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 خالصه
ای  مواد ترموپالستیک نقش عمدهبرای ساخت ارتوزها  است.استفاده از ارتوز در درمان ضایعات اسکلتی، عضالنی و عصبی، بسیار متداول 

موادی که برای شکل گرفتن به  .2پذیر بدون نیاز به حرارت،  مواد فرم .1 :ذوب به سه دسته کلی ةرا به عهده دارند. این مواد براساس نقط
اده از این مواد براساس شوند. استف کنند تقسیم می . موادی که برای فرم پیدا کردن حرارت باالیی را طلب می3حرارت کمی نیاز دارند و 

 پذیرد و بسته به بیمار و نوع بیماری الزم است متفاوت باشند. پذیری انجام می خصوصیت مکانیکی آنها، دوام و فرم
 مواد ترموپالستیک، عصبی،، ضایعات عضالنی - ارتوز، ضایعات اسکلتی های کلیدی: واژه
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Thermo-plastic materials for construction of Orthosis 
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Abstract 
The use of orthosis in many musculoskeletal conditions and neurologic defects is mandatory. 

The making of orthosis is usually, with thermoplastic material. Such material can be divided into 3 categories 

depending on the amount of heat necessary for its making. It may require no heat, some heat or a lot of heat for 

making an orthosis. The use of each type of thermoplastic material is, therefore, dependent on its strength, 

malleability and also on what type of person or disease it will be used for. 
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اساس مواد اضافه شده به  پذیر در دمای پایین بر مواد فرم

 ، خصوصیات مختلفی خواهند داشت. این مواد افزودنیآنها

 ،(plasticizersهای پالستیک ) حالل ،(fillerها ) پُرکننده شامل

های مورد  . چسباست و مواد رنگی (lubricantروانسازها )

از  فایبرگالسو  استفاده برای ورزشکاران و یا باندهای گچی

 ارتوزهایپذیر در دمای باال برای  این گروه هستند. مواد فرم

فقرات و اندام تحتانی که احتیاج به استحکام باالئی دارند  ستون

 شوند. استفاده می

 باخصوصیات مکانیکی مواد ترموپالستیک از برخی 

 ند:شو های زیر مشخص می آزمون

  (Tensile Strength) استحکام کششی آزمون -1

  Harness منحنی -2

ی 
ور

مر
ه 

قال
م

 

انتخاب مواد مناسب جهت ساخت ارتوز از اهمیت بسزائی برخوردار است و 

کشسانی )االستیسیته الستیکی مواردی همچون در انتخاب مواد پ اساساً

Elasticity)میزان  ،مواد، مدت زمان سرد شدن و شکل گرفتن، دوام ة، حافظ

 گیرد. نظر قرار می مد موادشدگی و میزان سختی  میزان جمع ،استحکام
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 ( Impact test) مقاومت در برابر ضربه آزمون -3

 . Creep relaxation آزمون -4

های ترموپالستیک مورد  میزان استحکام مکانیکی ورق

مکانیکی است و  های آزموناستفاده در ارتوپدی فنی براساس 

اساسی که بایستی مدنظر قرار گیرد این است که مواد  ةنکت

درجه فارنهایت فرم  323در دمای باالی  ،پذیر وپالستیک فرمترم

 (crystallizedبلوری )گیرند. این مواد بعد از سرد شدن  می

جه رد 293ای شدن در دمای پایین  یا شیشه بلوریشوند و  می

شود و نقش بسیار مهم و اساسی در  فارنهایت شروع می

ای دم .خواهد داشت ز ساخته شدهوارتاستحکام نهایی 

در شدن آنها  بلوریپذیری مواد ترموپالستیک و دمای  فرم

 . شود دیده می 2و  1های  جدول

پذیری توجه به نکات زیر از اهمیت باالئی  برای فرم

 vacuumصورت  ساخت به ةبرخوردار است و زمانی که پروس

forming باشد از اهمیت بیشتری  دهی در خأل( )شکل

 . استبرخوردار 

 

  ؛لب پوزیتیو گرم باشد( بایستی قا1

پذیری مطلوب رسیده  ( ورق ترموپالستیک به دمای فرم2

  ؛باشد

 عمل واکیوم( به سرعت بر روی قالب پوزیتیو فرم داده و 3

(vacuum) شود.  انجام 

نظر قرار  سفانه در فرایند ساخت کمتر مدأای که مت نکته

ود ش چرا که باعث می است،گیرد گرم بودن قالب پوزیتیو  می

 ،نتیجه شود و در بلوریورق به سرعت سرد نشود و کمتر 

ساخته شده بیشتر خواهد بود. باید توجه داشت  ةاستحکام قطع

 از آن، که سریع سرد شدن پالستیک و شکست گرمایی حاصل

های داخلی در قطعه  ها و استرس باعث پدیدار شدن شکست

 باعث شکستگی قطعه خواهد شد.  و در نهایتد شو می

دقت کافی کرد که قالب پوزیتیو و پالستیک روی  دبای پس

اساسی دیگر آن است که هرگز  ةد. نکتشوآن به آرامی سرد 

چرا که بخار آب تولید  ،نباید قالب پوزیتیو خیس را حرارت داد

 شود.  شده باعث شکستگی قالب و حتی بزرگ شدن آن می

 

