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ABSTRACT
The following report has been prepared based upon an assignment given by the company,
Ortopedic Care Scandinavia AB. The paper is an exam on basic level, 15 credit points at higher
level education within product development.
Ortopedic Care Scandinavia AB is working with product development of medical technology
products. What makes the corporate unique is the fact that the development is based upon
problems encountered by surgeons in their daily work. Suggestions for improvement in
technology are given directly by the end users. This paper is based upon such problems.
Product development was made on the medical instrument called, suture passer. The instrument
is used in endoscopic surgery of the rotator cuff. The cuff is a group of four muscles (and their
respective tendons) that stabilize the shoulder. In case of an accident, mostly sport related,
these muscles can loosen from the bone. In surgery a suture passer is then used to penetrate the
injured tendon with a needle with an attached suture. The passer creates a loop of suture that
can be used to attach the damaged tendon.
The report is based upon the following problem formulations:
 The needle has an inconvenient edge that can damage the muscle.
 The strength of the suture thread is deteriorated by the design of the needle.
 The suture thread has been known to snap when the surgeon apply to much pressure
when tying.
 If the patient is suffering from subacromial impingement the jaw of the instrument can
appear to be clumsy and hard to open.
 The jaw has sharp teeth which have been known to get stuck in the tendon. The surgeon
must then perform an uncontrolled movement which might damage the tendon.
 The jaw limits the surgeons’ choice of thickness of the suture thread.
 The thickness of the needle used in the suture passer is limited to one size.
The purpose of the project is to develop a new concept that minimizes the risk for the patient
and at the same time the concept should facilitate the work of the surgeon. The concept should
meet the set requirements and be presented in the form of renderings of CAD-models and
drawings.
To achieve this process the instrument uses four different components. The needle, the jaw, the
handle and an attachment between the needle and the handle. Under heading 5, the generating
process, each component presents to together with arguments of its design. The instrument
consist of 25 components that are all developed from the ground up. The result should be
viewed as a thorough concept that can be used for further development.
The jaw and the needle is developed to put less strain on the suture thread and the patients
tender. The needle uses a new technique that capture the suture thread in the middle of the
needle. The technique results in a smoother needle with no extended sharp edge that can
damage the suture thread or the tender. The jaw is smaller in size and with less aggressive
teeth.
The result of the thesis should be viewed as a concept ready for future development. It is
recommended that the next step should be an investigation about material choice. When the
material is specified a prototype should be manufacture and then used for testing.
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SAMMANFATTNING
Följande rapport är utfört på uppdrag av Ortopedic care Scandinavia AB. Arbetet är ett
examensarbete på grundnivå, 15 högskolepoäng, inom produktutveckling. Företaget arbetar
med produktutveckling av medicintekniska produkter och forskning på material som används
för implantat. Det som gör företaget unikt är att utvecklingen grundar sig på problem kirurger
stöter på i vardagen, förbättringsförslag kommer direkt från brukaren. Projektet är grundad på
ett sådant problem.
Produktutvecklingen utfördes på de medicintekniska instrumentet suture passer. Instrumentet
suture passer används under en titthålsoperation av rotatorkuffen. Rotatorkuffen består av fyra
muskler som stabiliserar axeln. Dessa kan i samband med ett trauma, ofta sportrelaterade
olyckor, lossna från sitt benfäste. Syftet med operationen är med hjälp av en suture passer
penetrera en skadad sena med en nål vilket skapar en ögla av suturtråd, därav instrumentets
namn.
Projektarbetet är baserat på följande problemformuleringar.
 Nålen har en utstickande vass kant som kan skada senan.
 Suturtrådens hållfastighet försämras av nålens utformning.
 Suturtråden har rapporteras gå av vid knytning då det kräver en del kraft från kirurgen.
 Lider patienten av ett trångt utrymme mellan acromion och supraspinatussenan kan
verktygets käft upplevas svåröppnad och kännas klumpig.
 Käften har vassa tänder som har rapporteras fastna i senan. Kirurgen får då göra ett
okontrollerat ryck som kan skada senan.
 Käften begränsar kirurgens val av suturtrådens tjocklek.
 Suture passern är begränsad till en bestämd nåltjocklek.
Syftet med projektet är att utveckla ett nytt koncept som minimerar risker för patienten
samtidigt som konceptet ska underlätta kirurgens operation. Konceptet ska uppfylla de ställda
kraven och presenteras i form av renderingar av CAD-modell och dess ritningar.
Verktyget består av fyra huvudkomponenter, nål, käft, handtag och ett fäste mellan nålen och
handtaget. Under avsnitt 5, Konceptgenerering, presenteras utvecklingen av varje komponent
samt argumenten varför designen ser ut som den gör. Totalt använder konceptet 25 stycken
komponenter. Alla komponenter är utvecklade ifrån grunden.
Käften och nålens nya utformning utsätter både suturtråden och patientens sena för mindre
påfrestningar än den befintliga lösningen. Nålen använder en ny teknik vilket gör att
suturtråden uppfångas i mitten av nålen. Detta gör att den framtagna nålen inte har någon
utstickande vass kant som skadar suturtråden eller senan. Käften nya utformning är mindre i
storlek och de tänderna som greppar senan är mindre aggressiva.
Examensarbetet har utförs med en nära relation med kirurger, produktens användare. Under
hela projektet har användaren haft möjlighet att påverka resultatet. Detta har gjort att resultatet
har en direkt koppling till vad en kirurg bedöms behövas, vilket resulteras till en efterfrågad
produkt.
Resultatet av examensarbetet är ett verktyg som ses som ett koncept för vidareutveckling.
En grundläggande undersökning av materialval rekommenderas. När materialet är specificerat
bör prototyper tillverkas och testas.
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FÖRORD
Examensarbetet innehåller delar som är sekretessbelagda. För att Ortopedic care Scandinavia
AB ska ha möjlighet att söka patent är dessa delar mörklagda. Främst handlar det om bilder på
resultatet men även viss text som detaljerat beskriver resultatet, till exempel underrubrikerna
detaljlösning.

Projektgruppen hade inte någon tidigare erfarenhet av att arbeta med medicintekniska
produkter. Det har varit ett oerhört intressant ämne att forska inom. Det känns som vi endast
berört en bråkdel av dess innehåll och att det finns mycket kvar att lära. En minnesvärd
upplevelse under projektet var då vi fick observera en operation. För detta vill vi tacka vår
uppdragsgivare Rami Elias. Ingen från projektgruppen har tidigare arbetat med Rami vilket
gjorde att han betrodde oss uppdraget utan någon garanti att vi skulle lyckas. Vi vill också
tacka för den handledning Rami har erbjudit samt den unika synvinkel han bidrog med som
kirurg.
Vi vill även tacka Isabell Foyer som upplyste oss för projektet och dessutom hjälpte oss
komma i kontakt med Ortopedic care Scandinavia AB. Isabell har varit en hjälpande hand
under projektet med god handledning inom bland annat medicintekniska produkter och hennes
tidiga erfarenheter av ett examensarbete.
Bengt Erik Gustafsson, universitetsadjunkt inom akademin för innovation, design och teknik,
hjälpte oss med sin kunskap inom konstruktion och tillverkningsfrågor, detta tackar vi honom
för.
Slutligen vill vi tacka Helena Rainoni från Ortopedic care Scandinavia AB som tog sig tid att
förklara och demonstrera vilka steg ett använt verktyg går igenom för att återigen klassificeras
som steril.
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ORDLISTA

Akromion – Benutskott på skulderbladet. Akromion sträcker sig över axelleden och bildar
dess yttersta spets. Ibland är utskottet kuverat vilket gör att utrymmet blir trångt. Mjuka delar i
axeln kommer i kläm då armen lyfts.

Artroskopi – Också kallad titthålsoperation. Ingreppet går till genom att en artoskop, en
kamera, förs in genom ett litet snitt. Sedan sprutas en koksaltlösning in som spänner upp leden
vilket gör att kirurgen kan navigera små instrument via en monitor som är kopplad till kameran.

CAD – Står för Computer Aided Design. Används till skapandet av en virtuell modell.
CAM – Står för Computer Aided Manufacturing som används för att tillverka CAD-modeller.
EES - Europeiska ekonomiska samarbetsområdet är ett avtal mellan de flesta europeiska
länder för att handel ska kunna ske fritt mellan länderna utan tullavgifter.

Huvudmått – En ritnings huvudmått är de väsentliga måtten, det vill säga de yttre måtten
till exempel dess höjd, bredd och tjocklek

Invasiva ingrepp – Ett instrument tränger in i kroppen genom kroppsytan med hjälp av
eller i samband med en kirurgisk operation.

Toleranser – När ritningar görs så bestäms toleranser som säger hur pass mycket den
tillverkade delen får avvika ifrån måttet på ritningen.

Portal – En portal används i samband med operationer. Det är en gång som installeras i
kroppen och leder ner till skadat område. Kirurgen arbetar sedan genom portalen.

Sutur – En kirurgisk söm som används under en operation.
Suturankare – Ett implantat som skruvas fast i skelettet och används sedan som fäste för
suturtrådarna.

Formsprutning – En typ av tillverkningsmetod i plast som lämpar sig bra till komplexa
former och masstillverkning.
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1. INLEDNING
Följande rapport är utfört på uppdrag av Ortopedic care Scandinavia AB. Arbetet är ett
examensarbete på grundnivå, 15 högskolepoäng, inom produktutveckling. Rapporten är skriven
av Philip Ragnartz och Axel Staffanson, maskiningenjörsstudenter på Mälardalens högskola.
Handledare från Ortopedic care Scandinavia har varit Rami Elias och Isabell Foyer, från
Mälardalens Högskola var handledaren Bengt Gustafsson.

1.1. Bakgrund
Rami Elias grundade 2010 företaget Ortopedic care Scandinavia AB. Företaget arbetar med
produktutveckling av medicintekniska produkter och forskning på material som används för
implantat. Det som gör företaget unikt är att utvecklingen grundar sig på problem som kirurger
stöter på i vardagen, förbättringsförslag kommer direkt från brukaren. Examensarbetet grundar
sig på ett sådant problemområde. Rami Elias presenterade ett problemområde kring en
medicinteknisk produkt som kallas för en suture passer och en produktutvecklingsprocess
startades.
Instrumentet suture passer används under en artroskopisk
operation av rotatorkuffen. Rotatorkuffen består av fyra senor
som stabiliserar axeln. Dessa kan i samband med ett trauma,
ofta sportrelaterade olyckor, lossna från sitt benfäste. Syftet
med operationen är med hjälp av en suture passer penetrera en
skadad sena med en nål vilket skapar en ögla av suturtråd,
därav instrumentets namn, se figur 1. Kirurgen skruvar under
samma operation fast ett suturankare i benet som sedan
används för att knyta fast senan på dess plats.
Figur 1: Illustration hur en suture
passer används

1.2. Problemformulering
Verktyget som används idag är en fungerande produkt men Ortopedic care Scandinavia AB
upplever att det finns möjlighet till förbättringar. Problemet kan sammanfattas i nedanstående
punkter:








Nålen har en utstickande vass kant som kan skada senan.
Suturtrådens hållfastighet försämras av nålens utformning.
Suturtråden har rapporteras gå av vid knytning då det kräver en del kraft från kirurgen.
Lider patienten av en kurerad akromion kan verktygets käft upplevas svåröppnad och
kännas klumpig.
Käften har vassa tänder som har rapporteras fastna i senan. Kirurgen får då göra ett
okontrollerat ryck som kan skada senan.
Käften begränsar kirurgens val av suturtrådens tjocklek.
Suture passern är begränsad till en bestämd nåltjocklek.

1.3. Syfte, mål och frågeställningar
Syftet med projektet är att utveckla ett nytt koncept som minimerar risker för patienten,
samtidigt ska konceptet underlätta kirurgens arbete vid en rotatorkuffoperation. Konceptet ska
uppfylla de ställda kraven och presenteras i form av en CAD-modell och ritningar.
Ritningsprogrammet SolidWorks ska användas vid 3D-modellering.
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Följande frågeställningar sammanställdes:






Hur kan konceptet utvecklas för att minskar riskerna att senan eller suturtråden skadas?
Hur ska käften utformas för att den ska upplevas smidig och samtidigt minimera risken
att dess tänder fastna i senan?
Är ritningarna av tillräckligt hög kvalité för att tas till tillverkning?
Hur ska konceptet utformas för att inte begränsa kirurgens val av nål och suturtråd?
Uppnår produkten patentverkets krav för; nyhet, unik och tillgodogöras industriellt?

1.4. Avgränsningar
På grund av en suture passers komplexitet och komponenter med extremt små dimensioner
kommer ingen prototyp tillverkas. Det betyder att många tester inte kan utföras.
En genomarbetad fysisk produkt tar många år att utveckla och då projektgruppens endast har
20 veckor är det inget rimligt mål. Resultatet ses som ett koncept för vidareutveckling.
Då en suture passer består av många delar och projektet har utvecklat allting ifrån grunden är
ingen av dessa färdigutvecklade.
Ritningarna ska endast bestå av huvudmått. Då resultatet är ett koncept är ritningarnas syfte
inte att skicka till produktion.
Företaget skall själva bedriva patentering och kontroll av att produkten klarar lagstadgade krav
på CE-märkning.
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2. ANSATS OCH METOD
Examensarbetet har delas in i fyra stycken etapper. Etapperna görs i kronologisk ordning och
varje del ska vara helt klara innan nästa etapp påbörjas. Vid etappavslut hålls en gate där
bedömning görs om delen är avklarad. Bedömningen görs av rapportförfattarna samt
rådgivning av skolans handledare.

Etapp 1: Inledning
Den inledande etappen gick ut på att starta upp projektet. Ett gantt schema skapades och viktiga
datum noterades. En undersökning av bakgrunden och syftet till varför uppdraget behövdes
genomfördes. Undersökningen bestod av intervjuer av två stycken kirurger, Rami Elias och
Stefan Schüttler. De utvalda kirurgerna har båda kunskap om rotatorkuffen och är vana att
arbeta med instrumentet suture passer. Från undersökningen skapades projektarbetets
problemformulering och frågeställningar.
Under etapp 1 framställdes en teoretisk referensram kring ämnen som berör projektet.
Framställningen har gjorts med relevant litteratur, läkemedelsverket föreskrifter, artiklar och
elektroniska källor. Från den teoretiska referensramen skapades projektarbetets avgränsningar.

Etapp 2: Förstudie, fallstudie och designram
Etapp 2 är mycket omfattande då den består av en förstudie, fallstudie och skapandet av
projektets designram.
Förstudien påbörjades med en undersökning av marknaden, en konkurrensanalys. Metod för
konkurrentanalysen var att samla in information via produktbroschyrer, instruktionsfilmer samt
information från tillverkarens hemsida. När all data var insamlad gjordes observationer över
konkurrenternas form och funktioner. Därefter gjordes en undersökning över den optimala
formen för en suture passer. 17 stycken personer fick studera två olika former och sedan
besvara sju stycken frågor. Personerna vara alla studenter på Mälardalens högskola. Personerna
var inte specialister inom medicin utan var skickliga inom ergonomi, några kunskapsområden
var bland annat industridesign och informationsdesign. Förstudien avslutades med att söka
lagstadgade krav angående instrumentet suture passer. Sökningen gjordes på läkemedelsverkets
hemsida samt genom boken Medicintekniska produkter, vägen till CE-märkning.
Fallstudien påbörjades med en detaljgranskning av de befintliga instrumenten Ortopedic Care
Scandinavia AB använder idag, Expressew II och den tillhörande flexibla nålen. Instrumenten
studerade under ett mikroskop, för hand och även i verklig miljö under en artroskopioperation.
Stefan Schüttler, ortoped vid Ortopedic Care Scandinavia AB, använde instrumenten under
operationen. Fallstudien avslutades med att intervjua Helena Rainoni med frågor angående
sterila produkter. Helena arbetar bland annat med att sterilisera medicintekniska produkter för
företaget Ortopedic Care Scandinavia AB.
Den sista delen av etapp 2 var att analysera den insamlade informationen och ställa upp
designramar. Ramarna bestod av en funktionsanalys, kundspecifikation och kravspecifikation.
Dessa användes som utgångspunkt inför etapp 3.
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Etapp 3: Idégenerering och konceptutvärdering
Etapp 3 bestod av att utveckla ett slutkoncept utifrån designramarna. Slutkonceptet innehåller
många olika komponenter och då komponenterna är beroende av varandra delades
konceptgenereringsprocessen upp i fyra underrubriker. Se figur 2. Metoden resulterade i att
varje komponent analyserades grundligt.

