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 باسمه تعالی

را  برای  خود قسمت یا تمامی قدرت حرکتی ، بیماری حوادث و قبیل از مختلف دالیل به افرادی زندگی، در

بر شمـار است و عالوهدهند. عواقب از بیـن رفـتـن ایـن تـوانـمنـدی بیمی دست از مدتی یا همیشه

سازد. گذران زندگی برای این افراد و تاثیـرات روانـی، سیستـمهـای حیاتی بدنشان را مختـل می

، عالقه آنها به ادامه "باری سنگین بدوش دیگران بودن"احساس  اطرافیانشان با سختی فراوانی همراه است.

 52 از بیش 2010 سال در افراد این تعداد ملل، جهانی سازمان آمارهای زندگی را کاهش می دهد. بنا بر

 .برسد نفر میلیون 150 از بیش بعد به سال  50در بینی شده است کهبود و پیش نفر میلیون

و خارج  فرساطاقتکاری دشوار، ، های حرکتیهای ناشی از معلولیتتا به امروز، پیشگیری و یا درمان پیامد

هایشان و حتی جامعه تحمیل کرده است. شرکت از توان اکثر مردم بوده و هزینه زیادی را به آنها ، خانواده

سال سابقه و نوآوری در صنایع مختلف موفق به طراحی  40بیش از پشتوانه با  ستین یارنوپای  بنیاندانش

افراد با  کیفیت زندگی آنها، عالوه بر ارتقاء محسوسای شده است که بکارگیری و ساخت تجهیزات ویژه

 دهد.می معلولیت حرکتی و سایر کسانی که با آنها سروکار دارند ، امید به زندگی در آنها را نیز افزایش
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 آغوشگر

 که استوسیله دیگری نیاز به نظر از نوع باالبر مورد استفاده،، صرفبرای بلند کردن افراد فاقد توان حرکتی

که  ((solid هستند و یا غیر منعطف( flexible) ها یا منعطف( نام دارد. اسلینگslingاسلینگ ) بد یاس

 را دارد. دو معایب خو مزایاهرکدام 

های غیر منعطف این است که فردی که در آن نشسته راحت است ولی معایب آنها به از محسنات اسلینگ

و در آن قرار داد و در ضمن  که فرد را باید بلند کرد چرا. شودست که کمتر از آن استفاده میای ااندازه

 .استحجیم 

اسلینگ در زیر  ورود قرار دادن  فرد در آن از بین می به های منعطف این است که نیازاز محسنات اسلینگ

مختلفی فشارهای استفاده از آنها  .ندهای منعطف فراوان ولی ملموس نیستگیرد. معایب اسلینگفرد قرار می

 های ناگواری دارد.کند که اغلب پیامدبه استفاده کننده وارد می

( در سازمان ثبت اسناد و 4)تصویر آغوشگرسبدی را طراحی و ساخته و آنرا به نام  آستین یارشرکت 

محسنات هر دو نوع این سبد  به ثبت رسانده است. 89الف/ 004757اختراع امالک کشور به شماره 

در اداره ثبت  SLING SYSTEMو به نام  را ندارد آنهاکدام از معایب ود جمع کرده و هیچاسلینگ را در خ

 به ثبت رسیده است.  8381332به شماره  26/2/2013اختراعات ایالت متحده آمریکا در تاریخ 

 

  : کاربرد آغوشگر20تصویر 
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 اونیورسال آغوشگر

وسیله دیگری نیاز است که نوع باالبر مورد استفاده، بهنظر از صرف برای بلند کردن افراد فاقد توان حرکتی

آغوشگر های موجود  ( و گاهی با نام های دیگری خوانده می شودslingکمربند حمل معلول یا اسلینگ )

صرف نظر از تنوع در تولید آنها، با قصد ایجاد رابطی بین فرد بیمار و نوعی باالبر برای بلندکردن او از مکانی 

تنوع عواملی که افرادی را زمین گیر می کند  خته شده اند. با در نظر داشتن این واقعیت که:طراحی و سا

است و فردی که  "دوشن"متعدد هستند. از این رو نحوه مناسب برای بلند کردن فردی که دارای بیماری 

است باید متفاوت باشد. توانایی های افراد در مقابل فشار های که در حین بلند  "اسپاستیک سی پی"دارای 

کردن و جابه جا کردن به آنها وارد می شوند متفاوت هستند. زیاد مشاهده شده است که پس از بلند کردن 

. این بی تابی بیمار با روشهای و امکانات موجود و قرارداند او در مکانی، آن فرد برای مدتها بی تابی می کند

قرار دادن  می توان به این علت باشد که به او فشار هایی آمده که تحمل آنها از توان او خارج بوده است.

آغوشگر های موجود در زیر فرد همیشه هم برای پرستاران و هم برای بیماران با مشکل همراه بوده است، 

ز آغوشگرهای منعطف در زیر بیمار است. اما برای مثال نوعی که به نظر ساده می آید قراردادن برخی ا

گی طول تسمه های آنرا که به باالبر پرستاران هرگز نمی توانند در حین قراردادن آن در زیر بیمار قرینه

متصل می شوند را لحاظ کنند و در هنگام بلند کردن یک طرف زود تر از طرف دیگر به حد بلند کردن می 

ر پوست بیمار می شود. از طرفی این نوع آغوشگر ها فرم بدن بیمار را در رسد و باعث ایجاد کشش هایی د

حین بلند کردن به خود می گیرند و در بیشتر موارد ، بدن بیمار تحمل آن فرم را نداشته و کششها و فشار 

 های متعددی به فرد بیمار وارد می شود.

