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ABSTRACT  

 

The following report is a part of a thesis project for product development at an undergraduate 

level. The originator of the project is Orthopedic Care Scandinavia AB that is located in 

Stockholm and is focused on medical technology. The thesis comprises 15 credits and is 

carried out the spring semester of 2015 by the two authoring mechanical engineering students 

at Mälardalen University. 

The mission includes a product development concept of a surgical instrument detail used in 

endoscopic surgery. The detail is a suture anchor that is especially adapted to attach sutures 

for arthroscopic surgery, mostly for hip and shoulder repairs.  

 

The product development project has been conducted after an extensive study in medical 

technology and the regulations that are relevant for working in this subject area. The 

originator Ortopedic Care Scandinavia AB ordered the project with the hope of getting a 

concept that they would be able to patent, manufacture and produce for resale. The originator 

wanted a suture anchor with a simple mounting method, and with smaller dimensions than the 

suture anchors they are currently using. 

 

The product development study was based on the following problem formulation:  

• Does the product simplify the technical procedure for attachment of the suture when 

working with arthroscopy? 

• What is the most efficient way to optimize the tension in the thread while putting the suture 

anchor into place?   

• What kind of changes of existing technical solutions is required for a new suture anchors to 

achieve a sufficient inventive step to be patentable? 

 

To achieve the goal of creating a new type of suture anchors the product development group 

made a comprehensive theoretical framework that includes both medical technology and 

product development. In order to scientifically establish its result a number of product 

development tools were used, including a competitive analysis of existing products in the 

market which analyze different types of fastening techniques and validate various properties 

of suture anchors. 

 

The result of the project work became the suture anchor Enkel Infästning that is presented in 

rendered CAD images and a description of the intended fastening technology. Arguments for 

height of the technical solution and what makes this invention patentable is presented in the 

results. Manufacturing method and strength strain is presented using computer-aided design 

tools where the simulation of injection molding is made and FEM analysis demonstrates that 

the construction of the product will contain for the intended purpose. 

  



 

 

SAMMANFATTNING 

 

Denna rapport ingår i ett examensarbete på grundnivå inom ämnet produktutveckling. Arbetet 

har utförts för Ortopedic care Scandinavia AB i Stockholm och är inriktat på medicinteknik. 

Examensarbetet omfattar 15 högskolepoäng och genomfördes av undertecknande 

maskiningenjörsstudenter på Mälardalens Högskola vårterminen 2015. Uppdraget innefattar 

ett produktutvecklingskoncept av en detalj på ett operationsinstrument som används vid 

titthålskirurgi. Detaljen är ett suturankare som är speciellt anpassar för att fästa suturer vid 

operationer på höft- och axelledsskador. 

 

Produktutvecklingsarbetet har utförts efter en genomgripande studie i medicinteknik och de 

föreskrifter som finns att förhålla sig till när man arbetar inom detta ämnesområde. 

Uppdragsgivaren Ortopedic care Scandinavia AB beställde projektet med förhoppningen att 

få ett koncept som de skulle kunna patentera, tillverka och producera för vidareförsäljning. 

Uppdragsgivaren önskade ett suturankare med en enkel infästningsmetod och med mindre 

dimensioner än de suturankare de använder idag. 

 

Produktutvecklingsarbetet baserades på följande problemformuleringar: 

 Förenklar produkten den tekniska proceduren vid infästningen av suturen vid 

artroskopi?  

 Hur kan efterspänningen av tråden optimeras för kirurgen? 

 Hur stor förändring av befintliga tekniska lösningar krävs för att ett nytt suturankare 

ska nå en tillräcklig uppfinningshöjd för att kunna patenteras? 

 

För att uppnå målet med att skapa en ny typ av suturankare har produktutvecklingsgruppen 

gjort en omfattande teoretisk referensram som berör både medicinteknik och 

produktutveckling. För att vetenskapligt kunna förankra sitt resultat har ett flertal 

produktutvecklingsverktyg använts, bland annat en konkurrensanalys av befintliga produkter 

på marknaden för att analysera olika typer av infästningstekniker och validera olika 

egenskaper hos suturankare.  

 

Resultatet efter projektarbetet blev suturankaret Enkel Infästning som presenteras i renderade 

CAD-bilder samt en beskrivning av den tänkta infästningstekniken. Argument för patenterbar 

uppfinningshöjd på den tekniska lösningen presenteras i resultatet. Konstruktionens 

tillverkningsmetod samt hållfasthet presenteras med hjälp av datorstödda 

produktutvecklingsverktyg där både simulering av formsprutning samt FEM-analyser har 

gjorts som styrker att produkten kommer att hålla för det tänkta ändamålet. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

FÖRORD 

 

Som ingenjörsstudenter inom maskinteknik har vi som genomfört detta arbete fått kliva in i en 

värld där dimensioner, materialval, krav på funktionalitet och tillförlitlighet är A och O. 

Medicinteknisk utrustning som ämnesområde har öppnat upp ögonen för ett tidigare 

outforskat fält och visat oss en potentiell karriärbana efter avklarade studier. Vi vill därför 

tacka vår uppdragsgivare, Rami Elias, som har betrott oss med detta uppdrag och bjudit in oss 

till denna värld.  

 

Att ta in och förstå detta ämnesområde har varit komplext, och utan våra förkunskaper i 

produktutveckling och datastödda produktutvecklingsverktyg hade arbetet inte kunnat 

genomföras. Därför vill vi tacka Bengt Gustavsson, vår handledare i examensarbetet, som 

förutom att ha lärt oss behärska dessa verktyg även har funnits som stöd och hjälpt oss 

avgränsa arbetet. Utan dig hade vårt resultat inte kunnat valideras, för att vi förmodligen inte 

ens hade nått till ett resultat. 

 

Vi vill även tacka våra lärare i industridesign, Jan Frohm och Ragnar Tengstrand, som genom 

åren har lärt oss att design inte behöver vara en abstrakt form som imponerar åskådaren, utan 

snarare kan vara en enkel form som baseras på produkten funktionalitet. Ragnar Tengstrand, 

tillika examinator av detta examensarbete, ska även ha ett stort tack för att han tillät oss utföra 

detta arbete utan verifikation på att vi skulle lyckas genomföra det. 

 

Vi vill även tacka Lisa Sellgren, patentingenjör på Patentverket, för det möte som innebar en 

större förståelse för hur små förändringar i produkter kan betyda en tillräcklig 

uppfinningshöjd i patentsyfte. 

 

Slutligen vill vi som har utfört detta examensarbete även tacka varandra för att vi har peppat 

varandra från oktober 2014 fram tills nu, och har lyckats ro detta projekt iland tillsammans. 
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FÖRKORTNINGAR  
 

För att underlätta läsningen förklaras några av de ord och begrepp som används i rapporten 

nedan: 

 

Artroskopi - Artroskopi innebär att en läkare undersöker eller opererar en led med hjälp av 

ett artroskop. Ett artroskop är ett tunt metallrör som förs in i leden genom ett litet hål och som 

överför bilder till en bildskärm, där läkaren kan följa arbetet. Om det finns skador som 

behöver opereras kan läkaren göra det med hjälp av små instrument som förs in i ett annat hål. 

Artroskopi används oftast för att behandla knä- och axelleder, till exempel menisk- eller 

korsbandsskador i knät eller efter att man vridit axeln ur led. Metoden kan även användas på 

andra leder, som till exempel höftleden (Jönhagen, Sven 2014).  

 

CAD – Computer Aided Design 

 

CE - CE-märket innebär att varan uppfyller de säkerhetskrav som finns och hjälper dig att 

välja säkra produkter.  

CE-märket betyder att tillverkaren eller tillverkarens representant lovar att varan uppfyller de 

säkerhetskrav som EU ställer för just den produktgruppen. Det är inte alla produkter som ska 

CE-märkas. Leksaker, elektrisk hemutrustning samt flytvästar, hjälmar och annan personlig 

skyddsutrustning är några av de varugrupper som omfattas av märkningen. 

Märkningen ska vara väl synlig, lätt läsbar och permanent. Genom CE-märket bekräftar 

tillverkaren att produkten uppfyller säkerhetskraven. Tillverkaren ska förse produkten med 

CE-märkning innan den släpps ut på marknaden (Konsumentverket, 2011).  

 

EES - Europeiska ekonomiska samarbetsområdet eller EES är ett associeringsavtal mellan 

europeiska länder som omfattar dels alla länder som är med i Europeiska unionen, dels de till 

Europeiska frihandelssammanslutningen anslutna staterna Island, Liechtenstein och Norge. 

Det är framförallt de tre sistnämnda staterna som man normalt brukar räkna som EES-länder 

eftersom de andra räknas som EU-länder. Rådet utformar riktlinjer för EES-kommittén. EES-

kommittén har till uppgift att anpassa EES-ländernas lagstiftning enligt avtalet. Kommitténs 

beslut blir inte bindande innan de har godkänts av EES-länderna, vilket vanligtvis sker i 

respektive lands parlament (EU-upplysningen, 2014).  
 

FEA – Finite Element Analysis 

 

FEM – Finita Elementmetoden 

 

Labrum - Inom det medicinska fältet benämns labrum som den ring av fibrobrosk (fibrösa 

brosk) runt kanten av den artikulära (gemensamma) ytan av ett ben. Termen labrum används i 

anatomin för att beteckna en läpp, kant, eller brätte (Medicinenet, 2012).  

 

Portal – I rapporten används begreppet portal i sammanhanget operationer och portalen är 

den gång som skruvas in genom vävnader till den led där kirurgen ämnar att operera. 

Kirurgen arbetar sedan med operationsinstrumenten genom portalen. 

 

Titthålskamera – Vid artroskopier använder kirurgen en liten kamera som förs in i leden vid 

operationen för att ge ett visuellt intryck av problemet. Kameran som används både förstorar 

och kan ges med olika vinklar vilket förändrar operatörens perspektiv.    

 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Europa
http://sv.wikipedia.org/wiki/Europeiska_unionen
http://sv.wikipedia.org/wiki/Europeiska_frihandelssammanslutningen
http://sv.wikipedia.org/wiki/Island
http://sv.wikipedia.org/wiki/Liechtenstein
http://sv.wikipedia.org/wiki/Norge


 

 

PEEK – Peek (Polyetereterketon) är ett starkt och styvt plastmaterial som ofta används när 

materialet måste utstå en del temperaturhöjningar. PEEK kan formsprutas med mycket fina 

toleranser vilket medför att det tåligt mot andra kemikalier samt vatten avstötande. Tack vare 

de fina toleranserna i materialets yta så är det också svårt för bakterier och andra små 

organismer att få fäste på materialet. (CurbellPlastics, 2015)    

 

Sutur – Den kirurgiska söm som görs vid operation för att bringa sårkanter och vävnader i 

kontakt med varandra.  

 

Suturankare – Medicinteknisk anordning avsedd att ge fäste åt suturen under och efter 

operation. 
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1. INLEDNING 
 

Följande rapport är en del av ett examensarbete på grundnivå i produktutveckling och 

omfattar 15 högskolepoäng. 

Arbetet har utförts på uppdrag av Ortopedic care Scandinavia AB i Stockholm och har 

genomförts av Isabell Foyer och Kathrina Jederström, maskiningenjörsstudenter på 

Mälardalens högskola vårterminen 2015. Handledare från Ortopedic care Scandinavia har 

varit Rami Elias och från Mälardalens Högskola i Eskilstuna Bengt Gustafsson. 

 

1.1.  Bakgrund 
Ortopedic care Scandinavia AB startades 2010 av Rami Elias som är VD för företaget. 

Företaget bedriver forskning inom medicintekniska instrument, utvecklar nya instrument och 

säljer instrument till vårdgivare. Deras egenproduktion av medicintekniska instrument med 

egentillhörande patent är en nystartad del av företaget och Rami Elias bedriver utvecklingen 

av detta med stor passion för att skapa bättre operationsinstrument, som medför mindre 

påfrestning på patienten och fler antal lyckade operationer.  

 

1.2.  Problemformulering 
Beställaren av produktutvecklingsprojektet Ortopedic care Scandinavia upplever problem 

med flera av de suturankare som finns att tillgå på marknaden idag. Problemet kan 

sammanfattas i dessa punkter: 

 

 Suturankare är mycket kostsamma engångsartiklar med en stor variation på både 

arbetsmetod för kirurgen och dimensioneringen på själva suturankaret. 

 I en del fall upplever kirurgen att patienten utsätts för alldeles för stor påfrestning på 

grund av överdimensionerade suturankare.  

 Processen för infästningen av suturen är i många fall mycket komplicerad och 

tidskrävande utan garanti för lyckat resultat.  

 För den här typen av produktutvecklingsprojekt krävs grundläggande kunskap om 

medicinteknik och de hårda krav som finns om CE-märkning och differentieringskrav. 

Detta för att inte göra patentintrång på befintliga lösningar på suturankare. 

 

1.3.  Syfte och frågeställningar 
Syftet med detta examensarbete är att utveckla och konstruera ett förslag till ett nytt 

suturankare för att fästa invärtes suturer i höften. Syftet med ankaret är fästa in suturen efter 

att kirurgen har reparerat skadan i leden och spänt in labrum i önskad positionering mot benet. 

 

Följande frågeställningar sammanfattar den problembild som arbetet är baserat på: 

 

 Förenklar produkten den tekniska proceduren vid infästningen av suturen vid 

artroskopi?  

 Hur kan efterspänningen av tråden optimeras för kirurgen? 

 Hur stor förändring av befintliga tekniska lösningar krävs för att ett nytt suturankare 

ska nå en tillräcklig uppfinningshöjd för att kunna patenteras? 
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1.4.  Avgränsningar 
Projektet präglas av följande avgränsningar vilka påverkar resultatet av projektet i stor 

utsträckning. Avgränsningarna kan delas in i nedanstående underkategorier.  

 

Högskolan 
Examensarbetet omfattar 15 högskolepoäng vilket motsvarar 20 veckor med 20 timmars 

arbetstid per vecka. Arbetet ska presenteras i denna rapport samt med hjälp av underlag i form 

av teknisk beskrivning, sammanställningsritningar, detaljritningar och renderade bilder.  

 

Företaget 

Examensarbetets resultat skall ses som ett underlag och det är upp till företaget själv att arbeta 

vidare med för en eventuell patentansökan, samt tillverkning av prototyper för tester enligt 

Läkemedelsverkets föreskrifter och lagstadgade krav på CE-märkning. 

 

Projektet  
Resultatet av examensarbetet kommer inte att omfatta en heltäckande patentansökan, utan 

enbart delar av underlag och dokumentation för att kunna slutföra en sådan.  

Resultatet kommer inte att kunna tillverkas och testas enligt Läkemedelsverkets föreskrifter 

under tiden för projektet då prototyptillverkning och kliniska tester är en mycket tidskrävande 

process. Projektgruppen kommer endast att behandla materialet PEEK som tänkt material för 

tillverkning då datainsamlingen visade att PEEK är det mest fördelaktiga materialet ur 

samtliga perspektiv. FEM-analyser på slutresultatet är begränsad till en statisk påfrestning i 

väldigt liten skala även här på grund av tidsaspekten för projektet. 

Formsprutningssimuleringen tar inte hänsyn till kompletterande verktyg som kylningskanaler 

och formar för tillverkning.  
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2. ANSATS OCH METOD 
 

Nedanstående del av rapporten visas de ansatser och metoder som produktutvecklingsgruppen 

har använt för att uppfylla de grundläggande kraven på ingenjörsmässig kvalitet på 

examensarbetet. Arbetets kvalitativa grund har delats in i två etapper, en förstudie och en 

fallstudie. 

 

2.1. Förstudie 
I förstudien ingick datainsamling av befintliga produkter på marknaden och dess patent, det 

medicintekniska området för operationsinstrument och Läkemedelsverkets föreskrifter för 

medicintekniska instrument samt de lagstadgade krav som ställs på dessa. Förstudien var 

mycket omfattande då produktutvecklingsgruppen saknade förkunskaper i medicinteknik, och 

behövde få en grundläggande förståelse i ämnesområdet för att kunna ta fram en realiserbar 

produkt. 