Figur 2: Konceptgenereringens fyra underrubriker

För undergrupperna nål och fäste användes nedanstående steg som arbetsmetoder.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Individuell konceptgenerering
Konceptgenerering i grupp
Utvärdering i grupp
Pughs matris (utvärderingsverktyg)
Val av koncept för vidareutveckling
Detaljlösning i grupp
Ritningar och renderingar

För undergrupperna käft och handtag användes nedanstående steg som arbetsmetoder.
1.
2.
3.
4.

Individuell 3D-modellering
Detaljlösning i grupp
Tillverkning och tester
Ritningar och renderingar

Etapp 4: Analys, slutsatser och rekommendationer
Etapp 4 har som syfte att binda ihop rapporten och ger den en logisk röd tråd. Etapp 4 består av
en analys där frågeställningarna som formulerades under etapp 1, inledningen besvaras. Under
analysen reflekteras det även hur väl resultatet uppfyller designramar. Slutligen avslutas
rapporten med att presentera rekommendationer inför framtiden.
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3. TEORETISK REFERENSRAM
Den teoretiska referensramen innehåller tre huvudområden; tillverkning,
produktutvecklingsverktyg och medicinteknik. Avsnittet innehåller teorier angående ämnen
som rapporten berör. Nedan presenteras de i bokstavsordning.

3.1. Medicinteknik
Forskning bedrevs inom medicinteknik för att öka projektgruppens vetande. Forskningen gav
en djupare förståelse vilket resulterade till ett bättre slutkoncept.

3.1.1. CE-märkning
Att en produkt är CE-märkt innebär att den är godkänd för en viss standard inom EU samt EES.
Detta är något som rör alla typer av produkter och innebär att de får säljas fritt inom EU och
EES utan ytterligare tester eller krav. Det som betraktas vid en CE-märkning är främst risker
vid hälsa och säkerhet. Beroende på vad det är för produkt och hur den ska användas är det
olika saker som beaktas vid CE-märkningen. Det är i första hand upp till företagets skyldighet
att se till att kraven uppnås, men i vissa fall kan det krävas en bekräftelse av ett speciellt
kontrollorgan. (Läkemedelsverket, 2014)

3.1.2. Dålig kvalité på senan
I vissa fall så är senan i så pass dåligt skick att en enkel tråd kan skära igenom senan i försök
att dra tillbaka den till ankaret där den ska läka fast. Vid dessa fall är det av extra betydelse att
göra så lite skada på senan som möjligt för att få ett så bra resultat som möjligt. Beroende på
hur pass bra skick senan samt benet är i kan flera ankare fästas i benet med ett flertal
suturtrådar för att kunna dra tillbaka senan på plats. Det finns ett flertal olika typer av metoder
att sy detta på, men grunden av alla är att fördela lasten på ett flertal suturtrådar för att undvika
att punktbelasta senan och riskera att tråden skär genom senan. I figur 3 ses hur kraften F som
krävs för att dra tillbaka senan på plats fördelas på de olika suturtrådarna. (Patrick J. Denard,
2011)

Figur 3: Kraften fördelas över alla suturtrådar

För att undvika att använda flera suturankare som kan riskera att skada senan finns det andra
alternativ som att använda en tjockare suturtråd som inte har samma aggressiva inverkan på
senan som en tunnare tråd har. (Patrick J. Denard, 2011)

3.1.3. Medicinteknisk produkt
Alla produkter inom hälso- och sjukvården är inte medicintekniska produkter. (Landvall, 2010)
Det finns en tydlig svensk lag (1993:584), uppdaterades 2001, som definierar vilka produkter
som klassas som medicinteknisk. Lagen består av 19 paragrafer. Definitionen presenteras i
paragraf 2, se figur 4.
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Figur 4: Definition av medicinteknisk produkt, (SFS 1993:584, 2§)

Lagen säger bland annat att en medicinteknisk produkt är en produkt som användas för
människor. Produkter inom till exempel veterinärområde har ett annat regelverk som produkten
måste förhålla sig till. Lagen säger också att det är produktens syfte som avgör om produkten
klassas som medicinteknisk, hur produkten är konstruerad eller tillverkad spelar ytterst liten
roll.
Medicintekniska produkter ska kunna placeras i en av de tre undergrupper; aktiva, generella
eller in vitro-diagnostik.

Aktiva medicintekniska produkter för implantation
Relativt få produkter ligger under gruppen aktiva medicintekniska produkter. (Landvall, 2010)
Läkemedelsverkets föreskrifter, LVFS 2001:5, definierar produkter samt ställer krav som måste
uppfyllas för CE-märkning, se figur 5.

Figur 5: Definition av aktiva medicintekniska produkter, (LVFS 2001:5)

Exempel på produkter som är kirurgiskt helt implanterbara är pacemaker, implanterbar
defibrillator (ICD) eller implanterbar nervstimulator. (Landvall, 2010)

(Generella) medicintekniska produkter
Undergruppen innehåller majoriteten av alla medicintekniska produkter. Läkemedelsverket
föreskrifter, LVFS 2003:11, definierar produkter samt ställer krav som måste uppfyllas för CEmärkning. Undergruppen är lätt att förvirra med den svenska lagen om medicintekniska
produkter. Undergruppen är i sin tur indelad i klassificering, I, Is, IIa, IIb och III.
Faktorer som spelar in vid klassificering är bland annat riskfaktor, användningstid, om det
krävs ett invasivt ingrepp och om produkten avger energi till patienten. För klasserna II-III
krävs en bedömning av produkten av ett anmält organ. Om det uppstår en tvist mellan
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tillverkare och ett anmält organ tar läkemedelsverket ett beslut. Bedömningen görs enligt
alternativen nedan. (Fjärstedt, et al., 2016)

Klass I
Lågriskprodukter är produkter som inte penetrerar huden, till exempel plåster och rullstol.
(Landvall, 2010) Tillverkaren intygar själv att produkten uppfyller kraven. (Fjärstedt, et al.,
2016)

Klass IIa.
Mellanriskprodukter är produkter som kan både vara riskfyllda eller ofarliga beroende på dess
användning. Några exempel på produkter är sprutor med nål, kontaktlinser, röntgen och
magnetkameror. (Landvall, 2010) Tillverkaren kan välja mellan två alternativ. (Fjärstedt, et al.,
2016)
1. Tillverkaren intygar själv att produkten uppfyller kraven. Det anmäla organet certifierar
och godkänner.
2. Det anmäla organet bedömer och godkänner tillverkarens totala kvalitetssystem.

Klass II b och klass III
Högriskprodukter är till exempel implantat eller produkter som är avsedda för centrala
cirkulationssystemet/nervsystemet. (Landvall, 2010) Tillverkaren kan välja mellan två
alternativ. (Fjärstedt, et al., 2016)
1. Det anmäla organet bedömer och godkänner tillverkarens totala kvalitetssystem.
2. Det anmälda organet typprovar produkten

Medicintekniska produkter för in vitro-diagnostik,
Produkter som klassas som in vitro-diagnostik kommer aldrig i kontakt med människokroppen
(Landvall, 2010) Läkemedelsverkets föreskrifter, LVFS 2001:7, definierar produkter samt
ställer krav som måste uppfyllas för CE-märkning

Figur 6: Definition av medicintekniska produkter för vitro-diagnostik. (LVFS 2001:7)

In vitro-diagnostik delas i sin tur upp i två undergrupper, allmänna och specificerade produkter.
Allmänna produkter kan till exempel vara laboratorieutrustning och specificerade är produkter
för självtestning, till exempel graviditetstest. (Landvall, 2010)
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3.1.4. Rotationskuffsoperation
Rotartorkuffen består av fyra muskler som stabiliserar och
roterar axelkulan, supraspinatus, infraspinatus,
subscapularis och teres minor, se figur 7. När en skada
uppstår kan dessa lossna från benfästet och ett kirurgiskt
ingrepp måste göras. Supraspinatus har sitt fäste på
axelkulans ovansida vilket gör att när senan spänns lyfts
armen. Spänns Infraspinatus eller Teres minor så roteras
axelkulan i sidled och armen flyttas utåt. Spänns
Figur 7: Rotationskuffens fyra senor
Subscapularis minor så snurrar axelkulan i sidled och
armen flyttas inåt. (Shoulderdoc, 2016) Innan ett beslut fattas att operera undersöker doktorn
patienten genom att flytta runt armen för att försöka identifiera vilken typ av skada det handlar
om.
Två metoder för att reparera skadan är; öppen kirurgi och artroskopi. Öppen kirurgi är den
tidigare metoden som användes vid en kuffskada. Kirurgen öppnar då upp patienten med ett
flera centimeter långt snitt. Tekniken har utvecklats sedan dess och idag är artroskopi den
vanligaste metoden. Kirurgen installerar då en liten kamera som är kopplad till en monitor.
Instrumenten har idag så små dimensioner att kirurgen endast gör små snitt och navigerar sig
sedan i axeln med hjälp av monitorn. (Orthoinfo, 2016)

3.1.5. Sterila verktyg
Vanligaste typen av sterilisering sker med hjälp av en autoklav som är en tryckkammare.
Denna värms upp till ca 120 grader under 15 minuter där vattenånga, värme och trycket tar död
på alla bakterier. Det ställs en hel del krav på processen, till exempel vad steriliserade
produkter får förpackas i. Det finns flera olika stadium för hur ren en produkt är. Steril är den
högsta (renaste) graden som används vid operationer. Ett föremål behöver endast vara sterilt
om det ska föras in i delar av kroppen som vanligtvis inte står i förbindelse med yttervärlden
genom att hud eller slemhinna penetreras (sjukskörerska), 2014). Definitionen på sterila
produkter är att det får finnas högst en levande mikroorganism på en miljon artiklar. (Jansson,
2015)

3.1.6. Återanvändning av kirurgisknål.
Att begränsa sig att till att nålen endast ska användas en
gång kan upplevas som slöseri då den både är dyr att
tillverka och tvingar brukaren att ständigt köpa nya
nålar. Det nakna ögat upplever ingen förändring efter
bara en eller två användningar men studeras nålen i ett
mikroskop kan det konstateras tydligt att nålen
deformeras, se figur 8. (Vieira, 2014) Att återanvända
en nål kan leda till infektioner eller vävnadsskador.
(BG Insulin, 2009)
Figur 8: En sprutas deformation vid återanvändning
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3.2. Produktutvecklingsverktyg
Nedan beskrivs teorin kring de produktutvecklingsverktyg som har används under
projektarbetet.

3.2.1. BOM, Bill of materials
BOM används framförallt då ett koncept ska omvandlas till en produkt. Det är ett
informationsblad som oftast består av följande rubriker: (Ullman, 2010, pp. 245-246)
1. Numrering. Används som referering
2. Unikt nummer. Till exempel ritningsnummer, tillverkningsnummer eller artikelnummer
3. Antal. Styck komponenter som ska inhandlas
4. Namnet på komponenten
5. Materialet
6. Källa, vart komponenten köps ifrån

3.2.2. DFX
För att spara tid och utgifter vid framtagning av en produkt är det till stor fördel att ha hela
produktens tillverkning och användning i åtanke redan från början. Alla ändringar som görs
eftersom blir desto dyrare ju längre tid som har gått. Beroende på vad för produkt det är och
hur den ska användas och tillverkas finns det lite olika saker som är värda att ha i åtanke. Här
nedan beskrivs DFM (design for manufacturing) och DFA (design for assembly) som ses som
viktiga för detta projekt. (Ullman, 2010, pp. 229-249)
3.2.2.1. DFM
Design for manufacturing används för att designen under hela processen ska sträva mot en
produkt som är möjlig att tillverka utan förändringar. Alla typer av fysiska produkter som ska
tillverkas kräver att det finns en tanke bakom hur det ska gå till.
Genom att hela tiden ha konceptförslag som har en tanke bakom sig angående hur de ska
tillverkas kan stora kostnader sparas senare närmare tillverkning. Om konceptet är nästintill
färdigt och lämnas vidare till externa företag för tillverkning innan detta har varit tilltänkt finns
det stora risker att det kommer kräva utveckling av designen för att möjliggöra en vettig
produktion. I dag finns det oerhört många olika typer av tillverkningsmetoder som gör att de
flesta former går att tillverka. Däremot så är många alternativ så som till exempel 3D-skrivning
inte ett prismässigt resonabelt alternativ vid masstillverkning.
I de fall som detaljen kommer att tillverkas internt med de verktyg och maskiner som finn
tillgängliga är det viktigt att detta tas hänsyn till och att allting anpassas efter det. Så att det inte
görs några detaljer med högre toleranser än de maskiner som finns kan göra.
Vissa delar kräver väldigt höga toleranser och limiteras därav till vissa typer av
tillverkningsmetoder. Om en detalj ska tillverkas i ett formverktyg som exempel formsprutning
eller gjutning så kommer det kräva att det finns släppvinklar på detaljen. Om dessa läggs till i
efterhand finns det risker för att det ändrar andra toleranser och passningar.
Beroende på hur komplex en detalj är kan det behövas att den delas upp för att möjliggöra
tillverkning. Om detaljen ska delas måste det även tänkas på hur de efter tillverkning ska
sammanfogas.
Beroende på i vilken upplaga detaljen kommer att tillverkas är vissa tillverkningsmetoder mer
lämpliga än andra, det är därför bra att försöka ta reda på det i förväg för att sedan designa
detaljen för att kunna tillverkas på det viset.
Hur produkten ska tillverkas har även mycket gemensamt med sammanställningen av
produkten som beskrivs nedan under DFA. (Ullman, 2010, p. 229)

9

3.2.2.2. DFA
Design for assembly är så mycket en metod som ett tankesätt att använda vid design av detaljer
med hänsyn till hur de ska monteras ihop.
För att underlätta och även möjliggöra en komplett produkt som går att producera måste det gå
att montera ihop de olika delarna och helst på ett smidigt sätt. Vid arbeten med mindre detaljer
kan det ibland uppkomma situationer där en skruv eller annat fästelement hamnar bakom andra
detaljer som gör att det inte går att montera ihop. Desto tidigare detta tilltänks ju lägre kostnad
blir det. Det bästa är då förstås att aldrig sätta sig i den situationen och genom hela
designprocessen ta fram en produkt som är fullt möjlig att montera.
Beroende på i vilken kvantitet produkten är tänkt att produceras är även olika
monteringsmetoder lämpliga. Vid mindre upplagor är det ofta inte ekonomiskt försvarbart att
automatisera monteringen med hjälp av robotar. Men i vissa fall kan det dock vara nödvändigt
för att uppnå en viss tolerans som inte är möjlig annars.
Vid masstillverkning är det ofta lämpligt med att ha en automatiserad montering av majoriteten
av produkten, detta är någonting som inte fungerar med alla typer av geometriska former så det
bör bestämmas i ett så tidigt stadium som möjligt. (Ullman, 2010, pp. 230-249)

3.2.3. Funktionsanalys
En funktionsanalys är ett bra verktyg för att hålla reda på sina önskade funktioner. Verktyget är
särskilt hjälpsam för komplicerade produkter med många funktioner. Genom att dela upp sina
funktioner i underrubriker ges en djupare förståelse. Underrubrikerna ska formuleras vad
funktionen ska utföra, inte hur. Detta för att inte begränsa konceptgenereringen i ett senare
skede. (Ullman, 2010, pp. 181-189)
En funktionsanalys är uppdelad i tre undergrupper, huvudfunktion, delfunktioner och
stödfunktioner. Se figur 9.