و و برای رفع آنها شرایط را مهیا کرده برای برطرف کردن مشکالت بیان شده، طراحی  اونیورسال آغوشگر

 . تشکیل شده است( 22)تصویر و یک قسمت مهار باالتنه  (21)تصویر  از دوقسمت مهار ران

 

 

 

 

 

 : قسمت مهار باالتنه22تصویر                                               : قسمت مهار ران 21تصویر                   
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 چندمنظوره آغوشگر

برای بلند کردن، جابجا کردن، سرپا نگهداشتن، راه بردن افراد فاقد و یا کم توان حرکتی هم به ادوات 

مختلفی  نیاز است و هم به پرستارانی قوی هیکل. تهیه ابزارهای موجود صرف نظر از هزینه بر بودن، فضای 

زمین گیر می کند متعدد هستند. از زیادی را در منزل اشغال می کنند. از طرفی تنوع عواملی که افرادی را 

است و فردی که دارای  "دوشن"دارای بیماری برای مثال این رو نحوه مناسب برای بلند کردن فردی که 

توانایی های بالقوه افرد باهم وهمچنین با خودشان در  باید متفاوت باشد. همچنین "اسپاستیک سی پی"

این دلیل نحوه مناسب برای بلند کردن و رسانیدن سایر زمانها و شرایط مختلف متفاوت می باشند. به 

خدمات به آنها الزم است متفاوت باشد. از طرفی دیگر، چنانچه این تواناییها تحریک و تقویت نشوند به 

سرعت رو به اضمحالل خواهند رفت. بسیار مشاهده شده است که برخی از بیماران و سالخردگان با اندکی 

، ایستادن و راه رفتن هستند. در صورت در دسترس بودن دایمی امکاناتی که بتوانند کمک قادر به بلند شدن

 این کمک را فراهم کنند، شرایط زندگی آنها و کسانی را که از آنها مراقبت می کنند متحول می شود.

مهیا طراحی و برای رفع آنها شرایط را  با در نظر داشتن موارد بیان شده( 23)تصویر  آغوشگرچندمنظوره

ضمن داشتن قابلیت به طریقی است که پس از بستن آن به دور کمر فرد بیمار آنکرده است. نوع طراحی 

همانند بریس پوشش داده و مهار می کند.  بغل، باال تنه او  از پایین کمر تا تقریبا زیر پذیرش ادوات جانبی

رار داد و آنرا دور فرد محکم بست. با در ضمن در برخی شرایط می توان قسمت هاللی آن را در زیر بغل ها ق

افرادی را که دارای اندکی توان بالقوه هستند را  وردست ویژههمین قسمت به تنهایی پس از اتصال آن به 

اورا بر  (،14) شکل  از جا بلند کرد، او را با کمترین فشار به مهره های کمر سرپا نگهداشت و حتی راه برد

افرادی که ، و بدون نگرانی از افتادن او را در خلوت خود تنها گذاشت روی سنگ توالت فرنگی نشانده

 و قادر استاسپاسم داشته وبعضا با انجام حرکات غیر ارادی و ناگهانی از صندلی چرخدار افتاده را مهار کرده 

 را مهار کرد.  های مختلفخمش مهره های کمر افراد با بیماری

 

 با نصب دست گیره  نظوره: قسمت اصلی آغوشگر چند م23تصویر 
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 ایجاد زمینه تولید تجهیزات جدید

های خود برای ساخت اجزاء تجهیزات درراستای فرایند عملی کردن ایدهآستین یار شرکت دانش بنیان 

مورد نظر، عالوه بر استفاده از محاسبات مهندسی و تکنولوژی های روز در طراحی ، روش سعی و خطا را نیز 

های مختلفی ساخته شده ساخت برخی از اجزای تخت خواب، باالبر و یا آغوشگر، مکانیزمبکار گرفت. برای 

بود ولی در هنگام بکـار گیـری در مجموعه، برخی از آنها با اجـزای دیگـر سازگاری مطلوب و مورد نظر را 

ار گرفته شدن در نداشته و مورد استفاده قرار نگرفتند. البته مکانیزم های کنار گذاشته شده قابلیت به ک

های استفاده ساخت ابزار و ادوات دیگر را دارند. به پشتوانه تجربه بدست آمده از طراحی و ساخت مکانیزم

آمادگی خود برای ساخت تجهیزات دیگری که تامین کننده انواع نیاز های  آستین یارشده یا نشده، شرکت 

رای تامین نیازهای خاص و... (  باشد را به جامعه حرکتی )از قبیل انواع تخت های جراحی، انواع باالبر ب

 دارد.کنند، اعالم میمعلولین حرکتی، پزشکی و سایر موسساتی که به آنها خدمات رسانی می