 

2.2. Fallstudie 
I fallstudiens första etapp gjordes observationer under titthålsoperationer på höfter såväl som 

korsband och cuffskador. Detta för att få en grundläggande förståelse för hur kirurgen arbetar 

med instrumenten vid titthålskirurgi. Produktutvecklingsgruppen utförde även intervjuer med 

Patentverket för ökad insikt om vilken uppfinnshöjd som krävs för patentering på den här 

typen av medicinteknisk produkt.  

 

I etapp 2 kopplades insamlad data från förstudien och etapp 1 till relevant litteratur, och 

användes sedan för att utforma den kravspecifikation som har lagt grunden för 

produktutvecklingsprocessen. Produktutvecklingsprocessen (se avsnitt 4.6.) och dess metoder 

och verktyg har resulterat i underlag som produktutvecklingsgruppen kunde motivera design- 

och konstruktionsvalen till det slutgiltiga resultatet. 

 

Projektet har genomförts i dialog med uppdragsgivaren Rami Elias vid Ortopedic care 

Scandinavia AB och handletts av Bengt Gustafsson vid Mälardalens Högskola genom möten 

och epostkommunikation. 
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3. TEORETISK REFERENSRAM 
 

Följande kapitel behandlar de produktutvecklingsverktyg som användes och den teoretiska 

referensram inom medicinteknik som präglade arbetets resultat. 

  

3.1. Produktutvecklingsverktyg 
Arbetet genomfördes enligt en produktutvecklingsprocess där projektgruppen tillämpade 

följande teori och produktutvecklingsverktyg. 

         

3.1.1 Gantt-schema 

För att strukturera upp arbetsprocessen, se till att arbetet löper på som planerat och för att 

säkerhetsställa att det levereras i tid kan ett Gantt-schema med en tidsplan skapas för projekt. 

Ett Gantt-schema innehåller alla huvudsakliga aktiviteter inom det aktuella projektet och visar 

dem på ett överskådligt sätt. Det visar vad som ska göras, när det ska genomföras och vara 

klart samt vem det är som har det huvudsakliga ansvaret för att uppgiften genomförs i tid. 

Att schemalägga aktiviteter i ett produktutvecklingsprojekt är mycket komplext då det är svårt 

att förutsäga eventuella problem som kan uppstå under processen. Målet är att ha varje uppgift 

och delmål uppfyllt innan resultatet ska presenteras. De olika stegen i processen är ofta 

beroende av varandra och genom att strukturera upp dem minimeras risken för att resultatet av 

projektet inte levereras i tid (Ullman, 2010).  

 

3.1.2 Konkurrensanalys 

Målet med en konkurrensanalys är att avgöra vad kunder/ intressenter anser om befintliga 

konkurrerande produkter på marknaden. Konkurrensanalysen ger även svar på vilken typ av 

suturankare som kan fyllas av en ny produkt, samt vilka marknadsfördelar/ hot som 

nuvarande produkter innehar. Kundens krav jämförs subjektivt mellan de olika produkterna 

och kan rankan på en skala mellan 1 till 5 beroende på hur väl de möter dessa krav. 

Frågeställningar som kan tas med efter genomförd konkurrensanalys är:  

 

– Vilka mekanismer gör konkurrenten så bra?  

– Vilka svagheter har konkurrent 2 som kan bli en ny marknadsmöjlighet?  

– Vad gör konkurrent 1 bättre än konkurrent 2? 

 

Fokus bör läggas på den produkt som kunden har rankat högst för att nyttja dess goda 

egenskaper utan att göra patentintrång (Ullman, 2010).  

 

3.1.3  Kravspecifikation 

Genom en produktutvecklingsprocess skapas med fördel en kravspecifikation för att kunna se 

vilka marknadskrav, kundkrav och generella krav som ställs på den tilltänkta produkten. Att 

förstå designproblem är en viktig grund för att arbeta fram en kvalitetsprodukt, vilket betyder 

att översätta kundernas behov i en teknisk beskrivning av vad som behöver utformas (Ullman, 

2010).  

  

Kenneth Österlin (2012) beskriver tydligt hur produktutvecklaren bör förhålla sig till olika 

krav på produkten. Han beskriver kravspecifikationens underliggande process genom 

informationsinsamlingen och analysfasen, där förutsättningar och målsättningar undersöks för 

den planerade produkten. Med affärsmöjligheten som utgångspunkt definieras kraven för att 

målen ska uppfyllas. Att se till kundbehoven och hur produkten ska differentiera sig från 

konkurrenterna vad gäller produktens funktioner, formspråk och ergonomi är essentiellt, samt 
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valet av tillverkningsmetod och material. Vissa parametrar kan mycket väl vara låsta till 

företagets resurser, till exempel företagets befintliga maskinpark.  

 

Österlin (2012) poängterar även vikten av att gå igenom de olika faserna i produktens 

livscykel. Produktens livscykel är alla olika skeden i produktens liv som konstruktion, 

tillverkning, marknadsföring, distribution och montage, användning, service, kassering och 

återvinning. Frågeställningar som kan identifiera produktens livscykel är: 

 

– Vad ska produkten klara av och hur använder man den?  

– Finns det speciella problem och risker?  

– Finns det så kallade ”gatekeepers” (kritiska aktörer) på produktens väg ut till kunden med 

speciella krav?  

 

Produktutvecklaren rekommenderas att strukturera upp alla dessa synpunkter för att får en bra 

överblick, och sedan göra någon form av prioritering med olika ambitionsnivåer för dessa. 

Alla funktioner som produkten ska inneha definieras. Med funktioner menas inte bara rent 

handgripliga egenskaper av typen ”fixera lucka” utan också funktioner som ”visa greppkant” 

och ”inge förtroende”. (Österlin, 2012)  

 

3.1.4   Idégenerering 
I industridesign som kreativ praxis är idégenerering ett ofta återkommande moment enligt Bengt 

Köping Olsson (2008). Det är interaktionen i gruppen, snarare än individers egna insikter som 

driver denna generering, vilken kan skruvas upp ytterligare genom att sammanföra individer med 

skiljaktigheter. Skissering kan användas som ett idéskapande verktyg för att stödja tänkandet i 

idégenereringsprocessen och bidrar till gemensam reflektion. Som aktivitet frambringar skisser 

fler idéer och ger perspektiv på tankegångar under idégenereringsprocessen.  
 

Själva idéskapandet kan delas in i fyra faser (Österlin, 2012):  

 Förberedelse, då man formulerar uppgiften, samlar bakgrundsinformation och 

inspiration.  

 Inkubation, då tankarna mognar, ofta i det undermedvetna. 

 Insikt, själva ”aha!”-upplevelsen då man ofta ser den enkla självklara lösningen. 

 Verifiering, då idén dokumenteras.  

 

Idégenerering främjas framförallt i grupper av ickehierarkisk art, då processen enligt Köping 

Olsson (2008) kan ses som pinnen i en stafett som lämnas vidare där en individ har lämnat sitt 

bidrag. Dessutom får individen som håller i pinnen med automatik resterande gruppens fulla 

uppmärksamhet.  

 

3.1.5  Konceptutvärdering 

Pughs matris är ett verktyg som ger användaren möjlighet att vikta olika koncepts för- och 

nackdelar mot varandra genom att värdera den specifika egenskapen som positiv (+), negativ 

(–) eller likvärdig (0). Jämförelsen görs både mot befintliga konkurrenter som är ute på 

marknaden och internt inom projektet. Förutom det visar produktutvecklingsverktyget 

förbättringsmöjligheter på produkten då målet för produkten helst ska viktas positivt inom 

samtliga kategorier för att anses som lyckad. Verktyget ger en snabb och generell bedömning 

av olika koncept. (Ullman, 2010)  
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3.2. Medicinteknik 
Arbetet har en mycket omfattande teoretisk 

referensram kring medicinteknik som grundats i den 

stora förstudie som gjordes innan 

produktutvecklingsarbetets uppstart. Den teoretiska 

referensramen innefattar de bestämmelser och regler 

för den här typen av produkter som har gjorts av 

EES. Att produktutvecklingsarbetet utformas efter de 

direktiv som finns är av största relevans då målet för 

projektet är att skapa en realiserbar produkt.  

  

3.2.1 Medicintekniska produkter 

Begreppet medicintekniska produkter innefattar 

produkter som används inom alla delar av hälso- och 

sjukvården. Läkemedelsverket utövar tillsyn över 

medicintekniska produkter och deras tillverkare. 

Medicintekniska produkter har fått en allt större 

betydelse inom vården och har nu en direkt avgörande betydelse för diagnostik och 

behandling. I vissa fall har produkterna en livsuppehållande funktion, som en pacemaker. 

Tillgången till bra och säkra medicintekniska produkter är en väsentlig förutsättning för 

dagens hälso- och sjukvård. Varje medicinteknisk produkt måste även användas och hanteras 

på ett sådant sätt att säkerhet och prestanda hos produkten bibehålls i alla situationer och 

under hela dess användningstid. 

Socialstyrelsen utövar tillsyn över hur medicintekniska produkter används inom hälso- och 

sjukvården samt över de produkter som tillverkas inom vården och som endast ska användas i 

den egna verksamheten (Läkemedelsverket, 2015). 

 

3.2.2 Läkemedelsverkets föreskrifter 

Läkemedelsverket är en statlig myndighet under Socialdepartementet som avser att främja 

folkhälsan. Målsättningen för Läkemedelsverkets kontroll av alla medicintekniska produkter 

är att den enskilde patienten och sjukvården ska få tillgång till säkra och effektiva läkemedel. 

De ansvarar för tillsynen av kvaliteten och säkerheten, av både de medicintekniska 

produkterna och dess tillverkare. (Läkemedelsverket, 2015) 

 

3.2.3 Medicintekniska produkter, vägledning till CE-märkning 

För att en medicinteknisk produkt ska kunna säljas fritt inom EU krävs en CE-märkning på 

produkten. Denna fås genom att produkten uppfyller gällande lagkrav för dess 

användningsområde. I Sverige innebär en CE-märkning att produkten även uppfyller 

Läkemedelsverkets föreskrifter och krav baserade på svensk lag. Tillverkaren måste följa en 

rad med standarder och lagar för att uppnå en CE-märkning, men genom en CE-märkning 

öppnas alla europeiska medlemsstater som potentiella marknader. 

 

Idag finns det tre stora produktgrupper inom hälso- och sjukvård för medicintekniska 

produkter vilka är indelade efter produktens syfte; implantat, behandling eller in vitro-

diagnostik. Produkten kategoriseras därefter beroende på användningsområden som antingen 

är efter en specifik användning eller en specifik princip, där det sistnämnda även kan 

användas av andra medicintekniska produkter. Till exempel är ett plåsters användningsområde 

att stoppa en blödning och skydda mot infektion, men principiellt kan andra produkter 

Figur 1 - Titthålsoperation av korsband 
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användas för samma syfte. När klassificeringen är gjord måste tillverkaren själv bedöma 

vilken del av produkten som ska CE-märkas, om alla delar ska CE-märkas som en produkt 

eller om delarna ska märkas var för sig som egna tillbehör. Fördelen med att CE-märka alla 

delar som en produkt består av är att användaren begränsas till att byta ut delar efter tycke, 

och samtliga delar får samma klassificering. Däremot innebär detta merarbete för tillverkaren 

då en väl genomarbetad bruksanvisning för hela modulen måste utformas. (Landvall, 2010) 

 

3.2.3.1 Kliniska prövningar 

För att få CE-märkningen på en medicinteknisk produkt krävs det att den går igenom en rad 

kliniska prövningar. Enligt Läkemedelsverkets föreskrifter ska medicintekniska produkter 

utvärderas så att det fastställs om de uppfyller väsentliga krav på prestanda och säkerhet. 

Kliniska tester sker oftast i jämförelse med en produkt som har önskad prestanda och varit i 

bruk tillräckligt länge för att anses vara säker - en referensprodukt. Vid bedömningen studeras 

bland annat: 

 

- Teknisk bakgrund 

- Kritisk funktion 

- Utformning  

- Medicinskt syfte  

- Användningsprincip 

 

Syftet med de kliniska prövningarna är kort sagt att kontrollera produktens prestanda och att 

den klarar det som krävs av produkten under normala användningsförhållanden och 

kontrollera att den uppfyller de gällande lagkraven. Efter de kliniska prövningar och ett 

godkännande av dessa från ett anmält organ kan produkten få sin CE-märkning. (Landvall, 

2010) 

 

3.2.4 Klassificering av medicintekniska produkter 

Det finns fyra olika klassificeringar av medicintekniska produkter, I, II a, II b och III. 

Klassificeringen görs utifrån de risker som patienten utsätts för på grund av produktens 

konstruktion, dess tillverkningssätt eller hur den används. Faktorer som bedöms är bland 

annat användningstid, om produkten är invasiv eller inte och om den är biologiskt nedbrytbar. 

För klassificering av klass II- III krävs en bedömning av produkten av anmält organ. 

 

Produkter i klass II b och klass III har en hög riskpotential och ska alltid bedömas av ett 

anmält organ. Tillverkaren kan välja mellan två alternativ: 

1. Det anmälda organet bedömer och godkänner tillverkarens totala kvalitetssystem.  

2. Det anmälda organet typ provar produkten och kontrollerar och godkänner varje 

exemplar och/eller batch eller godkänner kvalitetssystemet för produktion eller 

slutprovning. 

För riskklass III ska det anmälda organet även göra en konstruktionsgranskning och bekräfta 

att den är säker. (Fjärstedt, et al., 2014) 

3.2.5 Klassificering för suturer 

När produkten har fastställt av tillverkaren efter användningsområde, avsedd prestanda och 

produktsäkerhet, och av det allmänna organet efter väsentliga krav och verifiering av 

prestanda och säkerhet, ska produkten klassificeras. Klassificeringen ska inte påverkas av den 

tekniska sammansättningen och om den kan användas på annat sätt än eller för annat ändamål, 
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utan baseras på vad tillverkaren anser vara den avsedda användningen. Det finns tre 

huvudgrupper för klassificering av medicintekniska produkter, vilka är en aktiv produkt för 

implantation, en (generell) produkt, och en produkt för in vitro-diagnostik. Suturen räknas 

som en (generell) produkt och därtill som kirurgiskt invasiv då den opereras in i kroppen för 

att stanna. Inom denna produktgrupp finns förutom undergruppen kirurgiskt invasiv även 

gruppen implantat, men hit räknas alltså inte suturer. 

 

Baserat på 18 regler klassificeras produkten in i en riskklass där reglerna 5-8 är allmänna 

regler för invasiva produkter. Regel 8 styr kirurgiskt invasiva produkter avsedda för långvarig 

(mer än 30 dagar i kroppen) användning.  

 

Väl ute på marknaden är därefter användaren skyldig att läsa bruksanvisning för produkten, 

och vid eventuella felaktigheter eller problem anmäla dessa till tillverkaren. Återigen är CE-

märkningen här en fördel då användaren utnyttjar en produkt med en lagstyrd prestanda och 

produktsäkerhet. (Landvall, 2010) 

    

3.2.6 Läkemedelsverkets ansvarsområden 

Förutom bestämmelser i exempelvis läkemedelslagen i Läkemedelsförordningen, lagen om 

medicintekniska produkter och Läkemedelsverkets författningssamling finns bestämmelser i 

EU-förordningar och EU-direktiv. EU-direktiv är inte direkt gällande utan måste införlivas i 

svensk rättspraxis för att ha verkan. Genomförandet av direktivet innebär att staten lagstiftar, 

utfärdar föreskrifter eller på annat sätt ser till att direktivets avsedda resultat uppnås. Ett EU-

direktiv för medicintekniska produkter är kravet om CE-märkning för att säkerhetsställa 

produktens kvalitet (Läkemedelsverket, 2015). 