Figur 9: Funktionsanalys exempel

1. Huvudfunktion – Formulera en genomtänkt mening som tydligt beskriver vad
produkten gör. (Tengstrand, 2014)
2. Delfunktion – Bryt ner de faktorer som behövs för att uppnå huvudfunktionen. Till
exempel för en stiftpenna är delfunktionerna att du ska kunna mata stift och fylla på
stift. (Tengstrand, 2014)
3. Stödfunktion krävs inte för att uppnå huvudfunktionen men kunden värderar dem. I
stiftpennans exempel är en stödfunktion att det finns en möjlighet att sudda fel.
(Tengstrand, 2014)

3.2.4. Gantt schema
Att strukturera upp när de olika arbetsmomenten ska börja och vara avklarade hjälper till att ge
en överblick av hur pass arbetet ligger till i förhållande till tidsplaneringen. I större projekt med

10

flera personer som jobbar tillsammans går det även att fylla i vem som ansvarar för vad för att
minska risken för missförstånd och se till att arbetet blir gjort.
Tiden läggs in på x-axeln och de tänkta arbetsmomenten på y-axeln i en tabell. Den tilltänkta
tiden för att utföra arbetet av momenten markeras sedan i tabellen för att ge en fullständig bild
av vad som ska göras och under vilken tidsperiod det är planerat att genomföras. Gantt schemat
är även ett bra verktyg för att snabbt och enkelt kunna visa en tidsplanering för någon som inte
är insatt i projektet (Ullman, 2010, pp. 131-132).

3.2.5. Konceptgenerering
Kravspecifikationen och funktionsanalysen används som viktiga underlag vid
konceptgenerering. Det finns många metoder om hur konceptgenerering ska utföras. Under
projektet har metoden brainstorming används.

Brainstorming
Metoden passar bra för konceptgenerering i grupp. Varje individ har en egen synvinkel som
förhoppningsvis väcker nya idéer inom gruppen. Det kan behövas tid för individen att
formulera sin synvinkel. Det är därför en bra idé att sitta en stund själv och generera koncept.
(Ullman, 2010, p. 190)
Läs om brainstormings fyra enkla grundregler nedan. (Ullman, 2010, p. 190)
 Utse en sekreterare som ansvarar över att dokumentera genererade idéer.
 Generera så många idéer som möjligt
 Begränsa inte kreativiteten. Vilda och omöjliga idéer kan utvecklas till signifikanta
koncept.
 Utvärdera inte koncepten. Det är viktigt att miljön är fri från kritik och negativa
kommentarer.

3.2.6. Konceptutvärdering
Undersökning visar att företag som genererar många koncept och utvärderar dem genom att
eliminera koncept allt eftersom fått bättre slutresultat än företag som endast utvärderar ett
koncept. (Ullman, 2010, p. 214)
Följande frågeställningar används för att underlättar elimineringsfasen. (Ullman, 2010, p. 220)





Uppfyller konceptet kravspecifikationen?
Är konceptet lämpligt? – Kan till exempel handla om företags image eller hur
målgruppen uppfattar konceptet.
Existerar teknologin? – Konceptgenerering är en kreativ process vilket ofta leder till
futuristiska omöjliga koncept, dessa elimineras.
Se till att koncepten har samma abstraktionsnivå (Plahn & Olsson, 2015) – För att
jämföra koncept mot varandra bör dem vara ungefär lika detaljerade.

3.2.7. Konkurrensanalys
För att kunna ta fram en konkurrenskraftig produkt så krävs en undersökning av befintliga
produkter. Genom att jämföra de befintliga produkterna med kundernas önskemål blir det lätt
att se vart det finns brister och plats för förbättring. Genom att analysera konkurrenter kan det
även ge idéer till hur olika problem kan lösas. Självklart ska inte designen kopieras men kan ge
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upphov till en liknande lösning. För att vara säker på att ens produkt inte blir en kopia av någon
annan så måste andra produkter undersökas. Detta minskar även chanserna för att produkten
ska inkräkta på patent. (Ullman, 2010, pp. 157-158)

3.2.8. Kravspecifikation
Kravspecifikation är en teknisk lista med parametrar över vad produkten måste uppnå. Kraven
grundas på marknadsundersökningar och kundkrav. För stora projekt är en genomarbetad
kravspecifikation viktigt då det leder till ett effektivare projekt. (Ullman, 2010, p. 158) Se
nedan tre riktlinjer när en kravspecifikation utformas.
1. Komplett kravspecifikation
Samtliga kundkrav ska omvandlas till minst ett tekniskt krav. Ett kundkrav kan ofta tolkas som
mer än bara ett tekniskt krav, till exempel kundkravet ”produkten ska vara lätt att bära” kan
tolkas som parametrarna volym och vikt. (Ulrich & Eppinger, 2012, p. 96)
2. Mätvärdena ska vara praktiska
Kravet ska, om det är möjligt, formuleras mätbara. Dessa får inte formuleras orimligt exakta då
det kan krävas extra utrustning för att kontrollera. Det ska vara enkelt att bedöma om ett krav är
uppnått eller inte. (Ulrich & Eppinger, 2012, p. 98)
3. Kravspecifikationen ska skrivas med beroende värden
Ett beroende värde är generellt. Detta förhindrar att produktutvecklingen begränsar sig till en
bestämd typ av lösning. Det kan till exempel handla om att kravspecifikationen ska begränsa
massan eller kostnaden, den ska inte begränsa materialet. (Ulrich & Eppinger, 2012, p. 96)

3.2.9. Kundkrav
Kundkraven ställs av marknaden. Dessa ligger som grund när en kravspecifikation formuleras.
Viktigt att tänka på är att många produkter har fler än bara en kund. Ett sätt att identifiera
kunderna är att visualisera dig själv som produkten, vilka steg du tar och vilka personer stöter
du på? (Ullman, 2010, p. 151)

3.2.10. Pughs matris
Matrisen används för att på ett objektivt sätt värdera koncept mot varandra. Resultatet är ofta
att fler än ett koncept lyfts fram för vidareutveckling. En rimlighetsbedömning bör göras för att
undvika att orimliga koncept värderas, se nedan. (Ullman, 2010, pp. 221-226)




Lämplighet; marknadsacceptans, patentintrång, teknikmognad
Bedömning av teknikinnehåll, använder konceptet futuristiska lösningar?
Uppfyllande av kravspecifikation

Pughs matris utförs i sex steg, se nedan. (Ullman, 2010, pp. 221-226)
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Steg 1. Bestäm syftet, inom
produktutveckling är syftet oftast vilka/vilket
koncept som ska vidareutvecklas.
Steg 2 och 3. Matrisen består av koncept
som ska jämföras på X-axeln och projektets
kravspecifikation på Y-axeln.
Steg 4. Bredvid kraven skrivs en
viktningsindex. Till exempel kan
Figur 10: Pughs matris exempel
bedömningen 1, 3 och 5 användas.
Steg 5. Ett av koncepten sätts som referenskoncept och får bedömningen 0 poäng på samtliga
projektkrav. Resterande av koncepten bedöms sedan genom att jämföra om konceptet uppfyller
kraven bättre, sämre eller lika bra som referenskonceptet. Om ett koncept bedöms uppfylla
kraven bättre så markeras rutan med +, om sämre så markeras den med –, om det är lika bra så
markeras den med en nolla.
Steg 6. Sista steget är att multiplicera bedömningen i steg 5 mot viktningsindex och summera
resultatet. I exemplet, figur 10, ges totalen från följande beräkningar beräkningarna:
Koncept 2: ( 1 × 1) + (0 × 3) + (−1 × 5) = −4
Koncept 3: ( 1 × 1) + (−1 × 3) + (1 × 5) = 3

3.3. Tillverkning
Nedan beskrivs teorier kring tillverkningsmetoder som har används vid skapande av modeller.

3.3.1. 3D-printer
Första steget är att skapa en virtuell modell i ett så kallad CAD-program. En 3D-skrivare
använder den virtuella modellen och bygger upp en fysisk modell lager för lager. Ett lager kan
ses som horisontella snitt av hela modellen. Det finns olika metoder hur en 3D-skrivare
fungerar. Stödmaterial används ofta för att bygga upp komplexa modeller. En 3D-skrivare har
fördelen att den kan tillverka objekt som tidigare betraktades som omöjliga. (3dprinting.com,
2016)

3.3.2. Fräsning
En CNC-fräsning är en tillverkningsmetod som används för att tillverka relativt komplexa
detaljer i många olika material. Metoden utgår ifrån en CAD-modell som sedan behandlas i ett
CAM-program. Programmet berättar i sin tur för fräsen hur den ska röra sig för att tillverka
detaljen. Metoden bygger på att ett arbetsstycke monteras i fräsen som sedan successivt
bearbetas ned tills att enbart detaljen består. Det är en etablerad tillverkningsmetod som idag
kan tillverka både stora och små detaljer med hög precision upp till 0.0005 millimeter (Kugler,
2016).
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4. EMPIRI
Under följande kapitel sammanställs projektets insamlade data. Empiridelen är uppdelad i tre
delar; förstudie, fallstudie och designram. Under de två första avsnitten presenteras
information, vilket sedan omvandlas i de tredje avsnittet till tydliga ramar som projektet ska
förhålla sig till.

4.1. Förstudie
Förstudien påbörjades med att strukturera upp en tidsplanering. Viktiga datum och moment
som projektet ska utföra noterades i ett så kallat gantt schema, se bilaga 1. Därefter undersöktes
befintliga produkter och observationer utfördes. Slutligen gjordes en undersökning kring
optimal handtagsutformning.

4.1.1. Konkurrensanalys
Information angående produkter som används vid artroskopi för en rotationskuffsoperation
samlades in via produktbroschyrer, instruktionsfilmer samt information från tillverkarens
hemsida.

Konkurrent 1: The ScorpionTM
Tillverkare: Arthrex

Figur 11: Konkurrent 1, Scorpion

Förklaring: Käften styrs av den främre spaken. När spaken trycks ner fälls den övre delen
av käften ner. Scorpion serie har flera varianter på käften. En där den övre delen av käften är
rak och en då den utformas i en båge. Serien använder två olika varianter på hur suturtråden
fästs på käken. Vid den första varianten förs suturtråden in från sidan och vid den andra från
framkant, se figur 11. Arthrex påstår att fördelen med att använda en stängd framkant är dels att
det finns mindre risk att tråden fastar men också att det skyddar mekanismen bättre. Nålen
trycks fram då hela handtaget pressas ihop. Den fångar suturtråden och för den med sig genom
senan. (Arthrex, 2016)

Konkurrent 2: Expressew II
Tillverkare: DePuy mitek

Figur 12: Konkurrent 2, Expressew I1I

Förklaring: Verktyget är utformat så att både nålen och käften styrs av spakar, den större
stänger käften och den mindre forcerar nålen. Nålen laddas från ovansidan, spetsiga delen förs
in i anslutningsröret och nålen placeras med hjälp av en utformad räffla, se figur 12.
Suturtråden förs in och fästs från käftens framkant. (DePuy Synthes, 2016)
14

Konkurrent 3: First pass
Tillverkare: Smith & Nephew

Figur 13: Konkurrent 3, First pass

Förklaring:
Verktyget är utformat så att kirurgen inte behöver ändra sitt grepp. När spaken trycks halvvägs
ner så stängs käften. För att forcera nålen öppnar kirurgen låsningen med lillfingret och
resterande del av handtagen kan tryckas ner. First Pass använder sig av en förböjd nål.
(smith&nephew, 2016) Den raka delen av nålen förs in i den undre delen av käken. Ett speciellt
verktyg används sedan för att ladda den böjda delen, se figur 13. Ytterligare ett verktyg krävs
för borttagning av nål. (smith&nephew, 2016)

Konkurrent 4: TRUEPASS
Tillverkare: Smith&Nephew

Figur 14: Konkurrent 4, Truepass

Förklaring: Käften styrs av den främre spaken och nålen forceras när handtaget trycks
ihop. Enligt tillverkarna ger utformningen hög precision vid manipulering av käften. Den
öppna designen gör att verktyget känns smidig och lätt. När nålen penetrerar senan skapas en
ögla av suturtråd som sedan låses fast i den övre delen av käken. Kirurgen måste manuellt
plocka ur tråden. (Smith&nephew, 2016)
4.1.1.1. Observationer

1: The ScorpionTM
2: Expressew II
3: First pass

Diameter
Anslutningsrör
Kräver en 6mm portal
4,5 mm
5,2 mm

längd
Anslutningsrör
*
*
158mm

längd
käft
16 mm
16 mm
18.4mm

Öppning
käft
*
*
10mm

4: TRUEPASS

*

*

*

10 mm

Konkurrent

Tabell 1: Konkurrenternas huvudmått.

* Informationen finns inte tillgänglig på tillverkarens hemsida, broschyr eller instruktionsfilm.
Som tabell 1 visar har konkurrenternas anslutningsrör en diameter på ungefär 5 millimeter.
Detta för att verktyget ska passera genom en 5 millimeter eller större portal. Det fanns sämre
information kring längden på anslutningsröret men en portal har ungefär längden 110
millimeter. För att greppa senan ordentligt har konkurrenterna en längd på käften på ungefär 15
millimeter. Konkurrenternas kända käftöppning är 10 millimeter.
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4.1.2. Handtagets utformning
Konkurrentanalysen tyder på att det finns två utformningar för handtag på suture passer.
Beroende på hur nålen ska forceras är konkurrenterna antingen en handpresskonstruktion eller
fingerpresskonstruktion, se figur 15 och 16.
4.1.2.1. Jämförelse av handpress och fingerpress
Nedan visas handpressens fördelar och nackdelar till vänster och fingerpressens fördelar och
nackdelar till höger.

Handpress konstruktion

Fingerpress konstruktion

Nålen forceras då hela handtaget trycks ihop.

Nålen forceras med hjälp av den mekaniska
rörelsen då spaken trycks ner

Figur 15: Exempel på en handpress konstruktion

Figur 16: Exempel på en fingerpress konstruktion

Fördelar
 Enkel mekanik
 Enkel att tillverka
 Färre komponenter
 Billigare
 Mindre underhåll (leder som ska
smörjas)
 Potential till lägre vikt

Fördelar
 Bättre kontroll över nålens rörelse
 Logiskt att bara arbeta med fingrarna
 Instängda komponenter vid rengöring
Nackdelar
 Komplicerad att tillverka
 Fler komponenter
 Större risk för slitage eller haveri
 Kräver mer underhåll
 Instängda komponenter vid rengöring

Nackdelar
 Mindre kontroll över nålen. När
käftspaken trycks ner utgörs en
motkraft på handtaget. Om det inte
finns någon låsfunktion finns det risk
att nålen trycks ut av misstag
 Eventuellt en extra låsfunktion leder
till flera arbetsmoment
4.1.2.2. Undersökning
En undersökning utfördes för att ta reda på vilken
utformning som var optimal. Två enkla modeller
frästes ut, se figur 17. De personer som deltog i
undersökningen fick studera utformningarna när de
besvarade frågorna nedan. 17 personer frågades ut.

