوباره مشكالت پوستي ممكن است در اين افراد به عواملي مانند نوع مواد به كـار رفتـ                 

  . ، تغييرات شرايط پزشكي فرد يا تغييرات رژيم دارويي مرتبط باشد نحوه طراحي يا استفاده از پروتز

، استفاده   به كمك پروتزيست قابل حل نباشد     ناشي از تعريق شديد      اگر مشكل ايجادشده    

، يـا    مـالين  بـا سـولفات مـس يـا فر         29، روش درماني آيون تفرسـيس      از مواد ضد تعريق منيزيم دار     

  .تواند مفيد باشد استفاده از نشاسته ذرت يا تالك بر روي استامپ مي

 

هـاي حـساسيت زا در قبـال مـواد           هاي ناشي از بروز واكـنش      آسيب) 3-12

  تشكيل دهنده سافت سوكت

ها مورد استفاده    هاي آلرژيك به خاطر نوع موادي كه در ساخت سافت سوكت           بروز واكنش 

تواند در  ها مي اي است كه با پوشيدن سافت سوكت  جمله ديگر مشكالت پوستيگيرند نيز از قرار مي

 پوسـت زخـم شـده خـشك يـا           تواننـد بـه شـكل       هاي آلرژيك مـي     اين واكنش  .فرد آمپوته رخ دهد   

  . در افراد آمپوته بروز پيدا كننددرماتيتيس تماسي

هـا   هـا از جـنس آن      سافت سـوكت  ها در برابر سيليكون و ساير موادي كه          برخي از آمپوته   

بـروز برخـي مـشكالت پوسـتي          در اينگونه موارد ،    كهدهند   شوند عكس العمل نشان مي     ساخته مي 

ها يا پودرها در سـوكت نيـز ممكـن           استفاده از كرم  . مانند درماتيتيس تماسي نيز گزارش شده است      

تحقيقـات  نـه   در ايـن زمي   . با اين حال ايـن مـوارد بـسيار نـادر اسـت            . است به اين امر شدت بخشد     

 در ميشيگان اياالت متحده نتايج بـسيار جالـب تـوجهي را بـه       30گسترده افرادي چون داو كورنينگ    

تـرين   در ميـان سـالم    ) االستومر و ژل  ( ها كند كه سيليكون   اين محقق عنوان مي   . همراه داشته است  

به اينكه بدن در    سيليكون با توجه    . هاي مورد استفاده در صنايع پزشكي و دارويي هستند         بيومتريال

دهـد بـه عنـوان يـك اسـتاندارد و يـك مـاده                قبال اين ماده هيچگونه واكـنش جـدي نـشان نمـي           

كال بروز هرگونه واكنش آلرژيـك در مـواد پليمـري غالبـا بـه حـضور               . شود هيپوآلرژيك شناخته مي  

  .   گردد كه اين عناصر در سيليكون وجود ندارند ها بر مي ها يا آنتي اكسيدان تسريع كننده

علـل را در جـنس   در كل بايست  زا مي هاي حساسيت  در بررسي عوامل ايجادكننده واكنش    

ها كه بـر روي پوسـت مـورد اسـتفاده قـرار              ، عوامل تنظيف كننده يا لوشن      سوكت يا سافت سوكت   

كنش تعريق بدن بـا مـواد        مچنين برهم ه.  يا هرگونه تغيير در مواد شوينده جستجو نمود         گيرند مي

ممكن است سبب تخريب شيميايي و توليد عناصر خـراش دهنـده            هم  دهنده سافت سوكت     تشكيل

  .گرددپوست 

                                                 
29

- Iontopheresis  
30

- Dow Corning 
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  عفونت پيازهاي مو) 4-12

ايـن مـشكل بـا      . شـود  اين عارضه اغلب از حركت پيستوني استامپ در سوكت ناشـي مـي            

يـا  /، تخليه و   ، برش  اگر عفونت شديد باشد   . ستچيدن موهاي اضافي در سطح پوست قابل درمان ا        

درصورت بروز مجدد اين مـشكل ، ممكـن اسـت بـه     . بيوتيكي نيز ممكن است نياز باشد   درمان آنتي 

گيري از يك سافت سوكت  در مورد اين مشكل نيز بهره. اپيالسيون الكتروليتي يا شيميايي نياز باشد

  .تواند  بسيار موثر باشد مي رساند ، قل ميكه حركت پيستوني استامپ را در سوكت به حدا

  

   Verrucose hyperplasiaعارضه ) 5-12

 عمومـا بـه اعمـال فـشار         هاي قبـل    قسمتدر شرايطي كه مشكالت پوستي اشاره شده در         

ي  نتيجـه ) نـوعي زگيـل  (Verrucose hyperplasia  ، ضـايعه  اضافي در ناحيه تماس مربوط هستند

اگر استامپ ديستال بطور مناسب و محكمي در سوكت قـرار           . باشد يكمي و فقدان تماس ديستال م     

، ادماي مزمن ايجاد خواهد شد و پوست دچار تغييراتي كه بسيار شبيه به درماتيتيس                نداشته باشد 

دار به خـود خواهـد گرفـت و           زگيل حالت، پوست يك     با گذشت زمان  . ، خواهد شد   استاتيس است 

  .گردد  قارچي و باكتريايي ميهاي بسيار مستعد تخريب و عفونت

با ترميم و دوباره سازي اتصال ديستال استامپ در سوكت امكـان پـذير           اين ضايعه    درمان  

در اين مورد نيز بكارگيري يك سافت سوكت مناسب كه فيت كافي استامپ در سوكت را بـه                  . است

  . الزم است،همراه داشته باشد 

هاي اندام باقيمانده ممكن  بافت عنوان نمود كه    ميبايستكه اشاره شد    با توجه به مواردي      

هاي آلرژيك در برابـر      هاي شيميايي و مكانيكي احتمالي يا واكنش       ها و آسيب   است در نتيجه خراش   

تحت چنين شـرايط و محـيط نـامطلوبي كـه          . ها دچار مشكل گردند    سافت سوكت ها يا    انواع سوكت 

هاي نرم دچار مشكل يـا آسـيب         ، اينكه بافت   اردوجود د ها    يا سافت سوكت  ها   بعضا در برخي سوكت   

اگـر نتـوان يـك    . شـود  شوند يا در برابر شرايط سازگار گردند يك نكته حايز اهميـت محـسوب مـي          

، ديگر پروتز قابل استفاده نخواهد بود در اين حالت ديگر فرقي     شرايط پوستي مطلوب را حفظ نمود     

در اين مـورد آنچـه كـه اهميـت دارد     . ستامپ باشدكند كه سوكت تا چه اندازه منطبق و فيت ا         نمي

بايست به نحوي باشـد كـه سـبب تـشويق و بهبـود           اينست كه درمان كلينيكي و انطباق سوكت مي       

  .سازگاري پوست با شرايط سوكت و جلوگيري از تخريب آن گردد
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  بهداشت و مراقبت از سافت سوكت) 13

 سـافت سـوكت بـه يـك محـيط خـاص             همانطور كه اشاره شد در اثر تعريق محيط داخل        

بايـست بـا نـوعي         پوست مـي   ، براي اجتناب از زخم شدن    شيميايي تبديل مي شود به همين سبب        

در . مواد شوينده خاص به دقت شسته شده و پيش از پوشيدن سافت سـوكت كـامال خـشك شـود                   

زمـاني  . ودشـ   هاي خشك يا ترك خورده نيز استفاده از يك نوع ماده روغني توصيه مـي                مورد پوست 

بايست چندين بار در طول روز شـسته          كه با تعريق زيادي مواجه هستيم پوست و سافت سوكت مي          

  .شوند تا امكان زخم شدن پوست به حداقل برسد

بايست هر روز پس از خارج كردن از استامپ بـه دقـت و برطبـق        سافت سوكت مي   در كل 

تـوان    ها را با آب و صابون مي        فت سوكت اغلب سا .  هاي توليدكننده سافت سوكت شسته شود       توصيه

  .شست

  

  ها تاثير شرايط استفاده مانند آب و هوا بر عملكرد سافت سوكت )14

سـوكت  سـافت  شرايط آب و هوايي تنها از لحاظ تاثير بـر ميـزان تعريـق اسـتامپ داخـل                

سوكت نيز در شرايط آب و هوايي گرم قطعا ميزان تعريق باالست و بسته به نوع سافت . اهميت دارد 

  .تواند شديدتر يا كمتر باشد اين ميزان تعريق مي

هايي كه  هاي اشاره شده همانطور كه ديديم با توجه به بررسي  در ميان انواع سافت سوكت  

صورت گرفته سافت سوكت سيليكوني از لحاظ ميزان تعريـق در اسـتامپ نـسبت بـه انـواع سـافت                     

هاي يورتـاني     سافت سوكت . شد تري را سبب مي    شرايط بهتري داشت و تعريق كم      ي فومي ها  سوكت

ها اشاره  هاي سيليكوني دارند و به مشكل تعريق شديدي در آن نيز وضعيت مشابهي با سافت سوكت 

توان ادعا نمود در شرايط آب و هوايي گرم و مرطوب كه ميـزان               با توجه به اين نكته مي     . نشده است 

هـاي فـومي      سوكت سيليكوني نسبت به سافت سوكت      رود قطعا استفاده از يك سافت      تعريق باال مي  

اما اگر از جنبه ديگري به ايـن مـساله نگـاه كنـيم كـه بـه هرحـال تعريـق                      . ارجحيت بيشتري دارد  

تاحدودي وجود خواهد داشت و اين ويژگي سافت سوكت كه بتواند تا حد ممكن تعريق ايجاد شـده                

ت بهداشتي ناشي از آن گردد تـا حـدودي          را از خود عبور دهد و مانع تجمع عرق در محل و مشكال            

  .تر خواهد بود  براي استفاده مناسبPeliteهاي فومي مانند  وضعيت سافت سوكت

منـد   در ساير شرايط آب و هوايي مانند كشورهاي اروپايي كه از آب و هواي معتدلي بهـره                

خـوردار اسـت و     هستند قطعا اين پارامتر يعني ميزان تعريق در سافت سوكت از اهميت كمتـري بر              

  .كنند ساير فاكتورها اهميت باالتري پيدا مي
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  ها  بكارگيري سيستم تعليق مكشي در  سوكت)  15

 كمك به بهبود تعليق سوكت و نحوه قرارگيري         ،ها    يكي از اهداف بكارگيري سافت سوكت     

 ،هـا   تترين انـواع سـافت سـوك      يكي از شاخص   ،با توجه به اين مطلب      . باشد  آن بر روي استامپ مي    

بـه  ) بـه كمـك خـالء   (شونده يـا بـدون آن    هاي مكشي هستند كه با يك سيستم قفل سافت سوكت 

سوكت متصل شده و از طريق ايجاد خالء ميان سافت سوكت و سوكت بـه تعليـق سـوكت و پروتـز               

هـايي    ها و سافت سـوكت      در ادامه اين نوع مكانيزم تعليق را در سوكت        . كنند  كمك قابل توجهي مي   

بطور خاص مورد بررسـي قـرار       ) هاي قفل شونده    بويژه سافت سوكت  (روند    اين زمينه بكار مي   كه در   

  .خواهيم داد

  

  هاي تعليق سيستم) 1-15

سوكت براي اتصال به اندام باقيمانده از چندين روش گوناگون تحت عنوان سيستم تعليق              

استامپ بچسبد و درعين    ، اينكه سوكت بطور محكم به       مناسب يك پروتز    در طراحي   . برخورداراست

هاي پوستي و ايجاد ناراحتي هـم نـشود          حال مانع گردش خون نيز نگردد يا سبب التهابات و خراش          

هـا   گيري از يك سيستم تعليق مناسب را بـراي  سـوكت            بهرهارزش  همين نكته   . بسيار اهميت دارد  

  .شود بيش از پيش يادآور مي

 يا همان حركت پيـستوني جلـوگيري        سيستم تعليق از حركت عمودي استامپ در سوكت       

ترين سيستم تعليقـي كـه در        شاخص. گردد كند و سبب كنترل چرخشي مناسب سوكت نيز مي         مي

  .باشد  سيستم تعليق مكشي مي، گيرد مورداستفاده قرار ميجديد پروتزهاي اندام تحتاني 

   

   (Suction Suspension System) سيستم تعليق مكشي )2-15

بـراي حفـظ    ) باالي زانـو  (و ترانس فمورال    ) زير زانو (سيون ترانس تيبيال     آمپوتا در سطوح 

بهـره  ) خـالء ( با استفاده از يك فشار اتمـسفري         يهاي تعليق مكش   پروتز بر روي استامپ از سيستم     

،  توان به ايجـاد عملكـرد بهتـر در آمپوتـه      هاي مكشي مي   از امتيازات اينگونه سوكت   . شود گرفته مي 