 

  



9 

 

3.3. CAD-verktyg 
 

3.3.1 Simuleringsverktyg för formsprutning 

Solid Works Plastic är ett simuleringsverktyg för CAD-modeller som används till att simulera 

om en detalj kan formsprutas, och om inte identifiera vilka defekter detaljen har. Verktyget 

kan användas direkt i den konstruerade CAD-modellen och visar med hjälp av färgskalor hur 

lång tid det tar för plastmassan att spridas i modellen. Fördelen med att använda verktyget i 

det tidiga skedet av designprocessen är framförallt kostnads- och tidsbesparing, då korrigering 

av en produkt kostar mer ju längre fram i tillverkningsprocessen produktvecklingen har nått. 

Dessutom kan verktyget avgöra vilken storlek på insprutningshål som behövs för 

formsprutningen, hur lång tid modellen tar att fylla och framförallt om modellen är möjlig att 

tillverka med formsprutning (SOLIDWORKS, 2014). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.2 FEM-analys 

För att kunna avgöra hur mycket 

påfrestningar en produkt kommer att klara av 

redan i designprocessen, kan man göra en så 

kallad FEA-analys. I CAD-

modelleringsprogrammet SolidWorks 

används den finita elementmetoden (FEM) 

för detta ändamål. För att skapa så realistiska 

resultat som möjligt är det viktigt att matcha 

komponenterna med rätt materialdata, och 

analysen kan göras både med linjär- och 

ickelinjär belastning (SOLIDWORKS, 

2015).  

 

 

 

 

 

Figur 2 - Simuleringsverktyg för formsprutning 

Figur 3 - Exempel på FEM analys 
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3.4. Tillverkning 
 

3.4.1 Formsprutning 

Formsprutning är en av dagens ledande 

tillverkningsmetoder för plastprodukter, och 

återfinns in varje segment av marknaden. 

Formsprutning har ett antal olika 

tillvägagångssätt, till exempel insprutning med 

hjälp av gas, multiformsprutning där flera 

lager läggs på i samma verktyg och 

formsprutning på ytskikt som används för att 

få plasten sammanfogad med produktens 

ytterhölje. Det mest förenklade och minst 

kostsamma formsprutningsverktyget består av 

två delar, en hona och en hane. 

Formsprutningens främsta fördel är dess höga 

detaljrikedom och reproducerbarhet av samma 

plastdetaljer i en massproduktion. 

 

För att formspruta en produkt behövs polymergranulat som har fått dunsta av en viss mängd 

vatten. Granulatet förs in i en tratt tillsammans med eventuella pigment för produkten och förs 

sedan in i en trumma. Genom färdsträckan i trumman blandas och hettas granulat och pigment 

upp tills dess att det smält till en enda massa. En motordriven arkimedisk skruv tvingar sedan 

massan mot den öppning som leder ut till själva formen som ska fyllas. När massan fyllt 

formen kyls den formsprutade plastdetaljen ned och verktygen åker isär. (Thompson, 2007) 

 

 
Figur 5 - Formsprutningsmaskin 

 

För att formspruta riktigt små plastdetaljer, så kallade mikro-komponenter, kan man använda 

sig av just mikro-formsprutning. Detaljernas storlek kan vara mindre än ett granulatkorn och 

ändå tillverkas i denna maskin och används bland annat till de mekaniska delarna i urtavlor 

(Arburg, 2015). 

Figur 4 - Formsprutning 
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3.4.2 PEEK 

PEEK, eller Polyetereterketon, är en semikristallin termoplast som har en hög prestanda och 

kan användas till en variation av bearbetningsmetoder. Den är helt återvinningsbar då den 

smälter och är resistent mot kemikalier. Andra egenskaper som PEEK uppfyller är högt 

motstånd mot slitage, utmattning och inte suger upp vätska. I många avseende slår den stål i 

materialåtgång för att tillämpa samma hållfasthet, och går dessutom att formspruta. Genom att 

byta ut metaller mot PEEK får tillverkare större frihet i formgivningen, förlängd livscykel på 

produkten och en lägre produktionskostnad. Med en densitet på 1,3 gram per kubikcentimeter 

kan en konsol gjord i PEEK reducera vikten med 70 % jämfört med samma konsol i rostfritt 

stål  (Kaur, 2014).  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

På grund av materialets egenskaper används det i allt högre grad till medicintekniska 

produkter, däribland tandimplantat och skruvar för att fixera ben i kroppen. Faktum är att 

materialet PEEK är väldigt likt ben i hållfasthetsavseende, vilket också gör materialet till ett 

naturligt val då ben behöver ersättas. Dessutom hjälper PEEK att förebygga potentiella 

problem som spänningar och bennedbrytning jämfört med stelare material som stål och titan 

(Kostecki, 2011).  

 

  

Figur 6 - Användningsområde för PEEK 
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4. EMPIRI 
 

4.1. Förstudie 
Innan själva examensarbetet tog sin form gjorde en av projektgruppens medlemmar en 

förstudie i form av en projektplan. Projektplanens syfte var framförallt att kartlägga vilka 

kunskapsområden som behövde berikas för att uppnå ett realiserbart resultat i det kommande 

examensarbetet, och ge gruppen tillräckligt bred bas för att kunna angripa 

problemformuleringen så tidigt in i arbetet som möjligt.  

 

Med förstudien i bagaget fick projektgruppen förutom kunskap även en förståelse för 

examensarbetets olika risker då suturankarets möjlighet för tillverkning är starkt beroende av 

yttrefaktorer som märkning och patenterbarhet (se bilaga 1).  

 

4.2. Projektplanering 
Initialt i examensarbetet konstruerades ett så kallat Gantt-schema för att få en konkret tidsplan 

att utgå efter. Aktiviteter schemalagdes med deadlines och visade vilka processer som skulle 

ske vecka för vecka, samt vad som gick att arbeta med parallellt. Denna reviderades enstaka 

gånger under tidsperioden då aktiviteter var tvungna att förskjutas (se bilaga 2). 

 

4.3. Fallstudie del ett  
För att öka förståelsen kring den arbetsgång en kirurg arbetar utefter fick projektgruppen 

observera hur operationer gick till via instruktionsfilmer samt vara inne i en operationssal 

under ett flertal titthålsoperationer. Vidare kontaktades en patentingenjör från Patentverket för 

att få ökad förståelse för patent inom medicinteknisk utrustning. 

  

4.3.1 Observationer 

Projektgruppen medverkade under 6 titthålsoperationer på Ortopedic Care Scandinavia AB 

som innefattade cuffskador i axel, rekonstruktion av korsband och fixering av labrum vid 

höftskada (se bilaga 3). Gemensamt för samtliga operationer var de förberedelser kirurgen 

genomförde innan och efter att själva skadan behandlades.  

 

Dessa bestod av att: 

 Söva ned patient 

 Desinficera området för operation 

 Göra ett snitt för titthålskamera 

 Gör ett snitt för portal 

 Fylla kroppsdelen med koksaltlösning  

 Ta bort vävnad (mjukdelar) för bättre sikt 

 Lokalisera och diagnostisera skada 

 Åtgärda skada 

 Sy ihop ingångshål och bandagera patient                                                         

 

Beroende på kroppsdel och diagnostisering av skada utfördes olika åtgärder för behandling:    

- Om skadan antogs vara självläkande avlägsnades inflammerad vävnad utan ytterligare 

åtgärd. 

-  Om en sena var av, eller i dåligt skick, åtgärdades skadan med ankare eller skruv. 

 

Beroende på skada användes olika verktyg inne i kroppsdelen: Mätborr, mejsel, shaver, 

stiftmätare, sax, stans, tråd och nålar. (2014) 

Figur 7 - Operationsbild snitt för titthål knäoperation 
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Vid höftledsoperationer var processen något längre, med en högre grad av manuellt arbete. 

Proceduren påbörjades med patienten liggandes på sida, och ett verktyg liknande en baktång 

användes för att dra ut höftleden från ledpannan. För att därefter kunna placera kamera och 

instrument så att de möts i hålrummet, sticks nålar in i höftpartiet. Via en fotpedal som 

kirurgen trycker ned tas röntgenbilder på nålarnas position, och bilderna visas på en tv-skärm 

rakt framför kirurgen. Nålarna hjälper kirurgen att hitta en bra utgångspunkt för instrumenten, 

och när denna uppnåtts förstoras hålen med kanyler tills önskad storlek uppnåtts. När 

förberedelserna är klara följer operationen samma mönster som punkterna ovan. (2015) 

 

 

4.3.2 Intervju 

 

Sammanfattning av intervju på Patentverket med patentingenjören Lisa Sellgren 

Lisa Sellgren (2015) börjar intervjun med att förklara att en produkt kan uppfylla patentkrav 

men i slutändan ändå få patentansökan avslagen. Hon beskriver även skillnaderna i att söka 

patent i olika länder och världsdelar och ger exempel på vad som kan patenteras i respektive 

region. Generellt sett måste patentansökan innehålla en ny lösning och i somliga fall kan 

materialändringar vara tillräckligt för att bevilja patent, det är viktigt att produkten utgör en 

skillnad mot befintliga produkter. 

När en patentansökan granskas framhåller Sellgren (2015) fördelen med att gå igenom sidorna 

längst bak, där beskriver personen som har gjort ansökan vilka mothåll/ hinder som anses 

finnas för patentet. Längst bak står det även i vilka länder som ansökan gäller. Patentverket 

kräver inga dimensioner eller ritningar i ansökan. Däremot ska ansökan vara så väl beskriven 

att en fackman ska kunna producera den uppfinning ansökan presenterar. Från det att ansökan 

kommer in har personen ett år på sig att ansöka om patent i andra länder och få samma 

prioritet, dock tar det cirka två år för ett patent att beviljas i Sverige (se bilaga 4).  

 

  

Figur 8 - Före och efter åtgärd av infekterade mjukdelar Figur 9 - Kirurgen opererar genom titthålen och ser vad han 

gör på skärmen framför sig. 
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4.4. Fallstudie del två 
 

4.4.1 Konkurrensanalys 

Information om konkurrerande instrument för höftledsoperationer samlades in och 

analyserades efter deras olika tekniker för infästning. Två av instrumenten analyserades 

fysiskt och via instruktionsfilmer och de resterande två analyserades via instruktionsmanual 

och -filmer. Instrumentens egenskaper fick mättes på en skala från 1 till 5, där 5 var det mest 

önskvärda. De egenskaper som slog högst beaktandes vid utformning av projektgruppens 

kravspecifikation.  

 

Konkurrent 1 

BIORAPTOR Knotless Suture Anchor 

Tillverkare: Smith&Nephew 

Lämplig för: Höftledsoperationer 

Material: Shape Memory Polymer (SMP) (Brown, 

et al., 2015) 

Teknik: Ankaret består av en inner- och en 

ytterhylsa, båda gängade. Tråden går rakt genom 

ytterhylsan via två hål, och fixeras genom att 

kirurgen vrider verktygets handtag som i sin tur 

skruvar ned innerhylsan i ytterhylsan (Smith & 

Nephew, 2010).  

 

Konkurrent 2 

PushLock Knotless Anchor 
Tillverkare: Arthrex (se bilaga 5 för 

patentansökan) 

Lämplig för: Höftledsoperationer 

Material: PLLA, Bio komposit 

och PEEK (Arthrex, 2015). 

Teknik: Ankaret består av två delar, en 

ytterhylsa med gängor på utsidan, och en 

ankarspets (se figur 11). Ankarspetsen förs in i 

det borrade hålet och ytterhylsan hamras ned 

tills det svarta sträcket är vid kanten. 

Instrumentet skruvas ut medsols sex varv så att 

endast hylsa och ankarspets är kvar (Arthrex, 

2014). 

 

 

 

 

 

Figur 10 - Tvärsnitt på Bioraptor Knotless  

Figur 11 - Illustration på PushLock Suture Anchor 
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Konkurrent 3 

UltraFix Knotless Minimite Suture 

Anchor 

Tillverkare: Linvatec Corporation/ ConMed 

Lämplig för: Cuffskador i axeln 

Material: Rostfritt stål (CONMED, 2015). 

Teknik: Ankaret består av en solid hylsa med 

två hål på dess ena sida, varav det ena har en 

infäst trådände, och fyra hullingar i den nedre 

delen av ankaret. Den tråd som ska fixera 

labrum och kapsel i ledskålen träs igenom 

labrum och kapsel, och sedan genom ankaret. 

Ankaret förs sedan in det hål som borrats i 

ledskålen så att öglan med de två 

mjukdelarna läggs vid dess kant. Kirurgen 

spänner tråden efter behov och använder 

avtryckaren på instrumentet för att avge 

ankaret från instrumentet (Linvatec, 2002). 

 

 

Konkurrent 4 

PopLok Knotless Suture Anchor  

 

 

 

Tillverkare: ConMed 

Lämplig för: Labrum- och cuffskador i axeln  

Material: PEEK 

Teknik: Ankaret består av två hylsor och en till två trådar. Tråden/ trådarna löper mellan ytter 

och innerhylsan. Då ett hål har borrats för ankaret sytts igenom labrum eller muskelsena, förs 

ankaret ned i hålet. Spännkraften justeras med den tråd som löper igenom hylsorna och upp 

från instrumentet, när kirurgen är nöjd med fixeringen används avtryckaren för att frige 

ankaret. Ett pop-ljud hörs och innerhylsan åker in i ytterhylsan vilket i sin tur släpper ut 

vingarna genom ytterhylsans sidohål.  

 

 

 

 

Figur 12 - UltraFix Knotless Minimite Suture Anchor 

Figur 13 – PopLok Knotless Suture Anchor, enkel tråd 

Figur 14 - PopLok 

med dubbla trådar 
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4.4.2 Pughs matris på befintliga konkurrenter 

 

 Konkurrent 1 Konkurrent 2 Konkurrent 3 Konkurrent 4 

Uppbyggnad 0 1 – 1 – 1 

Infästningsmetod 0 Vrida Klick + vrid - 1 Klick 0 Klick 0 

Antal moment för 

infästning 

0 (5) 1 (4) 1 (4) 1 (4) 

Indikation på 

korrekt infästning 

0 – 1 – 1 0 

Efterjustering 0 – 1 – 1 – 1 

Flexibilitet 0 – 1 0 0 

Summa 0 – 1 – 2 – 1 
Tabell 1 - Pughs matris på konkurrenter 

Utifrån tabellen kan konkurrent 1 anses som den starkaste av de fyra konkurrenter som 

utvärderades. Dock tar utvärderingen ingen hänsyn till ankarets konstruktion och 

dimensioner, utan enbart design och funktion för infästning. Förutom att utvärdera 

konkurrenterna efter ovan nämnda, införskaffades även två av instrumenten för vidare analys 

(se kapitel 4.5).  
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4.4.3 Kravspecifikation 

Kravspecifikationen utformades dels efter de krav och önskemål som uppdragsgivaren från 

Ortopedic Care Scandinavia AB ställt och dels från resultat av projektets fallstudier. 

Produktkraven är skrivna i kronologisk ordning för en operation och därmed inte efter 

prioritet. 