Figur 17: Testmodeller för undersökning av
optimal handtagsutformning
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Hur känns storleken
på handpressen?

Lagom

Stor

Liten

Hur känns storleken
på fingerpress?

Lagom

Stor

Liten

Når du alla spakar
och rörelser på
fingerpress?

Når du alla spakar
och rörelser på
handpressen?

Fingerpressen
modulerades större än
handpressen. Många
upplevde fingerpressen
klumpig och stor.

Handpressens avstånd
mellan handtaget och
käftspak är 78 mm.
Fingerpressens avstånd
mellan handtaget och
käftspak är 86 mm.

Ja

Nej

Ja

Kan du röra alla
leder oberoende av
varandra på
handpressen?

Ja

Nej

Kan du röra alla
leder oberoende av
varandra på
fingerpress?

Ja

Vilket av utformningarna
tycker du bäst om?

Handpress

Nej

Fingerpress
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Majoriteten upplevde att
handtaget på
handpressen trycktes in
av misstag när
käftspaken trycktes ner.

Nej

56 % av de utfrågade
människorna föredrog
handpressen.
Frågan ställdes i ett
hypotetiskt fall där
storleken och funktionen
var perfekt.

4.1.3. Suture passer klassificering
Enligt teoriavsnittet 3.3.2 klassas en suture passer som en (generell) medicinteknisk produkt.
En undersökning gjordes för att ta redo på vilken klassificering en suture passer har samt vilka
krav detta ställer. Följande stycken är uttag från LVFS 2003:11.

Definitioner

Figur 18: Definitioner från LVFS 2003:11, bilaga 9

Bestämmelser för genomförande

Figur 19: Bestämmelser från LVFS 2003:11, bilaga 9

Regel 6

Figur 20: Klassificeringsregler, LVFS 2003:11, bilaga 9

Enligt utdragen från läkemedelsverket tillhör både nålen och suture passer klass IIa. Se bilaga 2
för läkemedelsverket väsentliga krav.

18

4.2. Fallstudie
Områden inom förstudien som bedömdes avgörande för projektet undersöktes på djupet i en så
kallad fallstudie. Detta gjordes bland annat genom detaljgranskning, intervjuer och
observationer under en artroskopioperation.

4.2.1. Detaljgranskning av konkurrenter
För att få djupare förståelse granskades dimensioner och funktioner av konkurrenten
Expressew II och den tillhörande flexibla nålen.
4.2.1.1. Befintlig nål
Nålen som Ortopedic Care Scandinavia AB använder idag undersöktes närmare i ett
mikroskop, se figur 21.

Figur 21: Mikroskopisk förstoring av befintlig nål

Undersökningen visade att tråduppfångaren bara har radien 0,3 millimeter. Nålen används till
suturtrådar med tjocklek inom intervallet 0,4-2 millimeter. Detta tyder på att tråden pressas
ihop och kan vara en förklaring till varför suturtrådens hållfastighet försämras och går av vid
knytning. Se bilaga 6, ritning befintlig nål, för samtliga dimensioner.
4.2.1.2. Befintlig suture passer, Expressew II
Projektgruppen studerade Ortopedic Care Scandinavia
ABs suture passer grundligt. Företaget använder sig av
DePuys mitek Expressew II.
Suture passern bedömdes ergonomisk att använda, den
Figur 22: Expressew II
låg bra i handen och fingrarna nådde alla spakar.
Användaren var tvungen att justera handen beroende på vilken spak som skulle pressas.
Den övre käften består av två större tänder i framkant och tio mindre tänder bakom. Rampen på
den undre delen, vars syfte är att böja nålen uppåt, bedöms vara ganska stor i förhållande till
käftöppningen. Mängden tänder och rampens storlek kan vara en förklaring till varför käften
fastnar i senan och kirurgen tvingas göra ett okontrollerat ryck.
Ett test utfördes över hur enkelt tråden och nålen var att ladda och hur tråduppfångningen
fungerade, se figur 23. En 0,4 mm suturtråd användes under testet.
Nålen var svår att få på plats. Fästet var litet och arbetet blev pilligt. Frågan ställdes hur pålitlig
fästet egentligen är. För att få in suturtråden i käftens skåra trycks den något ihop. Det finns en
risk att större trådtjocklekar skadas i skåran. Uppfångaren fungerade bra vilket resulterade till
en snygg ögla.

Figur 23: Expressew II greppar och penetrerar vanligt papper
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4.2.2. Observationer av operation
Projektgruppen deltog i en kuffskada som utfördes av Ortopedic Care Scandinavia AB.
Företaget använde sig av suture passern Expressew II för att reparera skadan. Innan
operationssalen öppnades och projektgruppen släpptes in hade följande förberedelser utförts:








Patienten placerades på sidan på ett operationsbord.
Patienten har sövts ner
En tre kilo tyngd har spänns fast på armen.
Axeln har desinficerats
Ett snitt för titthålskamera har utförts
Ett snitt för portal har utförts
Axeln har fyllts med koksaltlösning

Operationen började med att kirurgen installerade en portal
och en titthålskamera. Ortopedic Care Scandinavia AB
använder en 110 millimeter lång portal med en inre diameter
på 8 millimeter. När allt var på plats använde kirurgen sig av
en monitor för att navigera inuti axeln. För att få bättre sikt
Figur 24: Kirurgen syr ihop
fördes instrumentet shavern ner i portalen och rakade bort
portalsnitt efter skadan är reparerad
ärrvävnad. Med samma verktyg fräser kirurgen även bort
bensporren, detta görs för att hjälpa läkandet när senan är tillbaka på sin plats. Ankaret
skruvades sedan fast i skelettet, se högra hörn på figur 25. Patienten hade ett ovanligt hårt
skelett vilket gjorde att kirurgen fick hamra in ankaret och därefter skruva fast det.
Suture passern Expressew II användes för att
penetrera senan och skapa öglor av suturtråden.
En manipulator användes för att knyta ihop
öglan med suturtråden från ankaret, senan
drogs tillbaka till dess plats. Kirurgen drog hårt
i trådarna när knutarna gjordes. En sax
användes för att klippa av trådarna. Kirurgen
bedömde att det behövdes ytterligare utrymme
i axeln och fräste därför bort en del under
akromion.
Figur 25: Operations bilder från titthålskamera

När kirurgen var nöjd togs titthålskameran och
portalen bort och kirurgen sydde ihop såret. En
lokalbedövning gavs och ett plåster sattes på. Patienten får nu inte röra armen på fyra veckor.
Efter operationen ska armen hållas i ett speciellt förband.

4.2.3. Intervjuer
För att få bättre förståelse angående vilka temperaturer och tryck produkten måste klara av så
intervjuades Helena Rainoni som är ansvarig över att sterilisera medicintekniska produkter.
Nedan sammanställdes intervjun, se bilaga 3 för fullständiga intervju.
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Alla produkter går igenom två maskiner; desinfektion och autoklav.

Desinfektion
En desinfektion fungerar liknande en
vanlig diskmaskin. Instrumenten
placeras över hållare som sprutar ut
vatten i högt tryck. Programmet består
av en huvudtvätt och en desinfektion.
Huvudtvätten är främst till för att göra
rent instrumenten ifrån blod och andra
kontamineringar. Desinfektion görs på
95 graden under fyra minuter, se figur
26. Därefter tar det ungefär en timme
för instrumenten att torka. Programmet
tar död på många bakterier och
underlättar steriliseringen.

Autoklav

Figur 26: Miele prestandatest protokoll, desinfektion

För att ett verktyg ska klassas som steril
måste dem gå igenom en autoklav.
Helena Rainoni berättade att det inte
förekommer någon gradering av sterilt,
antingen så är det sterilt eller så är det
inte det. Om instrumenten är blöta efter
desinfektion så måste dem blåses torra
med hjälp av tryckluft. Trots att
instrumenten är smart utformade och att
desinfektion har ett torkprogram så blir
det alltid lite vatten kvar.
Instrumenten paketeras in i sin slutliga
förpackning innan de går in i
autoklaven. Autoklavens program tar 20
minuter och värmer produkterna till 134
grader samtidigt som de utsätts för tryck Figur 27: Miele prestandatest protokoll, autoklav
och vattenånga, se figur 27. När
instrumenten är steriliserade förblir de det så länge de är kvar i sin förpackning eller som längs
6 månader.

4.3. Designram
Följande specifikationer är konstruerade från förstudien, fallstudien och handledning från en
erfaren kirurg. Dessa användes som utgångspunkt inför etapp 3: idé generering och koncept
utvärdering.

4.3.1. Funktionsanalys
Första steget vid utformning av funktionsanalysen var att projektgruppen formulerade en
huvudfunktion tillsammans. Därefter gjordes en individuell nerbrytning av vilka funktioner
slutkonceptet ska använda. Dessa funktioner presenterades i grupp och funktionsanalysen
sammanställdes, se figur 28.
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Figur 28: Funktionsanalys över en suture passer

Resultatet blev en djupare förståelse av vilka funktioner slutprodukten måste bestå av samt
insikten att slutprodukten kommer bestå av flertal avancerade komponenter.

4.3.2. Kundkrav
Kundkraven utformades från data av förstudien och fallstudien men också från krav
uppdragsgivaren Ortopedic Care Scandinavia AB ställde.

Kundkrav
nummer:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Kundkrav
Suture passern ska kunna steriliseras upprepade gånger
Suture passern ska möta alla krav och regler som ställs
Produkten ska trä en tråd genom en sena utan att skada suturtråden
Käften ska greppa en sena utan att skada den
Produkten ska vara lätt och smidig
Produkten ska gå att använda vid artroskopi.
Produkten ska gå att använda vid öppen kirurgi.
Produkten ska vara ergonomisk att använda
Produkten ska gå att tillverka med befintliga tillverkningsmetoder
Produkten ska vara billig att tillverka
Nålen ska utformas så att senan penetreras utan problem
Produkten ska patenteras
Produkten ska kunna användas med en hand
Produktens funktioner ska vara lätta att förstå
Efter användning ska suturtråden enkelt släppa från käften
Produkten ska kunna användas med olika nåltjocklekar
Produkten ska kunna användas med olika trådtjocklekar

Tabell 2: Kundkrav
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4.3.3. Kravspecifikation
Kundkraven användes som utgångspunkt till kravspecifikationen. Varje kundkrav översattes till
en eller flera mätbara parametrar. Ett godkänt mätbart värde bestämdes.

Behandlar
kundkrav
nummer

Tekniskspecifikation

Godkänt
värde

Examensrapporten
berör kravet

1
1
1
2
2, 12

Tåla Temperatur
Tåla Tryck
Material absorption
CE-märkning
Uppnår krav för en
medicinteknisk produkt
Uppnår patentverkets krav för
nyhet
Uppnår patentverkets krav för
unik
Uppnår patentverkets krav för
tillgodogöras industriellt
Nålen och käften inverkan på
Suturtråden hållfastighet
Antal tänder på käften
Käftens grepplängd
Käftens öppning
Total vikt
Längd anslutningsröret
Diameter anslutningsröret
Avstånd mellan handtaget och
käftspak
Antal komponenter
Kraft att pressa ihop handtaget
Befintliga tillverkningsmetoder
Nålens forcerande kraft
Möjlig tjocklek nål
Möjlig suturtrådstjocklek

140°C
30 kpa
Nej
Ja
Ja

Ja
Ja
Ja
Nej
Ja

Ja

Nej

Ja

Nej

Ja

Nej

*

Ja

6 Stycken
15 – 20 mm
9 – 13 mm
200 – 400 g
160 mm
5 mm
80 mm

Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja

>50 stycken
*
ja
*
1,5 och 2,5 mm
0,4 – 2 mm

Ja
Nej
Nej
Nej
Ja
Ja

2, 12
2, 12
2, 12
3
4, 15
4, 5, 6, 7, 8
4, 5, 6, 7, 8, 15
5, 6, 7, 8, 13
5, 6, 7, 8
5, 6, 7, 8
5, 6, 7, 8, 13
5, 10, 14
5, 8
9, 10
11
11, 16
17

Tabell 3: Kravspecifikation

* Godkänt värde ges av framtida tester.
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5. KONCEPTGENERERING
Nedan beskrivs bakgrunden till varför resultatet under rubrik 6 lyftes fram som den optimala
lösningen. Avsnittet presenterar flertal tidiga koncept med förklarande text och illustrationer
samt en jämförelse mellan koncepten. Argument presenteras varför vissa koncept är mer
lämpliga än andra och en detaljlösning för valt koncept redovisas.
För att uppnå önskad funktion måste slutkonceptet bestå av flertal komponenter. Då
komponenterna är beroende av varandra delades konceptgenereringsprocessen upp i fyra
underrubriker; nål, infästning, käft och handtag och käftspak. Figur 29 visar en helhetsbild över
resultatet.

Figur 29: Konceptgenereringens underrubriker
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5.1. Nål
Nålens syfte är att fånga upp och föra med sig suturtråden från käften, penetrera senan och
slutligen lämna kvar tråden när nålen återhämtas. Uppfyller nålen sitt syfte skapas en ögla som
kirurgen kan använda för att sy fast senan i ankaret.

5.1.1. Konceptgenerering i grupp
Processen påbörjades med en individuella brainstormings. Idéer presenterades i grupp och
flertal koncept genererades, se sammanställningen nedan.
Koncept 1 är lik den befintliga nålen. Skillnaden är att kanterna
är avrundande och tråduppfångaren är indragen.
 Inga vassa kanter
 Större radie för suturtråden
 Passar olika stora suturtrådar
 Indragen uppfångare vilket skyddar suturtråden
 Enkel att använda
Figur 30: Nålkoncept 1, snällare nål



Lik original nålen, undersökning krävs om
konceptet uppnår patentverkets krav för unik

Koncept 2 använder en utstickande hake för att fånga upp
tråden.
 Enkel att använda


Figur 31: Nålkoncept 2, hake

Koncept 3 använder en omvänd teknik, nålens bana går genom
den övre delen av käken istället för den nedre. Senan
penetreras då ovanifrån och suturtråden hämtas på undersidan.
 Inga klämd tråd vid penetrering




Figur 32: Nålkoncept 3, Hämtaren

Figur 33: Nålkoncept 4, Klämman

Två angreppspunkter på senan
Utstickande hake

Låg pålitlighet
Komplex lösning
Komplicerad att använda

Koncept 4 är en nål med två flexibla spetsar. När nålen böjs uppåt
gör rörelsen att spetsarna går ihop, suturtråden kläms då fast
emellan. Då nålen går tillbaka öppnas nålen och suturtråden
lämnas kvar.
 Tråden ligger skyddad
 Inga utstickande kanter
 Enkel att använda
 Pålitlig




Dyrare att tillverka
Flera komponenter
Svårare att ladda suture passern
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Koncept 5 är en två delad nål.
 Passar alla suturtrådar
 Inga utstickande vassa kanter
 Enkel att använda
 Pålitlig
Figur 34: Nålkoncept 5, Poseidons
tvåudd



Två angreppspunkter

Koncept 6 fångar suturtråden med en sidorörelse.
 Skär inte tråden vid uppfångning
 Enkel att använda
 Pålitlig


Figur 35: Nålkoncept 6,
Sidohämtaren

Koncept 7 fångar suturtråden i nålen skåra, därefter skjuts en kåpa
över och stänger öppningen.
 Suturtråden skyddas
 Inga utstickande vassa kanter





Figur 36: Nålkoncept 7, Skjutbar
nål

Låg pålitlighet
Komplex lösning
Komplicerad att använda
Dyr att tillverka

Koncept 8 är en ihålig nål. Suturtråden fångas upp på en hake.
 Suturtråden skyddas
 Inga utstickande vassa kanter





Figur 37: Nålkoncept 8, Skyddande
tråd

Komplicerar käften
Risk att nålen fastnar i dess bana

Svårt att få ut tråden
Låg pålitlighet
Komplicerad att använda
Dyr att tillverka

Koncept 9 är en öppningsbar nål.
 Suturtråden skyddas
 Inga utstickande vassa kanter

Figur 38: Nålkoncept 9, Öppningsbar nål






Svårt att få ut tråden
Komplex lösning
Komplicerad att använda
Dyr att tillverka
26

5.1.2. Pughs matris
Konceptutvärderingsverktyget pughs matris användes för att jämföra hur väl koncepten
uppfyller kravspecifikationen. Konkurrenten Expressew II användes som referenskoncept.
Nedan presenteras matrisen för de koncept som uppfyller kraven bäst, se bilaga 4 för en
komplett pughs matris över nålen.