، كنترل بيشتر پروتـز و همچنـين عـدم     ، باالترين حس امنيت  اكثر دامنه حركتي  حد برخورداري از 

  .ايجاد هرگونه حركت پيستوني به خاطر تطبيق و فيت شدن صحيح پروتز اشاره نمود

، يك شير بر روي قسمت ديستال سوكت پروتزي وجود دارد كه هوا از               در اين مدل تعليق   

   .كند  خالء ايجاد ميشود و يك طريق اين شير ديستال خارج مي



 پژوهشكده مهندسي و علوم پزشكي جانبازان

 ٤٢

، يك نوع تعليق مكشي ميان سطح خارجي سافت سوكت و سـطح              هاي مكشي  در سوكت 

هـا نخواهنـد بـود و        ديگر در معرض تـنش     هاي نرم ،   شود بدين ترتيب بافت    داخلي سوكت ايجاد مي   

  .همين امر راحتي ، كنترل و تعليق بااليي را با خود به همراه خواهد داشت

بايست پايدار باشـد و حجـم آن دچـار هيچگونـه تغييـري                ، استامپ مي   يقدر اين نوع تعل   

تواند از ايجاد خـالء جلـوگيري    نگردد و دركل نياز است كه استامپ همچنين از هرگونه زخم كه مي    

  .كند نيز عاري باشد

هـايي كـه در      گيرند به دو گـروه سـوكت       هايي كه از سيستم تعليق مكشي بهره مي        سوكت

ر تماس مستقيم با سوكت قرار دارد و هيچ چيزي ميـان اسـتامپ و پروتـز پوشـيده          ، پوست د   ها آن

 شـود ،   هاي االسـتومري يـا ژلـي اسـتفاده مـي           سافت سوكت ها از    هايي كه در آن    شود و سوكت   نمي

  .شوند تقسيم مي

، سافت سوكت بر روي استامپ كشيده        سافت سوكت داراي  هاي تعليق مكشي     در سيستم 

ل پيني ديستال وجود دارد كه بطور ديستال سافت سوكت را در داخـل سـوكت                شود و يك اتصا    مي

 ايـن مـدل بـراي     در).18شـكل  (دارد  كند و پروتز را در محل محكم و مطمئن نگـه مـي           تثبيت مي 

بـا بـه   تـوان   مـي تغييرات حجمي نـاچيز ايجادشـده در اسـتامپ را       تطبيق و فيت مناسب استامپ ،     

  . جبران نموديرون سافت سوكت و در حدفاصل تا سوكتب ،هاي سوكتي  كارگيري جوراب

اگر . ، اندازه و شرايط استامپ بستگي دارد       نوع تعليق مورد استفاده در هر سوكت به شكل        

همچنين اگر  . ، استامپ كوچكي داشته باشد يك سوكت مكشي براي او مفيد نخواهد بود             يك بيمار 

گيري يك اتصال سـفت و محكـم سـبب نـاراحتي            استامپ بطور نامناسبي اثر زخم داشته باشد بكار       

هاي باقيمانـده نـسبتا بـدون        هاي تعليق مكشي تنها براي بيماراني با اندام        سيستم. بيمار خواهد شد  

توانند بطور مناسـبي      نيروهاي مكشي مي   ها  زخم ، سالم و متناسب از لحاظ اندازه و بزرگ كه در آن            

دهد كه از    تم تعليق به استفاده كننده اين امكان را مي        اين نوع سيس  . قابل استفاده است  توزيع شوند   

  .سوكتي كامال منطبق با استامپ و درعين حال سبك و قابل كنترل بهره ببرد
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   تصوير يك سوكت مكشي-18شكل

  

هاي تعليق مكشي از جنس سيليكون        سيستم ترين نوع   شايعهمانطور كه پيشتر اشاره شد      

طريق يك مكش يا خالء ميان استامپ و سوكت در محل نگه داشـته   ، پروتز از    ها    نآدر  كه  . هستند

  . شود مي

  

  هاي مورد استفاده در سيستم تعليق مكشي سافت سوكت) 3-15

هايي كـه   سافت سوكتاز ديگر ) قفل و پين( هاي برخوردار از اتصال سافت سوكتعالوه بر  

 هاي فاقد هرگونه اتصال    ت سوكت سافتوان به     ميگيرند   استفاده قرار مي   هاي مكشي مورد   در سوكت 

  . هاي كوشن اشاره نمود يا همان سافت سوكت
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 ٤٤

  هاي قفل شونده سافت سوكت) 1-3-15

 ،گيـرد     هايي كه در سيستم تعليق مكشي مورد استفاده قرار مـي             نوع اصلي سافت سوكت   

وردار اين نوع سافت سوكت از مزايـاي قابـل تـوجهي برخـ            . باشند  هاي قفل شونده مي     سافت سوكت 

  : است از جمله

سافت ،   قفل و پين شاتل   . كند ترين شكل تعليق را فراهم مي       مطمئن  اين سافت سوكت  ) 1

كند كه تنها با فشار يك دگمـه بـر روي سـوكت               را بطور محكم در داخل سوكت تثبيت مي        سوكت

  . را از داخل سوكت خارج نمودسافت سوكتتوان اين قفل را باز نمود و  مي

را ، وزن محسوس اندام مـصنوعي        شود  سبب مي   اين سافت سوكت   كه   يمئنتعليق مط ) 2

درحقيقت ديگر احساس تحمل يـك وزن معلـق در شـخص آمپوتـه              و دراينصورت   ،   دده  كاهش مي 

  .وجود نخواهد داشت

 دريرند  گ  ها به پروتز مورد استفاده قرار مي       سافت سوكت اين  هايي كه به منظور اتصال       قفل

  : دارندوجوددو گروه شاخص 

هـا   ايـن قفـل   . شوند هايي كه در هنگام پالستيك ريزي داخل مواد كار گذاشته مي           قفل) 1

  . قابليت تنظيم كمتري دارند

بـرخالف  هـا    اين قفـل  . شوند هايي كه بعد از پالستيك ريزي به سوكت وصل مي           قفل  و )2

  . قابليت تنظيم خوبي دارندنوع ديگر 

شوند و معموال جزيي از سـافت     ي سوكتي محكم مي   ها هايي كه در قفل     خود پين  همچنين

اي تقـسيم    هاي صدادار و دندانه    صدا و نرم وپين    هاي بي  آيند نيز به دو گروه پين      سوكت به شمار مي   

  .شوند مي

  

  هاي كوشن سافت سوكت) 1-3-15

شـود كـه فاقـد       ي استفاده مي  يها ، گاهي از سافت سوكت    همچنين  هاي مكشي    در سيستم 

، به محض اينكه سافت سـوكت بـر روي اسـتامپ             ها در اين سيستم  . باشند يستال مي هرگونه پين د  

با . كند ، هوا را تخليه مي      در آن يك شير ديستال     و، استامپ داخل سوكت قرار گرفته        گيرد قرار مي 

، از ورود دوباره هوا به سوكت        ، يك شير دوم كه روي سافت سوكت قرار دارد          تخليه شدن تمام هوا   

  .شود كند و از اين طريق يك مكش يا خالء ايجاد مي ي ميجلوگير
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 ٤٥

  ص توليدكننده سافت سوكتخهاي شا  برخي شركت محصوالتمعرفي) 16

در . هاي مخصوص خودشان را دارند     سافت سوكت بسياري از توليدكنندگان ادوات پروتزي      

زي اشـاره خـواهيم     هاي توليدكننده ادوات پروتـ     ترين محصوالت معروفترين شركت    ادامه به شاخص  

  :داشت

 

   Ossurهاي ساخت شركت انواع سافت سوكت) 16- 1

Iceross sport –  

بطور خاص براي قهرمانان    و   برخوردار است   تعليق مكشي مكانيزم   زاين نوع سافت سوكت ا    

اين سافت سوكت درعـين برخـورداري از كمتـرين وزن ممكنـه از              . و ورزشكاران طراحي شده است    

 از دو اليـه سـيليكون       سـافت سـوكت   ايـن   . ضربه موثري نيز برخوردار است    ثبات چرخشي و جذب     

Derosil™         يـك پوشـش خـارجي      وجـود   . تـر اسـت    تشكيل شده كه اليه داخلي از اليه خارجي نرم

Supplex®) Supplex  يك سطح داخلـي ابريـشمي و يـك           ) نوع نايلون مقاوم به سايش است      يك ،

  .آيد ز ديگر مشخصات اين سافت سوكت به شمار ميا به سوكت اتصالاتصال تيتانيومي براي 

  .توان تصويري از اين نوع سافت سوكت را مشاهده نمود  مي19در شكل  

  
  Iceross sport  تصوير يك سافت سوكت -19شكل 
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 ٤٦

Iceross Original Clear & Two Color –  

ت خيلي خـوبي  هاي با سطح فعاليت متوسط از راحتي و ثبا       اين سافت سوكت براي آمپوته    

چسبد و پوشيدن آن اثرات مثبتي را بر روي پوست به همـراه   به خوبي به پوست مي. است مند بهره

  .تواند مناسب باشد دارد كه براي توانبخشي پس از عمل جراحي مي

باشد كه بـا خـود    ميIceross سافت سوكت ترين نوع   سفتIceross Original Clear  نوع

از تـر بـوده و     نرمIceross Original Two Colorنوع ديگر يعني . مراه داردحداكثر ثبات بافتي به ه

راي زمينـه   اهـا در دو مـدل د       هردو اين سافت سـوكت    . برخوردار است راحتي و ثبات بافتي مناسبي      

ايـن سـافت    .  انـدازه اسـتاندارد گونـاگون وجـود دارنـد          19تقويت كننده و فاقد آن و همچنـين در          

هـا نيـز كمـك       شش خارجي نيز دارند كه بـه پوشـيدن و خـارج كـردن آن              ها معموال يك پو    سوكت

  .كند مي

 را مشاهده Iceross Original Two Colorتوان تصويري از سافت سوكت   مي20در شكل  

  .نمود

  

  
  Iceross Original Two Color  تصوير يك سافت سوكت -20شكل 

  

  

Iceross Dermo –  

 سطح فعاليت كم تا متوسط از راحتي و نرمي خيلـي            هاي با  اين سافت سوكت براي آمپوته    

هاي مناسب پوست نيـز برخـوردار اسـت كـه بـه              اين سافت سوكت از افزودني    . مند است  خوبي بهره 

اين سافت سوكت همچنين دوام و فيت بـسيار         . كند سالمتي پوست استامپ كمك قابل توجهي مي      
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 ٤٧

با يك پوشش خارجي به شدت محكم   Dermoخوبي را در نتيجه تركيب منحصربفرد سيليكون ژل 

سـبب رفـع فـشار و نـاراحتي از            ، Dermoوجـود ژل    . كند  فراهم مي  Supplexو االستيك از جنس     

اين سافت سوكت بر حسب نوع مختصات و طراحي جداره . گردد مناطق استخواني يا حساس نيز مي

  . اندازه گوناگون وجود دارد14 مدل و همچنين در 5در 

   

Iceross Stabilo –  

تـوان ديـد كـه      ميIcerossترين تركيب ثبات و راحتي را در اين نوع سافت سوكت     آل ايده

  ت ـــاين ساف. سازد هاي با سطح فعاليت متوسط تا شديد مناسب مي همين امتياز آن را براي آمپوته

ي نرم را   ها ثبات بافت برعكس  رساند و    با دوام بوده و حركت را درسوكت به حداقل مي          يارسسوكت ب 

هاي مناسب پوست نيز برخوردار است كه به          همچنين از افزودني   سافت سوكت  اين   .دهد افزايش مي 

 كه در (Dermo Sil)تركيب سيليكوني جديدي . كند سالمتي پوست استامپ كمك قابل توجهي مي

  وجـود  .كنـد  ساخت اين سافت سوكت بكاررفته به افزايش راحتي و سهولت پوشيدن آن كمك مـي              

 نيـز بـه بهبـود خـواص كمـك           Supplex پوشش خارجي به شدت محكم و االستيك از جـنس            يك

 انـدازه گونـاگون نيـز       11 ميليمتر است و در      3ضخامت استاندارد جداره اين سافت سوكت       . كند مي

  .شود عرضه مي

  

Iceross Seal-in  –  

 شـمار   هـا بـه    اين نوع سافت سوكت يك نوع ابداع و خالقيت در تكنولوژي سافت سـوكت             

 برخوردار است كه يك تعليق راحت و مطمـئن          31اين سافت سوكت از يك غشاء هيپوباريك      . آيد مي

گيرد يا به عبارت بهتر بـر آن         شكل جداره داخلي سوكت را به خود مي        اين غشاء ،  . كند را فراهم مي  