 

Marknadskrav 

1. Suturankaret skall utformas efter Läkemedelsverkets föreskrifter 

2. Suturankaret skall kunna CE-märkas inom klassificeringen kirurgiskt invasiv 

3. Suturankaret skall vara uppbyggt i miljömedvetet och pålitligt material för sitt 

ändamål 

 

Produktkrav 

4. Suturankaret ska ha en diameter mellan 2,4 och 2,6 millimeter  

5. Suturankarets längd ska vara mindre än borrdjupet på 15 millimeter 

6. Suturankaret ska ge kirurgen en tydlig känsla då den är placerad vid det borrade hålet 

7. Suturankaret ska kunna fixera operationstrådarna från labrum i hålet för infästning 

8. Suturankaret ska kunna fästas trådändarna från labrum utan att knyta trådändarna 

9. Suturankaret ska tillåta efterspänning av tråden 

10. Suturankaret ska vara fäst i en stav med en längd på minst 210 millimeter 

11. Staven ska sitta fast i produktens handtag 

12. Kirurgen ska kunna manövrera infästningen från produktens handtag 

13. Suturankaret ska hamras på plats med hjälp av handtaget 

14. Suturankarets position ska kunna justeras i höjdled efter infästning  

15. Suturankaret ska gå att lossa från handtaget efter infästning 

 

       Konstruktion 

16. Suturankaret ska vara konstruerad på ett sådant sätt att den går att tillverka med 

befintliga tillverkningsmetoder  

17. Suturankaret ska kunna formsprutas i material PEEK 

18. Handtag och stav ska vara tillverkade i de material som befintliga instrument tillämpar 

19. Suturankaret ska förenkla infästning i kroppen jämfört med konkurrerande suturankare 

20. Suturankaret ska innehålla färre moment för infästning än konkurrerande suturankare 
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4.5. Detaljanalys av suturankare 
 

4.5.1 Undersökning av befintliga suturankares funktioner och konstruktion 

För att få en ökad känsla av suturankares uppbyggnad och dimensionering undersökte 

projektgruppen två av de konkurrerande instrumenten närmare. Det första knotlessankaret 

tillverkat av Arthrex, mättes och plockades isär.  

 

 
Figur 15 - Arthrex suturankare PushLock i sidovy 

 

Själva ankarets två delar mätte vardera 5 och 10,5 millimeter, vilket gav ankaret en total längd 

på 15,5 millimeter. Diametern på ytterhylsan, den del som hamras ned i det förborrade hålet, 

var på 2,9 millimeter. Dock går ankaret även att beställa med diametern 2,4 millimeter. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 16 – Detaljvy av PushLock 
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Det andra ankaret, från Smith&Nephew, plockades även det isär. Dessutom slipades 

ytterhylsan ned för att få en bättre uppfattning om gängornas uppbyggnad inuti.  

 
Figur 16 - Smith&Nephews suturankare BIORAPTOR 

 

Ytterdiametern 

på ankaret 

uppmättes till 3,9 

millimeter och 

var 13,5 

millimeter långt. 

Innerhylsan 

uppskattas ha en 

diameter på 2 

millimeter och 

vara 8 millimeter 

långt vid 

mätning. 

 

 

 

Ytterhylsan är ihåligt och har räfflade sidor med en 

stigning på 1,5 millimeter per steg. Vad 

projektgruppen fann intressant då den andra suturen 

slipades ned, var att se hur gängorna gick inuti 

ankaret då de tillåter kirurgen att skruva ned det 

hela åtta varv. Dessutom uppkom intresse för den 

ihålighet som innerhylsan uppvisade, vilken antogs 

minska trycket från vätskelösningen operationen 

kräver. 

 

 

 

 

 

Figur 18 - Mätning av BIORAPTOR Figur 18 - Nedslipad ytterhylsa BIORAPTOR 

Figur 19 - Detaljvy på BIORAPTORS innerhylsa 
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4.5.2 CAD-modellering av befintliga suturankare 

Genom att ha plockat isär två suturankare kunde de mått som hade framträtt nu användas av 

projektgruppen för att rita upp instrumenten i CAD-programmet SolidWorks. Stort fokus 

lades vid att öva upp tekniken för de former som instrumenten var uppbyggda av, för att sedan 

kunna ta fram egna koncept med samma verktyg. 

 

 

 

   

 

 

4.6. Idégenerering och koncept 
Efter framtagningen av kravspecifikationen utvecklades fyra olika grundkoncept under en 

idégenererinsprocess. Koncepten har alla originella infästningstekniker och uppfyller kraven 

från uppdragsgivaren. Alla koncepten är grundläggande och kräver vidareutveckling för att 

kunna bli fulländade tekniska lösningar. Koncepten visar endast på hur infästningen av tråden 

ska ske och inte hur kirurgen ska manövrera instrumentet för att utföra infästningen.  

 

 

 

  

Figur 21 - CAD-modellerad detaljvy av BIORAPTOR Figur 20 - CAD-modellering av BIORAPTOR 

Figur 23 - CAD-modellering av PushLock 

Figur 22 - CAD-modellerad detaljvy PushLock 
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4.6.1 Koncept 1 – SnapLock 

Konceptet för SnapLock är inspirerat av inlåsningstekniken som återfinns i buntband där små 

hack med en liten vinkel låter innerhylsan tryckas ned i ytterhylsan i 1 millimeters etapper och 

fastna i ett läge där kirurgen anser att infästningen är perfekt. Konceptet illustreras och 

förklaras mer ingående i steg för steg nedan. 

   

SnapLocks största komponent är ytterhylsan som är tänkt att hamras in i benet på patienten. 

Något spetsig i fronten för att enklare kunna styra ned ankaret i det för borrade hålet och 

gängad på utsidan för ökad friktion vilket förhindrar att ankaret åker upp igen efter att det 

forcerats på plats. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Insidan av ytterhylsan är försedd med utstickande vinklar som låser fast innerhylsan då jacken 

i denne passerar de olika snäppen på insidan.  

 

Innerhylsan har jack som ger en 1,1 mm stor inspänning ju längre ned i ytterhylsan den 

forceras. Längs hela innerhylsans mitt går ett 0,3 mm brett spår som ger en naturlig bana för 

tråden, dock är den mindre än tråden som kläms fast mellan innerhylsan och ytterhylsan.  

 

Innerhylsan forceras ned i ytterhylsan med hjälp av en skruvanordning som ger ifrån sig ett 

klick-ljud efter varje hack som den går ned. 

 

Innerhylsan fastnar solitt i ytterhylsan för att sedan frigöra ankaret från handtaget skruvas 

handtagets förlängning medurs.  

 

Figur 28 - CAD-

modell av SnapLocks 

ytterhylsa 

Figur 27 - CAD-

modell av 

SnapLocks 

genomskärning 

Figur 26 - CAD-

modell av 

SnapLocks 

innerhylsa 

Figur 25 - Innerhylsan 

forceras snäppvis ned i 

ytterhylsan 

Figur 24 - 

SnapLocks 

innerhylsa fastlåst i 

ytterhylsan 
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4.6.2 Koncept 2 - PhatLock 

 

Koncept 2 – som fick arbetsnamnet PhatLock har en mycket liten 

diameter på 2,5 mm. Ytterhylsan är tänkt att skruvas in i benet för 

ökad precision för hur djupt ned i benet den ska försänkas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Infästningen i tråden skall ske genom att tråden förs ned i ankaret 

med en gängad liten stav. När tråden är i trädd i ankaret och fäst runt 

labrum klickas toppen på som ett motstånd till en gummidetalj som 

går runt inner staven. När inner staven sedan skruvas upp inuti 

ytterhylsan kläms tråden fast mellan gummidetaljen och ytterväggen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tillverkningen av detta ankare skulle dock bli mer komplicerad då det 

krävs fler komponenter och ”stoppet” måste monteras på i efterhand.  

Det tillåter kirurgen att efterspänna och reglera tråden efter att ankaret 

är på plats i benet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 29 - CAD-modell av 

PhatLocks ytterhylsa 

Figur 30 - CAD-modellering 

av PhatLocks genomskärning 

Figur 31 - CAD- modell av 

PhatLock i infästningsläge 
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4.6.3  Koncept 3 – ConeLock 

 

Koncept 3 består av en gängad innerhylsa, och en 

gängad ytterhylsa, som liksom konkurrent 1 

medför att tråden går att efterspänna mot 

ytterhylsans botten.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skillnaden dem emellan är att konceptet 

ConeLock har en konisk profil hylsorna emellan. 

Detta ger tråden ytterligare kanter för fixering 

och en längre sträcka för efterspänning. 

Sammanlagt ger det konformade innanredet en 

spänningsträcka på 7,5 millimeter.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Som bilden nedan visar är ytterhylsan endast gängad i den övre delen, 

medan den undre har ett större spel. Detta minimerar risken för tråden att 

skavas sönder i infästningsfasen.  

 

 

 

 

 

 

  

Figur 32 - CAD-modell av ConeLocks ytterhylsa 

Figur 33 - CAD-modell av ConeLocks genomskärning 

Figur 34 - CAD-modell 

av ConeLock med 

gängor 
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4.6.4 Koncept 4 – PushTwist 

 

PushTwist tar tillvara på konkurrent 2:s positiva egenskaper, men 

har en extra finess. 

 Den nedre delen av PushTwist tillåter kirurgen att efterspänna 

tråden ytterligare genom att vrida tråden inne i det borrade hålet. 

Detta ger två positiva effekter – kirurgen behöver nödvändigtvis 

inte spänna trådarna utanför patientens kropp, och efter infästning 

kan ankaret justeras ytterligare innan det frigörs från ankaret.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liksom med konkurrent 2 skjuts 

ytterhylsan (vit hylsa) ned genom att 

kirurgen håller in en avtryckare i 

instrumentets handtag. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figur 35 - CAD-modell av 

PushTwists nedre del 

Figur 36 - CAD-modell av PushTwist med övre och undre delar 
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4.6.5 Konceptutvärdering 

 

Efter konsultation med gruppens uppdragsgivare utfördes en konceptutvärdering uppbyggd 

likt en Pughs matris. Från konkurrentanalysen till denna utvärderingsfas tillkom krav gällande 

dimensionering från uppdragsgivaren, som önskade ett ankare med en diameter mellan 2,4–

2,6 millimeter. Dessutom beslutade gruppen att tillverkning och montering var kritiska 

faktorer i detta läge, då en mindre dimensionering försvårar formsprutningen av små detaljer. 

 

 Konkurrent 

1 

SnapLock PhatLock ConeLock PushTwist 

Uppbyggnad 0 0 - 0 + 

Infästningsmetod 0 Vrida + 0 0 0 

Hamra/Vrida 

Antal moment för 

infästning 

0 (5) + 0 0 0 

Indikation på korrekt 

infästning 

0 0 - 0 - 

Efterjustering 0 0 + + - 

Flexibilitet 0 - 0 0 - 

Dimensionering 0 0 - - + 

Tillverkning/Montering 0 - - 0 + 

Summa 0 0 - 3 0 0 
Tabell 2 - Konceptutvärdering med Pughs matris 

Som matrisen visar var inget av koncepten i deras nuvarande fas bättre än konkurrent 1, vilket 

ger rum för förbättringar. I samråd med uppdragsgivaren beslutades koncept 4 – PushTwist 

bli det koncept som skulle vidareutvecklas och tyngdpunkt skulle ligga i de tre fält konceptet 

ansågs vara sämre än konkurrent 1.  
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5. UTVECKLING AV VALT KONCEPT 
 

Diskussion kring vidareutveckling av produkten inleddes under ett möte och eventuella 

förbättringar och ytterligare funktioner listades för vidare utveckling. Frågor som kom upp 

under mötet med handledaren och som sedan präglat vidareutvecklingen var bland annat: 

 

 Hur får man in tråden? 

 Behöver ankaret vara två-delat? 

 Kan man fästa de två ankar komponenterna i varandra? 

 Vore det fördelaktigt att ha en indikator på tråden? 

 Bör man ha ett hål för tråden även i den övre infästningsmodulen? 

 Vilken form bör hålet i ankaret för tråden ha? 

 Kan man på något vis utesluta den delen av proceduren där man drar igenom dubbel 

tråd och då göra mindre hål för tråden och således ett ännu mindre ankare? 

 

 

 5.1. Koncept vidareutveckling 1 
 

Produktutvecklingsgruppen arbetade vidare på PushTwist konceptet 

och gjorde följande förbättringar av grundkonceptet för att uppnå 

beställarens önskemål. 

 

Suturankaret består av två huvudkomponenter, en del längs ut där 

tråden fästs innan ankaret sätts på plats och en större del med vinklade 

ribbor med en något större diameter för att säkerhetsställa ankarets 

infästning i benet.  

Suturtråden som omfamnar labrum och ska fästas i benet sitter redan 

på ankaret och går igenom det översta hålet och är fäst uppe vid 

handtaget så kirurgen kan anpassa spänningen. 

Det gjordes en modell med två hål för att försöka undvika att dubbel 

tråd ska behöva träs igenom och på så vis göra mindre hål och skapa 

ett mindre, mer hållbart ankare. 

Sedan försökte produktutvecklingsgruppen även eliminera momentet 

med att kirurgen ska behöva ta ut instrumentet och trä igenom tråden 

utanför kroppen och ändrade det nedersta hålet till en klyfta som kan 

fånga upp tråden. 

Tråden förs sedan ned i hålet med klyftan längst ut på ankaret, kirurgen 

reglerar spänningen av tråden genom att dra i den ena änden och 

finjusterar infästningen genom att skruva på instrumentet så att tråden 

vrider sig runt ankaret. Detta försäkrar även att tråden inte glider efter 

infällningen även om den risken är minimal då tråden kläms fast 

mycket hårt. 

Det sista steget är att hamra ned infästningsdelen och då sitter ankaret 

på plats. Tråden och infästningen av labrum ska ej bli tightare efter att 

ankarets är på plats då tråden spänns fast i handtaget när kirurgen är 

nöjd med labrums position gentemot benet. 

 

 

 

Figur 37 - Vidareutvecklat 

koncept 1 
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5.2. Koncept vidareutveckling 2  
Efter uppföljningsmötet efter vidareutveckling version 1 gavs önskemål om att skapa 

ytterligare ett koncept för ett ankare med två hål för ökad kontroll och säkrad inspänning. 

Detta för att vikta arbetsmetoden och fördelarna med de olika koncepten mot varandra för att 

uppnå absolut bästa slutgiltiga lösning. 

 

Resultatet efter vidareutveckling 2 blev följande. 

 

Ankaret är en solid part som hamras på plats i 

benet i ett förborrathål. Ankaret är gängat och 

fastskruvat i operationsinstrumentet och 

skruvas loss efter att det är satt på plats. Det 

finns spår på ankarets sida för att ge plats åt 

den dubbla tråden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kirurgen trär en dubbel tråd genom de 

parallella hålen efter att han omfamnat 

labrum. Toppen på ankaret placeras mot det 

förborrade hålet och kirurgen gör 

injusteringen av tråden manuellt genom att 

dra i en av längderna. När tråden ligger runt 

labrum görs den sista inspänningen mot 

benet då ankaret hamras på plats. Tyvärr ges 

ingen möjlighet att testa inspänningen innan 

ankaret är på plats men tack vare att längden 

på ankaret endast är 11,5mm och det 

förborrade hålet bör vara 15mm ges lite 

utrymme för att anpassa inspänningen efter 

hur djupt som ankaret förs ned. När ankaret 

är hamrat på plats så skruvas förlängningen 

som ankaret sitter på loss. Bak på ankaret 

finns ett gängat hål som förlängningen 

skruvas ut ifrån. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 38 - Vidareutvecklat koncept 2 

Figur 39 - Vidareutvecklat koncept 2 med tråd 
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5.3. Utvärdering av vidareutvecklade koncept  
Nedan jämförs de vidareutvecklade koncepten mot varandra för att återkoppla till 

grundproblemet, samt de nya frågeställningarna som uppdragsgivaren och 

produktutvecklingsgruppen tog fram efter valet av grundkonceptet.  

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

                     Koncept 1                           Koncept 2  

 

 

Två-delad. En del avsedd för reglering och 

efterspänning av tråden samt en ”ankardel” 

som säkerställer suturankarets infästning i 

benet.  

- Kräver mer montering än om det 

vore en solid part. 

En part där trådhållaren är integrerad i 

ankarets topp och den bakre delen på ankaret 

säkrar suturankarets infästning av tråden. 

 

 Enkel konstruktion 

 

 

 

 

Tråden sitter redan i ankaret och är trädd 

genom det övre hålet. Kirurgen trär 

trådänden runt labrum och klämmer sedan 

fast tråden i hålet och reglerar inspänningen. 

