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در بدن کاشته می شود استفاده می کنند( و انواع دیگر فلزات بوجود آمده است. 
امروزه مدرن ترین ابزارهای جراحی از جنس استیل ضدزنگ ساخته می شود که 

ترکیبی از کربن، کروم، آهن و مقدار جزئی از فلزات دیگر است. 
استفاده ترکیبی از فلزات فوق باعث می شود تجهیزات فلزی مقاومت بیشتری 
در مقابل خوردگی و فرسایش ناشی از استریلیزاسیون های مکرر داشته باشند. 
کروم موجود در فوالد، آن را در برابر خوردگی مقاوم نموده و وجود کربن باعث 
سخت شدن فوالد می گردد. تیتانیوم برای ساخت وسایل میکروسرجری بسیار 
مناسب است این فلز غیرمغناطیسی بوده و به این دلیل در میدان های مغناطیسی 
حرکت نمی کند. آلیاژ تیتانیوم در مقایسه با فوالد ضدزنگ، سخت تر، محکم تر 

و از لحاظ وزنی سبک تر و در مقابل خوردگی مقاوم تر است.
بعد از ساخت وسایل و ابزار جراحی سطح آنها باید با روکش براق پوشانده 
شود. اگر وسایل فوالدی بدون روکش باشند خود به خود دچار زنگ زدگی و 
پوسته پوسته شدن می شوند. کروم، نیکل، کادمیوم، نقره و مس در روکش کاری 
ابزار جراحی به کار گرفته می شود. در ساخت ابزار جراحی این نکته ضروری 
و  مناسب طراحی  کارایی  داشتن  و  وسیله جهت هدف مشخص  هر  که  است 
ساخته می شود و مراقبت از این وسایل با توجه به هزینه های باال در ساخت 
ابزار،  این  با ظریفتر شدن  از اهمیت خاصی برخوردار است به ویژه آنکه  آنها 
طلبد.  می  را  باالتری  دقت  و  شده  دشوارتر  نیز  آنها  کردن  استریل  و  شستشو 
استفاده نادرست از این ابزار بدون درنظر گرفتن هدف کاربردی آنها و عدم دقت 
در شستشو و استریلیزاسیون به شیوه صحیح، منجر به فرسودگی و تخریب این 

وسایل گردیده که می تواند ضررهای مالی و جانی به همراه داشته باشد. 
ابزارهای جراحی بر اساس عملکرد و کاربردشان دسته بندی می شوند البته 
نام یک ابزار براساس شرکت سازنده، کشور مربوطه و حتی افراد مختلفی که آنها 

را ابداع کرده اند ممکن است متفاوت باشد. 
 	)Cutters and Dissectors) برنده ها و جدا کننده ها
 	)Clamps) کلمپ ها
 	 )Exopser and Retractor)باز کننده ها و رترکتورها
 	)Grasper and Holding) نگهدارنده ها
 	)Dilators) گشاد کننده ها
 	 )Suturin instrument)ابزار دوخت و بخیه
 سر ساکشن ها 	

درحدود 10 هزار سال پيش از ميالد مسيح، 
انسان هاي اوليه موفق به ساخت ابزارهايي 

شدندكه براي برش بافتهاي بدن انسان به كار 
مي رفت. انسان هاي اوليه سنگ چخماخ را به 

منظور تهيه تيغ مي تراشيدند و همچنين از دندان 
هاي برخي حيوانات براي برش بافت ها بهره 
مي گرفتند. بقراط صفحات فلزي كوچك را با 

حرارت دادن و تغيير شكل به تيغ تيز تبديل نموده 
و در جراحي از آن استفاده مي كرد. در اولين قرن 

پس از ميالد مسيح در روم باستان سلسوس 
موفق شد ابزارهايي مانند چاقو، اره ، فورسپس ، 
پروب، كلمپ، هوك و تيغ را در جراحي استفاده 

نمايد . در قرن 18 و 19 ميالدي ابزارهاي جراحي 
به دست نقره سازها، مسگرها و خراطان ماهر 

ساخته مي شد. دسته ابزارها به شكل زيبا از عاج 
فيل، استخوان و چوب تراشيده مي شد و جراحان 
آنها را در جعبه هاي مخمل نگهداري مي كردند. 
در شروع قرن بيستم كه استريليزاسيون مورد 
توجه قرار گرفت ابزارهاي جراحي بطور كامل 
از فلزاتي از قبيل فوالد، نقره و برنج ساخته 

شدند و جعبه هاي مخملي جاي خود را به سيني 
استريليزاسيون دادند.