يده زمانيكه سافت سـوكت پوشـ     . شود  عالي ايجاد مي   32شود و بدين ترتيب يك درزبندي      منطبق مي 

، هوا از طريق يك شير ديستال خـارج شـده و يـك مكـش                گيرد شود و سوكت روي آن قرار مي       مي

به خارج كردن آسان پروتز كمك       دگمه رها كننده روي شير ،      د يك ووج. گردد هيپوباريك ايجاد مي  

  .كند بسياري مي

حتي بيشتر و   ، را  تر توان به امكان حركت آزادانه      از مزاياي ديگر اين نوع سافت سوكت مي       

 Iceross Dermo Seal-inدر دو مدل   Iceross Seal-in سافت سوكت. نگهداري ساده آن اشاره كرد

هاي مناسب پوست برخوردار هـستند    وجود دارد كه هر دو از افزودنيIceross Stabilo Seal-in و  

  .دنكن كه همين مواد به سالمتي پوست استامپ كمك قابل توجهي مي

                                                 
31

 Hypobaric 
32

 Sealing 
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 Iceross Dermo Seal-in   از جنس سـيليكون ژل   Dermo      اسـت كـه همـين امـر بـراي

هاي با سطح  اين سافت سوكت براي آمپوته. هاي حساس نرمي و راحتي بااليي را به همراه دارد     بافت

  .آل است هاي بسيار حساس برخوردارند ايده فعاليت كم تا متوسط و افرادي كه از بافت

Iceross Stabilo Seal-in  نس سيليكون  از ج Dermo Silوجود اين نوع سيليكون .است ،

اين سافت سوكت   . به همراه دارد  در سافت سوكت    ثبات و كنترل و همچنين راحتي خيلي خوبي را          

  .هاي روزمره را با خود دارد  فعاليتزپايداري و فيت مناسب موردنيا

تـوان    مـي 21شـكل  در .  اندازه استاندارد وجود دارنـد 9هردو سافت سوكت اشاره شده در   

  .را مشاهده نمود Iceross Stabilo Seal-in تصويري از سافت سوكت 

  

Iceross Transfemoral Standard and Conical –  

  هاي ترانس فمورال با سطح فعاليت كم تا متوسط كه تعليق  اين سافت سوكت براي آمپوته

  
  Iceross Stabilo Seal-in  تصوير يك سافت سوكت -21شكل 

  

هـاي   بـرخالف سـافت سـوكت     . مطمئن برايشان اهميت بـااليي دارد بـسيار مناسـب اسـت            احت و ر

مطابقت پيدا كـرده و      ، اين سافت سوكت كامال با آناتومي فمور        هاي ترانس تيبيال   مخصوص آمپوته 

نـوع   . سازد نياز به وسايل كمكي سنگين و كمربندها يا نوارهاي كمك كننده به تعليق را مرتفع مي               

از . هاي تـرانس فمـورال مخروطـي شـكل مناسـب اسـت             طي اين سافت سوكت براي استامپ     مخرو

توان اشاره داشت كه در حقيقت مقطـع   ناتوميكي آن با ران مي   آمزاياي اين سافت سوكت به انطباق       

تركيـب حـضور يـك زمينـه        . تواند اين مزيت را سـبب شـود        نازك ، مخروطي و قابل كشش آن مي       

دهـي كنترلـي سـيليكون بـر روي كـاور         متشكل از پوشش  (كنترل چرخش   تثبيت كننده و سيستم     

در اين سافت سـوكت بطـور مـوثري حركـت      )خارجي و يك انتهاي ديستال سيليكوني تقويت شده       

رساند و سبب سهولت پوشيدن و خارج كردن         پيستوني و همچنين چرخش سوكت را به حداقل مي        
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گيرد به همراه يك حلقـه سـفت         ت سوكت را در برمي    اي كه تمام طول ساف     زمينه. شود پروتز نيز مي  

هاي غيرضـروري بـه افـزايش        ، با جلوگيري از چرخش     موجود در انتهاي سافت سوكت به نام آمبرال       

. كنـد  كنترل روي استامپ در حين حركت و نهايتا به كاهش بيـشتر حركـت پيـستوني كمـك مـي                  

  .سازد غييرات حجمي استامپ ميتعليق سوكت را مستقل ازت همچنين وجوديك مكانيزم پيني،

شود كه همين امر تعليق و راحتـي    ساخته مي  Dermo Silاين سافت سوكت از سيليكون

هاي  ، الو ورا و ديگر مرطوب كننده يك مخلوط التيام بخش از سيليكون   . كند عالي آن را تضمين مي    

  . گردد طبيعي سبب محافظت پوست و راحتي آن مي

 در  Iceross Conical سايز و در نـوع 12  در Iceross Standardاين سافت سوكت در نوع 

  .شوند  سايز مختلف توليد مي8

  . را مشاهده نمود Iceross Conical توان تصويري از سافت سوكت   مي22در شكل 

  

   
    Iceross Transfemoral Conical  تصوير يك سافت سوكت -22شكل 

  

Iceross Comfort –  

. هاي با سطح فعاليت كم تا متوسـط بـسيار مناسـب اسـت              ي آمپوته اين سافت سوكت برا   

Iceross Comfort   از سيليكون ژل Sensil     درجه پزشكي ساخته شده كه با يـك بافـت بـه شـدت 

ايـن  . وجود يك پوشش نايلوني از ديگر مختصات اين سافت سوكت اسـت           . شود االستيك تقويت مي  
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هـاي    زوايد استخواني و همچنين اسـتامپ  واي ضعيف   ه هاي داراي بافت   سافت سوكت براي استامپ   

 بر حسب ضخامت و طراحي مقطـع  Iceross Comfort سافت سوكت . مخروطي بسيار مناسب است

  . شود  اندازه گوناگون توليد مي14در همچنين اين سافت سوكت . در دو مدل وجود دارد

  

  

   Ottobockهاي ساخت شركت  انواع سافت سوكت)16- 2

  Orthogel كتسافت سو -

كه بـا يـك بافـت پوشـانده و تقويـت             باشد  از جنس پلي يورتان ژل مي      سافت سوكت اين  

شود تا پوشيدن و خارج كـردن اسـتامپ از آن             پوشش داده مي   سافت سوكت سطح داخلي   . شود مي

اين سافت سوكت بـصورت كاسـتوم ميـد بـراي           . بدون نياز به هرگونه روانكار به آساني صورت گيرد        

 ايـن نـوع سـافت سـوكت         ، با توجه به كاستوم ميد بودن آن      . شود  ترانس تيبيال ساخته مي    بيماران

اين سافت سـوكت     .تواند كارا باشد   هاي برخوردار از اشكال غيراستاندارد استامپ نيز مي        براي آمپوته 

، استخواني يا حساس     هاي زخم ، آتروفي شده     هاي داراي استامپ   همچنين بطور خاص براي آمپوته    

  . داردجذب ضربه و راحتي بااليي را با خود به همراه  اين سافت سوكت ،.مناسب استيز ن

بصورت كاسـتوم ميـد     انطور كه اشاره شد      اندازه استاندارد و هم    8در  ارتوژل  سافت سوكت   

  .توان تصويري از اين نوع سافت سوكت را مشاهده نمود  مي23  در شكل.شود توليد مي

  
  Orthogel  سوكت  تصوير يك سافت-23شكل 
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 ٥١

 Technogel سافت سوكت -
تـرين مشخـصات آن بـه         از مهـم    و باشـد  اين نوع سافت سوكت از جنس سيليكون ژل مي        

 اين نوع سافت سوكت از يك پوشش بافته        .توان اشاره داشت   راحتي و تعليق مناسب مي    جذب ضربه، 

 هرگونـه حـساسيت در پوسـت      بادوام برخوردار است كه پلي يورتان اليفاتيك بكاررفته در آن مـانع             

 اسـتفاده آسـان از آن را بـدون نيـاز بـه هرگونـه                ،نرمي و انعطاف باالي اين سافت سوكت        . شود  مي

كند كـه امكـان تطبيـق          توزيع فشار مطلوبي ايجاد مي     ، تكنوژل عالوه براين  . سازد  روانكار ممكن مي  

سـافت  . سـازد  وي آن فراهم ميسافت سوكت را با هرگونه شكل استامپ يا زوايد استخواني موجود ر 

  . سايز مختلف وجود دارد14سوكت تكنوژل در 

  .توان تصويري از اين نوع سافت سوكت را مشاهده نمود  مي24در شكل

  

  

  
  Technogel  تصوير يك سافت سوكت -24شكل 

  

  Ottobock  يسيليكونسافت سوكت  -

تـوان   يـن شـركت مـي     هاي سيليكوني ا   از ديگر محصوالت شركت اتوبوك به سافت سوكت       

. شـوند   دو نوع داراي بافت تقويت كننده و فاقد آن تقـسيم مـي   بهها   اين سافت سوكت  . اشاره داشت 

وجود قفل شاتل با اجزاء تيتانيومي آن بـه ايجـاد           . اين سافت سوكت در ده سايز مختلف وجود دارد        

  .يك اتصال محكم با پروتز كمك مي كند
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   Alphaت شركتهاي ساخ انواع سافت سوكت) 16- 3

Original Alpha® liner - cushion –  

، پوست استامپ را در يك اليه سازگار با پوسـت از جـنس               اين سافت سوكت منحصربفرد   

اين ژل نياز به پودر يا لوشـن را درهنگـام پوشـيدن             . گيرد  مينرال دربر مي   –يك نوع ژل پايه روغن      

چـسبد و    به آرامـي و ماليمـت بـه پوسـت مـي           ي ژلي    اين اليه . سازد سوكت كامال مرتفع مي    سافت

كند و در عين حال سبب راحتـي بـسيار زيـاد             پوست را در مقابل خراشيدگي و آسيب محافظت مي        

  . گردد پوست نيز مي

پوشانده شده كه همين تقويت بافت       معموال اين اليه ژلي با يك اليه بافته محكم و با دوام           

كند و در عين حـال پوشـيدن و قرارگـرفتن      سزايي مي مانند به افزايش عمر سافت سوكت كمك به         

  . سازد آن درون سوكت را نيز تسهيل مي

هـاي   سـافت سـوكت   ،   براي ايجاد حداكثر راحتي بيمار و همچنين انطباق مناسب سوكت         

توليـد  آلفا در سه ضخامت ژل و همچنين شش اندازه براي انطباق بيشتر بـا محـيط انـدام آمپوتـه                     

در سه طرح مختلـف ژلـي       ) مديوم پالس ( متوسطاالي  هاي متوسط و ب    اين اندازه  عالوه بر . شوند  مي

سازگاري و انطباق    هاي استامپ  همراه با راحتي بااليي ،        وجود دارند تا بتوانند با انواع مختلف شكل       

  .داشته باشند

، مخروطـي باريـك شـونده و مـنقش و رنگـي در        هاي سـاده   ها در طرح   سافت سوكت اين  

، بـزرگ و بـسيار    ، مديوم پـالس   ، متوسط  هاي كوچك   ميليمتر با اندازه   9 و   6،   3ژل  هاي   ضخامت

  . توان تصويري از اين نوع سافت سوكت را مشاهده نمود  مي25در شكل . شوند بزرگ توليد مي
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  Aegis سافت سوكت) 4-16

هـاي   ته سيليكوني مخروطي شكل است كه براي آمپو        سافت سوكت   يك سافت سوكت اين  

سـافت  ايـن  . ترانس تيبيال دقيقا بر مبناي شكل آناتوميكي واقعي يك استامپ طراحي شـده اسـت             

نشيند دچار حـداقل      راحت است و زماني كه فرد آمپوته براي مدت طوالني در يك محل مي              سوكت

هاي رنگـي    ها يا پيگمنت   همچنين سيليكون آن از حداقل افزودني     . شود چين و چروك خوردگي مي    

وجود يك بافت تقويت كننده با دوام در اين سافت سوكت نيز باعث سهولت پوشيدن . خورداراستبر

شود و در   شناخته ميStreamline Linerاين سافت سوكت با نام تجاري . شود و خارج كردن آن مي

اي بـه    اين سافت سوكت با جـداره     . شود دو مدل داراي سيستم قفل شونده و نوع فاقد آن عرضه مي           

  . شود  سايز مختلف توليد مي9 ميليمتر و در 3 تا 2امت ضخ

 Ultimateها از جنس سيليكون ژل است كه بـا نـام تجـاري     سافت سوكت نوع ديگر اين 

Liner  اين نوع سافت سوكت نيز از مزاياي مشابهي بـا سـافت سـوكت               . شود  عرضه ميStreamline 

، مـديوم   و در سه سايز كوچك) ميليمتر6(ه  تري داشت  برخوردار است با اين تفاوت كه جداره ضخيم       

  .توان تصويري از اين نوع سافت سوكت را مشاهده نمود  مي26در شكل .شود و بزرگ توليد مي