Sedan säkras infästningen genom att ankaret 

hamras på plats. Proceduren av att fästa 

ankaret är fem moment.  

 Det går att göra en mycket precis 

efterspänning av tråden vilket ger ett 

kontrollerbart slutresultat.  

 Tråden är integrerad i instrumentet 

 Kirurgen behöver inte ta ut 

instrumentet för att manuellt trä 

tråden genom hålet i ankaret 

 Färre moment i infästningen 

- Det kräver en del skicklighet för att 

fånga upp tråden med klyftan i 

ankarets topp. 

 

Kirurgen måste först trä tråden kring labrum, 

dra ut trådändarna genom portalen och dra 

dem med en ”trådhämtare” genom hålen i 

ankarets topp och sedan föra tillbaka ankaret 

med tråden ned i kroppen för att utföra 

infästningen. Ankaret hamras ned i det 

förborrade hålet. Proceduren av att fästa 

ankaret är sju moment. 

 När tråden väl är insatt i ankaret 

kräver inte infästningen lika mycket 

tekniskt handlag. 

- Ingen efterspänning av tråden går att 

göra. 

- Kräver stor kraft att dra igenom 

tråden i de små hålen. 

- Dubbel tråd ger större friktion i de 

små hålen. 

- Fler moment i infästningen 

 

Uppbyggnad 

Infästningsmetod 
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Metoden för infästning och ankarets 

utformning erbjuder ett relativt brett spektra 

för efterjustering. 

 Full kontroll på inspänningen av 

labrum 

 Visuellt slutresultat 

- Svårt att förutsäga hur bra 

efterjusteringen kommer att vara i 

praktiken då det är flera moment som 

måste fungera som i nuläget endast är 

teorier.  

Suturankarets konstruktion erbjuder inte 

mycket flexibilitet i inspänningen då det 

kräver att kirurgen måste ha en känsla för hur 

mycket labrum spänns in efter att man har 

hamrat in ankaret i benet. 

 Mycket fast och säkrat slutresultat tack 

vare de dubbla hålen som tråden går 

igenom. 

- Svårt att efterspänna tråden då det 

skapas mycket friktion i de små hålen 

och detta medför att man måste dra 

väldigt hårt i tråden. 

- Svårt att förutspå hur mycket kraft 

som krävs då den teoretiska 

uppfattningen och infästningen i 

praktiken eventuellt inte stämmer 

överens.   

 

 

 

 

  

Höjd topp: 8mm 

 

Höjd ankardel: 6mm 

 

Diameter infästning: 2,6 

 

Hål/Elipsdiameter: 0,5x1,0mm 

 

Djup på klyfta: 2mm 

 

Vidd på klyfta: 1,2mm 

 

Höjd: 11,5mm 

 

Diameter: 2,5mm 

 

Hål/Elipsdiameter: 0,7x1,2mm  

 

Antal hål: 2 

 

Infästningsstöd/pigg: 2x4mm 

 

 

 

 

  

Flexibilitet/Efterjustering 

Dimensionering 

Tillverkning/Montering 

Formsprutas i två separata formar. 

”Ankardelen” monteras på den nedre delen av 

förlängningen som går ut från handtaget. 

Längst ut på änden av röret forceras ankarets 

topp på.   

Ankarets topp formsprutas vilket resulterar i en 

solid part. Ankaret skruvas sedan fast motsols 

längst ut på metallförlängningen på handtaget. 
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5.4. Återkoppling till frågor som präglat utvecklingen av grundkonceptet 
 

 Hur får man in tråden? 

I koncept 1 är tråden redan integrerat i operationsinstrument och dras runt labrum och 

i koncept 2 måste kirurgen själv dra in tråden i ankaret efter att labrum omfamnats. 

 

 Behöver ankaret vara två-delat? 

Nej, det finns både för och nackdelar med att konstruera ankaret i en eller två delar. 

 

 Kan man fästa de två ankar komponenterna i varandra? 

Det går att göra en konstruktion för att fästa ett två komponents ankares delar i 

varandra, dock såg inte produktutvecklingsgruppen någon egentlig fördel med detta då 

det medför en mer komplicerad tillverkning utan att egentligen ge någon positiv 

inverkan på infästningen. 

 

 Vore det fördelaktigt att ha en indikator på tråden? 

Nej, för de framtagna lösningarna för produkten krävs det ingen indikator på tråden 

utan det är helt och hållet kirurgens fingerkänsla och visuella intryck som avgör hur 

stor inspänning av tråden som måste göras.  

 

 Bör man ha ett hål för tråden även i den övre infästningsmodulen? 

I de framtagna konstruktionerna skulle ett hål i den övre delen på ankaret inte medföra 

några fördelar. Båda koncepten har en specifik form eller gängor för att fästas på 

metallförlängningen av handtaget längst bak. Ett hål genom den delen av ankaret 

skulle medföra annan dimensionering för att inte påverka ankarets hållfasthet och ändå 

inte bidra med någon fördel för infästningen av suturen. 

  

 Vilken form bör hålet i ankaret för tråden ha? 

Baserat på information från konkurrensanalys och egna analyser av hur kirurgen trär 

tråden genom suturankaret bör hålet vara något ovalt för att underlätta trådens gång 

genom hålet. Hålet ska inte vara för stort utan skapa lite friktion mot tråden för att 

kirurgen ska kunna ha en spänd tråd som inte glider ”för lätt” utan regleras. Hålet är 

med fördel också så litet som möjligt för att inte påverka hållfastheten i ankaret mer än 

nödvändigt. 

 

 Kan man på något vis utesluta den delen av proceduren där man drar igenom dubbel 

tråd och då göra mindre hål för tråden och således ett ännu mindre ankare? 

Ja, koncept 1 är ett exempel på hur proceduren för att behöva dra igenom en 

dubbelvikt tråd med trådhämtare kan uteslutas. Koncept 2 är ett exempel på där det 

görs två gånger vilket visar på både för och nackdelar då det ger en mycket säker 

infästning 
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6. RESULTAT 
 

Efter vidareutvecklingen av koncepten valdes i samråd med uppdragsgivaren Rami Elias på 

Ortopedic Care Scandinavia AB koncept 2 för produktrealisering baserat på hur kirurgen 

skulle använda instrumentet, momenten i infästningen och tillverkningsmetoden. Under 

genomgången av konceptet kom uppdragsgivaren med önskemål om små förändringar i 

designen som innebär stora förändringar i arbetsmetoden. Resultatet efter dessa ändringar 

blev således följande produktkoncept. 

 

6.1. Slutgiltigt koncept för infästning 
 

Vi presenterar Enkel Infästning: 

 

Suturankaret Enkel Infästning är XX millimeter långt och har XX millimeter som största 

diameter, vilket gör det till ett mycket litet ankare och det medför mindre påfrestning på 

patienten. 

 

Infästningen med detta suturankare sker i följande 6 

steg: 

1. Kirurgen för suturen kring labrum och hämtar ut 

tråden genom portalen. 

2. Trådhämtaren lossas från skaftet på Enkel 

Infästning och en liten styv ögla i nylon träs över de 

två trådändarna. 

3. Ankaret förs genom portalen och in i patienten. 

Samtidigt håller kirurgen i suturtrådarna vilket skapar 

ett stabilt motstånd för att inte ha verkan på labrum. 

4. Kirurgen lokaliserar det förborrade hålet i höftbenet 

och känna in positioneringen för infästningen.  

5. Kirurgen drar sedan i trådändarna tills tråden ligger 

runt labrum utan att vara anspänd. Detta indikerar att 

inspänningen efter ankarets infästning kommer att vara 

önskvärt stram utan att skada labrum.  

6. När kirurgen har dragit åt tråden kring labrum fästs 

ändarna som går ut genom portalen i handtaget på 

operationsinstrumentet för att hindra förflyttning sig 

vid infästningen. Kirurgen sätter sedan ankaret på plats 

i benet.  

 

Inspänningen av tråden blir minst 7 millimeter, och om 

det förborrade hålet är 15 millimeter djupt finns det 

utrymme för ytterligare inspänning. En svart 

millimetertunn linje på instrumentet indikerar då 

ankaret har hamrats ned XX millimeter i hålet. 

 

 

 

 

 

  

Figur 40 - Slutresultat – Enkel Infästning 
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6.2. Renderade CAD-bilder  
Nedan presenteras slutresultatet i form av renderade CAD-bilder av suturankaret Enkel 

Infästning från olika vinklar. Bilderna presenterar även suturankarets handtag och hur 

instrumentet i sin helhet ses ut vid infästning. Detaljritning av suturankaret hittas i bilaga 6. 

 

6.2.1 Detaljvyer på suturankaret Enkel Infästning 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 42 – Enkel Infästning - Vy från 

sidan med hålet för suturen 
Figur 41 - Enkel Infästning i sidovy 
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Figur 44 - Enkel Infästning - Vy 

underifrån 
Figur 43 - Enkel Infästning - Vy 

ovanifrån 

Figur 45 - Enkel Infästning - Helhets 

vy snett ovanifrån 

Figur 46 – Enkel Infästning - Närbild 

på suturankaret 
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6.2.2. Enkel Infästning med tillhörande handtag  

 

För att komplettera designen på suturankaret har ett handtag som stödjer infästningsprocessen 

skapats och det ser ut som följande.  

 

 
Figur 47- Suturankaret Enkel Infästning med handtag och trådhämtare 

  

Figur 48 - Suturankarets handtag, skåran där tråden fäst  
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Figur 49 - Spetsen på handtaget utan suturankare 

  

Figur 50 - Närbild på suturankaret  
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6.2.3 Illustration av infästning av sutur med Enkel Infästning 

 

Följande bilder visar inte en proportionerlig bild av det förborrade hålet i benet och labrum 

utan är endast 3D-modellerat för att illustrera hur suturen kommer att fästas med ankaret. 

 

 

 
        Figur 51 - Suturankaret klämmer fast suturen mellan ankarets vingar och väggen på benet 

 

 

  

  

Figur 52 - Suturen omfamnar och fäster labrum i benet 
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        Figur 53 – Handtaget stödjer funktionen av suturankaret när det hamras in i benet 
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6.3. Simulerad formsprutning av slutgiltigt koncept 
För att få en bild av huruvida suturankaret 

skulle gå att tillverka i praktiken, gjordes en 

formsprutningssimulering i Solid Works 

Plastics. Materialet VICTREX PEEK 150 G/ 

151 G användes då materialets egenskaper 

fanns i programvaran, samt att det på 

VICTREX hemsida stod att PEEK av denna 

sort lämpade sig för små detaljer (VICTREX, 

2015). Enligt data från VICTREX (se bilaga 

7) skapades en simulering på suturankaret 

med tillhörande form på 4x4x5 millimeter. 

Volymen av suturankaret beräknades till XX 

kubikcentimeter av programvaran. Noden för 

insprutning av materialet valdes till 1 

millimeter, och processen för insprutning 

sattes på 2 sekunder.  

 

Efter analys bedömde programvaran att 

suturankaret gick att formsprutas på 2,19 

sekunder insprutningstrycket låg på 14,3 

Megapascal vilket motsvarade 66 % av höst 

tillåtna tryck. Skjuvningshastigheten och 

spänningen i suturankaret vid 

formsprutningen gav nästintill minimala 

värden, vilket ökar sannolikheten för att 

formen inte kommer att deformeras i 

processen. Dessutom gjorde programmet 

bedömningen att detaljens form skulle vara 

enkel att formspruta. 

 

Baserat på simuleringen är därmed Enkel Infästning möjlig att 

tillverka. Dock vill projektgruppen framhålla att det i praktiken 

förmodligen skulle behövas en genomtänkt form i tre delar för att få 

suturankaret i ett stycke. Två av delarna skulle i sådant fall forma 

ytterhylsan och hålet för operationstråden, och en del på ovansidan 

formar det gängade hålet i suturankarets topp. Den övre delen anses 

extra knepig på grund av att formen antingen skulle behövas 

skruvas ut ur toppen på ankaret, alternativt vara i ett flexibelt 

material som klara den höga temperaturen från massan och ändå 

bibehåller sin flexibilitet då själva suturankaret har stelnat och då 

kan dras rätt ut. Detta tas upp vidare i avsnitt 8.2.  

 

 

  

Figur 54 - Formsprutning av detaljen i tid 

Figur 55 - Ease of Fill 
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6.4. FEM-analys av slutgiltigt koncept 
 

Följande analys av resultatet har utförts i CAD där suturankaret har blivit utsatt för en statisk 

last som illustrerar vilka delar som är de svagaste i konstruktionen. Analysen är mycket 

grundläggande och visar inte helt realistiska mätvärden då infästningarna av suturankaret är 

helt stela och kraften på 35 Newton är en uppskattning av extremfall. Från bilderna går det 

dock att utläsa hur materialet påverkas av en kraft ovanifrån som skall simulera att 

suturankaret forceras in i benet samt med en liten knäckning från sidan ifall handtaget skulle 

förflyttas något i sidled under infästningen.  

 

Bilden till höger illustrerar de svagaste delarna på konstruktionen av suturankaret då det 

utsätts för en linjär last på 35 N (ca 3,5 kg) rakt ovanifrån. Tabellen vid sidan om 

simuleringsbilden visar en deformation av materialet.  

   

Bilden till vänster visar Von Mises spänningen i materialet efter påfrestning. Bortse från det 

röda området i suturankarets spets då det är missvisande på grund av en stel inspänning som 

var tvungen att göras för att se övriga spänningar i materialet. Vid tryck rakt ovanifrån på 35 

N och efterföljande avlastning så är den resulterande deformationen lika med noll upp till och 

med 49MPa. Efter det sker det en deformation som kommer att lämna spår i materialet.   

Figur 57 - Spänning efter påfrestning, Von Mises 
Figur 56 - Suturankaret utsätt för linjär kraft 
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För att illustrera vad som händer i materialet vid en knäckning så är suturankaret här fastspänd 

i en stel stålkonstruktion. Detta ger också ett missvisande resultat i den bemärkelse att 

infästningen i simuleringen inte har några likheter med ben som är det faktiska material som 

ankaret kommer att fästas i men det visar var påfrestningen kommer vara som störst i 

suturankaret.  

 

 

Bilden till höger visar böjningen på 

suturankaret fäst i en stel part. I 

simuleringen förskjuts toppen på 

suturankaret XX millimeter i sidled. 

   

   

  

  

  

  

      

       

Kurvan visar att det inte sker någon anmärkningsvärd 

deformation innan 110MPa. Bilden ovan till vänster 

visar de mest utsatta områdena. 

Figur 58 - Suturankaret med XX mm förskjutning 

Figur 60 - De röda partierna på bilden illustrerar de 

svagaste delarna i konstruktionen 
Figur 59 - En "stress strain" kurva på PEEK 



41 

 

De röda pilarna i bilden visar de svagaste delarna på suturankaret. Efter en analys av resultatet 

trots de överdrivna påfrestningarna i datorsimuleringen så går det att anta konstruktionen 

kommer att hålla för den tänkta användningen.   

     

 

 

 

  

Figur 61 - Den svagaste delen i konstruktionen 
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7. ANALYS 
 

Nedan presenteras och diskuteras de frågeställningar som projektet är baserat på som 

presenterades i inledningen i avsnitt 1.3 av rapporten. En återkoppling till kravspecifikationen 

presenteras också och hur resultatet lever upp till de krav som ställts på produkten.  

 

7.1. Svar på frågeställningar 
 

1. Förenklar produkten den tekniska proceduren vid infästningen av suturankaret vid 

artroskopi?  

Teoretiskt sätt är svaret ja. I jämförelse med konkurrenterna som har analyserats under 

projektet gång sker infästningen i ett färre antal steg än konkurrenterna.  Suturankaret består 

endast av en del vilket ger en ”enkel infästning” då principen endast innefattar att; föra in 

tråden i ankaret, känna in det förborrade hålet, spänna in tråden och hamra ned det på plats. 