بدین صورت که اشاره شد می توان گفت 
اختراع  با  و   1900 سال  از  مدرن  جراحی 
زمینه  در  علم  پیشرفت  و  ضدزنگ  فوالد 
ابزار  ساخت  در  استیل  جنس  از  استفاده 
از  بیش  حاضر  حال  در  شد.  آغاز  جراحی 
85 درصد ابزارهای جراحی از جنس استیل 
فراوانی  تغییرات  اخیر  های  سال  در  است. 
در ترکیب مواد تشکیل دهنده ابزار جراحی 
با اضافه کردن تیتانیوم و آلیاژهای کبالت یا 
(از ویتالیوم در ساخت وسایلی که  ویتالیوم 

بررسی وسایل و تجهیزات اتاق عمل؛ 

ابزارهای جراحی

 مهندس احسان درخشان نیا
bme.ehsan@gmail.com 
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چاقو  این  از  و  است  درجه   45 چاقو  تیغه 
برای انجام پروسیجرهای کاتاراکت استفاده 
 0.25 آن  ضخامت  اینکه  ضمن  شود.  می 

میلیمتر است.

 	Diamond چاقوی چشمی
برش  جهت  چشمی  های  جراحی  در 
چاقو  این  شود.  می  استفاده  آن  از  قرنیه 
توسط دانشمند ونزوئالیی بنام دکتر فرناندز 
 Fernández  Humberto-مورآن

Morán در سال 1955 اختراع شد.

 	sickle چاقوی
جهت بریدن پرده و مخاط گوش از این 

چاقو استفاده می شود. 

 	)Buck( چاقوی میرینگوتومی باک

جهت سوراخ کردن پرده گوش به منظور 
نوع  این  از  میانی  گوش  ترشحات  تخلیه 

چاقو استفاده می شود. 
 	Sexton چاقوی

استفاده  مورد  اعمال گوش  در  این چاقو 
قرار می گیرد.

) Cutters and Dissectors(برنده ها و جداکننده ها
جهت جدا کردن و بریدن بافت ها مورد استفاده قرار می گیرند. این وسایل به دلیل 
لبه های برنده ای که دارند باید از سایر ابزارها جدا باشند و در هنگام تمیز کردن و 
استریلیزاسیون مراقب آنها بود. برنده ها و جدا کننده ها به 5 دسته اصلی تقسیم می شوند:

تیغ بیستوری و دسته مربوط به آن
تیغ بیستوری که نام دیگر آن Scalpel – اسکالپل است، تیغه هایی است که 
بار مصرف مورد استفاده قرار  از کربید تنگستن ساخته شده و به صورت یک 
می گیرد. این تیغ رایج ترین وسیله جهت برش های بافتی به ویژه پوست است. 
تیغه های بیستوری از نظر شکل ظاهری و لبه های متفاوتشان در شماره های 
 ،19 ، 18 ،16 ، 15D، 15C، 15A، 14،15 ،13 ،12D ،12B ، 11،12 ،10A ،10

هستند  موجود   ... و   22  ،21  ،20
(شکل1(

شکل1. لبه های متفاوت تیغ بیستوری 

راحتی  جهت  بیستوری  تیغ  هر 
و امنیت در استفاده، باید روی یک 
دسته  گیرد.  قرار  بیستوری  دسته 

بیستوری همانند تیغه های بیستوری در سایزها و اشکال مختلف موجود است. 
چند نکته:

 بیستوری شماره 10 رایج ترین نوع محسوب می شود که عمدتًا برای باز 
کردن پوست از آن بهره می گیرند.

بیستوری شماره 11 برای ایجاد برش های عمیق در بافت های ظریف 
کاربرد دارد. در جراحی های عروقی نیز از آن استفاده می شود.

بیستوری شماره 12 بیشتر در تانسیلِکتومی (نوعی جراحی گوش حلق 
بینی( مورد استفاده قرار می گیرد. 

ایجاد  در  بیشتر  دارد  که  کوچکی  تیغه  دلیل  به   15 شماره  بیستوری  
برش های کوچک پوستی از آن استفاده می شود. 

بیستوری شماره 20 همانند بیستوری شماره 10 است، با این تفاوت که 
اندازه بزرگ تری دارد.

بیستوری شماره 22A ،22 ،21، 23، 24، 25 در برش پوستی در نواحی 
ضخیم مثل ران کاربرد دارد.

برای جازدن تیغه های بیستوری روی دسته آن، باید از یک سوزنگیر استفاده 
ها  تیغه  زدن  جا  برای  انگشتان  از  استفاده  کرد. 

صحیح نیست (شکل2(. 

