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• پژوهشگر: جواد حاجي زاده رينه
•عنوان طرح : آنژيوكت هشدار دهنده براي جلوگيري از خطاي تزريق داخل شرياني

•مشاور:  دكتر شهنام صديق معروفی
•مؤسسه همكار: دانشگاه علوم پزشكی دانشگاه تهران - بيمارستان شهيد رجايی

چكيده طرح:
تزريق سهوی داخل شريانی دارو يكی از خطرناكترين قصورات پزشكی است كه  به علت اسپاسم شريان و تشكيل 
كريستال می تواند صدمات جبران ناپذيری )حتی تا گانگرن و قطع عضو( به عروق و بافت، ديستال )دور از مركز بدن( 
ب��ه ناحي��ه تزريق وارد كند. چون درد از عالئ��م اوليه است بنابراين بيماران تحت بيهوش��ی عمومی، تهويه مكانيكی و 
نات��وان ذهنی مقادير بيشت��ری از دارو را دريافت می كنند و احتمال آن وجود دارد كه تا هنگام بروز عالئم شديد پی به 
اين موضوع برده نشود.  براي رفع اين مشكل اقدام به طراحي سيستمي بنام آنژيوكت گرديد كه مشخصات فنی آن به 
ش��رح ذيل مي باشد: اين آنژيوكت دارای يك بيزر كوچ��ك 3 ولتی اسيالتوردار است. نيروی بيزر توسط يك باطری 3 
ولتی ليتيمی تامين می شود .در پورت تزريق آنژيوكت يك ابزاز پيستون مانندی  كه دارای محلی برای تزريق می باشد 
تعبي��ه شده است. برای طراحی پيستون از دو لول��ه پالستيكی ) PVC ( با ديامتر های مختلف استفاده شده كه كه لوله 
كوچك ت��ر درون لوله ب��زرگ حركت می كند. به منظ��ور حداكثر سازگاری با بدن انس��ان از لوله های نمونه گيری 
خون )vacuum blood collection tube( استفاده شده است. در زير لوله ی كوچك تر و در در امتداد قطر داخلی 
لوله بزرگتر يك فنر با ارتفاع يك سانتي متر تعبيه شده است كه مجموع اين سه قطعه به همراه روپوش پالستيكی كه 
دارای سوراخی)پ��ورت( ب��ه ان��دازه ی پورت خ��ود كاتتر می باشد بر روی ي��ك قطعه فلزی و پالستيك��ی كه در پايين 

و دور مح��ل پورت اصل��ی كاتتر ق��رار دارد ثابت می شوند. 
هدف از طراحی پيستون تشخيص ورود سرنگ برای تزريق 
می باشد. در سطح زيرين روپوش پالستيكی يك سر اتصال 
به سيست��م هشدار دهنده تعبيه شده اس��ت و در دور محل 
پ��ورت اصلی يك پذيرنده اتصال با قطر دو ميلی متر كه به 
هشدار دهنده متصل اس��ت وجود دارد. با قرار دادن سرنگ 
در پورت روپوش  و فيكس كردن آن حركت پيستون باعث 

اتصال  connectorها به هم و ايجاد هشدار می شود.

رتبه سوم ابتكار