Krav
Trä en tråd genom en sena
utan att skada tråden
Billig att tillverka
Penetrera senan utan
problem
Få komponenter
Tillförlitlighet
Flexibel med olika trådar
Enkel att använda

Referens
Koncept
Värdering Expressew 4.
5. Poseidons 6.
II
Klämman tvåudd
Sidohämtaren
5
1

0
0

+
-

+
0

+
0

3
1
3
1
3

0
0
0
0
0

+
+
+
+

0
+
+
+

0
0
+
+
0

0
0
0
0

5
2
3
13
1
JA

4
1
3
9
2,5
JA

3
0
3
9
2,5
JA

Summa +
Summa Totalt
Totalt (inklusive värdering)
Rangordning
Vidareutveckling
Tabell 4: Pughs matris över de bästa nålkoncepten

Koncept 4, klämman fick bäst resultat på 13 poäng. Koncept 5 och koncept 6 fick 9 poäng
vardera.

5.1.3. Val av koncept för vidareutveckling
Ortopedic Care Scandinavia AB kontaktades för en kirurgs synvinkel. Nyckelordet enkelhet
betonades. Koncept som kräver flera moment att ladda suturtråden eller som komplicerar
ingreppet bedömdes svaga. Små komplicerade detaljer innebär höga tillverkningskostnader.
Handledaren var övertygad att koncept 5, Poseidons tvåudd, var det bästa utformningen från en
kirurgs synvinkel.
Koncept 5, Poseidons tvåudd, uppfyller övriga krav och beslut fattades att konceptet väljs som
lösning.

5.1.4. Detaljlösning
Elastisk nål
Förklaring – Nålen måste klara av att böjas 90 grader samtidigt som den inte trycks ihop eller
deformeras.
Beslut – Nålen ska bestå av en platt del och en runt del. Den platta delen kan böjas 90 grader
och ska ha en sträcka på ungefär 50 millimeter. För att hålla kravet att suture passern ska
användas i en 5mm eller större portal ska den runda delen ha en diameter på 2,5 mm. Längden
på den runda delen anpassas efter hur fästet utformas.
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Suturtrådens tjocklek
Förklaring – Nålen ska användas till suturtrådar med tjocklek inom intervallet 0,4-2 millimeter.
Beslut – För att inte tjockare suturtrådar ska klämmas ihop allt för mycket måste uppfångarens
radie vara ungefär 1 mm.

Nålens bredd.
Förklaring – Ortopedic Care Scandinavia AB hade som önskemål att kirurgen kan byta nål
beroende på situation.
Beslut – Kirurgen har två alternativ, en 1,5 millimeter nål eller en 2,5 millimeter nål.

5.1.5. Rendering
Utifrån beslutet under detaljlösningen modellerades nålens två alternativ upp, Se figur 39 för
nålen med tjocklek 1,5 millimeter. Se bilaga 7 och 8 för ritningar.

Figur 39: Rendering av nål alternativ 1
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5.2. Infästning
Fästet består av två delar, en del som sitter på nålen och en del på suture passern. Syfte är att
hålla fast nålen efter suture passern laddas.

5.2.1. Konceptgenerering i grupp
Processen påbörjades med en individuella brainstorming. Idéer presenterades i grupp och flertal
koncept genererades, se sammanställningen nedan.
Nålen fäst med en klickfunktion. Utformningens fördel är att
den del av fästet som slits är en engångsprodukt. När nålen
sedan ska kasseras klickas den enkelt av.
 Enkel att förstå
 Enkel att ladda och ta bort nål
 Ergonomisk användning

Figur 40: Fästkoncept 1, Klick form




Kan uppstå slitage
Dyr att tillverka

Nålen består av en räfflad yta. När nålen forceras genom att två
roterande kugghjul trycker nålen framåt.
 Enkel att förstå
 Enkel att ladda och ta bort nål
 Kirurgen kan styra längden nålen forceras
Figur 41: Fästkoncept 2, Kugg




Dyr tillverkning av Suture Passer
Dyr tillverkning av fäste

Nålen har en klo liknande avslut som hakar fast i suture
passern. En spakFstyr nålens rörelse.
 fEnkel att förstå
 Enkel att ladda och ta bort nål.


Lik konkurrenternas lösning

Figur 42: Fästkoncept 3, Klon

På baksidan av Suture Passern finns en öppningsbarlucka där
nålen laddas. Nålen fäst genom en räffla som hakar fast.
 Skyddar nålen

Figur 43: Fästkoncept 4, Luckan




Dyr tillverkning av Suture Passer
Svårt att ta ur nålen
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Nålen skjuts in i anslutningsröret och släpps ner i en bestämd
plats. Den kläms fast då kirurgen snurrar på ett reglage.
 Hög tillförlitlighet
Figur 44: Fästkoncept 5, Fästratten

Figur 45: Fästkoncept 6, Räfflan

 Dyr tillverkning av Suture Passer
 Svårt att ladda nål
 Svårt att ta ur nål
Nålen skjuts in i anslutningsröret och fäster på en utstickande
kant.
 Enkel att förstå
 Enkel att ladda och ta bort nål



Låg tillförlitlighet
Måste laddas åt rätt håll

Nålen skjuts in i anslutningsröret och släpps ner i en Tutformning.
 Enkel att tillverka
Figur 46: Fästkoncept 7, Pinnen




Svårt att ladda nål
Svårt att ta ur nål

Nålen laddas genom att trä fast en ring runt en utstickande del.
 Hög tillförlitlighet


Svår att ladda

Figur 47: Fästkoncept 8, Ringen

Fästet består av en bockad del på nålen som hakar fast på suture
passern.
 Billig att tillverka nålen
 Ergonomisk
Figur 48: Fästkoncept 9, Snigeln



Låg tillförlitlighet

Fästet består av en cylinder som klickas fast på Suture Passern.
När nålen sedan ska kasseras klickas den av.
 Enkel att förstå
 Enkel att ladda och ta bort nål
 Ergonomisk användning
 Symmetrisk, nålen kan inte placeras fel
Figur 49: Fästkoncept 10, Klick rund




Kan uppstå slitage
Dyr att tillverka fästet
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5.2.2. Pughs matris
Konceptutvärderingsverktyget pughs matris användes för att jämföra hur väl koncepten
uppfyller kravspecifikationen. Konkurrenten Expressew II användes som referenskoncept.
Nedan presenteras matrisen för de koncept som uppfyller kraven bäst, se bilaga 5, för en
komplett pughs matris över fäste.
Krav

Värdering

Enkelt att sätta i nålen
Enkelt att ta ur nålen
Kostnad tillverkning av
suture passer
Kostnad tillverkning av
fäste på nål
Tillförlitlighet
Lätt att förstå
Ergonomisk användning

3
3

Referens

Koncept

Expressew II 1. Klick form
0
+
0
+

3. Klon
+
+

10. Klick rund
+
+

1

0

0

0

0

1
5
3
3

0
0
0
0
0
0
0

0
+
+
4
1
3

0
0
+
0
3
0
3

0
0
+
0
3
0
3

0

11

9

9

1

2,5

2,5

JA

JA

JA

Summa +
Summa Totalt
Totalt (inklusive
värdering)
Rangordning
Vidareutveckling
Tabell 5: Pughs matris över de bästa fästkoncepten

Koncept 1, klick form, fick bäst resultat på 11 poäng. Koncept 3 och 10 fick båda 9 poäng.

5.2.3. Val av koncept för vidareutveckling
Både projektgruppen och handledare från företaget föredrog idén att nålen skulle klickas fast.
Koncept som valdes för vidareutveckling var en kombinerad lösning mellan koncepten Klick
rund, Klick form och klon.

5.2.4. Detaljlösning
Nålensrörelsebana
Förklaring – Med konstruktionen att nålen fästs på handtaget så får infästningen av nålen inte
en linjär rörelse vilket gör att infästningen måste kunna röra på sig för att kompensera för detta.
Beslut – Genom att infästningen är rund så ger det möjlighet för nålen att rotera i förhållande
till handtaget.

Användarvänlig
Förklaring – Det ska vara lätta att fästa och ta bort nålen ifrån suture passern och det får inte
råda något tvivel kring hur detta ska göras för att eliminera risken för fel.
Beslut – Med en rund infästning som kan ses både på nålen och handtaget är det enkelt att
förstå hur den ska fästas. Över infästningen är det en uppstickande del som är lätt att greppa vid
både infästning och borttagning av nålen.
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Sterilisering
Förklaring – För att göra suture passern lönsam att producera så ska nålen inte gå att sterilisera
flera gånger för att kunna sälja nålar. Utöver det ekonomiska syftet så bör en nål inte heller
användas flera gånger då den blir slö efter redan första användningen.
Beslut – Infästningen av nålen tillverkas därför i en plast som inte klarar av att bli steriliserad
flera gånger. Då det är en relativt komplex detalj är det även lämpligt att formspruta i plast.

5.2.5. Rendering
Enligt detaljlösningarna modulerades ett fäste upp, se figur 50.

Figur 50: Rendering av fäste

5.3. Käft
Käftens funktioner är att greppa tag i senan, dra tillbaka senan på önskad plats, kontrollera att
nålen penetrerar senan på önskad plats. För att suture passern ska fungera smidigt är det viktigt
att den varken är för liten eller för stor. En för stor käft riskerar att inte kunna öppnas ordentligt
då det är ont om plats. En för liten käft riskerar att misslyckas med att greppa senan.

5.3.1. Individuell 3D-modellering
Den individuella modelleringen genererade många förslag, se figur 51. Problematiken blev
känd och lösningsförslag diskuterades.

Figur 51: Käftens tidiga utformningar
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5.3.2. Detaljlösning
Delad ramp
Förklaring – Ett riskmoment med att suturtråden förs in i framkant är att rampen som böjer
nålen uppåt blir delad. Risken är då att nålen fastnar i sitt spår. Detta blir ett speciellt stort
problem för den mindre nålen då den saknar sidostöd.
Beslut – Tråden ska föras in från sidan. Detta leder till en hel ramp vilket eliminerar risken att
nålen fastnar.

Käftens storlek
Förklaring - Käftens storlek är kritisk för att suture passern ska fungera. Den måste vara
tillräckligt stor för att kunna greppa senan men samtidigt liten nog för att kunna öppnas i trånga
utrymmen.
Beslut – käften har en diameter på 5 millimeter när den är stängd och har en grepplängd på
15.6 millimeter och höjd på 12.1 millimeter vilket uppfyller de ställda kraven.

Utstickande överdel
Förklaring – Fördelar och nackdelar diskuterades angående längden på käftens övre del.
Beslut – En något längre överdel bedömdes kunna greppa senan bättre.

Minimera risken att senan eller suturtråden skadas
Förklaring – Käften får inte vara för aggressiv mot senan eller suturtråden. Skadas suturtråden
riskeras den att gå av när kirurgen knyter fast senan.
Beslut – Både den övre delen och den undre delen av käften ska ha en mjuk och rund form.
Framkanten av käften är stängd och rundad. Trådingången ska ha ett tak över sig som
förhindrar senan att pressas ner i nålens spår.

Grepp
Förklaring – Behöver käken tänder för att greppa fast senan och i så fall hur aggressiva bör de
vara?
Beslut – Sex tänder placeras på den övre delen av käken. Inga tänder på den undre delen, detta
för att eliminera risken att tråden fastnar.

5.3.3. Tillverkning och tester
En ny CAD-modell konstruerades enligt detaljlösningens beslut. Den nya käften 3D-printades i
hög kvalité skala 1:1, se figur 52. Syftet med utskrivningen var dels att uppleva den verkliga
storleken men också för att testa rampen. Testet kunde tyvärr inte utföras då nålens spår
(storlek 2,6x0,4 millimeter) inte blev korrekt 3D-printad.

Figur 52: 3D-printad käft, skala 1:1
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En visning modell efterfrågades också. Käften skalades upp till skala 6:1 och 3D-printades, se
figur 53.

Figur 53: 3D-printad käft, skala 6:1

Modellen splittrades vid utskrivning och limmades ihop i efterhand. Detta för att håligheterna
skulle bli korrekt utskrivna.

5.3.4. Rendering
Inga modifieringar gjordes då testmodellen uppnådde kravspecifikationen. Se bilaga 12, ritning
käft.

Figur 54: Rendering av fastställd käft.

5.4. Handtag och käftspak
Processen påbörjades med att analysera undersökningen under avsnitt 4.1.2 Handtagets
utformning. Undersökningen visar att avståndet mellan handtaget och käftspak ska vara
ungefär 80 mm. Undersökningen gav även en ungefärlig storlek handtaget bör ha. Tillsammans
med handledare från Ortopedic Care Scandinavia AB beslutades att handtaget skulle genereras
efter handpress konstruktionen.

5.4.1. Individuell 3D-modellering
Den individuella modelleringen genererade många förslag, se figur 55. Problematiken blev
känd och lösningsförslag diskuterades.

Figur 55: Käftens tidiga utformningar
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5.4.2. Detaljlösning
Nålens rörelse
Förklaring – Nålen förs in i anslutningsröret och fästet klickas fast på den bakre delen av
handtaget. Nålen ligger i öppet läge 10 mm ifrån rampen på käften och måste färdas 10-15 mm
uppåt för att skapa en tillräckligt stor ögla. Det betyder att nålen måste ha en rörelsebana på
ungefär 22 mm. Problemet med handtagets utformning är att nålen inte kommer röra sig helt
vertikalt.
Beslut – Solidworks visar att nålen kommer röra sig 5,6 mm i vertikalt. Anslutningsröret ska
bestå av ett avslutande munstycke med en större öppning för nålen. Detta gör att nålen får en
längre strecka att böjas på. Långa rör böjs lättare än korta. Munstycket kommer göra att nålen
får en smidare rörelse men den kommer fortfarande deformeras. Detta anses försumbart då
nålen är en engångsprodukt.

Fjädern
Förklaring – Den främre och bakre delen av handtaget måste ha en motståndskraft som trycker
tillbaka handtaget efter användning och förhindrar att nålen trycks in vid stängning av käften.
Beslut – En fjäder placeras mellan de två handtagen för att ge en återfjädrande effekt. Fjädern
hjälper även till att stoppa handtaget från att tryckas in för långt och låter nålen stanna på rätt
ställe. När handtaget är i sitt yttersta läge håller den också ihop handtaget och förhindrar det
ifrån att åka för långt tillbaka.

