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Examensarbetet har genomförts i samarbete med innovationsföretaget ProboNova Medical 

Innovations AB. ProboNova jobbar främst med konceptframtagning av medicintekniska 

produkter. ProboNova tar sedan en Provisional Patent Application1 på konceptet och 

licenserar ut det till ett större företag. Genom att licensera ut koncepten slipper de 

kostnaderna för kliniska tester bland annat. 

Examensarbetet grundades i att ProboNova ville ha hjälp med att ta fram ett koncept på en 

ny sårhake. Projektet har genomsyrats av designprocessen där förstudie och idégenerering 

har varit de två dominerande delarna. I slutet av projektet presenterades ett koncept som 

uppfyllde alla krav och detta koncept togs det senare en Provisional Patent Application på. 

Tanken är att examensarbetet ska ge läsaren en bättre förståelse för hur man kan jobba med 

designprocessen och lära sig fördelarna med att välja en Provisional Patent Application 

istället för en Nonprovisional ansökan2. 

 

Nyckelord: Förstudie, idégenerering, sårhake, Provisional Patent Application 

  

                                                      
1
 Se kapitel 4 

2
 En ”vanlig” patentansökan 
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The thesis was carried out in cooperation with the company ProboNova Medical Innovation 

AB. ProboNova works mainly with the concept development of medical devices. Then they 

take a Provisional Patent Application 3on the concept and licensing it out to a larger 

company. By licensing out the concepts they don’t have to take the costs of clinical trials for 

example.  

The thesis was founded in that ProboNova wanted help with developing a concept on a new 

surgical retractor. The project has been characterized by the design process in which the 

feasibility studies and brainstorming has been the main parts. At the end of the project a 

concept was presented. The final concept met all the requirements from ProboNova and 

from the functional analysis that was done in the feasibility studies. A Provisional Patent 

Application was taken later on the final concept.   

The idea is that the thesis should give the reader a better understanding of how to work with 

the design process, and learn the benefits of choosing a Provisional Patent Application 

instead of a Nonprovisional application4 

Keywords: feasibility study, brainstorming, surgical retractor, Provisional Patent Application 

 

  

                                                      
3
 See chapter 4 

4
 A ”regular” patent application 
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1.1 BAKGRUND 

Examensarbetet har gjorts hos innovationsföretaget ProboNova Medical Innovations AB.  

ProboNova anser att dagens sårhake är klumpig och tung. Sårhaken kräver sterilisering efter 

operation vilket medför stora kostnader. Sårhaken fångar inte upp all vävnad vid insnittet 

och är inte genomlysningsbar vid röntgen. På de grunderna valde ProboNova att ta fram ett 

nytt koncept på en sårhake. Detta koncept blev de inte 100 procent nöjda med och ville 

därför att någon annan skulle ta sig an problemet med nya ögon. Målet med 

examensarbetet är att ta fram ett alternativt koncept på dagens sårhake. Konceptet ska 

uppfylla de krav i kravspecifikationen som tas fram  under förstudien och de krav som 

ProboNova har på produkten. 

 

1.2 UPPDRAGSGIVARE 

ProboNova Medical Innovations AB utvecklar och kommersialiserar medicintekniska 

uppfinningar, idéer och produkter. Företaget ägs och drivs av entreprenören Emil Bergdahl 

och kirurgen/forskaren Tal Hörer. Verksamheten bedrivs i samarbete med ett brett nätverk 

av ingenjörer, industridesigners, branschfolk samt privata och statliga organisationer världen 

över.  

ProboNovas affärsidé är att förädla och paketera produktidéer till innovationer i form av 

direkta licensieringsmöjligheter för industriella köpare. Verksamheten omfattar således 

lokalisering och utvärdering av nya medicintekniska produktidéer, produktutveckling, 

patentering samt utlicensiering av patenterade produktkoncept.   

 

1.3 SYFTE 

”Att ta fram ett alternativt koncept på en sårhake som medför en mer kontrollerad 

inramning av behandlingsområdet.” 

 

1.4 PROBLEMFORMULERING 

 Hur ska sårhaken vara utformad för att skapa en mer kontrollerad inramning av 

behandlingsområdet? 

 Hur ska sårhaken vara utformad för att kunna justeras under operation? 

 Hur genomförs en Provisional Patent Application? 
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1.5 AVGRÄNSNINGAR 

Att göra en CAD-modell och prototyp var inget krav från företagets sida, därför ingår det inte 

i arbetet att göra en CAD-modell och en  prototyp. Finns tiden kommer en prototyp att 

göras.  

ProboNova tillverkar inga egna produkter, därför är materialval och kliniska tester något som 

inte innefattas i examensarbetet då detta görs av det licenstagande företaget.  

 

 

Vid arbete med examensarbetet har olika typer av metoder studerats och mixats ihop för att 

få en variant som fungerar för just detta arbete och som passar projektgruppens eget tycke 

vad gäller sätt att arbeta. 

2.1 SVID 

SVIDs(1) syn på designprocessen består av sju steg, utgångspunkt, användarstudier, koncept 

och visualisering, utvärdering och konceptval, justering och genomförande, produktion samt 

uppföljning och utvärdering. Nedan beskrivs dessa steg. 

UTGÅNGSPUNKT 

Här planeras arbetet utifrån ett ekonomiskt- och ett tidsperspektiv.  

ANVÄNDARSTUDIER 

I detta steg genomförs en behovs- och funktionsanalys. Dessa görs genom omvärldsstudier 

och träff med målgruppen. Detta för att se om behovet av produkten finns och vilka viktiga 

funktioner produkten bör ha. Funktionerna delas upp i huvudfunktion och delfunktioner 

samt klassificeras huruvida de är nödvändiga, önskvärda eller onödiga. 

KONCEPT OCH VISUALISERING 

I det här steget tas olika konceptförslag fram utifrån den insamlade informationen man fått 

vid användarstudierna. De framtagna koncepten viktas sedan mot varandra och jämförs 

noga. Det/de koncept som tycks vara det/de bästa tas vidare till nästa steg. 

JUSTERING OCH GENOMFÖRANDE 

Här tas det/de konceptförslag som vägde tyngst vidare och visas upp för målgruppen. 

Därefter viktas och utvärderas förslagen för att komma fram till den ultimata lösningen. I 

detta steg tas även ett produktionsunderlag fram. Detta för att man ska vara förberedd på 

produktionsprocessen. 

PRODUKTION 

Här produceras det slutgiltiga konceptet. 
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UPPFÖLJNING OCH UTVÄRDERING 

Här utvärderas produktionen för att kunna optimera den inför framtiden. Vid behov görs nya 

användarstudier och studier på nya produkter. 

 

2.2 DESIGNPROCESSEN ENLIGT KARL T. ULRICH & STEVEN D. EPPINGER 

I boken Product Design and Development, kapitel 2 Development Process and Organizations 

skriver författarna T. Ulrich och D. Eppinger(2) om designprocessen. Enligt T. Ulrich och D. 

Eppinger delas designprocessen upp sex olika steg, planering, konceptutveckling, systemnivå 

design, detaljdesign, test och förfining, produktion och uppstart. Denna metod används 

främst vid utveckling av en befintlig produkt. 

PLANERING 

Detta steg ses som steg noll. Steg noll innebär att grundsituationen övervägs. Eventuell ny 

teknik/nya lösningar på produkten ses över. 

 

KONCEPTUTVECKLING 

Här undersöks de nyframtagna koncepten och dess möjligheter. Därefter utvecklas nya 

designkoncept. I detta steg byggs och testas prototyper på produkten. 

 

SYSTEMNIVÅ DESIGN 

Systemnivå design är utvecklingsstadiet för produktens uppbyggnad och utseende. Här 

definieras bland annat delsystem, gränssnitt, industriell design och preliminär 

komponentteknik. 

 

DETALJDESIGN  

Här definieras detaljgeometrin. Material väljs, toleranser tilldelas och slutföring av industriell 

dokumentation och konstruktionskontroll görs. 

 

TEST OCH FÖRFINING 

Här testas prestanda, tillförlitlighet och hållbarhet på produkten. Eventuellt relevant tillstånd 

erhålles. Miljöpåverkan bedöms och eventuella förändringar i designen genomförs. 

 

PRODUKTION OCH UPPSTART  

Här utvärderas tidiga produktionsresultat. 

 

2.3 DESIGNPROCESSEN ENLIGT BO LÖFGREN 

I kapitel 7 i boken Design och produktutveckling skriven av Bo Löfgren(3) kan man läsa om 

designprocessen. Löfgren (3) anser att processen delas in i 8 steg; analys, kravspecifikation, 

funktionsanalys, miljöaspekter, idéval, idékoncept, värdering och urval samt huvudkoncept.  
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ANALYS 

I första steget analys är huvudsyftet enligt Löfgren(3) att ta reda på hur marknaden ser ut. I 

detta steg ska också konkurrenterna analyseras och utvärderas. Innan man går vidare till 

steg två ska man ha en klar bild på varför det man gör är bättre än konkurrenternas 

produkt/tjänst.  

KRAVSPECIFIKATION 

Steg två är kravspecifikation. I en kravspecifikation ingår delkrav som funktionskrav, 

hållfasthetskrav, materialkrav, kostnadskrav, miljökrav, produktionskrav och 

dokumentationskrav enligt Löfgren(3). Viktigt i steg två är att alla beslut baseras på fakta och 

att projektgruppen har god kontakt med brukarna. Utan brukarnas krav och önskemål är det 

enkelt att göra någonting som i slutändan inte uppskattas av denne.  

FUNKTIONSANALYS 

Steg tre är Funktionsanalys. Enligt Löfgren(3) är funktionsanalysen en del av 

kravspecifikationen. Syftet med en funktionsanalys är att se till att inga viktiga funktioner 

hos produkten glöms bort. Funktionerna ska sedan klassificeras för att skilja de viktiga från 

de mindre viktiga funktionerna. Funktionerna klassificeras med 1, 2 eller 3 där 1=önskemål, 

2=behov och 3= mycket viktiga krav. Löfgren anser att funktionsanalysen är projektets röda 

tråd och därför bör kompletteras under projektets gång.   