 

 های پلی پروپیلن مورد استفاده در ساخت ارتوزها خصوصیات انواع مختلف ورق .1جدول 

 موارد کاربرد دمای فرم پذیری خصوصیات دهنوع ما

  پلی پروپیلن

 گرید استاندارد

(Standard 

Grade) 

برخوردار است. از استحکام و دوام بسیار باالیی 

بیشترین  ،در بین ورق های ترموپالستیک

قالب پوزیتیو فرم داده  و بر روی را دارداستحکام 

 شود. می

درجه  424-433

 8فارنهایت به مدت 

دقیقه حرارت  13تا 

 داده می شود.

در ساخت انواع مختلف ارتوزها با دوام باال 

برای ساخت ارتوزهایی  کاربرد دارد. اساساً

شوند  که برای مدت طوالنی استفاده می

و  CTLSO ،TLSOکاربرد دارد شامل 

KAFO است. 

 پلی پروپیلن

 کوپلیمر

 (Copolymer) 

اندارد است نوع به نسبتاز انعطاف پذیری بیشتری 

برخوردار است. از استحکام باال، وزن پایین و 

 زیبایی منحصر بفرد برخوردار است.

درجه  424-433

 8فارنهایت به مدت 

دقیقه حرارت  13تا 

 داده می شود.

برای ساخت ارتوزهایی که به صورت 

 .شود کاربرد دارد مداوم استفاده می

)ارتوزهایی که بعد از فلج مفاصل به کار 

 ود(.ش برده می

  پلی پروپیلن

 گرید ارتوپدیک 

(Orthopedic 

grade) 

های  از انعطاف پذیری بیشتری نسبت به نمونه

دیگر برخوردار است. قابلیت چسبندگی خوبی به 

در مقایسه های نرم به صورت ساکشن دارد.  فوم

بوتیرات مقداری دارای با گرید استاندارد 

(Butyrate) است. 

درجه  424-433

 8ه مدت فارنهایت ب

دقیقه حرارت  13تا 

 داده  میشود.

در ساخت ارتوزهای مختلف به ویژه در 

، TLSO ،KAFO ،AFOساخت 

EWHO ،WHO  وLSO .کاربرد دارد 
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 خصوصیات و نقطه فرم پذیری بعضی از مواد ترموپالستیک مورد استفاده در ساخت ارتوزها. 2جدول 

 بردموارد کار دمای فرم پذیری خصوصیات نوع ماده

 (Lexanلکسان )

، قابلیت استحکام کششی باالیی استآب دوست 

مقاومت کربنات ساخته شده است،  دارد، از پلی

باالیی به ضربه دارد. بر روی قالب با ساکشن فرم 

2شود. ضخامت آن  داده می
 .است  اینچ1

درجه  443-433

تا  13فارنهایت به مدت 

 دقیقه23

سوکت کاربرد  در ساخت چک

 دارد.

 (Kydexکایدکس )

برای ایجاد استحکام به روی فوم های نرم کشیده 

توان آن را به دفعات حرارت داد و بر  شود. می می

 روی قالب فرم داد.

ساخته  Acrylic polyvinyl cholorideاز 

 .شده و استحکام فرسایشی باالیی دارد

درجه  433-343

فارنهایت در عرض چند 

 پذیر خواهد بود. مثانیه فر

 ساخت ارتوزهای برایبیشتر 

ستون فقرات به ویژه کالرهای 

رود. در ساخت  گردنی به کار می

ارتوزهای اندام فوقانی هم کاربرد 

 دارد.

نایلوپلکس 

(Nyloplex) 

حرارت داد توان به دفعات آن را  مشابه کایدکس می

استحکام  و استو بر روی قالب فرم داد. شفاف 

 رد.باالیی دا

درجه  333-284

فارنهایت یا به مدت دو 

 93ساعت در دمای 

حرارت  گراد درجه سانتی

 داده می شود.

  AFOدر ساخت انواع خاص 

و  hemispiralو  spiralشامل 

نیز ارتوزهای اندام فوقانی کاربرد 

 دارد.