Tummen
Förklaring – Ett stort problem som undersökningen visade var att den bakre delen av handtaget
tycktes in av misstag när käftspaken trycktes ner.
Beslut – Två beslut fattades. Första beslutet var att fjädern ska ge en tillräckligt stor motkraft
när käftspaken tycks ner. Det andra var att tillverka en ny modell för att göra tester på
handtaget med en utstickande del för tummen som ska ge stöd för att motverka detta. När
käftspaken tycks ner kan användaren då avlasta en del av kraften med tummen på detta stöd.

5.4.3. Tillverkning och tester
Från detaljlösningens beslut modulerades ett nytt koncept upp. För bättre bedöma storleken och
hur handtaget kändes i handen frästes en modell ut, se figur 56. Modellen användes även för att
kontrollera hur stödet för tummen fungerade.

Figur 56: Fräsning av handtagskoncept

Handtaget låg dåligt i handen. Detta berodde på tre anledningar, se nedan. Beslut fattades att
nytt koncept ska modelleras upp.
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1. Utformningen har för liten böj. Den tidigare modellen, se avsnitt 4.1.2.2 undersökning,
låg bättre i handen. Detta beror på att den har en kraftigare böj.
2. Avgjutningen för tummen kändes onödig och bidrog negativt.
3. Handtaget bedömdes vara för stor. Käftspaken hamnar utanför godkänd avstånd från
den bakre delen av handtaget.

5.4.4. Rendering
Utifrån testerna modellerades ett slutgiltigt koncept upp. Se bilaga 19, ritning handtag.

Figur 57: Rendering av fastställt handtag.
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6. RESULTAT
Under denna del sammanställs konceptgenereringens underrubriker till ett slutgiltigt koncept.
För att utföra konceptets huvudfunktion, föra suturtråden genom senan och skapa en ögla,
krävs följande steg.
1. För in en 1,5 eller 2,5 millimeter nål i dess bana och klicka fast den med hjälp av fästet.
2. Kläm fast valfri tjocklek av suturtråd på käftens underdel.
3. Greppa den skadade senan med käften genom trycka in käftspaken.
4. Tryck in bakre handtaget för att forcera nålen vilket penetrerar senan.
5. Släpp bakre handtaget för att dra tillbaka nålen vilket skapar en ögla.
6. Öppna sedan upp käften genom att lossa spärren.
Suter passern har en total vikt på ca 380gr baserat på att hela konstruktionen är tillverkat i
rostfritt stål, oavsett legering av stålet så har det samma densitet vilket gör att detta kan
konfirmeras utan att veta den exakta legeringen.
Tabell 6 är en komplett BOM-lista med alla delar som tillhör konceptet. För samtliga ritningar
se bilaga 7-31.
NUMRERING
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

ARTIKELNAMN
Handtag
Bakdel
Fjäder 2
Fjäder 1
Fjäder helex 2
Nedre del 1
Övre del 1
Dragstång 1
Anslutningsrör 1
Anslutningsrör 2
Dragstångs led 1
Klick cirkel 1
Nålhållare 2
Förslag 3
Spak 1
Spärrknapp 1
Länk 1
Pin 1
Pin 1
Pin 1
Pin 1
Pin 1
Pin 1
Pin 1
Pin 1

KONFIGURATION ANTAL
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0,5x2,7
1
0,5x3,7
1
0,5x4,5
1
1x12
1
1x4
2
2x12
1
2x4
1
3x12
1

Tabell 6: BOM-lista på samtliga delar
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MATERIAL
Rostfritt stål
Rostfritt stål
Rostfritt stål
Rostfritt stål
Rostfritt stål
Rostfritt stål
Rostfritt stål
Rostfritt stål
Rostfritt stål
Rostfritt stål
Rostfritt stål
Rostfritt stål
Plast
Rostfritt stål
Rostfritt stål
Rostfritt stål
Rostfritt stål
Rostfritt stål
Rostfritt stål
Rostfritt stål
Rostfritt stål
Rostfritt stål
Rostfritt stål
Rostfritt stål
Rostfritt stål

I figur 58 kan suture passerns huvuddelar visualiseras. De olika huvuddelarna ges nedan
noggrannare beskrivningar. I figur 59 ses en rendering på hur suture passern kan tänkas se ut.

Figur 58: Beskrivning av suture passerns huvuddelar

Figur 59: Renderad bild på hela suture passern

38

6.1. Nål
För att nålen ska fungera optimalt med olika suturtrådar används olika nålar beroende på
tråden. Till suture passern är följande nålar framtagna. Den första nålen (se figur 60) används
främst vid tunnare suturtrådar med en tjocklek upp till 1.0 millimeter. Den har en bredd på 1.5
millimeter och en tjocklek på 0.3 millimeter.
Den andra nålen har en bredd på 2.5 millimeter vilket lämpar den bättre vid användning av
tjockare suturtrådar upp till 2.0 millimeter tjocka.
Samtliga nålar är uppdelade i tre delar som är sammanfogade. Den främre delen är 0.3
millimeter tjock på alla nålar och tillverkad för att kunna böjas i käften för att kunna penetrera
senan. Denna tunnare del är fastsatt i en rundstång som är 2.5 millimeter i diameter. I denna del
sitter även infästningen som fästs på handtaget (se infästning). För fullständiga ritningar se
bilaga 7-8

Figur 60: Förstorning av nål 1 till vänster och nål 2 till höger

6.1.1. Infästning
Fästet består av en plastdetalj som formsprutas plats på nålen. Hela nålen förs in i suture
passern och klickas sist fast på fästet bak på handtaget (se figur 61). Efter att nålen är använd
dras den bort ifrån fästet och slängs.

Figur 61: Infästningen av nålen på handtaget till vänster och separat till höger
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6.2. Käft
Käften är den del som greppar tag i senan och håller den på plats för att kunna trycka igenom
suturtråden.

Figur 62: Exploderad vy av käften

Suturtråden sätts fast i käften genom att den dras in i öppningen av undre käften. Genom att
öppningen succesivt blir mindre så kläms suturtråden fast oberoende av dess storlek och
placeras i mitten av käften.
Den övre delen av käften stängs sedan igen och klämmer fast senan så att nålen kan penetrera
senan på önskat ställe. Den övre delen av käften har tänder som är till för att hålla senan på
plats under ingreppet. Längst fram sitter det även två större tänder som ska hjälpa till att fånga
in senan. När nålen laddas i suture passern vilar nålens spets i nedre delen av käften för att
sedan hämta upp tråden.

Figur 63: Nålen upptryckt genom käften
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Figur 64: Genomskärning av käften

6.2.1. Käftspak
Käftspaken kontrollerar käftens rörelse och låser den även när den är stängd. För att öppna
käften igen trycks den övre knappen in för att öppna spärren. Mekaniken till detta kan ses i
figur 65 samt fullständiga ritningar i bilaga 21-26.

Figur 65: Genomskärning av handtaget som visar käftspakens mekanik
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6.3. Handtag
Den bakre delen av handtaget är i normalt läge uttryckt som ses i figur 66. När nålen ska
forceras igenom senan trycks handtaget ihop. Fjädern trycker sedan tillbaka handtaget till sitt
normalläge. Med hjälp av fjädern så stannar den bakre delen av handtaget vid rätt ställe och gör
att nålen stannar vid rätt läge varje gång.

Figur 66: Handtaget i sitt normalläge till vänster och intryckt till höger
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7. ANALYS
Analysen inleds med en att besvara frågeställningarna som presenterades i inledningen, avsnitt
1.3 av rapporten. Därefter granskas hur väl konceptet uppfyller projektets kravspecifikation
som presenteras i avsnitt 4.3.3 av rapporten.

7.1. Frågeställningar besvaras
Hur kan konceptet utvecklas för att minskar riskerna att senan eller
suturtråden skadas?
Käften och nålens nya utformning utsätter både tråden och senan för mindre påfrestning. Extra
stor betydelse har det vid val av tjockare suturtrådar. Den befintliga nålen pressade ihop större
sutur trådar än 0,4 mm vid uppfångning. Dessutom har nålen en utstickande vass kant som
skadar tråden och senan. Nålens nya utformning använder inga utstickande kantar som riskerar
att skada patienten. Istället används tekniken att suturtråden uppfångas i mitten av nålen. Att
använda två infallspunkter ger den fördelen att trådtjockleken inte spelar någon roll. Den
självklara nackdelen är att två infallspunkter inte blir lika effektivt som en. Konsultering med
kirurg tyder på att den nya nålen kommer penetrera senan utan några problem.

Hur ska käften utformas för att den ska upplevas smidig och samtidigt
minimera risken att dess tänder fastna i senan?
Hur käften kommer upplevas är svårt att svara på innan tillverkning och tester utförs. Det som
kan göras är en jämförelse mot Expressew II då projektgruppen utförde en detaljgranskning av
instrumentet. Käften är något mindre, 4 mm kortare. Den har även en rundare design vilket gör
att kirurgen lättare kan greppa senan i en axel med dåligt utrymme. Åtgärder har gjorts för att
minimera risken att käften fastnar i senan. Konceptet har inga tänder på den nedre delen av
käften och rampen är inte lika stor förhållande till käftöppningen. På den övre delen av käften
har konceptet två större tänder i framkant och endast fyra tänder bakom.

Är ritningarna av tillräckligt hög kvalité för att tas till tillverkning?
Beslut fattades att ritningarna endast ska bestå av modellens huvudmått. Argument bakom
beslutet är bland annat att CAD-modellen måste modifieras för att kunna lyftas till produktion,
vilket kommer förändra ritningarna. En annan anledning var att en utskrivning av samtliga mått
gör ritningen otydlig. Syftet med ritningarna är att få en bild av komponenternas storlek inte för
att skicka till tillverkning.

Hur ska konceptet utformas för att inte begränsa kirurgens val av nål
och suturtråd?
Konceptet begränsar inte val av suturtråden men däremot begränsas val av nål. Suturtråden
kläms fast i mitten av käften i en skåra som smalnar av. Detta gör att det inte spelar någon roll
vilken tjocklek suturtråden har. Då skåran är just i mitten måste nålen använda en centrerad
uppfångare. Nålen måste också bestå av ett klickfäste för att vara kompatibel med handtaget.
Slutkonceptet är en helhetslösning där två nålar presenteras, 1,5 eller 2,5 mm breda. Nålens
bana är 2,6 mm tjock vilket gör att kirurgen kan välja mellan de två alternativen.

Uppnår produkten patentverkets krav för; nyhet, unik och tillgodogöras
industriellt?
Patentverket består av tusentals patent som faller under samma kategori som suture passer
projektet. Projektgruppen saknar resurser att göra en utförlig granskning av samtliga patent. De
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patent som är snarlika slutkonceptet har undersökts och en generell bedömning har gjorts att
resultatet skiljer sig tillräckligt för att kunna patenteras.

7.2. Resultatets jämfört mot kravspecifikationen.
Nedan analyserades hur väl det slutgiltiga konceptet uppfyller projektets krav.
En grön bock betyder att kravet är uppfyllt, blå betyder att framtida tester måste göras och en
tom ruta betyder att kravet inte har behandlats under examensarbetet.

Tekniskspecifikation

Godkänt
värde

Tåla Temperatur
Tåla Tryck
Material absorption
Total vikt
Längd anslutningsröret
Diameter anslutningsröret
Avstånd mellan handtaget och käftspak
Kraft att pressa ihop handtaget
Möjlig suturtrådstjocklek
Tjocklek nål
Nålens forcerande kraft
Nålen och käften inverkan på Suturtråden
hållfastighet
Antal tänder på käften
Käftens grepplängd
Käftens öppning
Kan CE-märkas
Uppnår krav för en medicinteknisk
produkt
Uppnår patentverkets krav för nyhet
Uppnår patentverkets krav för unik
Uppnår patentverkets krav för
tillgodogöras industriellt
Befintliga tillverkningsmetoder
Antal komponenter

140°C
30 kpa
Nej
200 – 400 g
160 mm
5 mm
80 mm
0,4 – 2 mm
1,5 och 2,5 mm

6 stycken
15 – 20 mm
9 – 13 mm
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
ja
>50 stycken
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Uppfylls
kravet?

8. DISKUSSION, SLUTSATSER OCH
REKOMENDATIONER
Produktvecklingen genomfördes med användaren i fokus. Under hela projektet har
slutanvändaren haft möjlighet att påverka resultatet. Detta har gjort att resultatet har en direkt
koppling till vad en kirurg bedöms behövas, detta bedöms resultera till en efterfrågad produkt.
Resultatets styrka är att dess minimala påfrestning på patienten. Att inte skada senan eller
suturtråden har varit projektets huvudkrav, vilket speglar resultatet. Käften är rundad med
behagliga tänder och nålen är utformad för att inte skada suturtråden, oberoende av dess
tjocklek. Handtaget är väl designat. Den ergonomiska formen innebär att kirurgen klarar av
långa operationer. Den är utformad för att inte behöva ändra sitt grepp vilket minimerar risken
för fel. En annan styrka är att kirurgen har möjligheten att anpassa nål och suturtråd beroende
på situation.
En medicins produkt av den här typen tar många år att utveckla. Det är därför orimligt att
examensarbetet levererar en färdig fysisk produkt. Arbetets ses som en grund för
vidareutveckling.

8.1. Tester
En rotorkuffsoperation kräver fin motorik vilket i sin tur kräver små instrument. Käften som
greppar den skadade senan är så liten som 26x5x5 millimeter. Detta betyder att de leder som
stänger och öppnar käften är minimala. Projektgruppen har tillverkat modeller och utfört tester
i den mån dom har kunnat. Det rekommenderas att tillverka komponenterna i rätt material och
utföra följande tester.

Nålen




Undersökning bör göras om nålen forceras smidigt i dess bana. Finns det någon risk att
den mindre nålen fastnar?
Ett böjtest rekommenderas. Undersök om den platta delen klarar av att böjas 90 grader
som beräknat. Den runda delen måste klara av att böjas 5,6 mm vertikalt.
Kan nålen utformning penetrera en sena utan svårigheter?

Fäste


Undersök om fästet klickas fast som beräknat. Är nålen lätt att få av igen?

Käften



Rampens storlek och lutningen rekommenderas testat. En stor ramp med kraftig lutning
har risk att fastna i senan.
Undersök hur väl en käft med sex tänder greppar en senan. Är tänderna tillräckligt
aggressiva?

Handtag


Undersök hur ergonomin upplevs.

Fjädern


Fjädern ska ge en tillräckligt stor motkraft när käftspaken tycks ner för att förhindra att
nålen forceras av misstag. Det rekommenderas att testa vilken typ av fjädern som ska
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användas. Används en för stark fjäder kommer nålen upplevas trög att avfyra, används
en för svag fjäder finns risken att nålen avfyras av misstag.