MILJÖASPEKTER 

Steg nummer fyra är miljöaspekter. I detta steg beskriver Löfgren(3) hur man bör ta hänsyn 

till miljöaspekterna i projektet och också hur detta ska göras. Löfgren(3) skriver att man kan 

använda sig av LCA (Life Cycle Assessment) och på så sätt identifiera problemområden och 

välja det som är minst miljöpåverkande.  

IDÉVAL 

Steg fem är Idéval. I detta steg ska idéer tas fram, detta kan bland annat göras genom att 

man använder olika kreativa problemlösnings metoder. En vanlig sådan är Brainstorming.  

IDÉKONCEPT 

Steg sex är Idékoncept. Idékonceptsteget är enligt Löfgren(3) när skisser på de 

produktkoncept som projektgruppen valt att gå vidare med görs. Alla olika typer av skisser 

kan göras, man ska komma ihåg att inte alla kan förstå alla skisser säger Löfgren(3).  

VÄRDERING OCH URVAL 

Steg sju är Värdering och urval. I detta steg ska beslut om vilket koncept som är det bästa 

konceptet. Jämför för koncepten med varandra, kan de kombineras? Finns det fler än en 

lösning?  

HUVUDKONCEPT 

Steg åtta är Huvudkoncept. Här tas skisser på det valda konceptet fram i någon form av CAD-

program därefter skickas det till ett produktionsföretag. 
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2.4 METODVAL 

Valet av metod har gjorts så att det passar projektets omfattning och hur projektdeltagarna 

själva trivs med att arbeta. De tidigare nämnda metoderna jämfördes noga för att komma 

fram till hur projektgruppens egna metod skulle se ut. Det tolkades att projektet skulle kräva 

en grundlig idégenerering och konceptframtagning så huvudfokuset lades där. Sen plockades 

delar från de olika metoderna för att skapa en passande process.  

Arbetsgången har främst bestått av fyra olika steg: förstudie, idégenerering och utvärdering, 

konceptval och Provisional Patent Application. I och med att arbetet är en 

produktutvecklingsprocess har den inspirerats av T.Ulriczh och D.Eppingers metod(2). Hela 

examensarbetet har genomsyrats av designprocessen och där har både SVIDs(1) och Bo 

Löfgrens(3) tolkning på denna legat till grund.  

 

FÖRSTUDIE 

Här ligger fokus på användarstudier, fältstudier, intervju med målgrupp, flödesanalys, 

kravspecifikation, funktionsanalys och nyhetsgranskning. 

 

IDÉGENERERING 

Moodboard och inspirationsboard görs för att deltagarna ska vara överens om känsla och 

intryck av den kommande produkten. Här görs flera omgångar av idégenerering med olika 

utgångspunkter varje gång för att inte låsa tanken vid vissa idéer.  

 

UTVÄRDERING OCH KONCEPTVAL 

Här kommer idéerna från idégenereringen bollas med kirurg för att se vad som är realistiska 

alternativ. Koncepten kommer sedan viktas mot funktionsanalysen för att hitta de starkaste 

kandidaterna, behövs det kommer dessa sedan poängsättas för att få fram den allra bästa 

lösningen.  

 

PROVISIONAL PATENT APPLICATION 

Detta består av arbete med att ta fram tillräckligt med information för att kunna göra en 

Provisional Patent Application som är en provisorisk patentansökan. Produkten kommer tas 

fram i CAD, om tid finns, för att få fram ritningar och skisser. Detta för att på allra bästa sätt 

kunna beskriva produkten. 
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I förstudien görs grovjobbet i designprocessen. Det är viktigt att förstudien görs ordentligt då 

den kommer ligga till grund för allt arbete som kommer efter. Har man gjort en för tunn 

förstudie är risken att resultatet blir därefter. 

Först ut är användarstudier. Dessa görs i form av fältstudier och intervjuer med målgruppen. 

Användarstudierna följds sedan upp av flödeschema, funktionsanalys och kravlista som 

sedan ligger till grund för idégenereringen. 

3.1 ANVÄNDARSTUDIER 

Målgruppen för examensarbetet är kirurger av olika slag. Av den anledningen ordnades ett 

flertal möten med Tal Hörer som arbetar som kärlkirurg vid Örebro Universitetssjukhus för 

ett flertal möten. Under möterna berättade Tal om hur operationsprocessen går till och hur 

dagens sårhakar används. Han berättade även om den problematik som finns med dagens 

sårhake. Dessa problem formulerades sedan i kravspecifikationen. Tal berättade vad som var 

viktigt att tänka på och gav även tips inför idégenereringen. 

I användarstudierna har klipp från Youtube(4-6) studerats för att få en bättre förståelse för 

hur sårhakarna används.  

3.2 FLÖDESANALYS 

En flödesanalys är ett strukturerat schema över processen där produkten används. Schemat 

består av ett antal aktiviteter. Processflödet analyseras och ett strukturerat schema över 

hela processen görs. Detta för att lättare få en överblick över var i processen problemen och 

styrkor finns. För att gå djupare in i processen kan de olika aktiviteterna kategoriseras med 

ikoner som står för olika egenskaper, till exempel ”Blå ikon – Tidskrävande” och ”Röd ikon – 

Skaderisk”.(7) Nedan ses flödesschemat för det här examensarbetet. 
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Sårhaken placeras i insnittet för att flytta på fett och vävnad för att få bättre insyn. Problem 

kan uppstå när inte all vävnad/fett trängs undan, detta problem beror på hur mycket 

underhudsfett patienten har på det stället man opererar på. Ett annat problem är om 

sårhaken, när den sitter i insnittet, vinklas fel eller flyttar på sig under operationen. Gör 

sårhaken det kan det bland annat leda till svårigheter för kirurgen, skada på vävnaden hos 

patienten och i värsta fall ett dödsfall. Om man, under operation, vill angiografiera5 

patienten så uppkommer med dagens sårhake problem eftersom det blir skuggor på 

röntgenplåtarna. Detta beror på att sårhaken är tillverkad i metall.  

 

3.3 FUNKTIONSANALYS OCH KRAVSPECIFIKATION 

En funktionsanalys delar upp produktens funktioner i huvudfunktioner (HF) och 

delfunktioner (DF). Funktionerna beskrivs med ett verb, exempelvis ”utesluta” och ett 

substantiv, ”vävnad”. Huvudfunktionen beskriver det produkten måste uppfylla, klarar inte 

de/det framtagna koncepten huvudfunktionen så faller de/det bort på en gång.  För att 

kunna uppfylla huvudfunktionen behövs delfunktioner, dessa kan vara nödvändiga (N), 

önskvärda (Ö) och onödiga (O) och med onödigt menas mindre önskvärt. En funktionsanalys 

bör vara så detaljerad som möjligt för att man ska kunna vikta sina olika koncept på 

produkten. 

                                                      
5
 kontraströntga 

Sårhakarna steriliseras och lagerförs 

Sårhakarna tas ur 

Sårhakarna regleras tillbaka 

Operationen utförs 

Justerar sårhaken 

Dissekerar vidare 

Justerar till önskad storlek 

Placerar sårhaken i insnittet 

Tar upp sårhaken 

Dissekerar i fettet 

Gör ett insnitt med kniv/diatermi/sax 
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Funktionsanalysens nödvändiga funktioner är också de krav som stått till grund för 

kravspecifikationen. De nödvändiga kraven har tillsammans med ProboNovas krav på 

konceptet bildat kravspecifikationen. Nedan har de viktigaste kraven radats upp. 

 Ska väga 1/10 jämfört med den befintliga sårhaken i metall 

 Ska vara genomlysningsbar och ej ge skugga i röntgen. 

 Ska fånga upp vävnad och ej släppa genom fett. 

 Ska vara återvinningsbar och vara ”single use”. 

 Ska vara enkelt ställbar för kirurgen. 

3.4 NYHETSGRANSKNING 

Vid en nyhetsgranskning granskas patentdatabaser och marknaden för produkten. 

Eventuella konkurrenter kartläggs och huruvida det finns patenterade liknande produkter. 

Vid projektstarten tillhandahölls en patentdatabassökning från uppdragsgivaren, ProboNova 

Medical Innovations AB, utfört av ett företag som är specificerat på nyhetsgranskning. Efter 

att projektgruppen påbörjat en nyhetsgranskning på Patent- och registreringsverkets 

hemsida(8), Google patents(9) och Alibaba.com(10) drogs slutsatsen att den 

nyhetsgranskning som tillhandahållits av uppdragsgivaren var mer eller mindre identisk med 

den sökning projektgruppen gjort. Den sökning som gjordes av projektgruppen slutfördes 

inte och dokumenterades därför inte digitalt. Med tanke på att den nyhetsgranskning som 

tillhandahållits utförts av ett företag specialiserade på just det och den anses vara utförligare 

än den sökning projektgruppen gjort. Därför togs beslutet, tillsammans med handledaren 

Sören Hilmerby, att använda uppdragsgivarens nyhetsgranskning som underlag för det 

fortsatta arbetet. Nyhetsgranskningen ligger med som bilaga 5 (patentdatabassökning) och 6 

(marknadsanalysen) i rapporten. Nyhetsgranskningen kommer användas när koncepten som 

kommer fram ska utvärderas och optimeras för att se till att inga patentintrång görs.  

Hålla uppe insnittet 
 

HF 

    Funktioner 
   Kunna justera en sida i taget 

 
Ö 

Kunna justera båda sidorna 
 

N 

Vara loopformad 
 

Ö 

Kunna justeras på höjden med tanke på hur mycket fett patienten har  O 

Kunna justeras stegvis 
 

Ö 

Äga mjuk justering 
 

Ö 
Tabell 1 – utdrag ur första delen av projektgruppens funktionsanalys, se hela bilaga 7 
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Här tas olika kreativa idégenereringsmetoder upp. Dessa följs av den egna idégenereringen 

och resultatet av denna. Även Moodboard och inspirationsboard finns representerat. 