Det slutliga konceptet har även en hög användarvänlighet då designen av suturankaret gör det 

svårt för kirurgen att göra fel, vilket också kan klassificera den tekniska proceduren som 

enkel. Frågan i sig är ospecificerad till hur produkten skulle kunna förenkla den tekniska 

proceduren, men anses ha besvarats i det slutgiltiga konceptet.  

 

2. Hur kan efterspänningen av tråden optimeras för kirurgen? 

Vid projektets början var ett av huvudkraven att det skulle gå att efterspänna tråden efter att 

ankaret hade satts på plats i benet. Detta krav prioriterades ned av uppdragsgivaren i ett senare 

skede till förmån för mindre dimensioner och tillverkningsbarhet. Mindre dimensioner kräver 

samma säkerhet i konstruktionen som ett suturankare med större, till exempel i form av 

godstjocklek som i sin tur påverkar funktioner såsom efterspänning. Hade dimensionerna varit 

sekundära skulle utformningen av suturankaret ha kunnat anpassas i större grad, vilket 

förmodligen hade öppnat upp för andra efterspänningsmetoder. 

 

3. Hur stor förändring av befintliga tekniska lösningar krävs för att ett nytt suturankare ska 

nå en tillräcklig uppfinningshöjd för att kunna patenteras? 

En omfattande studie av befintliga patenterade tekniska lösningar för suturankare har gjorts 

under projektets gång och det resultat som produktutvecklingsgruppen presenterar 

differentierar sig från befintliga lösningar på flera sätt. Under mötet på Patentverket 

konstaterades att små skillnader kunde räcka för att kvalificeras som ”uppfinningshöjd” på 

den här typen av produkter. Det som produktutvecklingsgruppen anser särskilja slutkonceptet 

från granskade patatent är: 

 - Dimensionerna i kombination med materialvalet 

 - Utformningen av ankardelen som minskar påfrestningen på benet  

En generell analys av slutkonceptet talar för att denna tekniska lösning med stor sannolikhet 

ska gå att patentera, det går dock inte att veta med hundraprocents säkerhet för en 

Patentverket gjort en granskning av Enkel Infästning.          
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7.2. Resultatet ställt mot kravspecifikationen 
 

Nedan ställs produktkonceptets slutgiltiga design mot de krav gällande utformningen som 

ställdes innan konceptgenereringen. För att illustrera resultatet har följande specificerade krav 

som uppfyllts har fått en i bockad ruta framför sig. 

 

Produktkrav 

1. Suturankaret ska ha en diameter mellan 2,4 och 2,6 millimeter  

2. Suturankarets längd ska vara mindre än borrdjupet på 15 millimeter 

3. Suturankaret ska ge kirurgen en tydlig känsla då den är placerad vid det borrade 

hålet 

4. Suturankaret ska kunna fixera operationstrådarna från labrum i hålet för infästning 

5. Suturankaret ska kunna fästas trådändarna från labrum utan att knyta trådändarna 

6.  Suturankaret ska tillåta efterspänning av tråden 

7. Suturankaret ska vara fäst i en stav med en längd på minst 210 millimeter 

8. Staven ska sitta fast i produktens handtag 

9. Kirurgen ska kunna manövrera infästningen från produktens handtag 

10.  Suturankaret ska hamras på plats med hjälp av handtaget 

11. Suturankarets position ska kunna justeras i höjdled efter infästning  

12. Suturankaret ska gå att lossa från handtaget efter infästning 

 

             Konstruktion 

13. Suturankaret ska vara konstruerad på ett sådant sätt att den går att tillverka med 

befintliga tillverkningsmetoder  

14. Suturankaret ska kunna formsprutas i material PEEK 

15. Handtag och stav ska vara tillverkade i de material som befintliga instrument 

tillämpar 

16. Suturankaret ska förenkla infästning i kroppen jämfört med konkurrerande 

suturankare 

17. Suturankaret ska innehålla färre moment för infästning än konkurrerande 

suturankare 

 

 

 



44 

 

8. DISKUSSION, SLUTSATSER OCH REKOMMENDATIONER 
 

Även om arbetet enligt resultat och analys har gett goda förutsättningar till utvecklandet av ett 

nytt suturankare, finns det saker värda att poängtera.  

 

8.1. Kravspecifikationen 
Under arbetets gång har det förekommit förändringar i hur vår uppdragsgivare har velat 

rangordna kraven på suturankaret. Periodvis har dimensionerna betytt mer än att den ska gå 

att efterspänna tråden, och andra veckor har infästningsmetoden legat i fokus. Detta har fått 

konsekvensen att vi som genomfört arbetet ändra vårt tankesätt vilket har varit mödosamt på 

grund av tidsaspekten. Primärt för oss har dock varit att genomföra arbetet inom ramen för 

produktutveckling oavsett om vissa parametrar mer pekar åt konstruktion.  

Att vi har valt denna väg kan betyda att vi inte möter marknadens/ kirurgers krav på ett 

suturankare, samtidigt har vi följt de krav som vår uppdragsgivare gav oss från början.  

 

Vi ser vår studie som en grund till ett fortsatt arbete med att ta fram en medicinteknisk 

produkt och det hade varit orimligt för oss att tro att ett examensarbete på halvfart skulle 

räcka till att ta fram det fysiska slutresultatet. Från analyser på konkurrenternas patent så 

ligger de flesta produktutvecklingsprocesser på den här typen av produkter på mellan två och 

fyra år. 

 

Vi rekommenderar produktutvecklare med liknande områden att vara konsekvent då 

kravspecifikationen utformas och inriktningen på arbetet.  

Ta även hänsyn till tidsbegränsningar. Det finns bara 24 timmar på ett dygn, och att sätta upp 

alltför höga ambitioner kan slå tillbaka. 

 

8.2. Tillverkning  
Det suturankare som har skapats på konceptnivå genom datorstödd programvara har följt de 

dimensioner dagens suturer har på marknaden, just för att det ska vara möjligt att tillverka. 

Däremot har ingen hänsyn tagits till den maskinella utrustning uppdragsgivaren äger idag, 

samt vilka maskiner som skulle krävas för att ta fram en prototyp i PEEK. Datorstöd har 

visserligen använts för att säkerhetsställa att suturankaret går att formspruta men det avspeglar 

nödvändigtvis inte verkligheten då vi inte kan presentera den faktiska formen för 

formsprutningen. Något som dock är säkert är att suturankaret går att formspruta, trots dess 

små dimensioner.  

 

Att fabriken även ligger i Indien har varit ett diskussionsämne genom arbetet, då vi anser att 

en svensktillverkad produkt borde hålla en högre säkerhet vid tillverkningsprocessen och 

förenkla översynen av produktionen. För att det ska vara lönsamt att producera utomlands av 

den anledningen att monteringen av en produkt blir till en lägre kostnad så krävs det att det 

görs i mycket stora kvantiteter. Att det är tillräckligt för att väga upp kostnaderna för frakt och 

kontroll att förpackning och hantering lever upp till läkemedelsverkets föreskrifter anser vi 

inte är troligt för just den här produkten, det är dock inget som vi har gjort beräkningar på. 

 

Instrumentet består förutom suturankaret i PEEK av andra komponenter i olika material. 

Vi rekommenderar att handtaget tillverkas i plast och att det tillverkas genom formsprutning. 

Detta på grund av ekonomiska och praktiska skäl då det enklast tillverkas i två delar som 

sedan limmas ihop kring metallförlängningen som leder ner ankaret genom portalen. För 

metallförlängningen i sig rekommenderar vi tillverkning i medicinskt stål som är anpassat för 
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att hålla för de kliniska testerna för CE-märkning. Följande komponentsammansättning har 

mycket goda förutsättningar att kunna CE-märkas.  

 

Våra rekommendationer för fortsatt arbete är att testa att tillverka suturen enligt ovan nämnda 

tillverkningsmetoder och material för att se om det går, och om inte hitta en alternativ lösning. 

Går produkten att tillverka rekommenderar vi vår uppdragsgivare att fundera över om det är 

någon vinst i att tillverka denna i Indien och därtill analysera sambandet mellan antal 

producerade enheter, transport, säkerhetsrisk och hur priset på marknaden hänger ihop. Att 

hyra in sig på en svensk maskinpark anser vi kan vara en god idé till en början, då kostnaden 

blir mindre än om maskinell utrustning ska köpas in – i alla fall till en början. 

 

8.3. CE-märkning  
Som tidigare förklarats i den teoretiska referensramen är en CE-märkning något som 

tillverkaren och kunnig fackman inom regelverk tillsammans kommer fram till, vilket gör att 

de slutsatser vi indirekt pekar på vid klassificering av en sutur inte behöver överensstämma 

med praktiken. Att få en produkt CE-märkt tar dessutom tid, vilket gör att vårt korta bidrag 

till processen kan lura ögat. Däremot vill vi understryka att produkten ska CE-märkas för att 

kunna distribueras utan hinder, även om vägen dit kan kännas lång.  

Vi rekommenderar även att produkten CE-märks som en enda produkt, då det bidrar till att 

samtliga delar blir en inkomstkälla i längden. Skulle endast hylsorna/ suturen märkas, ger de 

konkurrenterna en stor del av produktens potentiella marknad utan vidare.  

 

8.4 Patent 
Från start till mål har vi varit noga med att inte sprida information om våra koncept och 

försöka göra dessa unika jämfört med konkurrenter. Dock finns det medicintekniska företag 

idag som har över 2000 patent inom vår nisch, vilket gör det omöjligt för oss att 

säkerhetsställa att vårt resultat är unikt i sitt slag. I en eventuell patentansökan så kommer vi 

dock trycka på de aspekter i vår design som är unika och det som differentierar vår lösning 

från befintliga lösningar. Vi grundar våra argument för detta på det möte vi haft på 

Patentverket och de exempel på vad som klassas som en patenterbar uppfinningshöjd på den 

här typen av produkter.  

Man bör söka patent på den här produkten inte bara för att skydda sin egen design men också 

kontrollera att man inte gör intrång på någon annans innan man lanserar produkten. Det som 

vi anser ger vår produkt en patenterbar uppfinningshöjd är: 

 Argument 1 

 Argument 2 

 Argument 3 

 Ovanstående designutformning i kombination med de små dimensionerna ger oss en 

ny teknisk lösning och en uppfinningshöjd på Enkel Infästning suturankare.    

 

Vi rekommenderar således vår uppdragsgivare, och oss själva, att söka patent innan det 

fortsatta arbetet påbörjas. Innan dess rekommenderar vi ytterligare ett möte på Patentverket 

för avstämning om ovannämnda argument anses vara tillräckliga för att en ansökan ska kunna 

göras.  
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8.5. Marknadsmässig konkurrenskraft 
Vi anser att vi har utvecklat en konkurrenskraftig produkt på den rådande marknaden. Det 

som talar för att kunden skulle välja Enkel Infästning framför andra suturankare är den enkla 

infästningsmetoden och dess små dimensioner som bör ge ett övervägande antal lyckade 

operationer. Vi anser också att handtaget ger ett mervärde till produkten då det har en 

genomtänkt design till skillnad från flera av konkurrenterna även om fokus genom projektet 

har legat på suturankaret. Det är trots allt via handtaget kirurgen arbetar med ankaret vilket 

bidrar till en god infästningsmetodik tack vare det flexibla greppet. 

 

8.6. Tidigare konceptfaser och sållning 
Längs vägen utarbetade vi ett antal koncept där vissa skiljde sig markant från granskade 

patent och konkurrenter. Dessa sållades bort i samråd med uppdragsgivaren men är i sig goda 

förslag på nya typer av suturankare. 

Vi skulle därmed vilja rekommendera vår uppdragsgivare Ortopedic care Scandinavia AB att 

återgå till följande koncept om Enkel Infästnings patentansökan skulle få avslag: 

 

 

Konceptet SnapLock som har en helt unik infästningsmetodik med dess 

buntbandsprincip (se avsnitt 4.6.1). Vi tror att detta koncept har potential att 

bli ett bättre och säkerligen ett unikt suturankare eftersom vi inte stött på 

något liknande under våra undersökningar av befintliga tekniska lösningar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Även konceptet ConeLock (se avsnitt 4.6.3) anser 

produktutvecklingsgruppen ha stor potential eftersom det 

ger större flexibilitet och tillåter större efterspänning av 

tråden än de andra koncepten. Konen i ankaret talar också 

för en originalitet i designen som gör just den här tekniska 

lösningen patenterbar. 

  

Figur 62 - 

Konceptet SnapLock 

Figur 63 - Konceptet ConeLock 
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1.  Sammanfattning 

Följande rapport är en projektplan för ett produktutvecklingsprojekt som kommer ske mellan 
januari och maj våren 2015. Projektet är att utveckla en ny förbättrad lösning på dagens 
suturankare. 

 

2.  Bakgrund  

2.1  Syfte  
Syftet med projektet är att utveckla ett specifikt operationsinstrument som är en typ av ankare 
som används för att fästa invärtes suturer vid titthålskirurgi vid cuffskador och 
höftoperationer.   
 
2.2  Bakgrund   
Bakgrunden till projektet är ett examensarbete i produktutveckling på högskoleingenjörsnivå. 
Uppdragsgivaren är Specialistcenter Scandinavia som utför ortopediska operationer.  
 
3.Mål 
 
3.1  Produktmål  
Målet med projektet är att utveckla en teknisk lösning på ett sutur ankare med tillräcklig 
uppfinnings höjd att lösningen går att patentera.  Detta är ett mål eftersom Skandinaviska 
Specialistkliniken har för avsikt att tillverka och sälja produkten med eget företag och för att 
inte överskrida några förordningar gällande befintliga patenterade lösningar samt skydda sin 
egen produkt.  
 
       

3.2  Kvalitetsmål  
Utöver en patenterbar teknisk lösning krävs det att den här typen av medicintekniska 
produkter följer de lagstadgade krav som finns, CE märks och efterlever läkemedelsverkets 
föreskrifter samt genomgår en rad kliniska tester. 

 
3.3  Företagsmål  
Produkten är en av de första som kommer att utvecklas samt tillverkas för företaget 
Specialistcenter Scandinavia. Företaget har köpt en fabrik och håller på att göra omfattande 
förberedelser för uppstarten av produktion samt distribution av nya medicintekniska 
produkter.  
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4.  Omfattning och resultat  
 
4.1  Projektets uppgift  
Uppgiften är att ta fram en ny förbättrad design på dagens suturankare. Detta med så hög grad 
av uppfinningsrikedom att den tekniska lösningen blir patenterbar. 

	  
4.2  Avgränsningar  
Avgränsningarna för projektet handlar till stor del om att stanna inom relevant område för just 
det här projektet och den här produkten. För att kunna ta sig an uppgiften så har 
produktutvecklarna fått genomföra en omfattande förstudie i medicinteknik, där så väl 
befintliga produkter och operationer där suturankare används har betraktats, studerats och 
analyserats.  
Avgränsningarna för förväntat projektresultat är förhoppningsvis en patenterbar teknisk 
lösning på ett suturankare, med tillverkningsklara ritningar samt en prototyp.  

4.3 Tidsplan för projektet 
Tidsplanen för projektet utöver den medicintekniska förstudie som gjorts är lagd mellan den 
20 januari 2015 till och med den 22 Maj 2015. För mer specifika aktiviteter och delmål inom 
tidsplaneringen för projektet se gantt-schema. 

 
4.4 Förväntat resultat 
Det förväntade resultatet vid projektets avslut är ett färdigutvecklat 
operationsinstrument som presenteras i en prototyp med tillhörande detaljritningar och 
teknisk beskrivning. 

 
5.  Kopplingar till andra projekt  
	  
Sidoprojekt som påverkar projektet men inte ingår i projektplanen är dels fördjupningsarbetet 
inom medicinteknik vilket har lagt grunden för kravspecifikationen för produkten. Det andra 
sidoprojektet som pågår parallellt med produktutvecklingen är uppstarten av produktionen. 
Detta påverkar projektet då inköp av maskiner och beräkningar på materialtillgångar görs 
beroende på det som krävs för att tillverka produkten. Även montering och paketering av 
produkten påverkar projektet då detta ingår i kraven för CE märkning av produkten. 