8.2. Tillverkning och material
Detta arbete har inte tagit fram en modell som är produktionsklar som är en följd av dels de
många regulationer som finns men även på grund av dess komplexitet som försvårar
tillverkningen.
Det finns numera 3D-printing även i metall som eventuellt skulle kunna möjliggöra en
tillverkning av dessa komplexa konstruktioner. Men då det inte har gjorts någon grundligare
undersökning kring om det finns möjlighet att göra 3D-printade detaljer i dessa små
dimensioner så kan det inte konfirmeras att det är möjligt. Det är inte heller klargjort om en
3D-printat detalj uppnår alla krav som ställs på en medicinteknisk produkt.
Ett annat möjligt alternativ vore att dela upp käften i två sidor och fräsa dessa för att sedan
sammanfoga dessa. Sammanfogningen av dessa två halvor är oklart om det är möjligt då ingen
grundligare undersökning har gjorts kring detta.
För att produkten ska klara av alla krav som ställs på den som lagar angående sterilisering och
CE märkning är det inte fastställt exakt vad för material den ska tillverkas i. Det tillkommer
även höga krav på dess hållfastighet samt styvhet som måste uppfyllas. Med det som grund kan
det konstateras att den kommer med största sannolikhet tillverkas i någon typ av rostfritt stål.
Då det finns ett flertal typ av varianter och legeringar med olika egenskaper kan detta inte
bestämmas noggrannare i nuläget utan ordentligare undersökning.
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Figur 8 – En sprutas deformation vid återanvändning
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Figur 11 - Konkurrent 1, Scorpion
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Figur 12 – Konkurrent 2, Expressew III
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Figur 13 – Konkurrent 3, First pass
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Figur 14 – Konkurrent 4, Truepass
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Figur 15 – Exempel på en handpress konstruktion
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Figur 16 – Exempel på en fingerpress konstruktion
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9. BILAGOR
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Gantt schema

-1-

Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2003:11)
Väsentliga krav.
Bilaga 1
VÄSENTLIGA KRAV
I. Allmänna krav
1. Produkterna skall konstrueras och tillverkas på ett sådant sätt att de inte äventyrar
patienternas kliniska tillstånd eller säkerhet, användarnas eller i förekommande fall andra
personers hälsa och säkerhet, när de används under avsedda förhållanden och för sitt avsedda
ändamål. Riskerna med att använda produkterna skall vara acceptabla med tanke på fördelarna
för patienten och förenliga med en hög hälso- och säkerhetsnivå.
2. De lösningar som tillverkaren väljer för konstruktionen och tillverkningen av produkten
skall överensstämma med säkerhets principer och ta hänsyn till det allmänt erkända tekniska
utvecklingsstadiet.
För att komma fram till de lämpligaste lösningarna skall tillverkaren tillämpa nedanstående
principer i följande ordning:
• Riskerna skall elimineras eller minskas så mycket som möjligt (inbyggd säkerhet skall
integreras i konstruktion och tillverkning).
• I de fall riskerna inte kan elimineras, skall tillräckliga skyddsåtgärder vidtas,
t.ex. larm om sådana behövs.
• Användarna skall upplysas om kvarvarande risker som beror på att de vidtagna
säkerhetsåtgärderna inte är tillräckliga.
3. Produkterna skall, i enlighet med tillverkarens specifikation, uppnå de prestanda som
tillverkaren har angivit och vara konstruerade, tillverkade och förpackade på ett sådant sätt att
de är lämpliga för en eller flera av de funktioner som avses i 2 § lagen (1993:584) om
medicintekniska produkter.
4. De egenskaper och prestanda som anges i punkterna 1, 2 och 3 skall inte kunna påverkas i en
sådan utsträckning att patienternas kliniska tillstånd och säkerhet, eller i förekommande fall
andra personers hälsa och säkerhet, äventyras under den av tillverkaren avsedda livslängden för
produkten. Detta gäller när produkten utsätts för sådana påfrestningar som kan uppstå under
normala användningsförhållanden.
5. Produkterna skall konstrueras, tillverkas och förpackas på ett sådant sätt att deras egenskaper
och prestanda vid avsedd användning inte påverkas negativt under de lagrings- och
transportförhållanden som tillverkaren har föreskrivit.
6. Oönskade bieffekter får endast utgöra acceptabla risker när de vägs mot avsedda prestanda.
II. Krav på konstruktion och tillverkning
7. Kemiska, fysikaliska och biologiska egenskaper
7.1 Produkterna skall konstrueras och tillverkas på ett sådant sätt att de egenskaper och
prestanda som anges under rubriken I. Allmänna krav säkerställs. Särskild uppmärksamhet
skall ges åt
• valet av material, särskilt vad gäller toxiciteten och i förekommande fallbrandfarligheten,
• de använda materialens kompatibilitet med biologiska vävnader, celler och kroppsvätskor
beroende på det avsedda ändamålet med produkten.
7.2 Produkterna skall med hänsyn till det avsedda ändamålet konstrueras, tillverkas och
förpackas på ett sådant sätt att de risker som föroreningar och restsubstanser utgör minimeras
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för patienterna och för de personer som transporterar, lagrar och använder produkten. Särskild
hänsyn skall tas till utsatta vävnader och till hur länge och ofta de är utsatta.
7.3 Produkterna skall konstrueras och tillverkas på ett sådant sätt att de utan risk kan användas
med de material, ämnen och gaser som de kommer i kontakt med när de används på avsett sätt
eller under rutinförfaranden. Om produkterna är avsedda att administrera läkemedel, skall de
konstrueras och tillverkas så att de är kompatibla med de aktuella läkemedlen, i enlighet med
de bestämmelser och begränsningar som reglerar dessa produkter, och så att deras prestanda
bibehålls i enlighet med deras avsedda ändamål.
7.4 När en produkt som en integrerad del innehåller ett ämne som härrör frånblod från
människa skall det anmälda organet begära ett vetenskapligt utlåtande av Europeiska
läkemedelsmyndigheten (EMEA) om ämnets kvalitet och säkerhet med beaktande av relevanta
gemenskapsbestämmelser och särskilt i analogi med bestämmelserna i direktiven 75/318/EEG
och 89/381/ EEG. Detta ämnes användbarhet som en integrerad del av den medicintekniska
produkten skall kontrolleras med hänsyn till produktens avsedda ändamål.
I enlighet med artikel 4.3 i direktiv 89/381/EEG skall ett prov från varje sats av bulkvaran
och/eller den färdiga produkten av ämnet som härrör från blod från människa kontrolleras av
ett statligt laboratorium eller av ett laboratorium som har utsetts av en medlemsstat för detta
ändamål.
7.5 Produkterna skall konstrueras och tillverkas på ett sådant sätt att riskerna med ämnen som
läcker ur produkterna blir så små som möjligt.
7.6 Produkterna skall konstrueras och tillverkas på ett sådant sätt att riskerna med ämnen som
oavsiktligt tränger in i dem blir så små som möjligt med tanke på den miljö som de är avsedda
att användas i.
8. Infektion och mikrobiologisk kontamination
8.1 Produkterna och tillverkningsprocesserna skall vara konstruerade så att risken för att
patienterna, användarna eller andra personer infekteras har eliminerats eller är så liten som
möjligt. Konstruktionen skall medge enkel hantering samt när så behövs under användningen
minimera risken för att produkten kontamineras av patienterna eller att patienterna infekteras
av produkterna.
8.2 Djurvävnader skall komma från djur som har genomgått lämpliga veterinärkontroller och
blivit övervakade på ett sätt som är anpassat efter de avsedda ändamålen med vävnaderna.
De anmälda organen skall bevara information om djurens geografiska ursprung.
Bearbetningen, konserveringen, kontrollen och hanteringen av vävnader, celler och ämnen från
djur skall ske på säkrast möjliga sätt. I synnerhet skall säkerheten vad gäller virus och andra
smittämnen tillgodoses genom tillämpningen av godkända metoder för eliminering eller
inaktivring av virus under tillverkningsprocessens gång.

8.3 Produkter som levereras sterila skall vara konstruerade, tillverkade och förpackade i en
engångsförpackning och/eller i enlighet med lämpliga förfaranden som säkerställer att de är
sterila när de släpps ut på marknaden och förblir sterila under de fastställda lagrings- och
transportförhållandena tills skyddsförpackningen skadas eller öppnas.
8.4 Produkter som levereras sterila skall ha tillverkats och steriliserats med en lämplig och
godkänd metod.
8.5 Produkter som är avsedda att steriliseras skall tillverkas under tillräckligt kontrollerade
(t.ex. miljömässiga) förhållanden.
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8.6 Förpackningssystemen för icke sterila produkter skall kunna hålla produkterna på den
fastställda renlighetsnivån utan att de försämras och, om produkterna skall steriliseras före
användning, göra risken för mikrobiologisk kontamination så liten som möjligt.
Förpackningssystemet skall vara lämpligt med tanke på den steriliseringsmetod som
tillverkaren har angivit.
8.7 Produktens förpackning och/eller märkning skall särskilja mellan identiska eller liknande
produkter som säljs både i sterilt och icke sterilt skick.
9. Krav på tillverkning och miljö
9.1 Om produkten är avsedd att användas tillsammans med andra produkter eller utrustningar,
skall hela kombinationen, inklusive det sammanlänkande systemet, vara säker och inte
försämra produkternas angivna prestanda. Begränsningar i användningen skall framgå av
märkningen eller bruksanvisningen.
9.2 Produkterna skall vara konstruerade och tillverkade på ett sådant sätt att följande risker
elimineras eller blir så små som möjligt:
• Risken för skada i samband med produkternas fysiska egenskaper inklusive
volym/tryckförhållande, mått och i förekommande fall ergonomiska egenskaper.
• Risker i samband med miljöförhållanden som rimligen kan förutses som magnetfält, yttre
elektrisk påverkan, elektrostatisk urladdning, tryck, temperatur eller variationer i tryck och
acceleration.
• Risker för ömsesidig interferens med andra produkter som normalt används vid
undersökningarna eller vid den aktuella behandlingen.
• Risker som kan uppstå då det är omöjligt att underhålla och kalibrera pro-dukterna (som vid
implantat), vid åldrande av det använda materialet eller minskad noggrannhet hos någon mäteller kontrollmekanism.
9.3 Produkterna skall konstrueras och tillverkas på ett sådant sätt att riskerna för brand eller
explosion blir så små som möjligt vid normal användning och vid ett första fel. Särskild
uppmärksamhet skall riktas mot produkter i vars avsedda användning ingår att utsättas för
lättantändliga ämnen eller för ämnen som kan orsaka brand.
10. Produkter med mätfunktion
10.1 Produkter som har en mätfunktion skall vara konstruerade och tillverkade på ett sådant sätt
att mätresultaten blir tillräckligt noggranna och tillförlitliga och inom toleranser som är rimliga
med tanke på produktens avsedda ändamål. Toleranser avseende noggrannhet anges av
tillverkaren.
10.2 Mät-, övervaknings- och presentationsskalorna skall vara konstruerade enligt ergonomiska
principer och med hänsyn tagen till produktens avsedda ändamål.
10.3 De mätningar som görs med produkter som har en mätfunktion skall uttryckas i
författningsenliga enheter i enlighet med bestämmelserna i lagen (1992:1514) om måttenheter,
mätningar och mätdon.
11. Skydd mot strålning
11.1 Allmänt
11.1.1 Produkterna skall konstrueras och tillverkas på ett sådant sätt att patienter, användare
och andra personer inte utsätts för mer strålning än som är nödvändigt med tanke på det
avsedda ändamålet. Den strålning som är föreskriven för terapeutiskt eller diagnostiskt syfte får
dock inte begränsas.
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11.2 Avsiktlig strålning
11.2.1 Om produkterna är konstruerade för att i ett visst medicinskt syfte avge en strålning som
kan vara skadlig, men där den nytta strålningen gör anses uppväga skadorna, skall användaren
kunna kontrollera exponeringen. Dessa produkter skall konstrueras och tillverkas så att
relevanta varierbara parametrar har tillfredsställande reproducerbarhet och noggrannhet.
11.2.2 Om produkterna är avsedda att avge potentiellt skadlig, synlig eller osynlig strålning,
skall de när det är praktiskt genomförbart förses med ett varningssystem som ger synliga eller
hörbara varningar vid sådan strålning.
11.3 Oavsiktlig strålning
11.3.1 Produkterna skall konstrueras och tillverkas på ett sådant sätt att patienter, användare
och andra personer så litet som möjligt utsätts för oavsiktlig strålning, ströstrålning eller
läckstrålning.
11.4 Bruksanvisningar
11.4.1 Bruksanvisningarna för produkter som avger strålning skall innehålla närmare
information om typen av strålning, möjligheter att skydda patienter och användare, möjligheter
att undvika att produkterna används fel samt hur riskerna vid installation kan elimineras.
11.5 Joniserande strålning
11.5.1 Produkter som är avsedda att utsända joniserande strålning skall konstrueras och
tillverkas på ett sådant sätt att det i förekommande fall är praktiskt möjligt att variera och
kontrollera den utsända strålningens kvantitet, geometri och kvalitet med tanke på det avsedda
ändamålet.
11.5.2 Produkter som utsänder joniserande strålning avsedd för diagnostisk radiologi skall
konstrueras och tillverkas på ett sådant sätt att en för det aktuella medicinska ändamålet
lämplig bild- eller resultatkvalitet uppnås, samtidigt som patienten och användaren utsätts för
så lite strålning som möjligt.
11.5.3 Produkter som utsänder joniserande strålning och är avsedda för radioterapi skall
konstrueras och tillverkas så att strålningsdosen, stråltypen och energin och i förekommande
fall strålningskvaliteten kan övervakas och kontrolleras på ett tillförlitligt sätt.
12. Krav på medicintekniska produkter som är kopplade till eller är utrustade med en
energikälla
12.1 Produkter som innefattar elektroniska programmerbara system skall konstrueras så att
systemens repeterbarhet, tillförlitlighet och prestanda i förhållande till det avsedda ändamålet
säkerställs. Vid ett första fel (i systemet) skall detta förhindra eller minimera ytterligare risker.
12.2 Om patientens säkerhet är beroende av en intern energikälla i produkten, skall produkten
vara utrustad med möjlighet att kontrollera den interna energikällans tillstånd.
12.3 Om patientens säkerhet är beroende av en extern energikälla, skall produkten vara utrustad
med larmsystem som signalerar strömavbrott.
12.4 Produkter som är avsedda att övervaka en eller flera kliniska parametrar hos en patient
skall vara utrustade med lämpliga larmsystem som gör användaren uppmärksam på situationer
som kan leda till patientens död eller en allvarlig försämring av patientens hälsotillstånd.
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12.5 Produkter skall konstrueras och tillverkas så att risken för störningar orsakade av deras
elektromagnetiska fält på andra produkter eller utrustningar under användning i den normala
omgivningen blir så liten som möjligt.
12.6 Skydd mot risker av elektrisk natur
Produkterna skall konstrueras och tillverkas på ett sådant sätt att risken för oavsiktliga
elektriska chocker vid normal användning och vid ett första fel blir så liten som möjligt, under
förutsättning att produkterna har installerats på rätt sätt.
12.7 Skydd mot risker av mekanisk och termisk natur
12.7.1 Produkterna skall konstrueras och tillverkas på ett sådant sätt att patienterna och
användarna skyddas mot risker av mekanisk natur såsom hållfasthet, stabilitet och rörliga delar.
12.7.2 Produkterna skall konstrueras och tillverkas på ett sådant sätt att de risker som uppstår i
samband med produkternas vibrationer blir så små som möjligt, såvida inte vibrationerna är en
del av den angivna funktionen. Hänsyn skall tas till den tekniska utvecklingen och de till buds
stående möjligheterna att dämpa vibrationer.
12.7.3 Produkterna skall konstrueras och tillverkas på ett sådant sätt att de risker som uppstår i
samband med buller blir så små som möjligt, såvida inte bullret är en del av den angivna
funktionen. Hänsyn skall tas till den tekniska utvecklingen och de till buds stående
möjligheterna att dämpa buller.
12.7.4 Terminaler och anslutningsdon till elektrisk, gasformig eller hydraulisk och pneumatisk
energitillförsel, som användaren skall hantera, skall vara konstruerade och tillverkade på ett
sådant att tänkbara risker minimeras.
12.7.5 Åtkomliga delar av produkterna (utom delar eller områden som är avsedda för att avge
värme eller nå avsedda temperaturer) och omgivningen får inte uppnå potentiellt skadliga
temperaturer vid normal användning.
12.8 Skydd för patienter mot risker vid tillförsel av energi eller ämnen
12.8.1 De produkter som är avsedda att tillföra patienten energi eller ämnen skall vara
konstruerade och tillverkade på ett sådant sätt att flödet kan fastställas och bibehållas
tillräckligt noggrant för att patientens och användarens säkerhet skall kunna garanteras.
12.8.2 Produkterna skall ha en funktion som kan förhindra och/eller visa ett otillräckligt flöde,
vilket kan utgöra en fara.
Produkterna skall ha en funktion som i största möjliga utsträckning förhindrar att farliga
mängder oavsiktligt avges från en ämnes- eller energikälla.
12.9 Kontrollernas och indikatorernas funktioner skall tydligt anges på produkterna.
Om det finns en bruksanvisning på produkten eller om bruks- eller anpassningsvariabler
markeras på produkten med ett visuellt system, skall anvisningarna vara förståeliga för
användaren och i förekommande fall för patienten.
13. Information från tillverkaren
13.1 Varje produkt skall åtföljas av den information som användarna behöver, med den
utbildning och kunskap de har, för att de dels skall kunna använda produkten på ett säkert sätt,
dels kunna identifiera tillverkaren.
Denna information skall framgå av produktens märkning och i bruksanvisningen.
Den information som är nödvändig för att produkten skall kunna användas på ett säkert sätt
skall, i så stor utsträckning som är möjligt och lämpligt, finnas på själva produkten eller på
varje produkts förpackning eller i förekommande fall på försäljningsförpackningen. Om det
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inte är lämpligt att förpacka varje produkt för sig, skall informationen finnas i det
informationsblad som medföljer en eller flera produkter.
En bruksanvisning skall medfölja förpackningen till varje produkt. Ett undantag gäller för
produkter i klasserna I eller IIa som inte behöver åtföljas av en bruksanvisning om de kan
användas på ett säkert sätt även utan en sådan.
13.2 När det är lämpligt skall information från tillverkaren utformas som symboler. Varje
symbol eller färg som används för identifiering skall överensstämma med de harmoniserade
standarderna. Inom områden för vilka inga standarder har fastställts skall symbolerna och
färgerna beskrivas i de anvisningar som medföljer produkten.
13.3 Märkningen skall innehålla följande uppgifter:
a) Tillverkarens namn eller firmanamn och adress. Märkningen, ytterför-packningen eller
bruksanvisningen skall för produkter som importeras till EES, och med tanke på deras
distribution inom EES, dessutom innehålla namn och adress antingen till den ansvariga
person som avses i 9 § 2. eller till tillverkarens representant som är etablerad inom EES eller
till den inom EES etablerade importören.
b) De uppgifter som är nödvändiga för att användaren skall kunna identifiera produkten
och förpackningens innehåll.
c) I förekommande fall ordet STERILE.
d) I förekommande fall satskoden efter ordet LOT, eller serienumret.
e) I förekommande fall information om hur länge produkten är säker att använda, uttryckt som år och månad.
f) I förekommande fall information om att produkten är avsedd för engångsbruk.
g) Om produkten är specialanpassad, skall den ha påskriften ”Specialanpassad produkt”.
h) Om produkten är avsedd för kliniska prövningar skall den ha påskriften ”Uteslutande för
kliniska prövningar”.
i) I förekommande fall särskild information om lagring och/eller hantering av produkten.
j) I förekommande fall särskilda bruksanvisningar.
k) Eventuella varningar och/eller försiktighetsåtgärder som bör vidtas.
l) Tillverkningsår för andra aktiva produkter än de som omfattas av e).
Denna uppgift får ingå i sats- eller serienumret.
m) I förekommande fall steriliseringsmetod.
n) Om det gäller en produkt som avses i 2 § 4 a, en uppgift om att produktensom en
integrerad del innehåller ett ämne som härrör från blod från människa.
13.4 Om det avsedda ändamålet med produkten inte är uppenbart för användaren skall
tillverkaren ange det tydligt på produktens märkning och i bruksanvisningen.
13.5 När det är rimligt och möjligt skall produkterna och löstagbara komponenter
identifieras, om möjligt med angivande av satsnummer, så att lämpliga åtgärder kan
vidtas för att upptäcka eventuella risker i samband med produkterna och de löstagbara
komponenterna.
13.6 I förekommande fall skall bruksanvisningen innehålla följande uppgifter:
a) De uppgifter som anges i punkt 13.3, med undantag av d) och e).
b) De prestanda som avses i punkt 3 och eventuella oönskade bieffekter.
c) Om produkten skall installeras med eller kopplas till andra medicintek-niska produkter
eller annan utrustning för att kunna fungera i enlighet med det avsedda ändamålet, skall
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bruksanvisningen innehålla tillräcklig information om dess egenskaper för att det skall gå att
identifiera de produkter eller den utrustning som ger en säker kombination.
d) All information som behövs för att kontrollera att produkten är rätt in-stallerad och kan
fungera på ett riktigt och säkert sätt samt uppgifter om på vilket sätt och hur ofta produkten
behöver underhållas och kalibreras för att säkerställa att den alltid fungerar riktigt och säkert.
e) I förekommande fall information om hur vissa risker i samband med im-plantation av
produkten kan undvikas.
f) Information om riskerna för ömsesidig påverkan om produkten används vid vissa
undersökningar eller behandlingar.
g) De anvisningar som behövs om den sterila förpackningen skadas och i förekommande fall
anvisningar om lämpliga metoder för omsterilisering.
h) Om produkten går att återanvända, information om vilka förfaranden som är lämpliga
före återanvändningen, inklusive rengöring, desinficering, förpackning och i förekommande
fall en metod för omsterilisering av produkten. Dessutom skall anges om det finns
begränsningar för hur många gånger produkten får återanvändas. Om produkterna levereras
med avsikten att de skall steriliseras innan de används, skall anvisningarna för rengöring och
sterilisering vara sådana att produkterna efter behandlingen fortfarande kommer att
överensstämma med kraven under rubriken I. Allmänna krav, förutsatt att anvisningarna följs
på rätt sätt.
i) Uppgifter om produkten behöver bearbetas eller behandlas ytterligare
innan den kan tas i bruk (t. ex. sterilisering eller slutmontering).
j) När det gäller produkter som avger strålning i medicinskt syfte, uppgifter
om arten, typen, intensiteten och fördelningen av strålningen.
Bruksanvisningen skall också innehålla anvisningar som gör det möjligt för hälso- och
sjukvårdspersonalen att informera patienten om kontraindikationer och försiktighetsmått som
skall vidtas. Dessa anvisningar skall i synnerhet omfatta följande:
k) Försiktighetsåtgärder som skall vidtas om produktens prestanda skulle
förändras.
l) Försiktighetsåtgärder som skall vidtas i fråga om exponering, under så-dana förhållanden
som rimligen kan förutses, för magnetfält, yttre elektrisk påverkan, elektrostatisk urladdning,
tryck eller variationer i tryck, acceleration, termiska antändningskällor etc.
m) Tillräcklig information om det eller de läkemedel som produkten i fråga är avsedd att
administrera samt uppgifter om eventuella begränsningar för valet av läkemedel som skall
tillhandahållas.
n) Försiktighetsåtgärder som skall vidtas i fråga om särskilda, ovanliga risker i samband med
att produkten kasseras.
o) Läkemedelssubstanser som är integrerade i produkten i enlighet med punkt 7.4.
p) Noggrannhetsgraden hos produkter med en mätfunktion.
14. Om överensstämmelsen med de väsentliga kraven skall baseras på kliniska data, som i
punkt 6 under rubriken I. Allmänna krav, skall de sammanställas i enlighet med bilaga 10.
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Intervju med Helena 2016-03-16
Frågor och svar.
Kan vi få en demonstration av
hela processen för att se hur den
går till?

