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304تسمه استیل 

تیوب سیلیکونی

قطعه رابر استاپر لوله های خالء خون گیری

قطعه رابر اسلیو سرسوزن خون گیری

فیلتر غشایی



نیاز شماره

1

تشریح 

مسئله

304تسمه استیل 

01

و ک معمولی، نازک، خیلی نازانواع تیوب های استیل با دیواره 

از جنس 3981پزشکی طبق جدول استاندارد ملی مصارف 

تولید می گردد (Stainless steel)زنگ نزنفوالد 



نیاز شماره

1

304تسمه استیل 

01

آنیل
صاف 
کن

شست
جوشو شو کشش 

اولیه



میلی متر0/2ضخامت 

مقاومت در برابر خوردگی ویکرز200سختی حداکثر 

جنس تسمه از فوالد ضد 
304زنگ 

304تسمه استیل 
نیاز شماره

1

الزامات 

فنی

میلی متر12/7عرض 

01



نیاز شماره

1

راه حل های

نامطلوب 

304تسمه استیل 

کیفیت جوش نامناسبضخامتدرصد5ازبیشلبهناصافی

وجود ضربه در لبه استیل

عدم ایجاد سوراخ در مراحل 
کشش تیوب

01



02

ست خون گیری نیاز شماره

2



نیاز شماره

2

02

سرسوزن خونگیری



نیاز شماره

2

تشریح 

مسئله

قطعه رابر اسلیو سرسوزن خون گیری

02

...وسرولوژیبیوشیمی،آزمون هاینتایجرویتأثیرعدم

ل تولید رابر اسلیو سرسوزن خونگیری برپایه بوتی
معکوسرابر با مهندسی 



نیاز شماره

2

الزامات 

فنی

02

Shoreآنسختی A15±65 باشدمحورهماسلیورابرمرکز

JISاستانداردطبق T3220نباشدنشتیدارای

قطعه رابر اسلیو سرسوزن خون گیری



نیاز شماره

2

راه حل های

نامطلوب 

وجود پلیسه و پرز و آلودگی 

قطعه نهاییدر 

تلورانس باالی ابعادی

آزمون های مواد موثر روی آزاد کردن 
...  بیوشیمی، سرولوژی و

02

قطعه رابر اسلیو سرسوزن خون گیری



نیاز شماره

3

تشریح 

مسئله

قطعه رابر استاپر لوله های خالء خون گیری

رابر با تولید رابر استاپرهای لوله های خونگیری برپایه بوتیل
معکوسمهندسی 

آزمون هاینتایجرویقطعهاینتاثیرعدم
قبیلاینازوسرولوژیبیوشیمی،
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نیاز شماره

3

الزامات 

فنی

03

خالءحفظ شدنتکهتکهبرابردرمقاومت

ISOاستاندارد) 8871-5)

تطابق ابعادی جهت استفاده 

13×75و 13×100لوله های برای 

قطعه رابر استاپر لوله های خالء خون گیری



نیاز شماره

3

راه حل های

نامطلوب 

وجود پلیسه و پرز و آلودگی 

قطعه نهاییدر 

تلورانس باالی ابعادی

آزمون های مواد موثر روی آزاد کردن 
...  بیوشیمی، سرولوژی و

03

قطعه رابر استاپر لوله های خالء خون گیری



نیاز شماره

4

04

کاربرد تیوب سیلیکونی و فیلتر غشایی در آنژیوکت

آنژیوکت وسیله ای برای تزریق انواع محلول های تزریقی و داروها به ورید بیمار•

سوزنتزریق های بدون دخالت برای •

دارای یك ورودی تزریق مجهز به دریچه یك طرفه جهت جلوگیری از برگشت جریان مایع•

تزریقی



نیاز شماره

4

تشریح 

مسئله

04

گشت، مشاهده خون و زهدف اصلی از تعبیه محفظه با
عملکرد صحیح جاگذاری آنژیوکت در داخل رگ و نشان 

.سوزن استبیرون کشیدن مناسب دهنده زمان 

ا هوا از تآنژیوکت، فیلتر در محفظه برگشت استفاده از این 
ثانیه از آن 15آن عبور کرده و خون به مدت زمان حداقل 

عبور نکند

فیلتر غشایی



نیاز شماره

4

الزامات 

فنی

04

هواعبورقابلیتداشتن جوش التراسونیك به داشتن قابلیت 

پلی پروپیلن

غشائیصافیپشتدرگرفتهقرارمایعنشتیعدم

ثانیه15در زمان  

فیلتر غشایی



نیاز شماره

4

راه حل های

نامطلوب 
وجود پرز و پارتیکل

سوراخ در فیلتروجود 

04

فیلتر غشایی



نیاز شماره

5

تشریح 

مسئله

تیوب سیلیکونی

ویژگی خودسیل شونده پس از تزریق مواد دارویی وبه دلیل 

اولیه سوراخ شدن بدنه تیوب سیلیکونی، تیوب مجدداً به حالت

.خود بازگشته و مانع از نشت هوا و مایع می شود

. استی سیلیکونی یکی از اجزای حیاتی کاتتر وریدتیوب 

برگشت خون و مایعات از درون رگ به بیرون وجودامکان 

. دارد

ی از جلوگیراستفاده از یك تیوب انعطاف پذیر جهت 

تزریقخروج خون و مایعات از مجرای عمودی 
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نیاز شماره

5

الزامات 

فنی

05

تیوب سیلیکونی

باشدShore A5±60سختی آن در محدوده 

ISIRIاستاندارد ISOو7325-1,5 .کندرعایترا10555-1,5

mm1/0±71/3: قطر خارجی

mm1/0±56/0: ضخامت دیواره 

mm3/0±0/9: طول 



نیاز شماره

5

راه حل های

نامطلوب 

ابعادیباالیتلورانس

mm20/6وجود حباب های بزرگتر از 

آزاد کردن موادی از جمله 
فلزات سنگین

ینهایقطعهدرآلودگیوپرزوپلیسهوجود

05

تیوب سیلیکونی