 

6.  Projektorganisation  

6.2  Projektorganisation  
Specialistcenter Scandinavia står som uppdragsgivare av projektet och Rami Elias, 
ortopedspecialist som handledare för produktutvecklarna.  
Isabell Foyer är projektansvarig produktutvecklare. 
Kathrina Jederström är produkt- och dokumentansvarig. 
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6.3  Ansvar   
Kravspecifikation: Handledare Rami Elias och produktutvecklingsgruppen 
Design: Produktutvecklingsgruppen  
Prototyp: Produktutvecklingsgruppen 
 

6.5  Projektmöten 
Projektutvecklingsgruppen har som avsikt att ses 4 gånger i veckan, eventuellt mer frekvent 
under den första perioden av projektet då den nya tekniska lösningen ska tas fram. 
 
6.6  Samverkan och rapportering  
För ökad kvalité på slutprodukten får produktutvecklingsgruppen extern handledning av 
Bengt Gustafsson som är expert på CAD och detaljritningar. De kommer även få handledning 
ur ett produktutvecklingsperspektiv av examinatorn för projektet som är Ragnar Tegnerstrand 
som besitter många års erfarenhet av produktutveckling och expertis inom 
användaranpassning. Ragnar Tegnerstrand kommer även bedöma projektet som hel het och se 
till att önskad kvalité på slutresultatet uppnås. 
Ut över akademisk handledning vid sitt lärosäte kommer produktutvecklingsgruppen ha 
uppföljningsmöte varje eller varannan vecka med sin handledare Specialistcenter Scandinavia 
vars åsikt om produktens utformning värderas högt då de är de tänkta användarna för 
slutprodukten. Det är dock produktutvecklingsgruppens utformning av produkten som 
värderas högst i meningsskiljaktigheter om designen då det är deras ansvar att se till att 
produkten blir patenterbar.  
 
6.7  Resursplan  
Alla kostnader för projektet kommer att tillgodoses av Specialistcenter Scandinavia och där 
inkluderas materialkostnader samt ersättning till produktutvecklingsgruppen och även 
kostnaderna för patentet när produkten är färdigutvecklad. 
 
 
7.  Arbetsmetodik  
 
7.1  Arbetsmetod  
Förarbetet inför projektet har varit väldigt omfattande och produktutvecklingsgruppen har 
gjort en stor förstudie i medicinteknik. Detta är absolut nödvändigt för att uppfylla målet med 
att kunna patentera slutprodukten. Produktutvecklingsgruppen kommer att genomgå en 
internutbildning i patentgranskning på patentverket V.4 när projektet startar. De har även 
studerat befintliga patent på suturankare och kommer med patentverkets guidning att använda 
sig av så mycket tekniska detaljer som är lagligt och förbättra de delar av produkten som har 
utvecklingsmöjligheter för att ge användarna fördelar i sitt arbete med produkten.  
Projektgruppen har även fördjupat sina kunskaper inom CE märkning vilket är ett krav som 
produkten måste uppfylla för att få säljas på den europeiska marknaden. Läkemedelsverket 
har väldigt specifika krav på den här typen av medicintekniska produkter och detta har 
inkluderats i kravspecifikationen. Det har även bokats in ett möte på läkemedelsverket med en 
av deras tekniker som granskar den här typen av produkter, detta för att försäkra att 
slutprodukten uppnår bästa möjliga kvalitet. 
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När kvalitetsaspekterna på produkten är fastställda i kravspecifikationen kvarstår fortfarande 
designen och den nya tekniska lösningen som kommer att ligga som grund för 
produktutvecklingen. Den nya tekniska lösningen kommer att tas fram av 
produktutvecklingsgruppen med hjälp av handledaren och framtida användaren Rami Elias. 
Det är planerat att ske genom ett brainstormingsmöte där gruppen ska presentera idéer och 
tillsammans ta fram tre möjliga koncept som sedan kommer att vidareutvecklas och granskas 
för försäkran om tillräcklig uppfinningsrikedom.  
Nästa steg i produktutvecklings processen är att fatta beslut om bästa koncept som sedan 
kommer att vidareutvecklas. Det valda och slutgiltiga konceptet kommer sedan 3D-ritas i 
CAD där mått och design fastställs och även materialval kommer att beslutas. Utifrån CAD-
modell görs sedan detaljritningar på alla delar som ingår i produkten. Med största sannolikhet 
kommer det även att fattas beslut om tillverkningsmetoder i det här skedet då detta kan 
påverka designen om produktutvecklarna har valt metoder som inte är möjliga med avseende 
på uppdragsgivarens resurser.  

 
7.2  Kommunikationsplan 
Kommunikationsplanen för projektet är relativt simpel då själva produktutvecklingsgruppen 
endast har två medlemmar och den huvudsakliga kommunikationen kommer att ske genom 
möten mellan dessa parter 4 gånger i veckan. Resterande kommunikation för att arbetet ska 
ske som planerat är mellan produktutvecklingsgruppen och handledning från beställaren av 
projektet Specialistcenter Scandinavia vilket kommer att ske frekvent under 
produktutvecklings processen. Det kommer även att ske en rapportering om arbetets fortgång 
till handledaren för projektet Bengt Gustafsson och konsultering av 
produktutvecklingsprocessen med examinator Ragnar Tegnerstrand vid behov. 

 
7.3  Testplan  
Testplanen av det slutgiltiga konceptet kommer att ske efter läkemedelverkets föreskrifter om 
krav på medicintekniska produkter samt de kliniska tester produkten måste genomgå för att 
uppfylla kravet om CE märkning. Då detta är en mycket omfattande testplan kommer detta 
inte att listas i projektplanen och kommer även att ske efter projektplanens projekts avslut. 
 
 
7.4  Kvalitetsplan  
För att uppnå önskad kvalitet på slutprodukten har produktutvecklingsgruppen studerat de 
operationsinstrument som beställaren av produkten använder sig av idag. För att uppnå 
önskad kvalitet följs även de lagar och regler som ställs på produkten. Kraven på produkten 
listad i kravspecifikationen och produktutvecklingsgruppen kommer frekvent se till att detta 
följas upp under projektets gång. 
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8.  Tidplan och milstolpar  
8.1  Milstolpar  
Viktiga milstolpar för projektets fortgång är följande: 

1. Förstudie 
2. Färdigställande av kravspecifikation 
3. Val av slutgiltigt koncept för produkten 
4. Skapa CAD-modell och detaljritningar 
5. Skapa prototyp 
6. Leverans till kund 
7. Lämna in patentansökan 

 
När deadlines för de olika milstolparna har satts presenteras i Gantt-schemat nedan. Att lämna 
in patentansökan står dock inte med i Gantt-schemat då detta sker när produktutvecklings 
projektet är avslutat. 

 
 
 

8.2  Tidplan  

 
8.3  Leverans till kund  
Leveransen till kunden Specialistcenter Scandinavia är planerad att ske den 22 maj 2015. Då 
kommer produktutvecklingsgruppen förhoppningsvis leverera en ny teknisk lösning på ett 
suturankare och en prototyp som gestaltar denna. Detta med så hög uppfinningshöjd att 
lösningen går att patentera samt att Specialistcenter Scandinavia i framtiden kan börja 
tillverka produkten för återförsäljning. 
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9.  Kostnader  
9.1  Utvecklingsmiljö 
Utvecklingen av produkten kommer till största del att ske på produktutvecklingsgruppens 
lärosäte, Mälardalens Högskola. Där kommer de även få vägledning från handledare i att 
framställa realiserbara CAD-modeller samt under hela produktutvecklingsprocessen.  Då detta 
ingår i projektgruppens utbildningsplan är detta en kostnadsfri process för kunden, dock så 
har ekonomiskersättning vid överlämningen av slutfört uppdrag till 
produktutvecklingsgruppen utlovats. 
 

9.2  Testmiljö 
De kliniska tester som måste utföras på den färdiga produkten kommer att finansieras av 
Specialistcenter Scandinavia och ske efter avslutat projekt. 

 
9.3  Produktionsmiljö 
En aspekt som präglar hela projektet och hur slutresultatet kommer att bli är de materialval 
som görs samt de produktionssätt som Specialistcenter Scandinavia har att tillgå med.  
Produktionsmiljön är väsentlig då det även här ställs väldigt höga krav från läkemedelsverket. 
Eventuella kostnader för detta står Specialistcenter Scandinavia för.  
 

10.  Risker  
10.1  Beroenden  
Det finns flera betydelsefulla risker som äventyrar resultatet av projektet. Nedan listas några 
som produktutvecklingsgruppen har som mål att undvika och gjort en omfattande förstudie 
för att minimera risken att dessa inträffar. 
 

• Patentansökan får avslag på grund ut av att patentintrång på annan befintlig teknisk 
lösning gjorts. 

• Produktutvecklingsgruppen misslyckas med projektet på grund ut av tidsbrist. 
• Slutprodukten uppfyller inte läkemedelsverkets krav på medicintekniska produkter. 
• Slutprodukten klarar inte de kliniska tester som måste göras för att den ska CE 

certifieras. 
• Produktutvecklingsgruppens slutförslag möter inte Specialistcenter Scandinavias 

produktionsmöjligheter. 
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10.4  Prestanda  
För att projektet ska klassas som lyckat måste produkten bli användarvänlig och hålla en 
högklassig prestanda. Den här typen av produkter kommer oftast med en användningsmetod 
som gör att produkten måste ha en väldigt god affordance. Därtill måste även resultatet efter 
användandet av produkten vara tillfredställande för alla inblandade parter, patient samt kirurg. 

 
10.5  Andra identifierade risker  
En annan risk som tillkommer efter genomfört projekt är produktens konkurrenskraft på 
marknaden. Det finns en väldigt stor marknad för den här typen av produkter då de reparerar 
frekvent förekommande skador och är engångs produkter. Det finns 2544 patenterade 
tekniska lösningar för suturankare och flera av dem ägs av jättar inom branschen för 
medicinteknisk utveckling.  
 

11.  Projektavslut  
11.1  Överlämning till drift och förvaltning  
Överlämningen av projektets resultat kommer att ske den 22 maj till kund och presentation av 
examensarbetet för MDHs examinatorer den 10 juni. Därefter kommer patentansökan att 
skickas in och kliniska tester på produkten utföras för nödvändig certifiering av produkten 
innan den kan börja produceras. 
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Sida 1 of 1 
 

 



  Bilaga 3 
 

Sida 1 of 3 
 

Anteckningar operation 9/12 
 

Operation 1 – korsband + skruv i benet 
Shaver /Fräs 

Kameror för olika ingångsvinklar 

 

 

Förberedelser: Minst fem personer på operationssal(?) 

1. Beskrivning av patient, ålder, skada etc. 

2. Sätter upp knät och lägger in snitt för kamera och verktyg 

3. Fyller knät med vätska 

4. In med kameran 

5. Shaver tar bort ärrvävnad, vävnaden 

är luddig och korsbandet är blankt 

6. Kirurg vrider knät, känner efter 

menisken med något liknande en 

tandpetare. Letar efter sprickor och 

lokalisera hur den sitter fast. 

7. Sax biter av ben, menisken är i 

vägen. Kirurg klipper/ fräser tills det 

ser bra ut.  

8. Snitt under knät, tar ut sena för att 

konstruera nytt korsband. 2 stycken. 

I 70 % av fallen växer senan tillbaka. 

9. Rensar kött från senan, tjocka och 

långa senor är bra kvalitet. 

10. Mäter senors korsband för att kunna välja rätt borr. 

11. In i benet igen. Shaver, bestämma plats för vart korsbandet ska upp. 

12. För in stiftmätare, ger riktning för instrument (i det här fallet borren). 

13.  Borra in i stiftmätaren + borra i korsbandets riktning. 3 kriterier: Riktning, långt från 

ben, hål. 

14. Mätsticka från hålet till lårbenet. In med mätborr som ser ut som en planfräs. 

15. Dags för en 25 

mm borr 

16. Trär igenom tråd 

och senor, se bild.  

17. Dags att fäst sena 

med titanskruv 

M11 25 mm lång 

med mejsel.  

 

http://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.villarbajwa.com/knee-arthroscopy-operation.shtml&ei=q6rYVLPGA-PRywO7qICwBg&bvm=bv.85464276,d.bGQ&psig=AFQjCNH9y8v-QzV1rWj3d88C4o43Tfc6XQ&ust=1423571998350801
http://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://mojekolano.blogspot.com/&ei=ea7YVMzbPIOWygOtpoDICQ&bvm=bv.85464276,d.bGQ&psig=AFQjCNGlW4ZpLekHzVrEMWe9GfeLYFnd0g&ust=1423572950225040
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Operation 2 – korsband/ knä 
 

1. Menisken/ brosk tas bort 

2. Borra/ stansa/ klippa 

3. Diagnos: dislokation av knäskålen. Känner ej av sprickan men känner att mekaniken 

är i otakt. 

Operation 3 – cuffskada vänster axel 
 

Förberedelser: Patient bäddas ned, blir nedsövd. Elektroder fästs på överkroppen efter rakning. 

Droppställning. Patienten får syrgas, pulsmätare sätts runt armen som nyper åt. Patient sover. Den 

rakade axeln spritas med bomull. Armen fixeras i något liknande en flaggstång. Grön duk runt arm 

och axel, kameran sätt på och vi inväntar kirurg. Operationssköterskan hjälper kirurgen med rock och 

handskar. 

1. Skalpell, ned med kameran. 

2. Innandömet ser ut som ett korallrev. 

Skadan kan ha uppstått pga. ålder eller 

jobb berättar kirurgen. 

3. In med shaver, tar bort vävnad. 

Vävnaden vid muskeln är gul vilket 

tyder på vävnad och slem. 

Inflammerad axel helt enkelt.  

4. Fräs på 600 rpm, tar bort mer 

vävnader för att forma axeln. 

5. Cuffskadan bedöms självläkande i 

detta fall, men patient känner smärta 

på grund av den inflammerade 

vävnaden. 

MJUKDELAR -> INFLAMMATION 

Operation 4 – cuffskada höger axel 
 

Mycket vävnad att ta bort, slitet mellan axeltak och 

nyckelbenet. Sena av, en annan var dålig och klipptes. 2 

ankare och tre knutar. Saxar och tänger för att göra 

knutarna. 

 

  

https://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=https://www.arthrex.com/shoulder/pasta-technique/products&ei=dbHYVNDsOKSfyAOapoHoAQ&bvm=bv.85464276,d.bGQ&psig=AFQjCNGwV9p9A-56iNeyxcQwg6hOChjiZg&ust=1423573695462033
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Anteckningar höftledsoperation 22/1-2015 
Vänster höft. 

Patienten ligger på sidan, nedsövd, med något liknande bordet i träslöjden för att dra ut höftbenet. 

En röntgenmaskin står mittemot kirurg och operationssköterska. 

Kirurg börjar med att skicka hål med en nål i patientens höft, tar röntgenbilder som visas på en 

skärm. Detta för att veta vart kameran ska ha för utgångspunkt och slippa leta på måfå. Kirurg 

förstorar hålet när positionen är rätt med något liknande en skruvmejsel, detta för att artroskopet 

ska få plats. När artroskopet får plats görs samma procedur igen för instrument. 

På tv-skärmen ser höften med upplyst ut än föregående operationer i axel och knän, är detta på 

grund av annan kamera? Kirurgen letar efter en bra utgångspunkt med artroskop och instrument 

nära höftkulan. Viktigt att båda verktygen möts, vilket kirurgen menar än den svåraste biten i denna 

typ av operation. Använder sig av röntgenplåten som tar bilder via en fotpedal på podiet. Spänner ut 

instrumenthålet ytterligare. 