  

  

  
  Original Alpha® liner - cushion  تصوير يك سافت سوكت -25شكل 
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   Siliposهاي ساخت شركت انواع سافت سوكت) 16- 5

- Explorer ™ Liner  

وع سافت سوكت از يك سيستم ژلي حاوي يك نوع روغـن مينرالـي درجـه پزشـكي                  اين ن 

ساخته شده است كه اين روغن به تدريج از جداره دربرگيرنده آن نفوذ كرده و پوست را مرطـوب و                    

هـا يـا الكـل       كند به اين دليل ديگر با آن نيازي به استفاده از روانكارهايي مانند لوشـن               روانكاري مي 

ايـن بافـت خـواص كشـشي      .  يك پارچه محكم ، با دوام و راحت تقويت شده است           ا ب اين ژل . نيست

اين سافت سوكت در دو مـدل داراي  . باشد بسيارمناسبي دارد ضمن اينكه بسيار نرم و راحت نيز مي      

  .شود پين و بدون پين اتصال توليد مي

  

-  Cushion SiloLiner™  

  ي ــرجه پزشكي در داخل يك اليه نايلوناين سافت سوكت ژلي نيز از يك روغن مينرالي د

  

   
  همراه با بافت بكاررفته در ساختار آن  Aegis Ultimate تصوير يك سافت سوكت -26شكل 

  

هاي بسيار فعال ماننـد ورزشـكاران طراحـي شـده      نوع سيلوالينر آن براي آمپوته    . شده است تشكيل  

  .را مشاهده نمودتوان تصويري از اين نوع سافت سوكت   مي27در شكل .است
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   محصول شركت TEC (Total Enviroment Control) سافت سوكت) 6-16

 (Caspers-Schneider Technologies Inc.)  
 پـاي انـسان كـه       33 يورتاني بر طبق همان اصول موجـود در پاشـنه          سافت سوكت اين نوع   

   .كند ، عمل مي كند هاي شديد را پخش مي فشارهاي رايج در فعاليت

  

   SPSنواع سافت سوكت هاي ساخت شركتا) 7-16

- Medipro ® Protect Liner  

يك غشاء اسمتيك برخوردار است كه سيالن تك جهتـه امولـسيون             اين سافت سوكت ا ز    

اين غشاء نيمه نفوذپذير به صـورت يـك        . كند  را به سمت سطح پوست تسهيل مي       Mediاختصاصي  

  هاي داراي   اين غشاء بخصوص براي آمپوتهوجود. كند ل مشترك نرم و آرامش بخش عمل ميـــفص

  

  
  ™Cushion SiloLiner تصوير يك سافت سوكت -27شكل 

  

 در قـسمت ديـستال و   انـدك بافـت نـرم   مقـدار  هـاي داراي   ، اسـتامپ   هاي مخروطي شكل   استامپ

وجـود امولـسيون اشـاره شـده سـبب          . هاي با پوست به شدت حساس بسيار مناسب اسـت          استامپ

با پوست گرديده و بدين ترتيب پوشيدن و خـارج كـردن آن را از اسـتامپ آسـان                   حداقل اصطكاك   

  .سازد مي

تـوان اشـاره     به اين موارد مـي Protect linerاز جمله مختصات منحصربفرد سافت سوكت 

  :داشت
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دهد تا   وجود يك پين قابل تنظيم و خارج كردن كه اين قابليت را به سافت سوكت مي               ) 1

دار و قابـل قفـل شـدن بـه           قه شخصي فرد آمپوته از سافت سوكت بصورت پـين         بسته به نياز يا سلي    

  .ميان استامپ و سوكتفاقد اتصال يا كوشن پروتز استفاده كند يا بصورت صرفا يك سافت سوكت 

وجود يك بافت زمينه كه امكان كشيده شدن سـافت سـوكت را بـه صـورت راديـال و                    ) 2

  .كند همچنين در جهت طولي فراهم مي

، پارگي سافت    ي لبه آن  گجود يك پوشش جاسازي شده در سافت سوكت كه جداشد         و) 3

  .دهد سوكت و همچنين ايجاد تروما و زخم شدگي پوست را كاهش مي

  . وجود جداره ديستال ضخيم كه راحتي بيشتري را در سافت سوكت به همراه دارد) 4

  .ودتوان تصويري از اين نوع سافت سوكت را مشاهده نم  مي28در شكل

  

- Medipro ® Sensitive Liner  

 Medipro ® Protectاين سافت سوكت نيز از مشخـصات منحـصربفرد مـشابهي هماننـد     

Liner يك ويژگي).  در اين سافت سوكت نيز وجود دارد4 تا 1تمامي موارد شماره ( برخوردار است  

  
  Medipro ® Protect Liner تصوير يك سافت سوكت -28شكل 
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ص اين سافت سوكت ، وجود حداقل اتصال ميان سطح داخلي سيليكوني و         منحصربفرد خا 

چنين ويژگي خاصي سبب حداقل زخم شدگي پوست و عمـر بيـشتر             . باشد  زمينه تقويت كننده مي   

در اين سافت سوكت بر خالف مورد قبل يك سـطح سـيليكوني در جـداره                . گردد  سافت سوكت مي  

اشاره شد با زمينه تقويت كننـده حـداقل اتـصال و            شود كه همانطور كه       سافت سوكت جاسازي مي   

 .پيوستگي را دارد

  

 

   ALPSهاي ساخت شركت انواع سافت سوكت) 16- 8

دو نوع سـافت سـوكت شـاخص توليـدي ايـن شـركت عبارتنـد از سـافت سـوكت هـاي                       

Thermoliner و Easyliner  .  

  

- Thermoliner  

باشد كه با اعمـال حـرارت         ميك  ترموالينر يك نوع سافت سوكت از جنس ژل ترموپالستي        

اي بين سيليكون و ژل       اين ماده سختي   .باشد ترموفرميبل مي است يعني در حقيقت     دهي   قابل شكل 

باشـد   دهـي بـه شـكل اسـتامپ مـي          از آنجا كه اين سافت سوكت با اعمال حرارت قابل شـكل           . دارد

باشـد و چـون دقيقـا بـه شـكل       راحت مـي ، تر  هاي نرم توان ادعا نمود كه به اندازه سافت سوكت     مي

. كند با خود به همراه دارد      آيد كنترل بيشتري را از طريق فيت مناسبي كه ايجاد مي            استامپ در مي  

تنهـا  . توان اشاره نمود   و سهولت پوشيدن آن مي    مناسب  از ديگر مزاياي اين سافت سوكت به تعليق         

  .باشد  پروسه توليد ميعيب اين نوع سافت سوكت وجود يك مرحله اضافي ترموفرمينگ در

از جمله . ها و افراد آمپوته مختلف قابل استفاده است        اين سافت سوكت براي انواع استامپ     

 ديـس   ،34هـاي سـايم    تواننـد اسـتفاده كننـد بـه آمپوتـه          هايي كه از اين سـافت سـوكت مـي          آمپوته

هـايي كـه فعاليـت       ه ترانس تيبيال و همچنين آمپوتـ       ، هاي ترانس فمورال    آمپوته  ، آرتيكوليشن زانو 

هــاي  ســافت ســوكت ترمــوالينر در مــدل. تــوان اشــاره نمــود  مــيورزشــكارانبــااليي دارنــد بــويژه 

Thermoliner Cushion Liner و Thermoliner Locking Liner  شود توليد مي.  

  .توان تصويري از اين نوع سافت سوكت را مشاهده نمود  مي29در شكل
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- Easyliner  

 استحكام و االستيسيته ژل مورد استفاده در اين سـافت سـوكت سـبب                ، تركيبي از نرمي  

اين سـافت سـوكت امكـان حركـت آزادانـه را            . راحتي و دوام باورنكردني اين محصول گرديده است       

  ون ـــسازد و درعين حال تماس كاملي را با پوست بدون هرگونه محدود سازي جريان خ فراهم مي

  

  
  Thermolinerت  تصوير يك سافت سوك-29شكل 

  

وجود اين نوع ژل خاص در بدنه اين سافت سوكت سبب ايجاد حـداقل اصـطكاك بـا            . كند  ميايجاد  

از ديگـر مزايـاي ايـن سـافت         . گـردد  پوست گرديده كه همين امر سبب كاهش نيروهاي برشي مـي          

ب آن   فيت عالي با استامپ و دوام خو        ، گردد سوكت به توزيع عالي فشار كه سبب راحتي پوست مي         

 Easyliner  وEasyliner Super Stretch  هاي سافت سوكت ايزي الينر در مدل. توان اشاره كرد مي

Fabric- Reinforced-     فاقد سيـستم قفـل شـونده و نـوع  Easyliner Locking Liner  داراي ايـن 

ده و  بـو ) اي پارچـه ( اين سافت سوكت در نوع اول فاقد هرگونه پوشش بافتـه          . شود سيستم توليد مي  

دار اسـت كـه   رهاي بعدي از يك بافت تقويت كننـده برخـو   تنها از ژل ساخته شده است اما در مدل        

همچنـين مـدل اول از يـك مقطـع          . گـردد  سبب سهولت پوشيدن و خارج كردن سافت سوكت مي        

 ميليمتر برخوردار است در حاليكه مدلهاي ديگـر در سـه طـرح متفـاوت بـا                  6يكنواخت با ضخامت    

  .شوند  ميليمتر توليد مي6 و 3ختلف هاي م ضخامت

 Easylinerهـاي   توان تصويري از اين نوع سافت سوكت را در مـدل   مي11و10در اشكال 

Fabric- Reinforced-     فاقد سيـستم قفـل شـونده و نـوع  Easyliner Locking Liner   داراي ايـن

  .سيستم مشاهده نمود
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- Clearpro SSA  

از . آيـد  ليكوني مكـشي شـفاف بـه شـمار مـي          اين سافت سوكت نوعي سافت سـوكت سـي        

توان اشاره كرد كـه سـبب        امتيازات اين سافت سوكت به اتصال و چسبندگي عالي آن به پوست مي            

سيليكون درجه  . گردد حفظ تعليق و همچنين ايجاد يك استحام پارگي باال و نهايتا دوام مناسب مي             

راحتي خيلي خـوبي را     همچنين  ادانه و   پزشكي مورد استفاده در اين سافت سوكت امكان حركت آز         

هاي ساختاري    از ويژگي شفافيت و وجود يك آمبرال در انتهاي ديستال سافت سوكت           . كند فراهم مي 

 وجود سيليكون اضافي موجود در انتهـاي ديـستال          .آيند  شاخص اين نوع سافت سوكت به شمار مي       

اين سافت سوكت در دو مقطـع      . گردد نيز سبب كاهش حركت پيستوني و افزايش ثبات ديستال مي         

  .شود  اندازه مختلف توليد مي14 ميليمتر و همچنين در 3 و 5/1هاي  با ضخامت

  .توان تصويري از اين نوع سافت سوكت را مشاهده نمود مي16در شكل 
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و بـر روي ميـزان راحتـي و     دآينـ  به شمار مـي  ها بخش مهمي از يك پروتز سافت سوكت

در صورتي كه بدرستي از سـافت سـوكت بهـره گرفتـه شـود بـا                 . اي دارند  روتز تاثير عمده  عملكرد پ 

شود كه به كاهش اصطكاك و توزيع مطلوب فشار            بستر نرمي داخل سوكت فراهم مي       استفاده از آن  

مساله فيـت يـا      عالوه بر بحث راحتي يك سافت سوكت ،       . كند  وارده به استامپ كمك به سزايي مي      

بـا توجـه بـه ايـن مـوارد پـس            . ها نيز از اهميت بااليي برخورداراست      مك سافت سوكت  انطباق به ك  

توان ادعا نمود كه در حقيقت ، سافت سوكت يك جزء تعيين كننده در عملكرد يـك سـوكت و                     مي

تمامي اين توصيفات خود به خوبي اهميـت يـك سـافت            . آيد  تر يك پروتز به شمار مي       اه كالن گدر ن 

  . شود آور مي حي آن را يادسوكت و در اصل طرا

توان مـدنظر داشـت كـه     هاي گوناگوني را مي ، جنبه در طراحي مناسب يك سافت سوكت     

سـعي شـد بيـشترين پارامترهـاي         در بررسي صـورت گرفتـه ،       .تمام بر خواص و عملكرد آن موثرند      

تـرين   از مهـم . دخيل در ارائه عملكرد مطلوب از جانب يك سافت سوكت مورد كنكـاش قـرار گيـرد        

، خواص مهندسـي ايـن مـواد ،     پارامترهايي كه مدنظر قرار گرفت به نوع ماده سازنده سافت سوكت       

 و همچنين نوع مختـصات طراحـي بكاررفتـه در سـافت              ها  مشكالت زيستي مرتبط با سافت سوكت     

