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 بسمه تعالی

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

بر شمـار است و عالوهعواقب از بیـن رفـتـن ایـن تـوانـمنـدی بی دهند.می 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 کاهش می دهد. بنا برزندگی را 

 .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 بر ارتقاء محسوسای شده است که بکارگیری آنها، عالوه 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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 تشک ارتوپدیک چند منظوره

گی از کارایی فرد است و در حین سادهطراحی این تشک مانند سایر محصوالت شرکت آستین یار منحصر به

به  23/4/95مورخ  89308اختراعات به شماره اداره ثبت اختراع این تشک در د. ی برخوردار می باشباالی

مخصوصا باالبر وردست ویژه که از  ،هر گونه باالبر به همراهبا استفاده از این تشک ثبت رسیده است. 

ت موضعی احرکتلف، برای تامین خبیمار را در موقعیت های متوان می ،محصوالت دیگر این شرکت است

 .دادمانند ترندلنبرگ و معکوس آن، نشستن، درناژ و تعداد بیشماراز موقعیت های دیگر قرار  مورد نیاز آنها،

این حرکات تاثیر به سزایی در حذف عوامل ایجاد زخم بستر و سایر عارضه های ناشی از عدم تحرک را 

باس، لگن گذاری و در تعویض ل ،می توان او را به راحتی از زمین برداشته و به ویلچر انتقال داددارند. 

استحمام به پرستار کمک شایان کرده و کار او را بطور قابل مالحظه ای آسان میکند. این وسیله شرایط را 

 ( برخی از حرکات تشک را نشان می دهد.nتا  a) 1برای حرکات مختلف زانو فراهم کرده است. شکل 
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چنانچه در شکل ها نشان داده شده، این تشک دارای محرکه مستقل نبوده و از وردست ویژه برای ایجاد 

 حرکات استفاده می شود. 

به استفاده از  زاینجایگزین بهتری برای تشکهای مواج خواهد بود و در واقع تشک در خیلی از موارد این 

  :سازدمی به دالیل زیر مرتفعتشکهای مواج را 

که به هر دلیل توان حرکتی خود را از  بودهتشک مواج از جمله نیازهای اولیه برای بیماری  به امروزتا 

دست داده و در  بستر خوابیده اند. صرف نظر از تنوع در تولید آنها این تشک ها برای پیشگیری از عارضه 

د که نقطه ای از بدن فرد بیمار بطور دایم تحت فشار مانده زخم بستر طراحی شده اند و مانع از آن می شون

 و منجر به زخم بستر شود. اما با در نظر داشتن این واقعیت که:

فشار عاملی اصلی ولی تنها عامل تاثیرگذار بر شکل گرفتن این نوع زخمها نیست. عوامل دیگری از  -1

و ... در بروز  ، تغذیهجا کردن پاکیزگی و کشش پوست در هنگام جا به نا کاک،صطقبیل رطوبت، ا

 این زخمها تاثیر دارند که تشکهای مواج هیچ تاثیری در حذف یا کاهش آنها ندارند.

زخم بستر تنها عارضه ای نیست که این نوع بیماران را تهدید می کند. تشکهای مواج هیچ تاثیری  -2

ها و یـچه، استـخوان بندی و ماهسیستمهای گردش خون، تنـفسی بر عارضه های دیگر مانند

    . ندارند را عوارض بی شمار دیگر

 تشک مواج پوست استفاده کننده را ضعیف و در واقع او را مستعد عارضه زخم بستر می کند. -3

تشک مواج عالوه بر هزینه قابل مالحظه اولیه، دارای هزینه تعمیر و نگهداری باالیی است که تهیه  -4

 آن اغلب از تمکن مالی مدد جویان خارج است.
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مددجویان برای تامین برخی از نیازهای حرکتی خود باید تشک مواج را بر روی تخت های چند  -5

از همین بخش را ندارند و  3و  1م شکن قراردهند. این امر هیچ تاثیری بر مشکالت یاد شده در اقال

 را تشدید می کند. 4مشکل قلم 

استفاده از ترکیب تشک مواج و تخت های چند شکن ، دامنه فعالیت مددجو را محدود و به علت  -6

 همین محدودیت امکان از دست دادن توانهای بالقوه او هم وجود خواهد داشت. 