4.1 METODER 

Vid idégenerering finns det många olika kreativa verktyg man kan använda. Här nedan följer 

några av dessa. 

4.1.1 BRAINSTORMING 

Brainstorming har blivit en välanvänd term för kreativt tänkande och betyder att man 

genererar idéer i grupp. Tanken är att alla tankar på vad som fungerar och inte ska stängas 

ute.  

Man samlas i en grupp av 4-8 personer och startar brainstormingen genom att formulera en 

grundfråga/grundproblem som man vill brainstorma kring. Deltagarna måste vara insatta 

och förstå frågan/problemet och spelreglerna. Det är viktigt att inga idéer kritiseras eller 

avbryts. Ingen idé är bättre än den andra i detta stadie utan syftet är att försöka få fram så 

många olika idéer som möjligt. Att undvika diskussion av idéer och frågor är också bra för att 

inte stoppa idéflödet. I slutet av processen samlas alla idéer och kombineras(11).  

4.1.2 BRAIN WRITING GAME 

Denna metod fungerar som ett tävlingsinriktat spel, vilket i vanliga fall brukar undvikas då 

det skapar konkurrens i kreativa övningar. Tanken är att få en rolig atmosfär och 

tävlingsledaren ser till att ingen blir en ”förlorare”. Metoden tar längre tid men kräver inga 

direkta förkunskaper(12). 

Spelet går till på följande sätt:  

1. Problemformulering visas upp för deltagarna. Spelreglerna förklaras, vinnaren av det 

kreativa spelet blir den som tänkt ut den mest otänkbara lösningen. 

2. Handledaren säljer till varje deltagare ett överenskommet antal tomma numrerade 

kort som ger exempelvis 10 poäng stycket. 

3. Pengar samlas in för att bilda priset till vinnaren. 

4. Varje deltagare skriver ett kvitto som visar serienumren på deras uppsättning av kort. 

5. Deltagarna kommer på otänkbara lösningar och skissar ner dessa, en lösning per kort. 

Korten sammanför sedan på en resultattavla. 

6. Alla deltagare får 15 minuter på sig att förstå sig på de olika lösningarna och lägga till, 

förslagsvis med Post-it lappar, hur idéerna kan bli ändrade till mer praktiska lösningar 

på problemet. Det vill göra lösningens chanser att vinna mindre. 

7. Varje deltagare har två röster som de ska lägga på vilken de anser vara den mest 

otänkbara lösningen. Idén som får flest röster/poäng vinner de insamlade pengarna. 
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8. Gruppen delas sedan upp i två undergruppen. Varje grupp får hälften av korten var. 

Grupperna får sedan exempelvis 15 minuter på sig att utveckla lösningarna, från de 

utdelade korten, till sex lösningar som är genomförbara. 

9. Undergrupperna ska sedan försöka sälja in sina idéer till dem andra. 

10. Den bästa lösningen arbetas fram av alla och klubbas därefter. 

 

4.1.3 BRAIN SKETCHING 

En variant på Brainsketching är att man samlar en grupp människor, förslagsvis fyra till åtta 

personer. Personerna sätter sig runt ett bord eller i en cirkel med stolar. Viktigt innan man 

börjar är att alla förstår vad problemet är och har koll på det. Därefter skissar personerna var 

och en ett antal, det kan vara en eller flera skisser på lösningar på problemet. Skisserna 

skickas sedan vidare till nästa person som fortsätter på samma skiss, kommenterar den 

befintliga eller använder den som inspiration till nya egna skisser. När skisserna skickats runt 

och gruppen känner sig nöjd eller behöver en paus samlas alla skisser in. Därefter förs en 

diskussion om vilka skisser som eventuellt ska tas vidare(13).  

4.2 MOODBOARD 

Moodboarden gjordes för att visa vilka känslor projektdeltagarna ville att produkten skulle 

förmedla. Nyckelord är: pålitlighet, säkerhet och renhet. 

 

Figur 1 - moodboard 

 

4.3 INSPIRATIONSBOARD 

Inspirationsboarden beskriver vad projektdeltagarna inspirerats av under examensarbetets 

gång. Nyckelord: sjukhusmiljöer, klinisk och enkel. 
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Figur 2 - inspirationsboard 

 

4.4 RESULTAT FRÅN IDÉGENERERINGEN 

Projektgruppen valde att använda sig av mindmaps och brainstorming vid idégenereringen. 

Utifrån Moodboard och inspirationsboard gjordes mindmaps över de funktioner som 

konceptet förväntades ha. Dessa färglades och grupperades utifrån ett antal huvudrubriker 

som sedan stod till grund för olika brainstormings tillfällen.  

 

Figur 3 - mindmap 
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Figur 4 - mindmap 

Därefter skissades olika förslag upp. Dessa diskuterades igenom och olika lösningar på 

samma koncept skissades sedan upp.  

 

Figur 5 - skisser 
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Figur 6 - skisser 

I slutet fanns det sju olika konceptförslag som togs vidare till viktningen. Dessa sju är nedan 

uppradade med en beskrivande text till. 

 

4.4.1 KONCEPT 1 

Det första konceptet är en utveckling på ProboNovas nuvarande lösning(bilaga 9). Några av 

de problemen som deras lösning har är att loopens sidor inte vill gå åt rätt håll, det vill säga 

de vill gärna gå åt samma håll och inte dela på sig. Ett annat problem är att sidorna inte 

stannar i rätt position. En förstärkning lades till i framkanten och en mer tydlig ”vinklare” vid 

mekanismen som ska vinkla loopens sidor åt rätt håll.  
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Figur 7 - koncept 1 

 

4.4.2 KONCEPT 2 

Till det här konceptet var inspirationen ett reflexband då det har flexibilitet och stabilitet 

som var två viktiga egenskaper. Tanken var att man med ett enkelt ”ihakningssystem” skulle 

kunna fästa kanterna i varandra för att få en mjuk övergång.  

 

Figur 8 - koncept 2 
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4.4.3 KONCEPT 3 

Inspirationen till denna lösning var den klassiska sårhaken som idag används vid operationer. 

Den klassiska sårhaken var en bra utgångspunkt eftersom tekniken med produkten redan är 

välkänd och det skulle gå snabbare förstå hur den fungerar. Den enkla funktionen för 

öppningen var något som uppskattades. 

 

Figur 9 - konept 3 
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4.4.4 KONCEPT 4 

Den här lösningen är inspirerad av tvingar som används när man exempelvis ska tvinga ihop 

två limmade träplankor. Tanken var att man med ett enkelt system med hakar skulle kunna 

justera storleken på öppningen. Snittets sidor öppnas med hjälp av hakens sidor som har 

taggar på utsidan för att få ett bättre grepp. 

 

Figur 10 - koncept 4 

4.4.5 KONCEPT 5 

Den här lösningen har formen av en cirkel med haspar som gör att man kan anpassa 

storleken. Först trycker man ihop cirkeln på längden för att instrumentet ska få plats i 

snittet. När instrumentet är i snittet tar man tag i handtagen och drar dem utåt för att öppna 

upp snittet till önskad storlek på öppningen. Kanterna är starkare för att kunna hålla uppe 

vävnadens krafter på instrumentet.  

 

Figur 11 - koncept 5 
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4.4.6 KONCEPT 6 

Inspirationen till den här lösningen är en blandning mellan en klassisk matt-/tapetkniv och 

ProboNovas lösning. Själva funktionen hos matt-/tapetkniven och loopen från den gamla 

lösningen har blandats och gett den här lösningen.  Den här lösningen valde vi att gå vidare 

med på grund av dess höga poäng i viktningen.  

 

Figur 12 - koncept 6’ 
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4.4.7 KONCEPT 7 

Den här lösningen är också den inspirerad från reflexbandet men med en annan mekanism 

än koncept två. Den här lösningen är mer realistisk än koncept nummer två och har en 

snurra där man justerar storleken på cirkeln. Sidorna omsluter varandra och justeras med en 

snurrknapp som skjuter ut/in material. Man ska kunna böja den för att passa in i snittet. Den 

här lösningen valde vi också att ta vidare på grund av dess höga poäng i viktningen.  

 

Figur 13 - koncept 7 

4.5 ANALYS AV NYHETSGRANSKNING 

Efter att de sju koncepten tagits fram jämfördes dessa noggrant med nyhetsgranskningen 

som tillhandahållits och ligger som bilaga 5 och 6. Projektgruppen ansåg att koncept 2 och 5 

eventuellt var lite liknande det koncept som hittas under bilaga 5 punkt två. Detta då 

mekanismerna liknar varandra, vidare bestämde projektgruppen att om något av dessa 

förslag skulle ”vinna” viktningen skulle själva mekanismen ses över och utvecklas ytterligare 

för att inte inkräkta på redan befintligt patent. Några andra eventuella inkräktningar redan 

tagna patent kunde inte hittas. Vidare jämfördes de framtagna koncepten med del två av 

nyhetsgranskningen, marknadsanalysen, som ligger som bilaga 6. I marknadsanalysen hittas 

en befintlig produkt som har namnet ”Soriano’s Surgical Retractor”. Denna anser 

projektgruppen är relativt lik koncept 3. Likheten ligger i själva öppning-och låsmekanismen 
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som liknar den som idag finns på de sårhakar som är vanligast (se ”Beckman retractor”, 

bilaga 6). Produkten ”Soriano’s Surgical Retractor” är patentbelagd och därför anser 

projektgruppen att om koncept 3 skulle ”vinna” viktningen kommer detta koncept ändå inte 

tas vidare. Detta då ”Soriano’s Surgical Retractor” är en mer utvecklad variant på samma typ 

av lösning som koncept 3 är.  