شکل 2. نحوه صحیح جا زدن تیغ بیستوری

چاقوها 
 	)Keratome) چاقوی کراتوم

رایج ترین نوع چاقوی چشمی چاقوی کراتوم 
می شود.  استفاده  آن  از  قرنیه  برش  که جهت  دارد  نام   3.2 یا چاقوی چشمی 
بار مصرف و در زوایای مختلف موجود است. زاویه  یک  این چاقوها معموالً 
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 	 Dura قیچی
برای برش بافت های ظریف مثل عروق و .. 

از این نوع قیچی استفاده می شود.

 	iris -قیچی ایریس
در  و  ظریف  های  بافت  برش  در 
کاربرد  پالستیک  و  عروقی  های  جراحی 

دارد.

 	westcott قیچی وسکات
در جراحی چشمی و عروقی کاربرد دارد.

 	Spring قیچی
در اعمال عروقی و چشمی کاربرد دارد.

 	Tenotomy قیچی
پالستیک،  مثل  ظریف  های  جراحی  در 

چشمی و عروقی کاربرد دارد.

 	Bellucci قیچی
از این نوع قیچی در اعمال مربوط به گوش استفاده 

می شود.

 	Jansen قیچی
بیشتر  که  بلند  و  دار  زاویه  قیچی  نوعی 
مورد  بینی  دیواره  غضروف  برش  جهت 

استفاده قرار می گیرد.

	قیچی بینی
این نوع قیچی نوک باریکی دارد و در اعمال 

بینی مورد استفاده قرار می گیرد. 

 پین کاتر 	
های  پین  و  ها  سیم  بریدن  جهت  و  هستند  مقاوم  و  سنگین  ها  قیچی  این 

قرار  استفاده  مورد  ارتوپدی 
انواع  این مدل قیچی در  می گیرند. 
سایزها و اندازه های مختلف موجود 

است.

 	Amputation چاقوی
این چاقوها بسیار مقاوم و محکم هستند و 
به منظور قطع عضو از آنها استفاده می شود. 

قیچی ها
 	Mayo قیچی

این قیچی قدرت و مقاومت زیادی دارد و 
برای برش بافت های ضخیم و محکم مثل 
عضالت کاربرد دارد. نوع مستقیم و سر کج 

آن موجود است.

 	Metzenbaum قیچی
نسبت به قیچی مایو نوِک ظریفتری دارد و جهت 

برش بافت های ظریف و نرم استفاده می شود.

 قیچی نخ	
از این قیچی ها جهت بریدن نخ های بخیه 
این قیچی ها بالنت  استفاده می شود. نوک 
)Blunt( است تا از آسیب با بافت و پوست 

جلوگیری شود.

 قیچی نخ های فلزی 	
و  کوتاه  های  تیغه 
جهت  و  دارد  سنگینی 
فلزی  بخیه  های  نخ  بریدن 
کاربرد  ضدزنگ(  (فوالد 

دارد.
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 کورت پوستی	
به منظور تراشیدن پوست از آن استفاده می 

شود.

 سایر ابزارهای 
برنده و جداکننده

 پانچ 	
بافتی  نمونه  جداکردن  برای 
کاربرد دارد. پانچ ها در اشکال 

مختلف موجود هستند.

 دکولر	
حساس  بافت  دو  جداکردن  منظور  به 
مثل جداکردن عصب از بافت و چربی های 
اطرافش به کار می رود. این ابزار در دونوع 

طرفه  یک 
دوطرفه  و 

موجود است که کند یا تیز است. 

	سوزن باربارا
کردن  سوراخ  جهت 
ابزار  این  از  گوش  پرده 

استفاده می شود.

 پنس دیسک	
جهت نگه داشتن بافت ها 
در طول جراحی اعصاب و 
برداشت  برای  طور  همین 
قطعات  صورت  به  دیسک 
المینکتومی  در  کوچک 
جراحی  در  دارد.  کاربرد 

المینکتومی قسمتی از استخوانی به نام المینا را 
که بر روی عصب قرار گرفته خارج می کنند تا 

فشار کمتری به آن وارد شود. 
 رانژور ساده	

برای  رانژورها 
جداکردن بافت های 
اعمال  استخوانی در 
ارتوپدی،  مختلف 

 استخوان بر	
نوع  این  از  استخوان  از  هایی  قسمت  بریدن  جهت 

قیچی استفاده می شود.

 دنده بر 	
برای بریدن دنده ها در جراحی های ناحیه قفسه سینه 

استفاده می شود.

 قیچی پانسمان	
برای باز کردن بانداژ و پانسمان از آن استفاده 

می کنند.

	قیچی بند ناف
برای بریدن بند ناف حین زایمان طبیعی و سزارین 

استفاده می شود. 

