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از  یکه ات ایسر سوزن  ی لهیهستند که به وس ییها بیشدن آس کیاست دلین ایو برنده  زینوک ت لیاز وسا یناش بیآس مقدمه:

خون  قیرمانند تز ییها تیو معموال هنگام فعال شودیم جادیترشحات بدن ا ایآلوده به خون  زینوک ت لیوسا ریسا ایآمپول شکسته و 

 میدهد .کارکنان ت یو انتقال خون و ترشحات رخ م یمواد دفع یور انداختن سوزن، جمع آور ،یرینمونه گ ،یخون یو فرآورده ها

 یریگ میکه به سرعت عمل و تصم یطیمختلف  و شرا یتنش زا یوجود محرک ها  لیبه دل یبهداشت و درمان در مراکز درمان

و  زینوک ت لیو جراحات با وسا بیدر معرض اس یکار یو ازدحام بخش ها یشلوغ یگاه زیو ن ادیز تیاست و کار و فعال ازین عیسر

د پرکار مانن یدر بخش ها ادیز یذهن یپر استرس بودن کار، مشغله  لیبه دل یدرمان میکارکنان ت .شدن هستند کیاست دلین

خوردار بر یشغل تیاز  امن ستیبایدرست دارند، م یریگ میبه تصم ازیکه ن یطی، شرا مارستانیب ی ژهیو یبخش ها ایاورژانس و 

 یمراقبت ها کنند گان افتیو در مارانیکه به ب یبشود ، تا خدمات یشتریتوجه ب یو بهداشت یمنینکات ا دیراستا با نیباشند که در ا

 یریشگیا په غیدست با سر سوزن ها و ت میباشد که از تماس مستق یاگر ابزار نیبنابرا شکل باشد. نیدهند به بهتر یارائه م یدرمان

. عالوه بر آن، دیها و خطرات به حداقل خواهند رس بیاس نیجدا کردن آسان و بدون تماس دست را دارا باشد، ا تیقابل زیکند و ن

 توانیکه م یابزار نیبا چن فتدیب ماریدر بدن ب غیت ایپنس و  مثلجذب توسط اهن ربا را دارد  تیکه قابل یجراح یاز ابزار ها یکیاگر 

ا، ها، درمانگاه ه مارستانیمانند ب یدر مراکز درمان اختراع حاضر کاربرد نیشتریو ب نیمهم تربدون تماس دست ابزار را خارج نمود.  

شدن  کیاست دلین بیکه خطر و اساست  یکوچک و هر مکان یبهداشت در روستاها یخانه ها یها، اتاق عمل، حت یدندان پزشک

 طرق وجود دارد. نیاز ا یماریو انتقال عفونت و ب

و برنده  زیکه ت یمارستانیابزار ب یو تمام هیبخ یسوزن ها ،یرستویب غیها، ت نسر سوز یجمع آور یبرا یدستگاهمشخصات فنی: 

جذب  یداخل دستگاه برا ی ااهن رب یسیمغناط یرویسطوح با استفاده از ن یرا دارا باشد، از تمام ااهن ربجذب توسط  تیباشد و قابل

قسمت ساخته شده  4از  منیا نسر سوز یجذب کننده  را دارد( ااهن ربجذب توسط  تی... که قابلو غی، تنسر سوزموارد فوق) 

مقاوم و  کیکه از جنس پالست ی. بدنه ا2نقشه( . 1ها است) شماره  نسر سوزدستگاه که محل قرارگرفتن  ی.سر1است که شامل: 

گرد  اهن ربای یکه از تعداد یسی. بخش مغناط3( .قشهن 2شدن را دارد) شماره  یکردن و ضدعفون زیتم تیمحکم است که قابل

 کیحرکت کردن و دور و نزد تیبه دسته متصل است که دسته قابل نقشه(  وصل هستند، فنر 4فنر) شماره  کیمتصل به هم که به 

 شود،یدستگاه دور م یاز سر ااهن ربنقشه( که با فشردن آن  5دستگاه ) شماره  یدسته  4نقشه( . 3ها را دارد) شماره  ااهن ربکردن 

از  تواندیدستگاه م یسر .شوندیرها مباکس(  یو سر سوزن ها داخل ظرف مورد نظر) سفت شودیدور م یسیمغناط دانیم نیبنابرا

است)  کیدستگاه از جنس پالست یشدن را دارا است. سر یشدن و ضدعفون لیاستر تیدستگاه جدا شود ) به شکل درب( که قابل

است)  یمارستانیب زاتیبه کار برده شده در تجه کیپوشاند و از جنس پالست یرا م یرونیدستگاه بخش ب یبدنه  . نقشه( 1شماره 

قدرت   نیکرد بنابرا ادیکم و ز توانیمتصل هستند را م گریکدینقشه( که به  3) بخش یسیمغناط یاهن ربا ها .نقشه( 2شماره 

نقشه( متصل اند که به دسته  4) بخش ی. اهن ربا ها به فنرشودیجذب م یو متناسب با مواد مورد استفاده برا کندیم رییجذب تغ

 کیدستگاه نزد یقرار دارد اهن ربا ها به سر یدر حالت عاد ینقشه( که وقت 5ک دستگاه) بخش متحر یدسته  .است دهوصل ش



دستگاه دور شده و سر سوزن ها  ی. با فشردن دسته اهن ربا ها که به فنر متصل اند از سرشودیسر سوزن ها جذب م نیاست، بنابرا

 .شودیرها م

 عفونت، کارکنان تیم درمانواژگان کلیدی، نیدل استیک شدن، 
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