
 

سيستم هوشمند وغير تماسي كنترل دماي بدن "ثبت اختراع 
و مهندس پورنوزاد در انكوباتور توسط مهندس مصطفي تقي 

 "بهروز مرادحاصل

براي اولين با در دنيا دانشجويان مهندسي پزشكي دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه 
ل غير كنترموفق به طراحي و ثبت اولين انكوباتور هوشمند با بهرگيري از سيستم 

 .تماسي دماي بدن نوزاد شدند

ز قبيل عدم تي امشكال وجودزيادي به خاطر  تحقيقات و گزارشاتمتاسفانه در 
عدم نصب سنسور بدن ،  و سنسور پوستي نوزاد سنسور محفظه عملكرد صحيح

، عدم نصب صحيح سنسور بدن نوزاد و  نوزاد بخاطر اطمينان به سنسور محفظه
ت نوزاد به سبب استفاده از سنسور ايجاد ميشود و نيز حساسيتي كه در پوس

 دليلحوادث دل خراشي به  جدايي اين سنسور از بدن بدليل حركات نوزاد،
.داخل محفظه براي نوزادان بوجود ميĤيد دماي بدن و يا دماي افزايش  

براي جلوگيري با توجه به لزوم كنترل دما بعنوان فاكتوري مهم در سالمت نوزاد و 
و ساير  دراين دستگاهفوق  و نواقص موارد اتفاقات جبران ناپذير و نيزاصالح از 

ي نو و خالقانه و هوشمند جهت سيستم، در اين اختراع  تجهيزات پزشكي مشابه
 . ابداع و نوآوري شده است بدون نياز به سنسورپوستيكنترل دماي بدن نوزادان 

ين سنسور براي كنترل دما بدن اين دستگاه بر خالف ساير دستگاه موجود از چنيد
نوزاد استفاده كرده و خطر سوختگي بدن نوزاد را كه اغلب در بيمارستان به خاطر 

بوجود مي ... سهل انگاري پرستاران و, مواردي از قبيل عدم كاليبراسيون دستگاه 
تقريبا به صفر رسانده واين خود گامي بلند براي ايجاد كاهش حوادث و آمد را 

اين اختراع در مرحله صنعتي شدن است و .خطرات مشابه در بيمارستان دنياست
سيستم در دستگاه هاي توليدي داخلي و حتي  نمذاكرات الزم براي بكارگيري اي

گاه هاي انكوباتور خارجي در حال انجام كه به زودي شاهد بكار گيري آن در دست
 .خواهيم بود

 

 



 :چند مورد از نوآوري هاي موجود در اين دستگاه

 و بدن نوزاد بوسيله سنسور غير تماسي و از راه دور كنترل دماي داخلي انكوباتور .1

 استفاده از اين سيستم در تمامي تجهيزات پزشكي مشابه  .2
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 نوزاد و امكان جداشدن سنسور تماسي جلوگيري از اختالل در كنترل دماي بدن به سبب حركات .6

 استفاده دايمي و بهينه از سنسور غير تماسي  .7

 كاهش هزينه هاي تعويض پياپي سنسور پوستي بعلت عدم استفاده و نگهداري صحيح آن .8
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 سبب بي توجهي كادر درماني
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