  .ها بايستي اشاره كرد سوكت

يزان يا سـطح فعاليـت هـر    ها و م ديديم با توجه به نوع آناتومي افراد ، نوع و شكل استامپ       

براي مثال فردي ممكن است با      . فرد ممكن است نوعي از سافت سوكت بر ديگري ترجيح داده شود           

توجه به سطح فعاليت كم تا متوسط خود يك سافت سوكت سيليكوني را تـرجيح دهـد در حاليكـه     
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ه باشـد ممكـن   يك فرد ورزشكار بنابه نياز خود براي داشتن سافت سوكتي كه پاسخ مناسبي داشـت         

يا حتي بسته به سليقه ، فردي يك سـافت سـوكت            . است يك سافت سوكت يورتاني را ترجيح دهد       

اگرچه در بحث انتخاب يـك سـافت سـوكت در ميـان انـواع               . رنگي را بر نوع شفاف آن ترجيح دهد       

وامل با اين حال در نظرگرفتن ع      آيد گوناگون آن سليقه فردي نيز يك عامل تاثيرگذار به حساب مي          

شك به انتخاب هوشـمندانه يـك نـوع سـافت سـوكت       علمي در دو بعد علوم مهندسي و پزشكي بي      

  . كند مناسب كمك به سزايي مي

هـاي   در اين راستا همانطوركه ديده شد ، از لحاظ خواص مهندسي ، بر پايـه نتـايج تـست           

بـه  (ز بهتـرين پاسـخ      يورتان از آنجاكه تركيب منحـصربفردي ا       توان ادعا نمود كه      صورت گرفته مي  

بـه خـاطر انتقـال كمتـرين ميـزان نيروهـاي            (، بهترين محافظت     )خاطر ارائه باالترين ميزان سفتي    

ترين مـاده پليمـري      ، مناسب  و كمترين ميزان نازك شدگي يا فرسودگي را به همراه دارد          ) اي ضربه

ين مـاده در عـين حـال        با اين حال سفتي باالي ا     . باشد ها مي  براي استفاده در ساخت سافت سوكت     

 مانع يك فيت و تطبيـق خـوب و          تواند نقطه ضعفي براي اين نوع سافت سوكت محسوب شود و            مي

يورتان همچنين فاقد هرگونـه اثـر نـامطلوب         . از يك سافت سوكت يورتاني گردد      ه مناسب با استفاد  

تـرين    ه مهـم   از جملـ   .باشـد  هاي آلرژيـك نيـز مـي       زيستي از لحاظ ايجاد مشكالت پوستي و واكنش       

يورتان به فرايند توليد مشكل و هزينه توليد باالي آن بايستي اشاره كرد كـه                 مشكالت و معايب پلي   

  .باشد ها مي مانعي در مقابل گسترش اين ماده در ساخت ادوات پروتزي مانند سافت سوكت
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استناد قرار  ته شده و معتبر مورددر اين تحقيق سعي شد اطالعات غالبا از منابع شناخ

  :گيرند كه در ادامه مĤخذ اصلي اين منابع و اطالعات را مورد بررسي قرار خواهيم داد
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ژورنال رسمي آكـادمي  (Journal of Prosthetics and Orthotics) ژورنال ارتزها و پروتزها 

 هـدف ايـن ژورنـال كمـك بـه ارتقـاء و انتـشار تمـامي                  .باشـد   مـي آمريكـا   متخصصين ارتز و پروتز     

  .باشد هاي علمي و فني حاصل شده در زمينه تكنولوژي ارتزها و پروتزها مي پيشرفت

 Evolution and Development of the Silicon Suction"اي تحت عنوان  در مقاله-

Socket (3S) for- Below-Knee Prostheses"-  دوم ژورنال كه در جلد اول ، شمارهJPO  در سال

 به سابقه و قدمت توليد سافت  Carlton E. Fillauer ميالدي به چاپ رسيده محققي به نام 1989

  .كند هاي مكشي اشاره مي سوكت
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 هاي مكشي دراين مقاله به استفاده از موادي مانند سيليكون در قالب سافت سوكت

ICEROSSوهمچنين موادي مانند  Surlynهمچنين مختصات طراحي . ه است نيز اشاره شد

هاي مكشي سيليكوني مانند وجود بافت تقويت كننده و سيستم قفل  ساخت سوكت بكاررفته در

  .شونده نيز مورد بررسي قرار گرفته است

هاي ميداني صورت گرفته در مورد  هاي جالب توجه اين مقاله بايستي به بررسي از بخش

در اين . ها بر روي افراد آمپوته اشاره نمود سافت سوكتاثرات پوشيدن و استفاده از اين قبيل 

، ها  نتايج اين بررسي. سن و جنس انتخاب شده اند ، تحقيقات افراد مختلفي از لحاظ نوع استامپ

  .معايب و محاسن استفاده از اين سيستم پروتزي را بخوبي نشان داده است

 A.M. Boonstraققي به نام  مح1996 در سال JPO در جلد هشتم، شماره سوم ژورنال -

 INTERNATIONAL FORUM—Silicone Suction Socket (3S) "اي تحت عنوان در مقاله

Versus Supracondylar- PTB Prosthesis with Pelite Liner: Transtibial Amputees' 
Preference"- زدپردا ها مي هاي سيليكوني مكشي و مكانيزم تعليق مكشي در آن به سافت سوكت .

هاي از جنس مواد ديگر از  ها در مقايسه با ساير سافت سوكت ذكر مزاياي اين نوع سافت سوكت

در اين مقاله پروتزهاي داراي سوكت سيليكوني . شود جمله مواردي است كه در اين مقاله بيان مي

. گيرند مورد مقايسه قرار مي) پلي اتيلن فومي (Pelite  داراي سافت سوكتPTBمكشي با پروتزهاي 

هاي ترانس تيبيال و اينكه اين گروه افراد آمپوته ميان  در اين تحقيق توجه و تمركز بر روي آمپوته

 فرد آمپوته ترانس 8در اين تحقيق . باشد ، مي دهند دو نوع پروتز اشاره شده كدام را ترجيح مي

 نوع پروتز در اختيار با قراردهي اين دو. گيرند تيبيال در يك تست مدت دار مورد آزمايش قرار مي

گيرند و تاثير اين  اين افراد براي مدت زمان مشخص، اين پروتزها مورد مقايسه و بررسي قرار مي

، سهولت  هايي نظير راه رفتن ، ايستادن و ورزش پروتزها بر روي سالمتي استامپ در طول فعاليت

  .پوشيدن و خارج كردن و ميزان تعريق مورد آزمايش قرار گرفته است

و همكارانش در جلد چهارم شماره دوم اين ژورنال  Louis J. Habermanمحققي به نام  -

 Silicone-Only Suspension (SOS) for the"اي تحت عنوان  ميالدي در مقاله1992در سال 

Above-Knee- Amputee",-پردازد  به مبحث سافت سوكت و سوكت سيليكوني مكشي مي .

گونه مشكالت پوستي در حين استفاده از  ها نظير نداشتن هيچ وكتامتيازات اين قبيل سافت س

 و همچنين راحت بودن و تعليق مناسبي كه شود ها تامين مي ها بدليل فيتينگ خوبي كه با آن آن

با اين حال نوع . ها با خود دارند شود از جمله مزايايي است كه اين سافت سوكت ها ايجاد مي با آن

ها براي گروهي از افراد آمپوته مشكالتي به همراه دارد كه در اين  وكتقفل شونده اين سافت س

هاي  در مورد سافت سوكت  Case study مورد3مباحثي چون ارائه . است ها اشاره شده مقاله به آن

هاي   ، اشاره به تكنيكسيليكوني مكشي براي برخي افراد آمپوته با شرايط خاص مانند كهولت سن
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هاي سيليكوني و موادي كه  ي سيليكوني ، تكنيك پوشيدن سافت سوكتها ساخت سافت سوكت

  .ها اشاره شده است هايي است كه در اين مقاله به آن شود از ديگر سرفصل بدين منظور استفاده مي

 The incidence of dermatological problems in the"اي تحت عنوان   در مقاله-

silicon suspension- sleeve user-شماره سه ژورنال 9ه در جلد  ك JPO  ميالدي 1997در سال 

 به انواع مشكالت درماتولوژيكي در استامپ افراد Christopher Lakeبه چاپ رسيده محققي به نام 

اين محقق . پردازد كنند مي هاي پروتزي استفاده مي ها و سافت سوكت اي كه از سوكت آمپوته

هاي مزمن و  مل چون نحوه فيت شدن، بهداشت، بيماريگونه مشكالت را ناشي از برخي عوا اين

تواند سبب خيس  شرايط آب و هوايي گرم و مرطوب نيز مي. داند حرارت اضافي در محل تماس مي

ها سبب  هاي مو بوسيله باكتري شدن پوست در سوكت گرديده و نهايتا با از بين رفتن فوليكل

 نامناسب، ماليده شدن سوكت روي سطح عواملي مانند فيتينگ. گردد آسيب ديدن پوست مي

زا بخاطر نوع ماده بكاررفته در ساخت سافت سوكت مواردي  هاي حساسيت استامپ، بروز واكنش

  .توانند با ايجاد شرايطي كه در باال اشاره شد سبب تخريب پوست گردند هستند كه مي

 مقاله نيز ها در اين سيليكون به عنوان يك ماده شناخته شده در ساخت سافت سوكت

زا در قبال  هاي ناسازگار يا حساسيت بويژه احتمال بروز واكنش. مورد بررسي قرار گرفته است

ها با مرور مطالعاتي كه در اين زمينه بوسيله ساير  استفاده از اين ماده در ساخت سافت سوكت

  .شود محققان صورت گرفته است بررسي و كامال رد مي

 در جلد اول ، شماره چهارم Eiji Hatano و Toshiro Nakamuraهاي   دو محقق به نام-

 Process of development and" اي تحت عنوان   ميالدي در مقاله1989اين ژورنال در سال

application of porous- plastic to prosthetic sockets"-  به مشكالت موجود در برخي انواع

وكت در تماس با پوست بويژه در طول فصل تابستان ها مانند تعريق و انتشار بوي بدن از س سوكت

در اين مقاله بكارگيري برخي انواع مواد متخلخل . كنند در دماي باال و رطوبت شديد اشاره مي

از جمله . گيرد گونه مشكالت مورد توجه قرار مي ها به منظور رفع اين خاص در ساخت سافت سوكت

توانند با اعمال  تيلني و پلي يورتاني اشاره كرد كه ميا هاي پلي اين مواد متخلخل بايستي به فوم

  .حرارت شكل پذير باشند و به راحتي منطبق با شكل استامپ توليد شوند

و همكارانش در جلد دوازده شماره دوم اين ژورنال در  Steven J.Covey محققي به نام  -

 Flow Constraint and Loading Rate Effects on"اي تحت عنوان   ميالدي در مقاله2000سال 

Prosthetic Liner- Material and Human Tissue Mechanical Response" - خواص مكانيكي 

هاي پروتزي نظير يورتان، دو نوع  فشاري چهار ماده شاخص مورد استفاده در سافت سوكت

مقايسه  مورد  راسيليكون االستومري و ژلي و يك االستومر ترموپالستيك با هم و با عضله انسان 

و مقاومت در برابر سيالن و تغييرفرم  اين مقايسه برحسب نرخ يا آهنگ بارگذاري. قرار مي دهند
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هاي صورت گرفته در مورد سه ويژگي مكانيكي مانند سفتي، درصد  نتايج تست. انجام شده است

 ماده با هم مقايسه اند و در مورد اين چهار جذب انرژي و دفرماسيون پسماند در اين مقاله ارائه شده

در اين . شود بنابر اين محاسبات نهايتا بهترين ماده از لحاظ عملكرد مكانيكي معرفي مي. شوند مي

ها و اطالعات و  هاي مكانيكي صورت گرفته همراه با جزئيات روند انجام تست مقاله به خوبي تست

  . شوند نتايج بدست آمده ارائه، تشريح و آناليز مي
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عضو هيئت علمي ( نوشته دكتر كاظم احدي "هاي مفاصل و استخوان بيماري" كتاب -

 يكي از كتابهاي مرجعي بود 1365و از انتشارات جهاد دانشگاهي در سال ) مركز پزشكي هفتم تير

تاريخچه : سرفصل هاي شاخص اين كتاب عبارتند از. كه در اين تحقيق مورد استفاده قرار گرفت

دي ، تشخيص در ارتوپدي و انواع معاينات ، انواع بيماري هاي مرتبط با سيستم اسكلتي بدن ارتوپ

نظير انواع آرتريت ها ، وسايل فيزيكي مورد استفاده در ارتوپدي ، آمپوتاسيون اندام هاي تحتاني و 