Koncept 1 är en utvecklad variant av uppdraggivarens, ProboNova, koncept (bilaga 9). Deras 

koncept är redan granskat med tanke på nyhetsgranskningen och därför anser 

projektgruppen att inte heller koncept 1 inkräktar på några patent eller befintliga produkter. 

Beträffande koncept 4 anser projektgruppen att det är unikt och därför inte inkräktar på 

några befintliga produkter eller patent. Koncept 6 har en välkänd mekanism, denna 

mekanism är väl använd i flera forum och har inget patent som skyddar den. Inte heller 

några av de befintliga produkter eller patent som finns beträffande sårhakar inkräktas av 

koncept 6.  

Koncept 7 inkräktar inte direkt på några befintliga produkter eller patent. Konceptet liknar 

dock de patenterade lösningarna under punkt 2 och 3 i bilaga 5. Likheten ligger i att loopen 

expanderar och minimeras kring sig själv, alltså att materialet i loopen löper längs med sig 

självt. Lösningen anses dock vara unik när det gäller själva snurrmekanismen då 

projektgruppen inte sett något i nyhetsgranskingen gällande en liknande variant.  

4.6 KONCEPTUTVÄRDERING 

De sju koncept som tagits fram under brainstormingen sattes in i funktionsanalysen/ 

kravlistan och viktades där mot varandra. Viktningen visade huruvida koncepten uppfyllde 

de ”nödvändiga”, ”önskvärda” och ”onödiga” kraven. De nödvändiga kraven är sådant 

produkten mer eller mindre måste uppfylla för att den ska fungera. Det finns även produkter 

som delvis har uppfyllt de nödvändiga kraven. De har då fått hälften av de poäng som ges för 

de nödvändiga kraven. Samma sak gäller de koncept som delvis uppfyllt de önskvärda 

kraven. De har fått hälften av de poäng som ges för de önskvärda kraven. De olika vikterna 

färgkodades och poängsattes. 

 

 

 

 

 

Resultatet av viktningen(bilaga 8) ses här nedanför, varje koncept har två rader. Den översta 

beskriver hur många av den ovanstående viktningsfärgen konceptet hade. Under visas hur 

 
FÖRTYDLIGANDE ANTAL POÄNG 

● NÖDVÄNDIGT 1 

● ÖNSKVÄRT ½ 

● ONÖDIGT ¼ 

● DELVIS NÖDVÄNDIGT ½ 

● DELVIS ÖNSKVÄRT ¼ 
Tabell 2 - poängtabell 
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många poäng konceptet fick för respektive viktningsfärg och dess antal. Längst ut till höger 

är konceptens totala poäng summerat.  

 

● ● ● ● ● TOTALT 
NR 1 22 13 4 2 2 

 POÄNG 22 6.5 1 1 0.5 31 
NR 2 23 14 4 0 0 

 POÄNG 23 7 1 0 0 31 
NR 3 23 15 2 0 0 

 POÄNG 23 7.5 0.5 0 0 31 
NR 4 21 12 4 1 0 

 POÄNG 21 6 1 0.5 0 28.5 
NR 5 25 16 2 0 1 

 POÄNG 25 8 0.5 0 0.25 33.75 
NR 6 25 16 4 0 0 

 POÄNG 25 8 1 0 0 34 
NR 7 24 18 4 0 0 

 POÄNG 24 9 1 0 0 34 
Tabell 3 - resultat poängsättning 

4.6.1 PROBLEM MED NR 1 

Den här fick samma poäng som de tre kommande lösningarna och den föll bort på grund av 

den onaturliga rörelsen. Det medför problem när man ska öppna den eftersom det inte finns 

något stöd för öppningsrörelsen utan kräver två händer eller i värsta fall två personer. 

 

4.6.2 PROBLEM MED NR 2 

Den här föll bort eftersom det är svårt att få till både mjuka och hårda delar i en kombination 

för att kunna ta upp alla krafter och samtidigt vara smidig. 

 

4.6.3 PROBLEM MED NR 3 

Den här lösningen föll bort på grund av att man inte kan ändra längden på loopen. 

 

4.6.4 PROBLEM MED NR 4 

Den här lösningen fick minst poäng i viktningen på grund av att den inte håller bort vävnad 

på ett bra sätt. Ett snitt behöver mer stöd runt hela sidorna för att kunna hållas uppe vilket 

märktes när denna lösning uppkom.  

4.6.5 PROBLEM MED NR 5 

Det här konceptet föll bort eftersom ingen lösning på hur det skulle kunna gå och göra den i 

verkligheten uppkom. 
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4.7 VAL AV KONCEPT 

Efter viktningen av alla sju koncept stod det klart att två av koncepten, koncept 6 och 

koncept 7, fått lika många poäng och därför jämfördes dessa två med varandra. Jämförelsen 

gjordes med hjälp av att de krav som ansågs vara viktigast valdes ut. Det koncept som 

uppfyllde det kravet som för tillfället utvärderades bäst tilldelades därefter poängen. De krav 

som var nödvändiga gav 1 poäng och de som var önskvärda gav 0.5 poäng. Detta gjorde att 

ett av koncepten blev en klar vinnare och då blev det koncept som togs vidare. 

    NR 6 NR 7 

Kunna  justera båda sidorna  N  1 

Vara loopformad  Ö 0.5  

Kunna  justeras stegvis  Ö 0.5  

Äga  mjuk justering  Ö  0.5 

Kunna justeras med en hand  Ö  0.5 

Kunna justeras med två händer  N 1  

Kunna  justeras efter insnittet  N 1  

Medge effektivisering av operationen Ö 0.5  

Vara enkel att använda/  lättförstålig  Ö 0.5  

Vara stabil  N 1  

TOTALT       5 2 
Tabell 4 - vikting 2 

 

4.8 TILLVERKNING AV PROTOTYP 

3D CAD-modeller togs fram för att få detaljerade bilder och delsskisser till patentansökan 

men också för att kunna ha underlag till en prototyp. 3D-skrivaren på Campus Alfred Nobel i 

Karlskoga användes, skrivaren är av modellen Eden 250 och är en mycket användarvänlig 

friformsframställnings skrivare. Skrivaren skapar snabbt, enkelt och kostnadseffektivt 

prototyper av mycket hög kvalitet. Materialet som användes till prototypen var av akrylplast 

vilket gjorde att prototypen tillslut blev otroligt spröd och oflexibel. En olycka skedde i 

antingen produktion eller transport vilket gjorde att en del på loopen förstördes. Detta 

gjorde så att produkten blev svår att testa, bilder på prototypen syns nedan. 
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Figur 14 - Prototyp 

Efter att prototypen kom så kunde det konstaterats att ett mer böjbart och en tunnare 

tjocklek på loopen skulle behövas för att kunna ge de effekter som eftersöktes. Dessa 

kriterier kommer att analyseras djupare under materialval. 

 

 

De krav som ställs på materialet är att det ska vara böjbart, stadigt, tåla relativt höga yttre 

tryck och röntgenstrålar. Val av material bör genomgå ett antal kliniska tester för att se om 

det klarar av de stadgar som finns inom medicin industrin. Detta kommer inte utföras i detta 

examensarbete då varken tid eller likvida medel finns. Inte heller kunskap för detta finns 

bland medlemmarna i projektgruppen.  

Då krav från uppdragsgivaren fanns på att man ska kunna använda sårhaken i röntgen och 

att den ska vara en så kallad ”single use” har fokus legat på att analysera olika typer av 

plaster. Nedan följer en beskrivning av de plaster som verkar uppfylla kraven och en analys 

av dessa. 

TERMOPLASTISKA ELASTER (TPE) 

Termoplastiska elaster är i allmänhet flexibla material som kan sträckas flera gånger och 

sedan återgå till sin ursprungliga längd(15). TPE beskriver de material med 

bearbetningsegenskaper som termoplaster och de fysiska egenskaper och prestanda som 

härdplast. 

  



29 

 

POLYAMID (PEEK) 

Polyamid är beständig mot oljor, fetter, bensin och organiska lösningsmedel, kan 

ångsteriliseras och har låg friktionskoefficient(16). 

POLYESTER (PET) 

PET är globalt känt som ett säkert, återvinningsbart förpackningsmaterial(17). Många tester 

har skapat ett bred vetenskaplig resultat om att PET är giftfri och är ett säkert material för 

förvaring av mat och dryck. PET är ett kostnadseffektivt och miljövänligt alternativ. 

POLYMITYLMETAKRYLAT (PLEXI) 

Styv plast med hög grad av transparens(18). Den är resistent mot oorganiska syror och 

alkalier men blir attackerad av ett brett område av organiska lösningsmedel. 

Akryl kan användas mellan flera olika temperaturer samt ger en effektiv barriär för 

betastrålning.  

TERMOPLASTISK POLYURETAN (TPU) 

Har god slitstyrka, är segt, har god elasticitet över ett brett temperaturområde(19). Detta 

material fyller glappet mellan gummimaterial och de mer traditionella termoplasterna. 

Mycket låg elektrisk ledningsförmåga, resistent mot olja, fett bensin och ozon men ej 

beständiga mot starka syror och baser. 

POLYETERSYLFON (PES) 

Polyetersulfon är konstruktionsplast som är värmebeständig, transparent och icke-

kristallin(20). PES är en hård plast som vid rumstemperatur har likande egenskaper som 

bland annat den vanliga tekniska plasten polykarbonat. PES största fördel jämfört med de 

tekniska plasterna är dess överlägset bättre egenskaper vid höga temperaturer. Vid långvarig 

användning av PES i upp till 200° C uppkommer inga dimensionsförändringar eller fysisk 

försämringar.  

POLYVINYLKLORID (PVC) 

PVC är en amorf volymplast med unika egenskaper. Dessa egenskaper gör att PVC kan 

användas för att tillverka mjuka-som såväl hårda produkter(21). Produkterna får lång 

livslängd och kan sedan i första hand materialåtervinnas.  