Känsla fås av att denna operation kräver mer manuellt 

arbete än tidigare observationer. 

Inne i höften: 

Rensar bort vävnader med en brännare. Fördel med 

denna jämfört med en shaver är att det blir mindre 

blod och den är mer effektiv i sitt arbete. Tar bort 

mjukdelar från kapseln. Labrum – vara rädd om, ser ut 

som en blank polkagrissmet på skärmen. Kirurg mäter 

tjockleken på labrum. Ytterligare kirurg kommer in i 

rummet för att observera. Labrum ser tunn ut i dess 

bakre del. Brosket är löst. Kirurgerna diskuterar – 

bränna ned brosket eller sy? Kirurgen ber 

huvudkirurgen att bränna mer, och ska använde en 

brännare med en käft i annan vinkel. Vi hör vinklarna 50 och 90-grader.  

Förkalkning, ser ut som små taggar på höften. 

Pins – broskbit som växt ut från benet och trycker på höftkulan, därför patient har ont. Labrum 

nedslitet men fungerar annars som en isolerande stötdämpare mellan höftben och kula. 

Labrum är för tunn för att sy i. 

Ytterligare vävnad tas bort, höft skjuts in igen och kirurg syr igen hålen. KLART 
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Mötesanteckningar från Patentverket 2015-01-19 med Lisa Sellgren 

Lisa Sellgren arbetar på Patentverket med att granska patentkrav på ansökningar med 

befintliga patent. Hennes ämnesområde är bland annat sprutor.  

Produkten kan uppfylla patentkrav men ändå inte gå att patentera i slutändan. I EU kan 

medicinska instruments metod (hur man använder det på kroppen) ej patenteras, men däremot 

hur det styr (mekanismer som triggar instrumentet). 

Isabell visar utdrag av patent från Smith & Nephew och de olika utförandena som beskrivs i 

detaljritningar.  

Lisa berättar att det är en VO-utskrift, ett så kallat världspatentansökan. Den har dock ännu 

inte fått beslutat patent. Däremot kan dokumentet fortfarande utgöra ett hinder för oss i och 

med att det är ”känt”. När man ögnar igenom ett patent är det framförallt patentkraven man 

ska fokusera på för att undvika intrång.  

 

Suturankaret: utgå från problemet 

Generellt sett måste patentansökan innehålla en ny lösning och dagen innan handlingarna 

lämnas in anses som uppfinningsdatumet. Materialet kan vara en tillräcklig ändring för att 

något ska gå att patenteras, om det i vårt fall till exempel fungerar i vävnaden. Materialet får 

dock inte vara för självklart – som att byta från en plast till en annan. Lisa tar ett exempel då 

en hästsko gjord av gummi. Den fick godkänt patent då den ”överbyggde” en fördom av 

material på hästskor.  

Det viktiga är att en produkt som ansöker om patent har en annan utformning, en skillnad, 

som går att motivera som att X blir lättare att Y (till exempel material gör den lättare att 

tillverka, ovala hål motverkar släppning i produkten etcetera). 

Uppfinningshöjd = inventive step på engelska 

Lisa ber oss från vår uppdragsgivare med vad han menar med att det ska gå att patentera. 

Patentkrav och hur de utformas ordmässigt kan skilja sig vilket gör att man kan behöva 

omformulera ord (när det granskas på Patentverket), dock kan det anses vara en patenterbar 

idé. OBS! I USA kan man inte göra patentintrång. 

Längst bak i en patentansökan hittar man dess mothåll, det vill säga det som den ansökande 

anser vara ett hinder och kan räcka som mothugg för patentansökan. 

X: Granskaren anser att dokumentet ensamt kan ta bort uppfinningshöjden från ansökan. 

Y: Granskaren anser att dokumentet, med annat kompletterande dokument kan ta bort 

uppfinningshöjden. 

Längst bak står även vilka länder/ världsdelar som patentansökan har skickats. EP står för 

europeisk patent.  

Patentverket kräver inte dimensionering eller sammanställningsritning i en patentansökan. 

Dock kan ett spann anges. Däremot är det fortfarande viktigt att en fackman måste kunna 

producera den uppfinning som patentansökan avser utifrån vad som nämns i ansökan. 

I Sverige tar det cirka 2 år för att patent att beviljas, vilket är snabbt. Patentansökan i sig kan 

inte göra inträng, men om det börjar produceras innan det har beviljats kan det i efterhand 

anses som intrång om det är beroende av ett annat patent. 
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Läkemedelsverket gör CE-märkning, detta får göras vid patentansökan om det är en sluten 

grupp med sekretessavtal som testar produkten. Detta för att hålla den hemlig (får ej vara 

allmänt känd återigen). Till exempel kan en bil med en ny motor testas, då motorn inte syns 

på bilen. 

Lisa tipsar om ett innovationskontor i Uppsala som är duktiga på testbäddar. 

Patentet ska lösa ett problem. Att göra en ny dimensionering i sig löser inte ett problem om 

det inte bevisligen utgör en skillnad för produkten.  

Vi (Isabell och Kathrina) kommer alltid ha rätt att stå som uppfinnare på patentansökan, och 

det måste stå med och stå rätt. Om inte kan patentet ogiltigförklaras. Däremot är det personen 

som ansöker om patentet som anses äga patentet. Det ska även framgå hur personen äger 

patentet, och om uppfinnarna är anställda eller inte. 

Var tydliga i ansökan på vad som skiljer patentet från tidigare uppfinningar, och vilka 

problem det löser.  

Ansökningsdatum blir prioritetsansökan i 1 år framåt, vilket tillåter personen som söker 

patent i ett land att även ansöka i andra länder. När man ansöker om patent i olika länder kan 

det vara viktigt att gå igenom varför man vill ansöka i ett visst land. Vilka länder behöver du 

ett preliminärt skydd i, till exempel på grund av vart produkten ska produceras och tillverkas.  

Tips: Sök konkurrerande patent. Detta görs enklast genom att använda koder för 

ämnesområden/ klasser i databaserna. Kolla även Google Patent där många amerikanska 

patent finns listade. Databasen använder sig av sökord men inte klasser. Om det står ”Patent 

Pending” innebär detta att en patentansökan har skickats till ett patentkontor och inväntar 

bedömning. Tillverkare kan använda uttrycket som en varning mot konkurrenter och framtida 

intrång1.  

Egna tankar: 

Även om patentet ej kräver en fullständig ritning på vår produkt, kommer det behövas för att 

projektets mål ska uppnås.  

Metoden kan inte patenteras, därmed bör fokus i produktutvecklingen snarare ligga på hur 

produkten utformas och eventuella skillnader i mekanismer. Till exempel tryck här så händer 

det där, vrid här så triggas det där. Uppfinningen ska hur som haver lösa ett problem. Det kan 

vara genom att överbrygga en fördom.  

Vi ska ställa som krav, för Ramis och vår egen skull, att patentansökan innehåller våra namn 

som uppfinnare. 

Diskutera med Rami angående CE-märkning av Läkemedelsverket, sekretessavtal, och vart 

han strategiskt bör skicka sin patentansökan (t.ex. Sverige OCH Indien). 

 

                                                 
1 Definition från http://inventors.about.com/od/definations/g/patent_pending.htm 



Bilaga 5

Page 1 of 13



Bilaga 5

Page 2 of 13



Bilaga 5

Page 3 of 13



Bilaga 5

Page 4 of 13



Bilaga 5

Page 5 of 13



Bilaga 5

Page 6 of 13



Bilaga 5

Page 7 of 13



Bilaga 5

Page 8 of 13



Bilaga 5

Page 9 of 13



Bilaga 5

Page 10 of 13



Bilaga 5

Page 11 of 13



Bilaga 5

Page 12 of 13



Bilaga 5

Page 13 of 13



 

VICTREX® HIGH PERFORMANCE PAEK POLYMERS  ©Victrex plc Revision July 2014 1 

VICTREX® PEEK 150G / 151G 
 Product Description: 

High performance thermoplastic material, unreinforced PolyEtherEtherKetone (PEEK), semi crystalline, depth filtered granules for 
injection moulding, easy flow, FDA food contact compliant, colour natural/beige. 

 
 Typical Application Areas: 

Complex geometries with thin cross sections or long flow lengths, for high strength and stiffness as well as good ductility. 
Chemically resistant to aggressive environments, suitable for sterilisation for medical and food contact applications. 

 
 Material Properties 
 CONDITIONS TEST METHOD UNITS TYPICAL VALUE 

 

Mechanical Data     

Tensile Strength    Yield, 23°C   ISO 527  MPa 105 

Tensile Elongation    Break, 23°C   ISO 527  %   30 

Tensile Modulus    23°C   ISO 527 GPa 4.1 

Flexural Strength   At 3.5% strain, 23°C  ISO 178 MPa 130 

 At yield, 23°C   175 

 125°C   90 * 

 175°C   20 * 

 275°C   13.5 * 

Flexural Modulus    23°C    ISO 178   GPa 3.9 

Compressive Strength 23°C ISO 604 MPa 130 

 120°C   80 

Charpy Impact Strength   Notched, 23°C    ISO 179/1eA kJ m-2 4.2 

 Unnotched, 23°C   ISO 179/U  n/b 

Izod Impact Strength   Notched, 23°C    ISO 180/A   kJ m-2 5.0 

   Unnotched, 23°C    ISO 180/U     n/b 
 

Thermal Data     

Melting Point     ISO 11357   °C 343 

Glass Transition (Tg)    Onset ISO 11357 °C 143 

 Midpoint   147 

Coefficient of Thermal Expansion   Along flow below Tg ISO 11359 ppm K-1 50 

 Average below Tg   55 

 Along flow above Tg   120 

 Average above Tg   140 

Heat Deflection Temperature    As moulded, 1.8 MPa    ISO 75A-f    °C 156  

 Annealed 200°C / 4h, 1.8MPa   167 

Thermal Conductivity   Along flow, 23°C  ISO 22007-4   W m-1 K-1   0.32 

 Average, 23°C   0.29 

Relative  Thermal Index  Electrical    UL 746B    °C 260 

   Mechanical w/o impact       240 

   Mechanical w/impact       180 

 
Flow     

Melt Viscosity 400°C  ISO 11443  Pa.s 130 
 

Miscellaneous     

 Density    Crystalline    ISO 1183    g cm-3 1.30 

Shore D hardness 23°C ISO 868  85 

Water Absorption by immersion Saturation, 23°C  ISO 62-1   %   0.45 

 Saturation, 100°C    0.55 
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Electrical Properties     

Dielectric Strength   2mm thickness  IEC 60243-1   kV mm-1   23 

Comparative Tracking Index  IEC 60112 V 150 

 Loss Tangent    23°C, 1MHz   IEC 60250    n/a   0.004 

 Dielectric Constant    23°C, 1kHz   IEC 60250    n/a   3.1 

Volume Resistivity    23°C  IEC 60093   Ω cm   1016 * 

 125°C   1015 * 

 275°C   109 * 

 
Fire Smoke Toxicity      

Glow Wire Test 2mm thickness IEC 60695-2-12 ºC 960 * 

Limiting Oxygen Index 0.4mm thickness ISO 4589 % O2 24 * 

 3.2mm thickness   35 * 

Toxicity Index CO content NES 713 n/a 0.074 * 

 CO2 content   0.15 * 

 Total gases   0.22 * 

* Result based on similar products 

 
Typical Processing Conditions  

 Drying Temperature / Time    150°C / 3h or 120°C / 5h   

 Temperature settings   350 / 355 / 355 / 360 / 365°C (Nozzle) 

 Hopper Temperature    Not greater than 100°C   

 Mould Temperature    160°C - 200°C (max 250°C)   

Runner Die / nozzle >3mm, manifold >3.5mm 

Gate >1mm or 0.5 x part thickness 

 
Mould Shrinkage and Spiral Flow  

Spiral Flow 365°C nozzle, 160°C tool 1mm thick section Victrex mm 220 

 375°C nozzle, 180°C tool    250 

 400°C nozzle, 200°C tool    300 

Mould Shrinkage   365°C nozzle, 160°C tool  Along flow   ISO 294-4  % 1.0 

  Across flow   1.3 

 
Important notes: 
1) Processing conditions quoted in our datasheets are typical of those used in our processing laboratories 

Data for mould shrinkage should be used for material comparison. Actual mould shrinkage values are highly dependent on part geometry, mould configuration, 

and processing conditions. 

Mould shrinkage differs for along flow and across flow directions. “Along flow” direction is taken as the direction the molten material is travelling when it exits the 

gate and enters the mould. 

Mould shrinkage is expressed as a percent change in dimension of a specimen in relation to mould dimensions. 
2) Data are generated in accordance with prevailing national, international and internal standards, and should be used for material comparison.  

Actual property values are highly dependent on part geometry, mould configuration and processing conditions.  Properties may also differ for along 
flow and across flow directions 

Detailed data available on our website www.victrex.com or upon request 
 

 World Headquarters 

Victrex plc, Hillhouse International, Thornton Cleveleys, Lancashire FY5 4QD United Kingdom 

Tel: + (44) 1253 897700   Fax: + (44) 1253 897701   Email: victrexplc@victrex.com 

 

VICTREX PLC BELIEVES THAT THE INFORMATION CONTAINED IN THIS BROCHURE IS AN ACCURATE DESCRIPTION OF THE TYPICAL CHARACTERISTICS AND/OR USES OF THE 
PRODUCT OR PRODUCTS, BUT IT IS THE CUSTOMER'S RESPONSIBILITY TO THOROUGHLY TEST THE PRODUCT IN EACH SPECIFIC APPLICATION TO DETERMINE ITS 
PERFORMANCE, EFFICACY AND SAFETY FOR EACH END-USE PRODUCT, DEVICE OR OTHER APPLICATION. SUGGESTIONS OF USES SHOULD NOT BE TAKEN AS INDUCEMENTS 
TO INFRINGE ANY PARTICULAR PATENT. THE INFORMATION AND DATA CONTAINED HEREIN ARE BASED ON INFORMATION WE BELIEVE RELIABLE. MENTION OF A PRODUCT IN 
THIS DOCUMENTATION IS NOT A GUARANTEE OF AVAILABILITY. VICTREX PLC RESERVES THE RIGHT TO MODIFY PRODUCTS, SPECIFICATIONS AND/OR PACKAGING AS PART 
OF A CONTINUOUS PROGRAM OF PRODUCT DEVELOPMENT. VICTREX® IS A REGISTERED TRADEMARK OF VICTREX MANUFACTURING LIMITED. VICTREX PIPES™ IS A 
TRADEMARK OF VICTREX MANUFACTURING LIMITED. PEEK-ESD™, HT™, ST™ AND WG™ ARE TRADEMARKS OF VICTREX PLC. VICOTE® AND APTIV® ARE REGISTERED 
TRADEMARKS OF VICTREX PLC.  
 
VICTREX PLC MAKES NO WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING,WITHOUT LIMITATION, A WARRANTY OF FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE OR OF 
INTELLECTUAL PROPERTY NON-INFRINGEMENT, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO PATENT NON-INFRINGEMENT, WHICH ARE EXPRESSLY DISCLAIMED, WHETHER EXPRESS 
OR IMPLIED, IN FACT OR BY LAW. FURTHER, VICTREX PLC MAKES NO WARRANTY TO YOUR CUSTOMERS OR AGENTS, AND HAS NOT AUTHORIZED ANYONE TO MAKE ANY 
REPRESENTATION OR WARRANTY OTHER THAN AS PROVIDED ABOVE. VICTREX PLC SHALL IN NO EVENT BE LIABLE FOR ANY GENERAL, INDIRECT, SPECIAL, 
CONSEQUENTIAL, PUNITIVE, INCIDENTAL OR SIMILAR DAMAGES, INCLUDING WITHOUT LIMITATION, DAMAGES FOR HARM TO BUSINESS, LOST PROFITS OR LOST SAVINGS, 
EVEN IF VICTREX HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES, REGARDLESS OF THE FORM OF ACTION.  
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