 پدیک چندمنظورهتشک ارتو ابداع طراحی و ساخت تشکی که ضعف های فوق را نداشته باشد انگیزه  

( ADL)انجام نیاز های روزانه  و تسهیل ، عالوه بر نداشتن ضعف های بیان شده در باالاستارائه شده 

  در پیشگیری از سایر عواض ناشی از عدم تحرک تاثیر بسزایی دارد.

 برای استفاده از امکانات در نظر گرفته شده در این تشک میتوان از انواع باالبر های موجود استفاده کرد.

عالوه بر نداشتن ضعف های لیست شده  رکت آستین یارتوسط شارائه شده  پدیک چندمنظورهتشک ارتو

در باال، در مهیا کردن شرایط برای انجام نیاز های روزانه این افراد نقش به سرایی دار. برای استفاده از 

 امکانات در نظر گرفته شده در این تشک میتوان از انواع باالبر های موجود استفاده کرد.

گی از کارایی باالیی برخوردار می باشد. این تشک شرایط را برای قراردادن در حین ساده طراحی این تشک

 شماری از موقعیت تعداد بی مورد نیاز آنها،ت موضعی احرکفرد بیمار در موقعیت های مختلف، برای تامین 

حذف فشار و دیگر عوامل ایجاد زخم کاهش و یا های دیگر مهیا می کند. این حرکات تاثیر به سزایی در 

بستر در ساعات مختلف شب و روز و سایر عارضه های ناشی از عدم تحرک را دارند. مایعات درونی بدن از 

گذاری، استحمام و ورزش به جمله درون ششها، مثانه و... را از سکون خارج می کند ودر تعویض لباس، لگن 

داشته و کار او را بطور قابل بر  شیکی سنگینی را از دوش پرستارمدد جو کمک شایانی کرده و بار فیز

 مالحظه ای آسان میکند. 

دهد که بدون داشتن ترس از افتادن از روی فرد بیمار از تخت به زمین به او این امکان را میزندگی انتقال 

 سایر توانایی های خود را بکارگیرد.با احساس آرامش  ،تخت

ملحفه آن همانند تشکچه ها چند تکه بوده و تعویض و پاکیزه نگه داشتن آنها بسیار آسانتر از ملحفه تشک 

 های مواج است.

تشک بدون نیاز به ابزار، به اجزای کوچکتری تقسیم شده که حمل آن همراه مددجو در همه جا از این 

 جمله سفر ممکن شده است.
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لیست شده در باال نبوده و کاربر با توجه به توانایی   به اقالم منحصر تشک ارتوپدیک چندمنظورهمزایای 

و ی توان اختالف غذا خوردن مگاه را داشته باشد. و نیازهای خود می تواند استفاده های متنوع از این دست

در بیمار را تاثیرات روانی می توان و یا  قایسه کردمبا نشسته را حالت خوابیده در آنرا ای هتاثیرات تغذی

و یا چشم در چشم آنها داشته  شود روبرو میبخوبی مشاهده کرد هنکامی در حالت خوابیده با اطرافیان 

 باشد.

 

 

 یجاد زمینه تولید تجهیزات جدیدا

های خود برای ساخت اجزاء تجهیزات فرایند عملی کردن ایده درراستایآستین 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 بکار گرفت. برای ساخت برخی از اجزای تخت خواب، باالبر و یا آغوشگر، مکانیزم

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

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

های استفاده اخت مکانیزمساخت ابزار و ادوات دیگر را دارند. به پشتوانه تجربه بدست آمده از طراحی و س

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

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

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