Finns det någonting som skulle
underlätta hela
saneringsprocessen?
Nej

Vad för temperatur är det som
används vid steriliseringen? Hur
går hela processen till, är den en
konstant temperatur eller
varierar den?
134 grader blåses upp 20-40 minuter vissa
instrument klarar inte 134 grader
Ånga också

Hur länge utsätts det för
temperaturen?
Går efter kurva se figur 24.

Hur lång tid tar hela processen?
Sterilisering 20-40 min
Diskinfektor 55min

Är det något speciellt tryck (bar)
som den utsätts för?

Vilks lagar och regler finns som
måste uppfyllas?
Varje år läggs ett objekt in för att
kontrollera att det blir helt sterilt.

Hur många produkter kan
steriliseras samtidigt? Finns det
speciella krav då?
Ungefär som en diskmaskin, inga speciella
krav.

Brukar du notera några fel eller
problem på produkten?
Ibland

Vad gör du om du upptäcker ett
fel på produkten?
Det som går sönder lämnas in i utbyte

Ca 5000kpa olika för varje ”våg”

Har du några problem med att
sterilisera expressew 2?
Nej

Samlas det vatten någonstans/
måste det vara någon speciell
utformning för att undvika
detta?
Nej

Finns det någon äldre modell av
expressew eller annan suture
passer som vi får få/låna?
Nej tyvärr inte

Är det någon typ av underhåll
på instrumenten?
Vissa instrument ska oljas, Expressew
oljas ej.

Har du noterat hur nålarna
brukar se ut efter en operation?
I så fall, brukar de vara slitna
eller något annat du har noterat
med dom?
Inga särskilda noteringar. Nålen är en
engångsprodukt.

Kan vi få en nål för att studera
närmare?
Helena lovar att tvätta och behålla nålen
efter en kuff operation som vi kan få.

-9-

Pughs matris nål
Krav

Värdering

Trä en tråd genom en sena utan att skada tråden
Billig att tillverka
Penetrera senan utan problem
Få komponenter
Tillförlitlighet
Flexibel med olika trådar
Enkel att använda

5
1
3
1
3
1
3

Referens
Koncept
Expressew III 1. Snällare nål 2. Hake 3. Hämtaren 4. Klämman 5. Poseidons tvåudd 6. Sidohämtaren 7. Skjutbar nål 8. Skydd
0
+
+
0
+
+
+
+
0
0
0
0
0
0
+
+
0
+
0
0
0
0
0
+
+
+
+
+
+
0
0
+
+
+
+
0
0
0
0
+
+
0
-

Summa +
Summa Totalt
Totalt (inklusive värdering)
Rangordning
Vidarutveckling

Värdering
5
1
3
1
3
1
3

Referens
Expressew III
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
9

0
0
0
0
9

2
0
2
8
4
NEJ

3
3
0
4
6
NEJ

1
5
-4
-6
10
NEJ

5
2
3
13
1
JA

4
1
3
9
2,5
JA

3
0
3
9
2,5
JA

3
3
0
6
5
NEJ

Koncept
Referens
Koncept
Krav
Värdering
1. Snällare nål 2. Hake 3. Hämtaren 4. Klämman 5. Poseidons
tvåudd 6.
8. Skyddande
tråd 9. 5.
Öppningsbar
nål
Expressew
IIISidohämtaren
1. Snällare nål7.2.Skjutbar
Hake 3.nål
Hämtaren
4. Klämman
Poseidons tvåudd
6. Sidohämtaren 7. Skjutbar nål 8. Skydd
0 att skada tråden
+
Trä en +tråd genom+en sena utan
+
+ +
+
+ +
5
0
++
0
+
+
+
0 tillverka Billig att
0
0 0
- 0
1
0
- 0
0 senan utan
- problem+
+
Penetrera
0 0
+
+ 3
0
-+
+
+
0
+
0
Få komponenter
0
0 0
- 0
1
0
- 0
+
+
+
Tillförlitlighet
+
+ +
0
- +
3
0
++
+
+
+
+
+
Flexibel0 med olika trådar
+
+ 0
+ +
1
0
+0
+
+
0
0 använda 0
+
Enkel att
+
0 0
- +
3
0
0 +
0
-

3
1
Summa2 +
3
5
Summa0 0
-4
Totalt 2
4
-6
Totalt 8(inklusive värdering)
4
6
10
Rangordning
NEJ
NEJ
NEJ
Vidarutveckling

5
2
3
13
1
JA

4
1
3
9
2,5
JA

0
0
0
0
9

3 2
0 0
3 2
9 8
2,5 4
JANEJ

33
33
00
46
65
NEJ
NEJ

1
5
-4
-6
10
NEJ

2
5
4
2
-2
3
2 13
7
1
NEJ JA

3 4
4 1
-1 3
1 9
8 2,5
NEJ JA

3
0
3
9
2,5
JA

3
3
0
6
5
NEJ

Pughs matris infästning
Krav
Enkelt att sätta i nålen
Enkelt att ta ur nålen
Kostnad tillverkning av Suture Passer
Kostnad tillverkning av fäste på nål
Tillförlitlighet
Lätt att förstå
Ergonomisk användning
Summa +
Summa Totalt
Totalt (inklusive värdering)
Rangordning
Vidarutveckling
Referens
Värdering
Krav
Expressew III Klick form Kugg
3
Enkelt att
0 sätta i nålen+
+
3
Enkelt att
0 ta ur nålen +
+
1
Kostnad0tillverkning av0 Suture Passer
1
Kostnad0tillverkning av-fäste på nål5
Tillförlitlighet
0
0
0
3
Lätt att förstå
0
+
0
3
Ergonomisk
0 användning
+
+
Summa +0
4
3
Summa -0
1
2
Totalt 0
3
1
Totalt (inklusive
0
värdering)
11
7
Rangordning
8
1
4
Vidarutveckling
NEJ
JA
NEJ

Referens
Koncept
Expressew III Klick form Kugg
Klon
Luckan
Fästratten Räfflan
3
0
+
+
+
0
0
3
0
+
+
+
0
1
0
0
0
+
1
0
0
+
0
5
0
0
0
0
0
+
0
3
0
+
0
+
0
0
3
0
+
+
0
0
0
0
4
3
3
0
2
1
0
1
2
0
3
5
0
0
3
1
3
-3
-3
1
0
11
7
9
-5
-7
1
8
1
4
2,5
9
10
7
NEJ
JA
NEJ
JA
NEJ
NEJ
NEJ
Referens
Koncept
Koncept
Värdering
Luckan
Expressew
Fästratten IIIRäfflan
Klick form
Pinnen
Kugg Ringen
Klon Snigeln
Luckan KlickFästratten
rund
Räfflan
30
-0
0 +
- +
0 +
0 0
+ 0
3-0
0 +
- +
0 +
0 + 0
1-0
+ 0
0 0 0
0 0 +
1+0
0 0 0 0
+ 0 +
0
50
+0
0 0
0 0
+ 0
0 0
0 +
0
30
-0
0 +
- 0
0 +
0 0
+ 0
30
-0
0 +
- +
0 0
+ 0
0 0
0
20
1 4
0 3
1 3
2 0
3 2
1
3
50
0 1
4 2
0 0
0 3
0 5
0
-3
-30
1 3
-4 1
1 3
2 -3
3 -3
1
-5
-70
1 11
-12 7
5 9
4 -5
9 -7
1
9
108
7 1
11 4
5 2,5
6 9
2,5 10
7
NEJ
NEJ
NEJ
NEJ JA
NEJ NEJ NEJ JA
NEJ NEJ
JA NEJ
NEJ
Värdering

Klon
+
+
0
0
0
+
0
3
0
3
9
2,5
JA
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Pinnen
0
0
0
0
4
-4
-12
11
NEJ

Ringen
0
0
0
0
+
0
0
1
0
1
5
5
NEJ

Pinnen
0
0
0
0
4
-4
-12
11
NEJ

Ringen
0
0
0
0
+
0
0
1
0
1
5
5
NEJ