ارتوپالست 

(orthoplast) 

از جمله مواد ترموپالستیک فرم پذیر در دمای پایین 

چسبندگی و  پذیری راحت، استحکام باال فرم. است

. دوام آن به استخصوصیات آن از  ،ها به هم لبه

. با حرارت خشک و یا آب استمدت یک سال 

8آن گیرد. ضخامت گرم فرم می
 .است اینچ 1

درجه  173-143

فارنهایت بر روی قالب 

پوزیتیو و یا اندام بیمار 

 شود. کشیده می

ینت اندام ها، باسکت ارتز اسپل

 میلواکی، ارتوزهای ستون فقرات

 ارتولن

(ortholen) 

پذیری مطلوبی دارد. بادوام و محکم است.  انعطاف

 مقاومت به فرسایش باالئی دارد.

قابلیت جذب نیروهای پیچشی و چرخشی را ندارد. 

میلیمتر وجود دارد. قابلیت  6تا  1در ضخامت های 

 ساکشن را دارند.

درجه فارنهایت به  346

 دقیقه 4تا  3مدت 

 AFOزهای وبرای ساخت ارت

به  WHOمنعطف و یا ساخت 

 رود. کار می

 ویتراتان

(Vithrathane) 

اتیلن ساخته شده است. حساسیت  از پلی اساساً

 ازآورد.  خاصی برای استفاده کننده پدید نمی

4
8تا1

 .ضخامت دارداینچ  1

درجه  374تا  343

 13فارنهایت و به مدت 

 دقیقه 14تا 

TLSO زهائی وو میلواکی و ارت

که برای شکستگی اندام فوقانی 

 د.شون می تجویز

 اتیلن پلی

 (Polyethylene) 

انعطاف پذیری خوبی دارد. ایجاد حساسیت پوستی 

4 ازنمیکند. 
8تا1

 .ضخامت دارداینچ  1

درجه فارنهایت، به  343

دقیقه  14تا  7مدت 

 حرارت داده شود.

TLSO ز میلواکی وو باسکت ارت

و ارتوزهایی که برای شکستگی 

 د.شون اندام تحتانی تجویز می

 واک -ترمو

(Thermo-vac) 

، مقاومت کششی باالئی دارد، از مواد استشفاف 

. در مواردی که شود تهیه میستیک ترموپال

شود کاربرد  وارد می آنهاهای زیادی بر  استرس

 ندارد. قابلیت فرم پذیری با ساکشن را دارد.

8 از در ضخامت های
8تا1

 اینچ وجود دارد. 3

درجه  333-243

 4فارنهایت. به مدت 

ده دقیقه حرارت دا

 شود. می

TLSO ،WHO ،AFO  و

 Checkبرای چک سوکت )

Socket.کاربرد دارد  ) 
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 موادانتخاب مناسب  ،«پذیر در دمای پایین فرم»در مورد مواد 

خاص  های ویژگیای برخوردار است و  العاده از اهمیت خارق

دوام برخی از آنها پایین چرا که  ،نظر قرار بگیرد باید مد ،آنها

دارند.  و تنها برای یک مدت زمان محدود قابلیت استفاده است

نظر قرار بگیرند  خصوصیات مهمی که در این زمینه باید مد

 : (6 ،2 ،1)شامل موارد زیر است

: در واقع همان چگالی مواد ترموپالستیک (Densityچگالی )( 1

د ن. باتوجه به اینکه مواد بایستی تا حد امکان سبک باشاست

 د.شود ازمواد با دانسیته پایین استفاده شو تالش می

 .(strength and rigidityتی و استحکام )( سف2

پذیری اسپلینت ساخته  : شکل(conformityپذیری ) شکل( 3

شده به طوری که اسپلینت بر روی مناطق آناتومیکال فشار 

 غیرعادی اعمال نکند.

(: قابلیت self-adherence) ها به هم چسبندگی لبه (4

 های ورق را به هم گویند. چسبندگی لبه

(: قابلیت ورق ترموپالستیک در جذب durability) ( استحکام4

 نیروهای تکرارپذیر را گویند.

 .(Easy of fabrication( راحتی در ساخت )6

 .(cost and availability) ( هزینه و در دسترس بودن7

ها را  های موجود در ساخت اسپلینت مواد و پالستیک

 رتند از: د که عباکربندی  توان به چهار دسته کلی تقسیم می

 No heat or) پذیری ( مواد بدون نیاز به حرارت برای فرم1

layered material). 