  .فوقاني و پروتزهاي مورد نياز و همچنين ارتزها

البي در مورد تاريخچه آمپوتاسيون به عنوان در فصل مربوط به بحث آمپوتاسيون به مط

جراحي قطع عضو، يك عمل جراحي ، انواع آمپوتاسيون هاي اندام تحتاني و فوقاني ، اصول كلي 

خالصه اي از لزوم قطع عضو ، علل انجام جراحي قطع عضو مانند بيماري هاي عروقي ، مراحل بعد 

در بخش پروتزهاي مورد . زمينه برمي خوريماز عمل و نهايتا پروتزهاي مورد استفاده در اين 

از جمله اين اجزاء  . استفاده ، اجزاء گوناگون يك پروتز اندام تحتاني مورد بررسي قرار مي گيرند

بايستي به سوكت اشاره نمود كه در قالب اين قسمت از كتاب به انواع سوكت ها بر حسب نوع 

  . شودساختار و طراحي بكاررفته در آن ها پرداخته مي 

ــاب  - ــته    Industrial plastics; Theory & Application"" كتـ  Terry   نوشـ

L.Richardsonو  Erik Lokensgard از انتشارات  Delmar Publishers Inc.  يـك  1997 در سـال ،

باشد كه اطالعات كاملي در باب مـواد پليمـري ارائـه              كتاب مرجع در زمينه علم مهندسي پليمر مي       

. باشـد   راهنماي مناسب براي تمامي متخصصين علم مواد و بويژه مهندسي پليمر مـي            كند و يك      مي

هاي سـاخت     هاي مختلف اين كتاب اطالعات جامعي در مورد تك تك مواد پليمري و روش               در فصل 

  .توان يافت ها مي قطعات وشكل دهي آن
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هـاي     ميـزان رضـايت از سيـستم آيـسروس بـا سيـستم             مقايسه"  كارشناسي     پايان نامه  -

از دانشگاه علوم پزشـكي و خـدمات         جواد زارعي و محمد باقري منزه      نوشته آقايان     "متداول تعليق 
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اين پايان نامـه    . ديگر منابع مطالعاتي مورد استفاده در اين تحقيق بود        نيز از   بهداشتي درماني ايران    

يد اين رشته در حين ارزشيابي تحقيق صـورت گرفتـه بـود بـه               اي كه توسط اسات    آنجاكه با بررسي  از

عنوان يك تحقيق ممتاز شناخته شده بود بصورت يكي از منابع ايـن تحقيـق مـورد اسـتفاده قـرار                     

در اين تحقيق سيستم سوكتي آيسروس و شل سيليكوني مورد بررسي قـرار گرفتـه اسـت و            . گرفت

كنند شناسايي گردد     از اين سيستم استفاده مي     كهسعي شده تا عوامل عمده نارضايتي مددجوياني        

به عمل آمده نيز اي  هاي متداول و آيسروس مقايسه بين ميزان رضايت مددجويان از سيستمنهايتا و 

  .است

آيد فاكتورهاي دخيـل و    در اين تحقيق كه در حقيقت نوعي تحقيق ميداني به حساب مي   

از سوكت و همچنين سافت سوكت مورد بررسي قرار تعيين كننده در ميزان رضايت يك فرد آمپوته 

  . گرفته است
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 VA Research & Development هاي مرتبط با نهـاد   يكي از شناخته شده ترين ژورنال-

 در اين ژورنـال . باشد مي  Journal of Rehabilitation Research & Development (JRRD)ژورنال

مـواردي ماننـد    عبارتنـد از    هاي تحقيقاتي     اولويت ،باشد يك ژورنال علمي در مورد توانبخشي مي      كه  

هايي مانند ضايعات نخاعي و ساير ضايعات سيستم         زمينه. ها ، ارتزها و ارتوپدي     آمپوتاسيون پروتزها،

وضـوعاتي هـستند كـه در ايـن         دهي تشخيصي، حسي وارتباطي از ديگـر م        هاي كمك  روش عصبي،

  .ژورنال مرتبط با دپارتمان قربانيان جنگ مورد توجه هستند

 .Joan E مـيالدي ، محققـي بـه نـام     2004 شماره دوم اين ژورنال در سال 41 در جلد -

Sanders   و همكارانش در مقالـه اي تحـت عنـوان " Testing of elastomeric liners used in limb 

prosthetics: Classification of 15 products by mechanical performance"-   خـواص مكـانيكي 

محصول چندين شركت شـناخته شـده توليـد كننـده ادوات           ( سافت سوكت االستومري مختلف      15

از جملـه ايـن     . را تحت شرايط باري فشاري، اصطكاكي، برشي و كششي ارزيابي نموده انـد            ) پروتزي

اي از جنس سيليكون ژل، سيليكون االستومري و يورتان بايستي ه ها، به سافت سوكت سافت سوكت

ها در شرايط باري گوناگون بررسـي شـده    اشاره داشت كه رفتار مكانيكي تك تك اين سافت سوكت      

اين تحقيق از جمله تحقيقات بسيار قوي و مناسـبي اسـت كـه در زمينـه مـواد بكاررفتـه در                      . است

  .ها صورت گرفته است ساخت سافت سوكت

 .Arthur F.T ميالدي، محققي به نام 2001 شماره دوم اين ژورنال در سال 38 در جلد -

Mak  اي تحــت عنــوان و همكــارانش در مقالــه " State-of–the-art research in lower-limb 

prosthetic- biomechanics-socket interface",  - ها كه در حقيقـت   به بررسي بيومكانيكي سوكت
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در حقيقت در قالب اين . پردازند آيند، مي ميان پروتز اندام تحتاني و بدن به شمار مي       فصل مشتركي   

ها در مواردي ماننـد انـدازه گيـري           مقاله مطالب و تحقيقات جديدي كه در مورد بيومكانيك سوكت         

هاي مرتبط با آن، مدلينگ محاسباتي و پاسخ  فشار سوكت، بحث اصطكاك در سوكت و ساير ويژگي   

ها در قبال نيروهاي مكانيكي خارجي وساير شرايط فيزيكي در فـصل مـشترك                لعمل بافت يا عكس ا  

شود مشكالت پوستي و عوارضـي        از ديگر مباحثي كه در اين مقاله به آن پرداخته مي          . شود  مرور مي 

اين بررسـي بـا     . دهد  ها و پوست رخ مي      است كه در نتيجه اعمال بار نامناسب از طرف پروتز بر اندام           

شناخت بيشتر بيومكانيك فصل مشترك به منظور بهينه سازي فرايند فيتينگ كه در عملكرد هدف 

در اين راستا به ضرورت بهره گيري از يك         . گيرد  يك پروتز اندام تحتاني بسيار مهم است صورت مي        

تر و توزيع بار بهتر در فصل مشترك سوكت و  واسط يا همان سافت سوكت به منظور تطبيق مناسب   

  .پ نيز پرداخته شده استاستام
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ايـن نـشريه   . باشـد   مـي Amputee Coalition of America (ACA)وابسته به اين ژورنال 

 سـالمتي و بهداشـت،   امـور مـالي،  مختلفـي ماننـد    شامل مقاالتي است كه توسط متخصصين امـور         

ورنال روي مواردي مانند چگونگي كـسب       بطور عمده اين ژ   . اند توانبخشي و روان درماني نوشته شده     

هاي موجود كه غالبا خريداران اقالم مختلف مانند  تر و تصميم گيري بر روي انتخاب سرويس مناسب

  .بايست در هنگام انتخاب و خريد صرف كنند متمركز شده است وسايل توانبخشي وقت زيادي مي

الب مقاالتي به افراد مرتبط     پارامترهاي تعيين كننده در كيفيت يك محصول پروتزي در ق         

  .شود هاي فروشنده اين محصوالت ارائه مي با اين صنعت اعم از افراد آمپوته و مسئولين شركت

در  Jack E. Uellendahl  ميالدي محققي به نـام 2001 در جلد دوم اين ژورنال در سال -

هـاي    مـورد جـوراب  هـايي در   بـه سرفـصل  ”Prosthetic socks and Liners “اي تحت عنـوان   مقاله

ها بكار    پروتزي مورد استفاده در جهت بهبود فيتينگ سوكت و موادي كه در ساخت اين نوع جوراب               

همچنين در ادامـه مطالـب ايـن مقالـه بـه سـافت              . كند  روند مانند پشم ، كتان و غيره اشاره مي          مي

هـا و همچنـين        آن ها، انـواع مـواد بكاررفتـه در سـاخت           از سافت سوكت   ها، هدف از استفاده     سوكت

هـاي قفـل شـونده         هاي تقويـت كننـده يـا سيـستم          ها نظير استفاده از پوشش      مختصات طراحي آن  

مطالب عنوان شده در اين مقاله كامال حالت اشاره و گـذرا دارد و كمتـر در مـورد                   . شود  پرداخته مي 

ه آشنايي اوليـه    با اين حال سعي شده از طريق اين مقال        . شود  ها به طور خاص بحث مي       اين سرفصل 

اي كه بطور تخصصي با اين مقوله آشنا نيست ارائه شود و لغـات كليـدي ايـن بحـث،                      براي خواننده 

  .ها براي جستجو و مطالعه بيشتر عنوان گردد بخصوص در مورد سافت سوكت
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  British Medical Journal (BMJ)  ژورنال -

مي براي پزشكان و دانشجويان پزشكي لتشار مطالب آموزشي و عهدف اين ژورنال ان

 اي و روزمره خود از  نكات ارزشمندي براي زندگي حرفه،باشد تا بتوانند با استفاده از اين مطالب  مي

تحقيقات علمي جديد و همچنين مقاالت   اين ژورنال انتشار،به اين منظور . ن استخراج نمايندآ

سياسي واقتصادي  ، علمي ، اجتماعي ، نيكييتي كه در ارتباط با عوامل كلمقاال مروري و آموزشي و

در مورد اعتبار اين ژورنال . را در سرلوحه كارهاي خود قرار داده استباشند  ميتاثيرگذار بر سالمتي 

مقاله از تمام نقاط  6000توان به اين نكته اكتفا نمود كه ساالنه اين ژورنال در حدود بيش از   مي

 درصد اين تعداد مقاالت را 9كند كه تنها  يا از طرف پزشكان و محققان علوم پزشكي دريافت ميدن

شود و حدود  اين ژورنال بصورت هفته نامه چاپ مي. كند هاي مختلف خود منتشر مي در شماره

  .شود  نسخه چاپ شده آن در خارج از بريتانيا توزيع مي13500 نسخه از 108500

 Artificial"اي تحت عنوان ميالدي به مقاله2001ر تاريخ سپتامبر سال اين ژورنال د در -

limbs- Clinical review ; science, medicine , and the future"- خوريم كه در آن محققي  برمي

 .اند هاي مصنوعي پرداخته اندام همكارانش در قالب يك مقاله تحقيقاتي به و Linda J Marks  به نام

هاي ايجادشده در  ، پيشرفت) داليل و عوارض(هايي مانند آمپوتاسيون   به سرفصلدر اين مقاله

پاسخ ديناميكي  ها به عنوان فصل مشترك ميان استامپ و سوكت، تكنولوژي پروتزها، سافت سوكت

استفاده از مكانيزم جذب ضربه در پروتزها براي كاهش نيروهاي  ، پا از طريق فنرهاي پالستيكي

هاي  ان حركت كنترل شده بوسيله ريزپردازشگرها و امكان اتصال مستقيم اندامامك ، اي ضربه

  . مصنوعي به سيستم اسكلتي بدن اشاره شده است

هاي جديد به عنوان يكي از  ساخت سافت سوكت ، ها در قسمت مربوط به سافت سوكت

يليكون هاي از جنس س سافت سوكت. هاي اخير در تكنولوژي پروتز معرفي شده است پيشرفت

توانند براي اتصال به سوكت و نهايتا پروتز و ايجاد تعليق از يك سيستم پين و  االستومري كه مي

اند  قفل برخوردار باشند در ساليان اخير به عنوان يك واسط ميان سوكت با بدن ابداع و معرفي شده

از ديگر موادي كه در . دها به همراه دارن كه راحتي بسيار بااليي را براي شخص استفاده كننده از آن

توانند توزيع مطلوبي  اند مواد ژلي هستند كه به دليل ساختاري كه دارند مي اين زمينه عرضه شده

  .از فشار را به همراه داشته باشند و نرمي و راحتي خوبي را به همراه داشته باشند

  

  Prosthetics and Orthotics International  ژورنال-

اين ژورنال يك .باشد  مي(ISPO)انجمن بين المللي ارتز و پروتز نال اين ژورناشر اصلي 

اين . باشد نشريه علمي بين المللي مهم در زمينه ارتز وپروتز و همچنين مهندسي توانبخشي مي
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توسط انجمن بين المللي ارتز و ) آگوست و دسامبر، آپريل هاي  در ماه(ژورنال در طول سال سه بار 