PVC har goda mekaniska egenskaper och används bland annat mycket inom byggsektorn och 

sjukvården. Detta då plasten varken är allergiframkallande eller giftig. PVC har ett brett 

spektrum, plasten kan användas för att tillverka såväl hårda som mjuka produkter, exempel 

på detta är rör och stomipåsar.  
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POLYETEN (PE) 

Polyeten är delkristallin termoplast(22). Det finns två typer av polyeten, Low Density Poly 

Ethene (LDPE) och High Density Poly Ethene (HDPE). HDPE blir styvt medan LDPE blir mjukt. 

Plasten har låg hållfasthet, låg hållbarhet mot värme och får försämrade mekaniska 

egenskaper när den utsätts för UV-ljus.  

POLYLAKTID (PLA) 

Polylaktid är en amorf plast som kan komposteras under vissa förhållanden(23). Plasten 

tillverkas av förnybara resurser som exempelvis majsstärkelse och rörsocker. PLA används 

bland annat i tepåsar och kosmetikflaskor.  

5.1 SAMMANSTÄLLNING I TABELLER 

Informationen nedan är hämtat från tidigare hänvisade källor och har kompletterats med 

information från Plastguiden(24) 

 

PLAST EGENSKAPER SYROR & ALKALIER ANVÄNDNINGSOMRÅ
DEN 

Polyamid (PEEK)  Slagseg, dimensionsstabilitet, 
mjukare, Segspröd, bra 
vibrationsdämpningar.  

Angrips av syror, beständig mot 
oljor, fetter, bensin och organiska 
lösningsmedel.  

Lager, kugghjul, linor 

Polyester Stabil, styv, nötningsbeständig. Beständig mot utspädda syror, 
rengöringsmedel och 
lösningsmedel 

Kugghjul, glidlister, 
glidlager, valsar. 

Polymetylmetakrylat 
(PMMA) 

Tål höga & låga temp, styv, 
transparens, effektiv barriär för 
betastrålning. 

resistent mot oorganiska syror och 
alkalier men blir attackerad av ett 
brett område av organiska 
lösningsmedel 

 

Termoplastisk 
polyuretan (TPU) 

Slitstarkt, god elasticitet över 
brett tempo-område, 

resistent mot olja, fett bensin och 
ozon men ej beständiga mot starka 
syror och baser 

 

Polyetersulfon (PES) Värmebeständig, transparent och 
icke-kristallin. Kan fås livsmedels 
och medicinskt godkänd. Kan 
steriliseras. 

Extremt bra hydrolysbeständighet.  

Polyvinylklorid (PVC) Styvt, lätt och brandsäkert. Kan 
återvinnas. Kan fås 
livsmedelsgodkänd. 

Utmärkt kemikaliebeständighet PVC-rör och 
vindkraftverk 

Polyeten (PE) Goda elektriska egenskaper. God 
slagsegheten. Materialet är 
köldtåligt och okänsligt för fukt. 
Polyeten kan användas i kontakt 
med livsmedel. 

Beständigt mot syror och frätande 
alkalielösning samt svaga 
lösningsmedel. 

skärbrädor, 
ishockeysargar, 
stallinredning 

Polylaktid (PLA) Tillverkas av förnybara resurser. 
Kan fås transparent. Formstabil 
under belastning. 

Dålig lösningsmedelsbeständighet Tepåsar, kläder, 
plastflaskor (ej 
kolsyra) 

Termoplastiska utmärkta böj- beständighet mot kemikalier Bilmatta, lego,  



31 

 

elaster (TPE) innovativ 
PVC med 
gummiegenskaper. 

&utmattningshållfasthet. Goda 
elektriska egenskaper, Bra riv-
&slitstyrka, Tål brett spann av 
temperaturer, Hög slagseghet, 
Låg vikt, Återvinningsbar, 
Utmärkt beständighet mot 
kemikalier 

Tabell 5 - sammanställning 

Nedan ses tabell som är sammanställd från material som finns att läsa i boken Plaster- 

materialval och materialdata skriven av Carl Klason(14).  

 

TYP AV PLAST FÖRDELAR BEGRÄNSNINGAR 
PEEK Mycket hög hållfasthet och 

styvhet över ett brett 
temperaturområde. 
(Brottspänning 260 MPa och E-
modul 23,5 GPa vid RT för 
kolfiverarmerad kvalitet) 
kombinerad med 
nötningsbeständighet. 
 
Hög temperaturresistens  
 
Låg Brännbarhet 
 
Låg utveckling av röd och inga 
giftiga gaser vid brand. 
 
Utmärkt kemikalieresistens och 
utmattningshållfasthet tack 
vare materialets kristallinitet; 
ringa risk för 
spänningsspricksbildning 
 
Goda elektriska 
isolationsegenskaper. 
 
Utomordentlig 
hydrolysbeständighet. 
 
Tål hög energetisk strålning. 

Hög formtemperatur (minst 
180 grader) och hög 
smälttemperatur (upp till 
410 grader) 
 
Hög formkrympning 1-2% 
ofylld. 
 
Absorberar fukt; ca 0,25 % 
vid 50% RH och RT (notera 
dock att plasten är 
hydrolysbeständig) 
 
Högt pris.  

TERMOPLASTISKA ELASTER 
(TPE) 

  

- STYRENBASERAD TPE God flexibilitet i kyla, 
begränsad kemikalieresistens 
och temperaturtålighet. Låg i 
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pris bland alla TPE. Står för 60% 
av den totala TPE-
användningen.  

- OLEFINBASERAD TPE- TPO God mekanisk hållfasthet, hög 
resistens mot ozon, och tål 
utomhusbruk. Goda elastiska 
egenskaper  

 

- URETANBASERADE TPE-TPU Bättre egenskaper än TPE, men 
dyrare.  
 
Hög resistens mot ozon, UV-
ljus, drivmedel, oljor och 
många kemikalier.   
 
Stora variationsmöjligheter, 
hög nötningsbeständighet och 
slagseghet, flexibla vid höga 
hårdheter. 

Vissa kvaliteter (estertyper) 
har begränsad 
hydrolysbeständighet 
 
Härdning och 
efterkonditionering vid 
förhöjd temperatur.  
 
Utveckling av rök och giftiga 
gaser vid brand.  

- ESTERBASERADE TPE Hög kemikalieresistens – tål 
bensin, olja aromatiska 
lösningsmedel, hydraulvätskor, 
men ej koncentrerade syror 
och baser eller klorerade 
kolväten.  
 
Hårdheten är relativt hög  

 

- AMIDBASERADE TPE Brett hårdhetsintervall 
 
Ozon-beständighet, god 
kemikalieresistens, låg nötning, 
låg friktion, och värmetålighet 
 
Flexibiliteten är opåverkad av 
temperaturen 

 

POLYETERSYLOFAN 

(PES) 
Extremt hög 
temperaturtålighet 
 
Hög krypresistens, speciellt för 
fiberarmerade kvaliteter.  
 
God resistens mot oorganiska 
kemikalier, oljor, fetter, 
alifatiska kolväten och bensin 
 
Slag seg ned till -175grader. 
 
Strålningsbeständig (röntgen-, 

Tål ej ketoner, estrar, 
klorerade kolväten och 
polära aromatiska 
lösningsmedel. 
 
Tål ej UV-ljus  
 
Mycket anvisningskänslig 
 
Hög formtemperatur 
erfordras, men för övrigt 
inga problem att formspruta 
 



33 

 

beta-, och gammastrålning) 
 
Transparent 

Mycket högt pris. 

POLYVINYLKLORID 

(PVC) 

Genom att blanda i 
mjukgöringsmedel kan man 
erhålla allt från en mjuk till en 
styv termoplast. 
 
Hög kemikalieresistens 
 
Styv PVC har god 
dimensionsstabilitet. 
 
Expanderar till cellstruktur  
 
Lågt pris. 

Relativt låg 
mjukningstemperatur 
 
Styv och spröd vid låg 
temperatur. 
 
Relativt hög densitet i 
förhållande till andra 
termoplastmaterial. 
 
Attackeras av ketoner. Vissa 
kvaliteter sväller eller 
angrips av klorerade eller 
aromatiska kolväten, estrar, 
vissa aromatiska estrar eller 
aminer eller nitroföreningar.  

Tabell 6 - sammanställning 2 

 

5.2 ANALYS AV MATERIAL 

Slagsegheten hos en plast är ofta avgörande för dess livslängd och funktion. Slagseghet är 

svårt att förutspå ur tabell. Detta då själva produktens utformning spelar in, skarpa hörn och 

sammanflytningslinjer ger låg slagseghet. I och med att sårhaken endast kommer användas 

en gång och sedan slängas och återvinas anser projektgruppen att slagsegheten inte är en 

väsentlig egenskap att titta på. 

E-modulen hos materialen har tagits upp under analysen. Ju styvare och hårdare ett material 

är, desto högre är E-modulen. Projektgruppen letar efter ett material som är elastiskt och E-

modulen är ett mått på ett materials styvhet. Ett stål har ofta hög elasticitetsmodul men är 

inte mer elastiskt än gummi som har en relativt kraftigt mindre E-modul. Därför anser 

projektgruppen att materialet som väljs bör ha en relativt låg E-modul och definitivt en lägre 

E-modul än det material som användes till prototypen, PMMA (Akrylplast). 

Projektgruppen vill att materialet ska ha god böjhållfasthet då detta är en av de viktigaste 

delarna hos sårhaken. Ju högre böjhållfastheten är, desto högre yttre tryck kommer 

sårhaken hålla för. Här anser projektgruppen att en jämförelse med prototypens material, 

PMMA, är onödig då prototypen knappt gick att böja överhuvudtaget. Projektgruppen har 

gjort en överslagsräkning och kommit fram till att materialet minst måste ha en 

böjhållfasthet på 10 MPa. Böjhållfastheten räknades ut genom att använda formeln:   
  

  
 

(25). Genom att skatta en överdriven kraft på 1000 N och räkna ut tvärsnittsarean kunde den 
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minst accepterade böjhållfasthet fastställas. När denna överslagsräkning gjorts kunde det 

konstateras att alla de senare valda materialen för analys klarar gränsen på 10 MPa. 

