
 

 

 

 

 پنس سوزن گیر 

 اجمالی  معرفی

هم باعث آلوده شدن جابجا نمودن نمونه های آزمایشگاهی با دست خالی عالوه بر اینکه برای نمونه های کوچک سخت میباشد 

  میتواند کارگشا واقع شودپنس فلزینمونه شما میشود که در اینجا ابزاری بنام

این ابزار دسته هایی شبیه  ابزاری کاربردی برای افرادی است که کار ظریف انجام می دهند و با قطعات کوچک سرو کار دارند

قیچی و قفل شونده جهت نگه داشتن سوزن جراحی دارد

 نقد و بررسی : 

سوزن گیر چیست ؟

گیر ها با  باشند . سوزن  ها می  ها و زیر گروهی از آنها یعنی پنس  کلمپ( از خانواده ی بزرگ  پنس ها در انگلیسی )

کند . دهانه ی این ابزار در مقایسه ی با  اشان دارند، به گرفتن سوزن بخیه کمک می شیارهایی ظریف و کامال موازی که در دهانه
 ست.تر ( ا تر ) برای وارد آوردن نیروی بیش  ها بسیار کوتاه   خانواده ی کلمپ

 .گیرند قرار کلی بازبینی مورد باید ها وسیله این ، جراحی عمل در کارکردی ی دوره هر از پس    

 کاربرد ها :

داخل کردن سوزن بخیه به انواع بافت ها و کمک به انجام گره جراحی . دهانه ی این پنس ها کوتاه بوده و دارای شیارهایی 
عرضی می باشند . در بعضی از انواع این پنس ها در قسمت میانی دهانه ها شان شیارهایی طولی نیز ایجاد شده است . شیارهای 

و از چرخاندن سوزن در حین انجام دهی بخیه جلوگیری می کنند . در قسمت های انتهایی  دهانه ای باعث کنترل شدن بهتر شده

ی از انواع این پنس ها دارای یک نوع پوشش جنس کربنی بروی بعض. است شده این پنس ها ، قفل دندانه داری نیزایجاد 
و نگهداری بهتر سوزن و افزایش دادن  دهانه شان می باشند که این نوع از پوشش باعث افزایش دادن قدرت در دهانه ها

 عمر سوزن گیر ها می شود و در صورت آسیب دیدگی نیز قابل تعویض کردن میباشند . به طور معمول پنس های مخصوص 
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 02،  02،  31،  31،  31سوزن گیری که دارای پوششی از جنس کربنی باشند دسته ای طالیی دارند . این پنس ها در اندازه های 
انتی ساخته شده که انتخاب کردن اندازه ی پنس بر اساس اندازه ی سوزن ها انجام میشوند . به کار گیری پنس های س 12و 

 سوزن گیری کوچک برای سوزن های بزرگ تر باعث آسیب رسانی به دهانه های پنس و قفل انتهایی آن میگردند.

 ( سوزنگیر ها و انواع مختلف آن ) 

انواع سوزنگیر ها بجهت محکم نگاه داشتن سوزن هایی مخصوص جراحی استفاده میشود. اکثر این سوزنگیر ها شبیه پنس های از  
هموستات هستند و تفاوتشان در نوع آرواره های مختلف آنها میباشد . سوزنگیر ها میتوانند بدون اینکه هیچ گونه آسیبی به سوزن 

مال محکم نگه دارند . آرواره های سوزنگیری ممکن است صاف و یا به شکل خمیده باشند و سطح و یا نخ ها وارد کنند آنها را کا
 درونی آرواره ها نیز به شکل های مختلفی ساخته میشوند.

عالوه بر این؛ دسته از سوزنگیر ها متناسب با عمق و موضع مورد جراحی ، مثل جراحی های لگنی یا قفسه سینه ای بلندتر ساخته 
ند . از سوزن گیرهایی که آرواره هایی کوچک تر دارند بجهت انجام دهی جراحی های ظریف تر نظیر جراحی چشم ها و می شو

 جراحی های میکروسکوپی نیز استفاده میکنند.

 الزم به ذکر است که انواع سوزنگیرها نباید بروی یک سطح مغناطیسی قرار گیرند چون ممکن است خواص مغناطیسی پیدا کنند.

 ( است دارای دسته هایی با روکشی طالیی هستند . وزنگیرهایی هم که آرواره های آنها از نوع جنس کاربید تنگستن ) س

 انواع متفاوت سوزنگیر :

                                                                            باومگارتنرزنگیرسو 

                                                                                                                            

 تفاده پزشکان قرار میگیرند.کاربرد: برای نگهداری کردن سوزن هایی سنگین در جراحی های پالستیک مورد اس 

و بیشتر هم مورد استفاده  0٫2اینچی موجود میباشند. معموال برای بخیه هایی  1خصوصیات خاص: در سایز های استاندارد با بلندای 
 قرار میگیرد.
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                               ساروت سوزنگیر   

 .میگیرند قرار استفاده مورد عروقی و قلب های جراحی برای ظریف هایی سوزن دقیق کردن نگهداری برای: کاربرد 

 بکار میروند. ۴الی  0٫2اینچ موجود هستند . و معموال برای بخیه هایی  32یا  1تا  1خصوصیات خاص: با بلندی 

   سوزنگیر مایو هگار

جراحی هایی بمانند قفسه سینه ای و بسیاری از جراحی های عمومی دیگر مورد  کاربرد: به منظور بخیه زنی های سنگین در حین
 استفاده قرار میگیرند.

 و بیشتر بکار می روند. 0٫2اینچ موجود می باشند و معموال برای بخیه زنی های  30الی  2٫01خصوصیات خاص: با بلندی 

       سوزنگیر هنی

اینچی و دارای آرواره در بخیه زنی هایی به کار می رود که دارای یک نوک کامال خمیده مورد نیاز باشد تا  ۸٫01کاربرد: با بلندای 
 جابجایی کردن سوزن به درستی صورت پذیرد، مانند جراحی هیسترکتومی.

 خصوصیات خاص : کامال خمیده است .

       سوزنگیر دیبیکی

 نگهداری کردن دقیق تر سوزن های ظریف بکار میروند. کاربرد: به منظور

 مورد استفاده ی پزشکان قرار میگیرد. 2تا  ۴٫2اینچی موجود است و معموال برای بخیه زنی  30تا  1خصوصیات خاص : با بلندای 
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