 در كشور دانمارك بوده و تاكنون 1977شروع انتشار اين ژورنال به سال . شود منتشر مي پروتز

  .انتشار آن ادامه دارد

 Dr.Saunders محققي به نام 1985 اين ژورنال در تاريخ آپريل سال 1 شماره 9در جلد  -

 Computer aided design of prosthetic sockets forاي تحت عنوان به همراه همكارانش در مقاله 

below knee-" "amputees- هاي  هاي كامپيوتري مورد استفاده در ساخت سوكت به سيستم

هايي كه در يروتزهاي اندام تحتاني بويژه در  در مقدمه اين مقاله به انواع سوكت. پردازد پروتزي مي

رد ها مو شود و مشخصات آن  پرداخته مي،گيرند  اده قرار ميفسطوح آمپوتاسيون زير زانو مورد است

  .گيرد اشاره و بررسي قرار مي

 

  Advances in Biomechanics  ژورنال -

  ژورنال.باشد مي Journal of Engineering Mechanics اي از ژورنال  شاخهاين ژورنال

در زمينه مهندسي گوناگوني به مباحث  (Journal of Engineering Mechanics)مهندسي مكانيك

شود تحقيقات انجام  هايي كه در اين ژورنال به آن پرداخته مي نهاز جمله زمي. پردازد مكانيك مي

باشد كه در اين راستا مقاالت گوناگوني از  شده در مهندسي پزشكي در شاخه بيومكانيك مي

  .شود محققين سراسر دنيا در اين زمينه منتشر مي

ي بـه    ميالدي منتشر شده ، دو محقق چينـ        2001اي كه در سال       در اين ژورنال در نسخه    

 Biomechanical studies on lower”اي تحت عنـوان   در مقالهYubo Fan  وMing Zhangهاي  نام

limb prosthetic- socket design”- هـاي   هاي بيومكانيكي صورت گرفتـه در مـورد سـوكت    بررسي

وتـز  در اين مقاله تمامي اجـزاء يـك پر        . دهند  پروتزهاي اندام تحتاني را مورد مرور و تفحص قرار مي         

سوكت بـه عنـوان جزيـي كـه در حقيقـت فـصل مـشترك                . گيرند  اندام تحتاني مورد اشاره قرار مي     

آيد به عنوان يـك جـزء مهـم در سـاختار پروتـز يـا بـه عبـارتي                    آناتومي بدن با پروتز به حساب مي      

طراحـي  . شود و لزوم طراحي صحيح و مناسب آن تاكيد مـي شـود    پروتز قلمداد مي مهمترين جزء

 سوكت از آنجا كه در انتقال رضايتبخش بار، ثبـات مناسـب و همچنـين كنتـرل مـوثر در                     صحيحي

شود پارامترهاي تاثير گذار      شود و سعي مي     حركت دخيل است يك فرايند مهم و حساس عنوان مي         

  .بر آن بررسي شود

هاي شاخص اين مقالـه بررسـي انـواع مـشكالتي اسـت كـه در اثـر طراحـي             يكي از بخش  

غالب اين مشكالت مورد بررسي ،      . هاي نرم آن رخ دهد      تواند در استامپ و بافت      ت مي نامناسب سوك 

  .هاي استامپ نقش دارد ها در بافت مشكالتي هستند كه توزيع و انتفال بار نامناسب در ايجاد آن
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يكي از راهكارهايي كه در جهت بهبود انتقال بار در سوكت و ايجاد راحتي بيشتر در فصل                 

در اين  . باشد  ها مي   شود ، استفاده از سافت سوكت        و سوكت در اين مقاله عنوان مي       مشترك استامپ 

رونـد بـر احـساس راحتـي          مقاله عنوان شده موادي كه در فصل مشترك سوكت با استامپ بكار مي            

هاي االستومري ، نحوه  استفاده از مواد جديد نظير سافت سوكت. بيمار و انتقال بار بسيار تاثير دارند      

  .كند ال بار را از استامپ به پروتز تغيير داده و به افزايش راحتي فرد آمپوته كمك بسزايي ميانتق

  

  inMotion Magazineژورنال  -

منتشر شده  1995 آنالين آمريكايي است كه براي اولين بار در سال           اين ژورنال يك ژورنال   

 ون مانند سالمتي و بهداشـت       هاي گوناگو  هاي مختلف اين مجله به مقاالتي در زمينه        است در بخش  

  .خوريم هاي مختلف برمي پزشكي در شاخه

اي    ، در مقالـه    1998دسـامبر سـال     /شماره منتشر شده اين ژورنال در تاريخ  نـوامبر          در -

 Prosthetic primer: Materials used in" تحت عنوان  Jack E. Uellendahl نوشته محققي به نام

prosthetic- partII"-هـا اشـاره     مورد استفاده در ساخت ادوات پروتزي نظير سافت سـوكت  به مواد

توان پلي اتيلن فومي يـا همـان           ها اشاره شده مي      از جمله موادي كه در اين مقاله به آن          .شده است 

Pelite در ايـن مقالـه بـه       . گيـرد   ها مورد استفاده قرار مي       عنوان نمود كه در ساخت سافت سوكت       را

با اين حال   .  ها نيز اشاره شده است      مانند اسليوها و مواد بكاررفته در ساخت آن       ساير ادوات پروتزي    

توان عنوان نمود جامع نبودن آن در مـورد اشـاره بـه تمـامي      نقطه ضعفي كه در مورد اين مقاله مي   

  .باشد ها مي مواد مورد استفاده در اين گونه ادوات پروتزي و بخصوص سافت سوكت

  

  Orthopadie- Technik Quarterlyژورنال  -

 ادوات توانبخـشي ماننـد ارتزهـا و         ،زمينـه توانبخـشي     اين ژورنال يك ژورنـال آلمـاني در         

  .شود  اين ژورنال بصورت فصلنامه منتشر مي.باشد  بيومكانيك و ارتوپدي مي،پروتزها 

 ميالدي ، محققي به نام 2001 در شماره دوم اين ژورنال در ورژن انگليسي در سال -

S.W. Levy تحت عنوان   اي مقاله در"Stump Skin Problems of the Amputee and the 

Prosthetist" در استامپ افراد آمپوته كه از پروتزهاي اندام تحتاني استفاده  به مشكالت پوستي رايج

 Verrucous hyperplasiaاز جمله اين مشكالت ، در اين مقاله ضايعاتي مانند . پردازد كنند ، مي مي

  .اند بطور خاص مورد توجه قرار گرفتهها  با ذكر عوامل ايجادكننده آن
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 هاي آموزشي درمراكز دانشگاهي و تحقيقاتي شناخته شده در دنيا دوره محتواي ) 7-18

 مـيالدي  2002 در ماه مي سال veteran affairs در يك دوره مطالعاتي كه در دپارتمان -

  به بيان "Prosthetic clinical issues" طي مطلبي با نام Jhon Milaniصورت گرفته محققي به نام 

هاي اندام تحتاني و فوقـاني ، سـطوح عملكـردي انـدام      هاي بروز آمپوتاسيون، انواع آمپوتاسيون     علت

هـاي    همچنين انواع مـدل   . پردازد  تحتاني و فرموله كردن نحوه تجويز پروتز براي يك فرد آمپوته مي           

هاي تعليق     تحتاني بر مبناي نوع آمپوتاسيون در اندام تحتاني و انواع سيستم           هاي پروتز اندام    سوكت

. شوند   در سطوح مختلف آمپوتاسيون براي مثال زير زانو  در اين مطلب عنوان مي              آن ها بكاررفته در   

. تعليق مكشي به كمك فشار اتمسفري يا همان خالء به خوبي در ايـن مطلـب تـشريح شـده اسـت                   

ها ، پنجه،  مفصل زانو و اجـزاء خـاص نظيـر               زهاي اندام تحتاني مانند سافت سوكت     اجزاء ديگر پروت  

قطعه جاذب گشتاور نيز در كنار ساير قطعات موجود در يـك پروتـز انـدام تحتـاني مـورد اشـاره و                       

هـا مـورد      ها و انواع موادي كه در سـاخت آن          هدف از استفاده از سافت سوكت     . اند  بررسي قرار گرفته  

در كنار پروتزهاي اندام تحتـاني، پروتزهـاي        . اند  گيرند نيز در اين مطلب عنوان شده        ار مي استفاده قر 

هاي كنترل مايوالكتريـك و همچنـين         هاي پروتزي اندام فوقاني و سيستم       اندام فوقاني مانند سوكت   

 اجزاء هاي تعليق پروتزهاي اندام تحتاني به همراه اجزاء مختلف يك پروتز اندام فوقاني مانند        سيستم

  . اند مچ، آرنج و شانه نيز مورد كنكاش قرار گرفته

  

 در مـاه مـي سـال    veteran affairs در كورس مطالعاتي مشابهي كه دوباره در دپارتمان -

 طـي  Shelia Saliman و Katherine M. Flood ميالدي صورت گرفته دو محقق به نامهـاي  2002

هاي غالب افـرادي     به بيان مشكالت و بيماري "Long- term care of the amputee"مطلبي با نام 

در اين مطلـب  . اند كنند، پرداخته اند و از پروتزها استفاده مي      كه دچار آمپوتاسيون اندام تحتاني شده     

هاي مكانيكي پوست نيز بـروز        مانند خراشيدگي  عنوان شده كه با استفاده از پروتزها غالبا مشكالتي        

تواند تغييرات تطبيق نيافته شكل يا حجم استامپ، مالشي كه            ها مي   آنكنند كه علت اصلي       پيدا مي 

در اين تحقيق بطور خـاص بـر        . كند يا ساخت اشتباه سوكت باشد       سافت سوكت با پوست ايجاد مي     

روي ضايعات پوستي ناشي از استفاده از پروتزهـاي انـدام تحتـاني بـويژه قـسمت سـوكت پروتـز و                      

اين ضـايعات بخـوبي معرفـي       . فت سوكت باشد، پرداخته شده است     تواند يك سا    متعلقات آن كه مي   

  .اند ها نيز مورد بررسي قرار گرفته هاي درماني آن اند و روش شده
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  (National Amputee Center) مركز ملي افراد آمپوته  -

 1920سال در براي افراد آمپوته اي كه بر اثر جنگ دچار اين ضايعه شده اند اين مركز 

توانبخشي براي يك مركز تاكنون به عنوان  شد و براي اولين بار تاسيس  اياالت متحدهركشودر 

  .باشد ميدر حال خدمت رساني  افراد آمپوته 

 ميالدي 2004 در بخش آموزشي سايت اين مركز در سال Gerald Starkمحققي به نام  -

 The war amps : artificial limbs -The Road to Comfort"طي يك مطلب آموزشي تحت عنوان 

is Paved With- Liners" -هاي شاخص توليد   به بررسي جديدترين انواع محصوالت تجاري شركت

هـاي بكاررفتـه در قالـب         خالقيـت . كننده سافت سوكت مانند اتوبوك ، اوسر و غيره پرداخته اسـت           

نكـاتي اسـت كـه در ايـن         ها به منظور ارائه عملكرد بهتر براي افراد آمپوته از             محصوالت اين شركت  

تـوان بـه بررسـي انـواع      از ديگر مباحث ارائه شده در قالب اين مطلب مـي . خورد مطلب به چشم مي 

هاي ژلي و االستومري مانند محصوالت سيليكوني، مشخـصات و مختـصات ، طراحـي                 سافت سوكت 

 انـواع اسـتامپ اشـاره     ها براي افراد آمپوته مختلف با       ها و مزاياي خاص هركدام از آن        بكاررفته در آن  

  . كرد

 آموزشي در دانـشگاه  دورهميالدي در يك 2002درسال  J.A. Campbell محققي به نام -

 Material selection in an above"اي  تحـت عنـوان    ملي استراليا، دانشكده مهندسي طـي مقالـه  

knee- prosthetic leg” –   مطـالبي در مـورد   بـه  در مقدمـه . پـردازد  به پروتزهاي اندام تحتـاني مـي 

هاي ناشي از انفجار مـين و         هاي مصنوعي مورد استفاده افراد آمپوته، بروز آمپوتاسيون         تاريخچه اندام 

هاي پروتزي باالي     در ادامه اين بحث اجزاء اندام     . شود  همچنين مكانيك راه رفتن و دويدن اشاره مي       

ه به تفصيل مورد بحث و بررسـي        زانو نظير سوكت و سافت سوكت، مفصل زانو ، شنك يا تنه و پنج             

  . گيرند قرار مي

هايي كـه بـراي قربانيـان حادثـه انفجـار مـين و همچنـين                  در مبحث سوكت انواع سوكت    

در اين مبحـث بـه      . شوند  گيرد، تشريح مي    هايي كه براي افراد ورزشكار مورد استفاده قرار مي          سوكت