De material som valts ut av de som beskrivits under materialval har tagits fram genom att 

titta noggrant på kravlistan och se vilka krav som faktiskt ställs på produkten. De krav som 

ställs på materialet i sig är att det ska vara flexibelt nog att kunna böjas, vara 

genomlysningsbart, återvinningsbart, och lätt. Eftersom den nu använda sårhaken är 

tillverkad i metall så kommer alla varianter på den nya sårhaken med de valda materialen bli 

lättare.  

 

Ingående och exakta data för vad det framtagna sårhakskonceptet kan tåla gällande sträck- 

eller brottgräns är svårt att hitta, detta då plast inte har så exakta värden som stål. 

Projektgruppen anser därför att detta är nästa steg i processen och det innebär att köparen 

av idén testar de kommande prototyperna för att få fram bästa möjliga produkt. Av den 

anledningen kommer inga materialdata av detta slag jämföras utan det är själva materialens 

egenskaper, E-modulen och böjhållfastheten som kommer stå i fokus. 

 

Projektgruppen anser utifrån materialanalysen att de material som är aktuella är:  

PES: Materialet är resistent mot oorganiska kemikalier, oljor, fetter, alifatiska kolväten och 

bensin. Det är transparent och strålningsbeständig (röntgen-, beta-, och gammastrålning), 

vilket underlättar i röntgen. PES har en E-modul på 2,5 [GPa], böjhållfasthet på 120 [MPa] 

(26) 

PVC: Materialet är lätt att få i önskad hårdhet, är billigt och är kemikalieresistent. PVC har en 

E-modul på 1,0/3,5 [GPa](26). Tyvärr kunde här inga data på böjhållfastheten hittas. 

Styrenbaserad TPE: Materialet har god flexibilitet, kan töjas 2-5 gånger sin ursprungliga 

längd. TPE är billigt. Några värden på E-modul för TPE har tyvärr inte kunnat hittas, och inte 

heller en böjhållfasthet. 

PEEK: Materialet har en mycket hög hållfasthet och styvhet över ett brett 

temperaturområde. PEEK har en E-modul på 4,0 [GPa] och en böjhållfasthet på 120 

[MPa](26). 

I och med att fullständiga materialdata för vare sig PVC eller Styrenbaserad TPE kunde hittas 

uteslöts dessa därför i den vidare analysen. Vidare jämfördes PES och PEEK E-modulvärden 

med PMMA som användes till prototypen.  PMMA har en E-modul på 3,0 [GPa](26). Vad 

beträffande E-modulen anser projektgruppen att den ska vara under detta värde, PES E-

modul ligger på 2,5 [MPa] medan PEEK E-modul ligger på 4,0 [MPa](26). Här ses en väsentlig 

skillnad till PES fördel. Beträffande böjhållfastheten ligger både PES och PEEK på 120 
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[MPA](26). Vidare jämfördes materialen med kravlistan beträffande deras övriga 

egenskaper.  

Projektgruppen anser att PES är det bästa alternativet då det har de största fördelarna samt 

en betydligt mindre E-modul än PEEK. PES är resistent mot flertalet vätskor, står emot 

strålning från röntgen och kan fås till önskad böjbarhet. Projektgruppen kommer därför 

rekommendera PES till uppdragsgivaren.  
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Slutresultatet(figur 15) består av tre delar: ett hölje, en loop och en knapp(figur 16). 

Resultatet fungerar som en klassisk mattkniv och utseendet är inspirerat av dagens färger 

och former som används i medicinska miljöer.  

Höljet har greppanpassade sidor och kuggar för låsning och rörelse. I botten på höljet finns 

ett spår för loopen, längst fram sitter en pigg som fästs i insnittet för att ge bättre stadga och 

ovanpå piggen sitter en delningskloss som gör det lättare för loopens sidor att dela på sig. 

Loopen har två kuggar längst bak, dessa gör så att loopen kan tryckas framåt med en 

koncentrerad hastighet. Kugghjulen på loopen fästs i höljets kuggar. Loopen har två långa 

sidor som ligger i spåren på höljets botten. Sidorna kan skjutas ut och anpassas efter 

insnittets storlek.  

Knappen fungerar som en låsmekanism, när den dras tillbaka spärrar den loopens kuggar 

och det går inte att trycka loppen framåt. Trycker man fram knappen så kan rörelsen sättas 

igång igen. 

ANVÄNDNING 

1. Kirurgen tar upp sårhaken och placerar den över snittet. 

2. Pressa samman loopen och passa in i insnittet. 

3. Tryck ner piggen i den bakre delen av insnittet. 

4. Pressa den främre delen av loopen mot den främre delen av insnittet. 

5. Se till att den inte är låst. (Om den är låst, tryck fram låsknappen) 

6. Tryck på knappen för att expandera loop. 

7. När den främre delen av loopen tar i främre delen av insnittet kommer loopen börja 

expandera. 

8. När den önskade storleken på behandlingsområdet uppnåtts låses loopen genom att 

trycka/dra tillbaka låsknappen. 

 

Figur 15 - användning 
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Figur 16 -perspektiv vy 

 

Figur 17 - sprängskiss 
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Nedan kan information om Provisional Patent Application läsas. 

7.1 VAD ÄR PROVISIONAL PATENT APPLICATION? 

En Provisional Patent Application är en provisorisk patentansökan. Denna är kan ses som ett 

steg  i patentsökningsprocessen. Den provisoriska patentansökan görs i USA, möjligheten har 

funnits sedan 1995 och det är United States Patent and Trademark Office’(27-29) som står 

bakom. 

En provisorisk ansökan lämnas in och varar därmed 12 månader från det datum ansökningen 

har lämnats in. Perioden kan inte förlängas och när 12 månader har gått så måste den 

sökande lämna in en riktig patentansökan. Patentet är då skyddat från det datumet när den 

provisoriska ansökan lämnades in.  

Den provisoriska ansökan är bara giltig i USA. Under de 12 månaderna har man möjlighet att 

lämna in en PCT6-ansökan och måste då också lämna in den riktiga patentansökan.(30) En 

PCT-ansökan granskas i max 18 månader och innebär att man ”får” ytterligare 18 månader 

på sig att utvärdera sin idé/produkt. Blir den beviljad betyder det att man kan få patent i de 

över 140 länder som är medlemmar i PCT.  

Man har sedan 30 månader på sig att söka patent i de länder eller regioner inom PCT där 

man vill ha patent. Dessa patent får sedan samma ansökningsdatum som den provisoriska 

ansökan som man då först gjorde. På så sätt sparar man både tid och skjuter stora kostnader 

framför sig ett tag. 

7.2 VARFÖR GÖR MAN EN PROVISIONAL PATENT APPLICATION? 

Att göra en Provisional Patent Application har många fördelar. Många uppfinnare har bra 

idéer och produkter som de tar patent på. Bristen uppstår när de inte vet hur de ska 

marknadsföra din idé/produkt. Då sitter de där med en produkt som är jättebra och ett 

patent som kostar massor med pengar men de säljer ingenting. En provisorisk ansökan 

kostar omkring 700 svenska kronor. Den är inte bara billigare utan ger också uppfinnaren 

möjligheten att utveckla och förädla sin idé/produkt under 12 månaders tid. Uppfinnaren 

kan under dessa 12 månader lämna in flera Provisionals som sedan kan slås ihop till en 

patent ansökan. Den friheten har man inte om man ansöker om patent på en gång, då är det 

produkten man lämnat in som gäller. En annan fördel med att man har 12 månader innan 

patentansökan ska in är att man kan undersöka marknaden ytterligare se om behovet att 

just den här idén/produkten finns.  

                                                      
6
 Patent Cooperation Treaty 
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7.3 HUR GÖR MAN? 

Projektgruppen har använt sig av en programvara som heter Patent Wizard. Denna har varit 

ett jättebra hjälpmedel. I programmet finns ett antal flikar som ska fyllas i. Flikarna har var 

och en ett exempel och en förklaring till sig för att man lätt ska kunna förstå vad som ska 

skrivas på respektive rad. Viktigt att tänka på är att göra mycket bilder på sitt 

koncept/produkt. Gärna med siffror som man kan referera till i texten.   
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Det har varit en intressant process att få vara en del av och det har varit intressant att lära 

sig om ett helt nytt område. Vi har fått chansen att träffa så många nya människor som vi 

har kunnat lära oss mycket av.  

 

Något som vi har haft svårigheter med var att testa produkten eftersom det kräver ett så 

elastiskt material och det fanns inte så många liknande material att testa med. Prototypen 

som vi gjorde var för stel och gick även sönder i produktion/leverans. 

 

Det har varit svårt att tänka sig in i operationssituationer för att försöka komma underfund 

med vilka koncept som kan fungera. Där har kirurgen varit till stor hjälp som ställt upp med 

kontinuerlig mailkontakt.  

 

Patentdelen tog längre tid än planerat eftersom vi inte från början förstod hur mycket bilder 

som krävdes för att det skulle vara utförligt nog. Det krävde en hel del feedback från Emil på 

Probonova innan han tyckte att vi hade nog med bilder och beskrivningar för att ha en 

fullständig ansökan. Hade vi vetat om mängden bilder och beskrivningar från början så hade 

vi planerat in mer tid på den delen.  