  .پذیر در دمای پایین ( مواد فرم2

  .پذیر در دمای متوسط ( مواد فرم3

  .پذیر در دمای باال ( مواد فرم4

و باند  ، باند گچی(Tapeنوار ) شامل مواد گروه اول

پذیر در  مواد ترموپالستیک فرم .( استFiberglassفایبرگالس )

 اینهاکه  استها و مواد االستیک  شامل الستیک ،دمای پایین

 ایزوپرن از پلیاصلی آنها  ةکه پای هستندهایی  ورق

(polyisoprene) کاپروالکتون پلی و (polycaprolactone) 

 مواد مختلفی به آنها اضافه شده است. از گروه تشکیل شده و

اشاره  orthoplastو  Ezeform توان به می (rubber) ها الستیک

پایینی برخوردارند، قابلیت چسبندگی  چگالیکرد. این مواد از 

 . نیز هستندسختی نسبی دارای دارند و 

 –پالستیک  »مواد شبه  این مواد تحت عنوان گروه دوم

شوند که شامل  شناخته می (plastic-rubber like) «الستیک

تولیدات کارخانه  و (polyflex 2) 2 فلکس پلی موادی همچون

NCM preferredپریفرد ) ام سی ان
دارای . این مواد است 1(®

پایینی  و خاصیت چسبندگی و سفتی نسبتاً هستندراحتی نسبی 

 دارند. 

ند که شامل موادی هستپالستیکی  مواد شبه ،گروه سوم

این . استفوم  و پلی (orthoplast 2) 2 ارتوپالست همچون

ولی خاصیت چسبندگی پایینی دارند و سختی  ،احتی باالرمواد 

 . است این مواد نیز پایین

د ضخامت مواد باشنظر  نکته اساسی دیگری که باید مد

دمای پایین در . ضخامت مواد ترموپالستیک استمورد استفاده 

توان  طور کلی می به .استمتر  میلی 8/4تا  6/1بین متفاوت و 

های انگشتان  برای ساخت اسپلینتمتر  میلی6/1گفت ضخامت 

های دست  متر برای اسپلینت میلی 2/3و ضخامت  استمناسب 

 .(4و 4)و مچ کاربرد دارد

انتخاب مناسب مواد در ساخت ارتوزها و وسایل کمکی از 

بهتر است این مواد را  اهمیت بسزایی برخوردار است. اساساً

دت ضایعه میزان ش ،براساس میزان محدودیت حرکتی مورد نیاز

بندی  و مدت زمان الزم جهت ایجاد محدودیت حرکتی تقسیم

پذیر  فرم» ةمواد ساخت ارتوز به سه دست ،بر این اساسد. کر

پذیر  فرم»و مواد  «پذیر در دمای پایین فرم»مواد  ،«بدون حرارت

د شو پیشنهاد می ،ترتیب  بدین د.کر تقسیم «در دمای باال

های شرح داده شده به  الکمتخصصین ساخت ارتوز بر اساس م

 .کنندمناسب مواد اقدام انتخاب 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1. NCM: North-Coast-Medical 



 وجردیمحمدتقی کریمی، مهسا کاویانی بردکتر  4931زمستان ، 4، شماره 41مجله جراحی استخوان و مفاصل ایران/ دوره 
 

14 

 

References 
1. American Academy of Orthopaedic Surgeons. Atlas of 

orthotics. 10. 2nd. ed. St. Louis, Mo.: Mosby. 1985; p: 

199-237. 

2. Rose GK. Orthotics: principles and practice. 

Heinemann. 1986. 

3. Rose J, Gamble JG. Human walking. 3rd ed. ed. 

Philadelphia, Pa.; London: Lippincott Williams & 

Wilkins. 2006; xiii: 234. 

4. Canelon MF. Material properties: a factor in the 

selection and application of splinting materials for 

athletic wrist and hand injuries. The Journal of 

orthopaedic and sports physical therapy. 1995 Oct; 

22(4): 164-72. 

5. Breger-Lee DE, Buford WL. Properties of 

Thermoplastic Splinting Materials. Journal of Hand 

Therapy. 1992; 5(4):202-11. 

6. Groth GN, Kamwesiga J. Splinting materials old and 

new. Journal of Hand Therapy.1998; 15(2):202-4. 

7. Rowley DI, PrattD, Powell ES, Norris SH, 

Duckworth T. The comparative properties of plaster of 

Paris and plaster of Paris substitutes. Archives of 

orthopaedic and traumatic surgery Archiv fur 

orthopadische und Unfall-Chirurgie. 1985;103(6):402-7. 

8. Bowker P, Powell ES. A clinical evaluation of 

plaster-of-Paris and eight synthetic fracture splinting 

materials. Injury. 1992;23(1):13-20. 

 


	1.Dr.Jahromi(619)++ 3 (Repaired) edited M Shafti version 2+ keyword farsi tarjomeh shod finish
	2.Dr.(614) Dr Zargar Edited M Shafti ba virayesh mokhtar finish
	3.Dr.Shakouri(626)++ edited M Shafti version 2 ba do mored ke bayad nevisandeh eslah konad khodam eslah kardam finish
	4.Dr.(630) edited M Shafti version 2+ FIN finish
	5.Dr.(631)Dr Giti edited M Shafti version 2+ Fin finish
	6.Dr.(627) edited M shafti 2+ NOTFinish no keyword - keyword ra khodam daravardam titr englisi eslah shod finish 