ي يــك ســافت ســوكت ماننــد فلــسفه اســتفاده از ســافت ســوكت يــا الينــر،  مشخــصات ســاختار

برخورداربودن از يك بافت تقويت كننده يا قفل شونده يا كوشن بودن سافت سوكت و بحث تعليـق                  

در ادامه، تقسيم بندي باال در مورد ساير قطعـات يـك پروتـز انـدام                . شود  سافت سوكت پرداخته مي   

اي يـك ورزشـكار مـورد       شود  و براي مثال مفـصل زانـويي كـه بـر              تحتاني مانند زانو نيز رعايت مي     

 .شود گيرد همراه با مشخصات خاص آن توصيف مي استفاده قرار مي

 در دانشگاه جرجيا، دانشكده مهندسي مكانيك 1999 آموزشي كه در سال دورهدر يك  -

 مطلبي ،همكارانش در قالب يك گزارش تحقيقاتي وRoopal Amin  ، محققي به نامه استارائه شد

در . ندا نموده ارائه  "Prosthetic Knee Design "انوي پروتزي تحت عنوان طراحي مفصل ز درمورد
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مفصل زانو، پنجه و همجنين مواد مورد  ها، هايي مانند بحث در مورد سوكت اين مطلب به سرفصل

 ها به تعريف سوكت، در بخش مربوط به سوكت. مصرف در ساخت اين قطعات اشاره شده است

 ايست به منظور ارائه عملكرد مناسب در طراحي خود داشته باشد،ب ه يك سوكت ميكهايي  ويژگي

هاي ساخت  و تكنيك هاي سيليكوني سافت سوكت روند، ها بكار مي موادي كه در ساخت سوكت

هاي الزم يك سافت سوكت مناسب به منظور ارائه  در اين مبحث به ويژگي. خوريم ها برمي سوكت

فشار و اصطكاك نيز پرداخته  خراشيدگي، برابر ضربه،عملكرد مناسب در جهت محافظت پوست در 

مانند مواد االستومري و ژلي  روند ها بكار مي اشاره به موادي كه در ساخت سافت سوكت. شود مي

  .ها اشاره شده است نيز از ديگر نكاتي هستند كه در اين مطلب به آن

  

 

  سايت هاي معتبر علميوب ) 8-18

 www.oandp.comسايت  وب  -

.  يك منبع علمي جهاني در زمينه ارتزها و پروتزها مي باشدwww.oandp.com سايت وب

اين سايت اطالعات نسبتا مناسب و كاملي را در مورد محصوالت گوناگون شركت هاي توليد كننده 

سايت مي توان به مقاالت تخصصي در زمينه وب همچنين از طريق اين . ارتز و پروتز ارائه مي كند

سايت وجود دارند كه بسته به نوع وب منابع مختلفي نيز در اين . روتزها دست يافتارتزها و پ

  .سايت به آنها متصل شدوب اطالعات و زمينه مورد نظر مي توان از طريق اين 

سايت فوق وب برگرفته از  "A manual for Above-Knee Amputees" لآ در منو-

ها شامل تعريف سوكت،   در مورد سوكتمطالبي  بهAlvin L. Muilenburg محققي به نام

ها به  هاي بكاررفته در سوكت مشخصاتي كه يك سوكت مناسب بايستي داشته باشد و انواع تعليق

  .پردازد كمك مكش و طرق ديگر مي

  

  Medical DeviceLink  سايت وب-

وب اين .باشد  ميدر زمينه صنعت تجهيزات پزشكي جامع وب سايت يك سايتوب اين 

اطالعات در زمينه صنعت ادوات پزشكي براي متخصصين ، بويژه براي  و راهم كننده اخبارسايت ف

اخبار و . افرادي كه در زمينه طراحي ، ساخت و فروش اين تجهيزات فعاليت مي كنند مي باشد

تحليل هاي روزانه، مرور تحقيقات و بهترين روش هاي صنعتي ساخت و همچنين امكان دسترسي 

اين مشخصات . مقاالت چاپ شده از ويژگي هاي شاخص اين وب سايت مي باشدبه آرشيوي از 

همراه با ساير اطالعات قابل جستجو ارائه شده توسط هزاران شركت آمريكايي و بين المللي توليد 
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كننده قطعات، تجهيزات و مواد براي كمپاني هاي توليد كننده ادوات پزشكي، اين وب سايت را به 

  .بفرد در  صنعت تجهيزات پزشكي تبديل نموده استيك وب سايت منحصر

 محققي وب سايت منتشرشده،اين در  ميالدي 2001در تاريخ آپريل سال مطلبي كه در 

 Dip Molding of Polyurethane and Silicone" در تحقيقي تحت عنوان Tilak M. Shahبه نام 

for Latex-Free- Nonallergenic -Products"-ي كه امروزه در ساخت ادوات  سه ماده شاخص

گيرند يعني سيليكون، التكس و پلي يورتان، مورد اشاره و  پزشكي گوناگون مورد استفاده قرار مي

در اين مقاله خواص فيزيكي و مكانيكي اين سه ماده پليمري با هم مقايسه . گيرند بررسي قرار مي

  .ردگي شوند و امتيازات هريك بر ديگري مورد اشاره قرار مي مي

  

 
هاي شناخته شده در زمينه توليد و عرضه ادوات پروتزي به   شركت سايتوب ) 9-18

  ها ويژه سافت سوكت

كه يكي از توليدكنندگان محصوالت پروتـزي   ALPSسايت شركت شناخته شده   وب   در   -

مشخـصات  .  چاپ شده اسـت 2001 كه در بهار سال Liner Notesباشد در مطلبي تحت عنوان  مي

در دو   Thermolinerمحصوالتي ماننـد    . اند  هاي توليدي اين شركت معرفي شده       ت سوكت كامل ساف 

ترين محصوالت اين      در دو نوع كوشن و قفل شونده از معروف         Easylinerنوع كوشن و قفل شونده و       

  .شركت هستند

 يكــي از توليدكننــدگان محــصوالت ESP(Engineered Silicone Products) شــركت -

 توسط يك متخصص پروتز به      1996اين شركت در سال     . باشد  پيشرفته در دنيا مي   پروتزي جديد و    

اين شركت تالش دارد محصوالت بـا كيفيتـي ارائـه كنـد كـه      .  تاسيس شدLouis Haberman نام 

  .حداكثر كارايي و راحتي را در كنار قيمت مناسب داشته باشند

مي جزئيـات بخـوبي      محصوالت اين شـركت بـا تمـا        ESP(AEGIS)سايت شركت   وب  در  

 در دو AEGIS Streamline liner توان به  ترين محصوالت اين شركت مي از شاخص. اند معرفي شده

 در دو نوع كوشن و قفل شونده اشاره AEGIS Ultimate linerنوع كوشن و قفل شونده و همچنين 

   .داشت

زمينـه   تاسيس شـده و عمـده فعاليـت ايـن شـركت در               1989 در سال    Silipos شركت   -

از محـصوالت جديـد ايـن شـركت بايـستي بـه             . باشد  ساخت محصوالت محافظت كننده پوست مي     

 كـشور دنيـا توزيـع       60محـصوالت ايـن شـركت در بـيش از           .  اشاره داشت  Siliposمحصوالت ژلي   

 ISO 9001:2000ايـن شـركت از جهـت تـضمين كيفيـت محـصوالتش داراي اسـتاندارد        . شـود  مي

  .باشند  ميCEت اين شركت داراي گواهينامه باشد و تمامي محصوال مي
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محصوالت اين شركت با تمامي جزئيات بخـوبي معرفـي           SILIPOSسايت شركت   وب   در  

در دو نوع كوشـن و قفـل    Explorer linerتوان به  ترين محصوالت اين شركت مي شاخصاز اند  شده

 . اشاره داشتCushion Silo- linerو همچنين  A/K Silosheath شونده 

 سال بزرگترين توزيع كننده محصوالت ارتز و پروتز 48 با سابقه اي بيش از SPSشركت  -

 Medipro linersشـامل  در سايت اختصاصي اين شركت ، محصوالت اين شـركت  . در دنيا مي باشد

 .اند با تمامي جزئيات بخوبي معرفي شدهباشد  كه نوعي سافت سوكت قفل شونده مي

 ايسلندي فعال در فن آوري پزشكي بويژه در زمينه ارتز و يك شركت  ossurشركت  -

اين شركت در ابتدا در زمينه پروتزها فعاليت مي كرد ولي هم اينك حيطه كاري . پروتزها مي باشد

پروتزهاي پيشرفته اين شركت . خود را گسترش داده و در ساخت قطعات ارتزي نيز فعاليت مي كند

محصول اصلي اين . ميدهد تا زندگي متعادل و فعالي داشته باشدبه استفاده كننده اين امكان را 

شركت سافت سوكت هاي سيليكوني مي باشد كه اين قابليت را دارند كه روي اندام باقيمانده 

فعاليت  حوزه  Ossur،2000در سال . پوشيده شوند و پوست را در برابر اصطكاك محافظت كنند

هاي سوئد، ايسلند و اياالت متحده محصوالت خود را گسترش داد و هم اكنون در كشور خود را

، گري نظير سوكت هاي پروتزي ، زانودر كنار سافت سوكت سيليكوني محصوالت دي. عرضه مي كند

  .پنجه ، اسليو و قفل ها نيز توسط اين شركت توليد مي شوند

ت ساخ هاي  سافت سوكت،سايت ويژه اين شركت در كنار ساير محصوالت پروتزيوب در 

  .اند اين شركت نيز با تمامي مشخصات به خوبي معرفي شده

 ،Iceross Dermo Seal-Inتوان به  هاي ساخت اين شركت مي ترين سافت سوكت از معروف

Iceross Stabilo Seal-In، Iceross Dermo، Iceross Comfort، Iceross Original، Iceross 

Stabilo، Iceross Sport ، Iceross Transfemoralو Iceross Upper-X اشاره كرد كه تمامي اين

غالب سافت . اند سايت معرفي شدهوب هاي خاص خود در اين  ها بطور كامل با ويژگي سافت سوكت

هاي اين شركت سيليكوني هستند كه اين سيليكون به دو صورت االستومري و ژلي در  سوكت

  .گيرد ها مورد استفاده قرار مي ساخت سافت سوكت

در زمينه تحقيق نيز به شدت فعال است و در تحقيق در مورد محصوالت  Ossurشركت 

وجود يك آكادمي تحقيقاتي در اين شركت سبب . خاص خود در دنيا يك پيشرو به شمار مي آيد

ها را بتوان در محصوالت اين شركت پيدا  شود جديدترين ابداعات در زمينه ساخت سافت سوكت مي

ف باالبردن سطح آموزش و كيفيت اطالعات ميان متخصصين ارتز و با هدossur  آكادمي .نمود

پروتز تاسيس شده است و اطالعات علمي خوبي در اختيار افراد درگير با صنعت ارتز و پروتز قرار 

  .دهد مي
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در  Otto Bock توسط يك تكنيسين ارتوپدي به نام 1919 در سال ottobock  شركت -

ن شركت با موقفيت منحصربفردي همراه بود به نحوي كه اين تاسيس اي. تاسيس شد برلين آلمان

نيز اين شركت هم اكنون . شركت به تامين كننده ارتز و پروتز براي هزاران قرباني جنگ تبديل شد

هاي معظم در زمينه توليد ادوات پروتزي براي افراد دچار محدوديت هاي حركتي  از شركت

  .باشد مي

 جديدترين و به روز ترين قطعات پروتزي مانند سافت سايت اختصاصي اين شركتوب در 

هاي ساخت اين شركت در دو جنس  سافت سوكت. اند ها با مشخصات كامل معرفي شده سوكت

سايت به مطالبي در مورد وب در اين . و يورتان وجود دارند) االستومر و ژل(غالب سيليكون 

كننده خصوصياتي چون راحتي سوكت، هاي يك سافت سوكت يا الينر ايده آل كه تامين  ويژگي

از . بهبود فيتينگ و انطباق پروتز بااستامپ و نهايتا عملكرد بهتر پروتز باشد، اشاره شده است

 Silicon Linerهاي ساخت اين شركت بايستي به محصوالتي مانند  ترين سافت سوكت شاخص

،TechnoGel Liner وOrthoGel Linerهاي  صوالت، سافت سوكتعالوه بر اين مح.  اشاره نمود

از . اند جديدي نيز با ارائه ابداعات جديد در زمينه ساخت ادوات پروتزي در اين شركت توليد شده

اشاره كرد كه  Transfemoral Adapt Linerتوان به سافت سوكت  جمله اين محصوالت مي

كامل سافت سوكت هاي منحصربفرد آن سبب شده تا راحتي و ايمني بااليي از طريق انطباق  ويژگي

  .هاي ترانس فمورال ايجاد شود با استامپ در آمپوته
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