 

Vi har tagit fram ett konceptförslag som lätt kan utvecklas i framtiden. Bland annat ska 

sårhaken kunna tillverkas i olika storlekar för att passa olika storlekar på insnitt/loop och att 

loopen kan användas som en engångsartikel men ha en stationär hållare. Andra 

utvecklingsmöjligheter är att anpassa greppet efter storlek på händer, ändra mönstret på 

utsidan av loopen för att få ett annat fäste i vävnaden, ändra material och göra olika 

förstärkningar för att få olika egenskaper. Slutsatsen är att det finns stora och goda 

utvecklingsmöjligheter. Konceptet har patenterats under exjobbets gång och det är nu upp 

till företaget vad som händer med konceptets framtid.  
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1. GANNTT-SCHEMA 

 

Figur 18 - GANNTT-SCHEMA 
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2. PLANERING 

 

VECKA 14 

Skriva exjobbsspecifikation 

Första handledarmötet, prata igenom rapportupplägget 

Skypemöte med företagshandledaren, Emil Bergdahl ProboNova Medical Innovations AB 

 

VECKA 15 

Förstudie 

Intervju med Tal Hörer, kärlkirurg vid Örebro Universitets sjukhus 

Användarstudier 

Uppdragsgivare 

Flödesanalys 

Syfte 

Problemformulering 

Leta litteratur 

Funktionsanalys 

Metoder 

Gå på föreläsning om hur man tjänar pengar på sin idé genom licensiering på ALMI 

Nyhetsgranskning 

 

VECKA 16 

Förstudien ska vara klar 

Idégenerering 

Fältstudie 

Konceptskisser 

Möte med designhandledaren Kersti Liss 

 

VECKA 17 

Idégenereringen ska vara klar 

Konceptutvärdering 

Handledarmöte med Sören Hilmerby 
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VECKA 18 

 

Konceptutvärdering ska vara klar 

Konceptoptimering 

Träffa designhandledaren Kersti Liss 

Förbered halvtidspresentationen 

 

VECKA 19 

Konceptoptimeringen ska vara klar 

Halvtidsrapportering 

Handledarmöte med Sören Hilmerby 

CAD-modellering 

Möte med Tal Hörer, gå igenom konceptet 

 

VECKA 20 

Rapportskrivning 

CAD-modellering 

Skypemöte med ProboNova 

Konceptbilder 

 

VECKA 21 

Rapportskrivning 

Förbered CAD-modell för 3D utskrift 

Gör ”provisional patent application” ansökan 

 

VECKA 22 

Utkast på rapporten ska in 

Studiebesök på Prodelox i Linköping 

Fortsätt på slutrapporten 

Förbered slutpresentation 

VECKA 23 

Slutpresentation 
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3. MÖTEN MED TAL HÖRER, KÄRLKIRURG 

 

MÖTE 1 

Under första mötet berättade Tal Hörer om hur processen där sårhaken används går till. Han 

gav tips på vad som är bra att tänka på angående sårhaken och på videoklipp som kunde 

vara till hjälp under arbetes gång.  

 

MÖTE 2 

Vid det andra mötet visades sju olika koncept och fick respons på dem. Vi kom fram till att 

förslag 6 var förslaget att gå vidare med.  Vi ställde ytterligare frågor om processen som inte 

togs upp under det sista mötet. 

Under projektets gång har det pågått mailkontakt där vi fått svår på mer akuta problem och 

frågor som uppkommit.  
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4. HANDLEDNING MED KERSTI LISS NADJALIN, PRODUKTDESIGNER  

 

HANDLEDNING 1 

De första fyra koncepten visades upp och fick respons. Kersti tyckte då att projektgruppen 

hade begränsat sig i idégenerering. Hon kom med feedback på hur idégenereringen kunde 

gå till så att inga begränsningar sattes. Bland annat gav hon förslag på att dela upp 

aktiviteterna i funktionsanalysen och gruppera dem och idégenerera utifrån en grupp i taget. 

Något som projektgruppen sedan drog nytta av.  

 

HANDLEDNING 2 

Kersti kom denna gång med feedback gällande funktionsanalysen. Hon tyckte att 

funktionsanalysen skulle drygas ut för att göra det lättare i det fortsatta arbetet.  Detta ledde 

till att projektgruppen gick tillbaka och utvecklade funktionsanalysen genom att bena ut 

problemen. Detta ledde till att koncepten sedan lättare kunde viktas. 
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5. PATENTDATABASSÖKNING  

Här nedan kan patentdatabas sökningen som Patentest.com gjort på uppdrag av ProboNova 
Medcial Innovations AB läsas. Den text som är gulmarkerad är det som kan vara aktuellt att 
tänka på vad gällande det nya konceptet. 
 
Powered by PatentQuoter. Another great tool from Patentest.com 

 
Retractor 
Search Type: Application Patentability    Status: Not Found 
Reference Id: PT20120627092539   Issue Date: June 27 2012 
Your Reference Id: Probonova   Due Date: July 6 2012 
Inventor Name: Björn Lundblad 
 
The problem the invention intends to solve: 
Bättre och billigare sårhake. 
Description of the Invention: 
se bilaga. 
Existing Prior Art: 
se bilaga. 
Summary: 
The report lists 8 publications disclosing retractors which are disposable, x-ray translucent, 
or both. None is identical in shape to the invention as described in the search assignment. 
 
The report covers: 
1. Patent databases of over 80 countries 
2. General search on the web 
3. Various scientific and technological databases 
The report lists the references by their order of relevance. The most relevant articles appear 
first. As you browse the report the relevance of the articles diminishes. 
To view the original patent documents of each patent listed in this report, please click the 
"Download Patent" link.  
To view the INPADOC patent family report, please click the "Family & Legal Status" link. 
 
Table of Citations 

1. US2011060194: RETRACTOR 
2. US3807393: SURGICAL RETRACTOR 
3. US3766910: DISPOSABLE DELICATE TISSUE RETRACTOR 
4. US3863639: DISPOSABLE VISCERAL RETAINER 
5. WEB: Title:TLC® Self-Retaining Retractor System 
6. US2011046450: Visiblade - a transparent disposable surgical retractor based 
on fis ("form in situ") technology 
7. US7232411: Radiolucent retractor and related components 
8. US3729006: DISPOSABLE SURGICAL RETRACTORS 
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Powered by PatentQuoter. Another great tool from Patentest.com 
1 . RETRACTOR 
 

 
Download Patent Family & Legal Status 
Patent Number: US2011060194 
Publication Date:  2011 - 03 - 10 
Application Date:  2010 - 09 - 07 
Inventor:   RISTO OLOF [SE] LIND STEFAN [SE] 
 
Abstract: 
A retractor for placement in a wound to hold the wound open during a surgical procedure 
comprising a closed loop formed of a plastic material permeable to X-ray radiation, said 
closed loop having two opposite members that can be brought together from a starting 
position to enable insertion of wound edge gripping elements of the retractor into the 
wound and thereafter through resilience return towards the starting position and brought in 
contact with the edges of the wound and hold the wound edges apart and in a self-holding 
way retain the retractor in the wound. 
 
From the Description: 
[0053]Since the retractors may be constructed of plastic in a single press operation as one 
unit or body, efficient production and destruction is possible. As such, a retractor in 
accordance with the present disclosure may be disposable or single use, which results in 
considerable savings in logistic work compared to prior art retractors that have to be 
sterilized prior to each use. 
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Powered by PatentQuoter. Another great tool from Patentest.com 
2 . SURGICAL RETRACTOR 

 
Download Patent Family & Legal Status 
Patent Number: US3807393 
Publication Date: 1974 - 04 - 30 
Application Date: 1972 - 03 - 01 
Inventor:  MC DONALD B 
Applicant:  MC DONALD B 
 
Abstract: 
This surgical retractor has a pair of opposed slat-like sides interconnected at their respective 
ends with divergence at both ends so that the slats are elastically bowed in arcuate paths 
with the concave sides of the slats facing each other. Each of the slats has cooperating 
ratchet and pawl arrangements to permit substantially free lengthwise extension and 
restricted lengthwise retraction. In one embodiment, the slats are pivotally interconnected 
at their ends with a ratchet arrangement that permits increase in divergence of the slats and 
restricts decrease in divergence. In another embodiment, the slats are elastically 
interconnected at their ends. Extension pieces may be used for varying the size of retractor. 
An illuminator may be mounted on the retractor as a transparent flexible sterilizable sleeve 
for surrounding a flexible fiber optic bundle thereby providing illumination from a remote 
light source. Preferably, the retractor is formed of plastic for disposal after use. 
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Powered by PatentQuoter. Another great tool from Patentest.com 
3 . DISPOSABLE DELICATE TISSUE RETRACTOR 

 
Download Patent Family & Legal Status 
Patent Number:  US3766910 
Publication   Date: 1973 - 10 - 23 
Application   Date: 1970 - 10 - 09 
Inventor:   LAKE P 
Applicant:   LAKE P 
 
Abstract: 
A disposable self-retaining brain and delicate tissue retractor with interchangeable 
disposable blades. The retractor and blades are designed to be molded from a lightweight 
material such as a plastic. The blades may be made of various shapes and sizes and, in most 
instances, are designed to be coated with a strip of gauze like material to protect and 
prevent injury to the brain or other soft tissue. 
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Powered by PatentQuoter. Another great tool from Patentest.com 
4 . DISPOSABLE VISCERAL RETAINER 

 
Download Patent Family & Legal Status 
Patent Number: US3863639 
Publication Date: 1975 - 02 - 04 
Application Date: 1974 - 04 - 04 
Inventor:  KLEAVELAND RICHARD N 
Applicant:  KLEAVELAND RICHARD N 
 
Abstract: 
A collapsible disposable retainer device for insertion beneath an abdominal incision for 
temporarily retaining viscera inside the abdominal cavity of a patient during closure of an 
abdominal incision following surgery. The retractor is in the form of a flat oval-shaped piece 
of transparent flexible plastic or rubber material which has a peripheral tubular bladder 
inflatable with air or other gas from an inflation device to impart rigidity to the structure 
during use. Following use the bladder is emptied of gas and the retractor collapsed, 
ermitting its ready withdrawal from a small opening left in the abdominal incision. 
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Powered by PatentQuoter. Another great tool from Patentest.com 
5 . Title:TLC® Self-Retaining Retractor System 