کورِت
یا  و  ها  بافت  تراشیدن  جهت  مانند  قاشق   ابزاری   )Curette) کورت 

بافت برداری است.
 کورت قاشقی 	

استفاده  استخوان  تراشیدن  برای  ها  کورت  این  از 
می شود.

	کورت آدنوئید
بافت  بقایای  تراشیدن  منظور  به 

آدنوئید - بافت غیر طبیعی غدد فوقانی گلو - مورد استفاده 
قرار می گیرد. 

 کورت رِحمی	
تراشیدن  جهت  ها  کورت  این  از 
پوشاننده  داخلی  الیه  همان  یا  آندومتر 
استفاده  رحم  محتویات  و  رحم  حفره 

می شود. این وسیله بیشتر در ِست کورتاژ استفاده می شود. این نوع از کورت 
در انواع و اشکال مختلفی موجود است و نوک آنها ممکن است تیز یا کند باشد.

 کورت گوش	
است  کوچک  و  ظریف  بسیار  گوش  کورت  نوک 
و  داخلی  گوش  های  بافت  تراشیدن  و  تخلیه  برای  و 
استخوانچه های گوش مورد استفاده قرار می گیرد. نوک 
در  و  باشد  کند  یا  تیز  است  از کورت ممکن  نوع  این 

انواع مستقیم و سرکج موجود است. 
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به برش و جدا کردن جمجمه می کنند. کرانیوتومی 
استخوان    جمجمه  از  آن قسمتی  عملی است که در 
تیغه  مغز   برداشته می شود .    بافت  به  جهت دسترسی 
دو  به  انتها  دو  از  استفاده  در  برای سهولت  اره  این 

دسته متصل می شود.

 مته دستی	
این ابزار نوعی دریل کوچک دستی محسوب می شود 
که جهت سوراخ کردن جمجمه در اعمال کرانیوتومی 
مورد استفاده قرار می گیرد. مته های مختلفی را می شود 
به نوک آن متصل کرد و عمل سوراخ کردن را انجام داد.

 سوهان استخوانی 	
به منظور صیقل دادن و صاف کردن لبه های 
استخوان از آن استفاده می شود. در پروتزگذاری 

نیز کاربرد دارد.

 سوهان آنتروستومی بینی 	
این سوهان جهت صاف کردن لبه های استخوان های 
حفره بینی کاربرد دارد. همچنین به دلیل نوک تیزی که 
دارد در جراحی آنتروستومی جهت سوراخ کردن دیواره 

حفره بینی از آن استفاده می شود.

  دریل	
ارتوپدی  اعمال  در  عمدتاً 

برای سوراخ کردن استخوان استفاده می شود. ابزارهای 
مختلفی مثل مته، پین، ریمر و فرز به آن متصل می شود. 

در سه نوع دستی بادی و برقی موجود است. 

 	 Tonsil snar– اسنیر لوزه
جهت جداکردن لوزه مورد استفاده قرار می گیرد.

 درماتوم	
استفاده  مورد  پوست  الیه سطحی  برداشتن  برای 

قرار می گیرد. قابلیت کنترل میزان ضخامت الیه پوستی مورد نظر نیز وجود دارد. 
تیغه های آن قابل تعویض است. نوع برقی آن نیز وجود دارد. 

* ادامه بررسی ابزارهای جراحی را درشماره بعدی بخوانید.

نوع  سه  دارند.  کاربرد   ... و  اعصاب  و  مغز 
دابل  ساده،  رانژور  شامل  رانژورها  رایج 

رانژور و کریسون است. 

 رانژور دابل - اکشن	
 این ابزار، بسیار قوی تر از رانژورهای ساده 

است زیرا آرواره های آن 
دارای دو تکیه گاه است.

 کریسون 	
قطعات  برداشت  برای 

های  جراحی  طول  در  استخوانی  ظریف 
استفاده  مورد  اعصاب 
عمده  گیرد.  می  قرار 
در  آن  کاربرد 
که  است  المینکتومی 
المینای  برداشت  برای 
مهره از آن بهره می گیرند.. این ابزار در دو نوع 

سر باال و سرپایین موجود است.

 استئوتوم	
جهت  ابزار  این  از 
و  گذاری  نشانه 
استخوان  تراشیدن 
این  استفاده می شود. 
ابزار در دو نوع خمیده 
و مستقیم موجود است.

	اره آمپوتاسیون
از این ابزار برای برش 
کردن  قطع  و  استخوان 

عضو استفاده می شود.

 جداکننده پریوست 	
ابزار  این  از 
جداکردن  جهت 
Peri�  پریوست-

از   osteum
استفاده  استخوان 

می کنند. این ابزار در اشکال و انواع مختلف 
موجود است.
 	Gigili اره

با کمک این اره در اعمال کرانیوتومی اقدام 