 
 
http://www.appliedmedical.net/amttlcret.htm 
 
The TLC® Self-Retaining Retractor System* has been designed so the surgeon can gently 
retract and secure the delicate soft tissue away from the operative surface. It allows the 
surgeon to perform the procedure without staysutures or assistance. This controlled 
versatility will give the surgical assistant the freedom to do other tasks, which will broaden 
the range of procedures the surgeon can perform single-handedly. 
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Powered by PatentQuoter. Another great tool from Patentest.com 

6 . Visiblade - a transparent disposable surgical retractor based on fis ("form in situ") 
technology 

 
 
Download Patent Family & Legal Status 
Patent Number:  US2011046450 
Publication Date:  2011 - 02 - 24 
Application Date:  2009 - 08 - 24 
Inventor:   BLAINE THEODORE A [US] 
 
Abstract: 
The subject instruments are surgical retractors known as the Visiblade(TM) that can be 
anatomically "customized" for each surgical procedure. The retractors are single blade 
instruments which are comprised of plastic composite and semi-liquid (pliable) acrylic resin 
materials that can be formed in-situ to a desired configuration. Once configured, the 
retractor blade is exposed to a light source where the acrylic resin attains a rigid state. The 
retractors are single use (sterile), translucent, radiolucent and non-abrasive. They improve 
visualization, reduce risk of infection and minimize the need for multiple pre-formed 
retractor instruments during surgical procedures. The retractors are intended to be disposed 
after use and are made of materials that can be recycled. 
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Powered by PatentQuoter. Another great tool from Patentest.com 

7 . Radiolucent retractor and related components 
 

 
 
Download Patent Family & Legal Status 
Patent Number: US7232411 
Publication Date:  2007 - 06 - 19 
Application Date:  2004 - 11 - 22 
Inventor:  DINKLER II CHARLES E [US] EASTON KEVIN R [US] MOWLAI-

ASHTIANI ALI [US] 
Applicant:   INTEGRA LIFESCIENCES CORP [US] 
 
Abstract: 
A radiolucent halo-type retractor ( 20 ) having a radiolucent curvilinear fixed member ( 32 ) 
connected to a radiolucent curvilinear movable member ( 34 ). Each of the fixed and ovable 
members has a radiolucent male coupling ( 44, 46 ) projecting outward from a convex urface 
( 40, 42 ) to receive a female coupling of a retractor arm. The ends ( 60, 68 ) of the movable 
member are separated by a distance less than a distance separating the ends ( 56, 64 ) of the 
fixed member. Radiolucent starburst connectors ( 58, 62 ) are disposed on first ends of the 
fixed and movable members to secure the fixed and movable members at a desired angular 
orientation. Radiolucent starburst connectors ( 66, 70 ) are also disposed on second ends of 
the fixed and movable members to secure the fixed and movable members at a desired 
angular orientation. A pin ( 72 ) rotatably connects the first ends. A locking shaft ( 76 ) 
rotatably connects the second ends and is operable to lock the fixed and movable members 
in a desired orientation. 
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Powered by PatentQuoter. Another great tool from Patentest.com 

8 . DISPOSABLE SURGICAL RETRACTORS 
 

 
 
Download Patent Family & Legal Status 
Patent Number: US3729006 
Publication Date: 1973 - 04 - 24 
Application Date: 1971 - 05 - 27 
Inventor:   WILDER J KANBAR M 
Applicant:   KANBAR M WILDER J 
 
Abstract: 
A hand-held surgical retractor fabricated of resilient plastic material, the retractor being 
light-weight, glare-free and functionally superior to existing metallic instruments. The 
retractor includes a non-skid blade whose inner surface is slightly concave, the blade having 
an array of circular apertures therein whereby when the blade is pressed against tissue, the 
tissue bellies into the blade to provide a contact there between which resists displacement 
even when low pulling forces are exerted on the retractor. 
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6. MARKNADSANALYS 

Här nedan följer en marknadsanalys över produkter som idag finns på marknaden. 

 

DOXPAL RETRACTOR  

http://doxpal.com/  
Invented and designed by experienced surgeons, Doxpal delivers the complete system of self-
retaining surgical retractors for successful surgery.  
- Easy to handle  
- Cost effective  
- Suitable for a wide range of procedures  
- Functional and effective for larger surgery when used in pairs and in combination with other sizes  
- Radiolucent  
- Functional without any support  
- Can be easily repositioned - the prongs have been adapted to provide an optimum grip against the 
tissue  
 
SINGLE RETRACTOR  

 
“The original” gives optimal surgical access in minor operations in all surgical fields. Doxpal single is 
slightly sharper than the others, as its area of application is shallower and this also helps to avoid 
slipping and displacement.  
Length: 110mm  
Depth: 14mm  
Price: SEK 65  
 
DOUBLE RETRACTOR  

 
A little stiffer and deeper. Suitable for midsize operations in orthopaedic surgery, general - and 
vascular surgery. i.e. wrist and ankle fractures and hernias.  
Length: 125mm  
Depth: 18mm  
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TRIPLE RETRACTOR 

 
Stiff and deep. Suitable for abdominal surgery, shoulder and lower limb surgery.  
Length: 160mm  
Depth: 35mm  
 
 
HIP/SPINE RETRACTOR  

 
Length: 160mm  
Depth: 35mm  

Price: SEK 200 Projekt: Retractor  
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OTHER SELF RETAINING RETRACTORS  
 
ALM RETRACTOR  

 
2 3/4" (7 cm), spread 2 1/4" (5.7 cm), prongs 1/8" (.32 cm) deep SURGICAL GRADE, Lifetime 
Guaranteed German Stainless Steel Surgical Instruments  
Surgical ALM Retractor SPRO-138, Regular price: $114.10,  
Sale price: $69.95  
 
GELPI RETRACTOR  

 
The stainless steel construction and OR quality make the Sklar Gelpi Retractor ideal for hospitals, 
surgery centers and specialty clinics. The Gelpi Retractor will last and remain dependable for medical 
personnel, thanks to the durable surgical steel construction. Retail: $268.45 - $245.16  
 
WEITLANER RETRACTOR  

 
9 1/2" (24.1 cm), 3 x 4 teeth, blunt SURGICAL GRADE, Lifetime Guaranteed German Stainless Steel 
Surgical Instruments.  
Surgical WEITLANER Retractors SPRO-105. Regular price: $235.70, Sale price: $149.95  
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BECKMAN-EATON RETRACTOR  

 
12 1/2" (32.0cm) Hinged Arms, 7 x 7 Prongs, Sharp.  
List price : $410.00  
 
ADSON RETRACTOR  

  
BECKMANN-ADSON Retractor, 4x4 Prongs, 25mm, Sharp, 31cm  
Hinged arms, Stainless Steel. List Price $421.40, Web Price $386.85 
 
BALFOUR RETRACTOR 

 
Balfour Retractor Center Blade, SR-04-004, Length: 6cm (2.5"). Price: $155.00  
Balfour Retractor, SR-06-100, with Open Ended Blades, 10cm (4") Deep; Spread: 25cm (10"). Price: 
$595.00  
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FINOCHIETTO RETRACTOR- RIB SPREADER  

 
1 3/4" [45mm] x 1 5/8" [40mm] with 5 3/4" [148mm] opening.  
Price $507.90  
 
KIRSHNER RETRACTOR  

 
Size 40mm x 55mm (1.75" x 1.25"). Price: $135.00  
Size 25cm x 25cm (10" x 10"). Price: $395.00 
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Cold Light Retractor  
During most open surgery procedures retractors will be used to hold open the affected area of the 
body while the operation is undertaken. In some circumstances - particularly where a deep incision is 
required - the ambient light sources in the room do not allow optimum viewing of the surgical zone.  
 
To solve this problem, Fearsomengine were asked to design a retractor and light source in one 
integrated, battery powered unit. The idea is to illuminate the surgical zone from a local level, in a way 
that will not be affected by the shadows of the on-looking medical staff or other objects and parts of 
the body that might block out light.  
 
In undertaking the mechanical and industrial design of the retractor, we continually consulted NHS 
personnel, drawing on their knowledge to understand the context of the product’s use and integrating 
their desired features into it’s design. We also worked with local electronics companies to source new 
and innovative LED technologies and determine how best to utilize them in the product.  
 
The resultant Cold Light Retractor is a simple, low cost product. Its ‘blades’ are the star attraction, as 
they effectively become glowing panels of light for the duration of a surgical procedure and are 
therefore less likely than a single point source of light to be masked by the surgeon’s hands or tools.  

 
http://www.fearsomengine.com/project-detail/cold-light-retractors/  
 

 
 

  

http://www.fearsomengine.com/project-detail/cold-light-retractors/
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EYEGENIE® - Eyelid retractor with disposable tips  
 
THE NEW, UNPARALLELED VIEW    

 
• Finger free eye access  
• Clean, disposable tips  
• Safe and hygenic  
• Simple to use  

 
 
LID-UP - Disposable eyelid retractor  

 
 
LID-up is the first only single use plastic surgical eyelid retractor on the market. Suitable for all kind of 
eye surgery as cataract, glaucoma, retinal deseases , refractive surgery, vitreous injection, and other 
interventions. Due to its sterile blister presentation LID-up is a must in each ophthalmologist’s cabinet 
as support in corneal foreign body emergency eye water washing, and so on. The fingerblocking 
system (patent pending) avoids any palpebral closure during topic phaco, for example.  

 
 
Soriano’s Surgical Retractor  

  
Dr. Ángel Raúl Soriano Sánchez, a physician from Mexico, has recently patented a new surgical 
retractor that he hopes will help surgeons in a variety of procedures.  
Some of the claims:  
A new surgical retractor that is useful in three different kinds of surgeries, will be used in 171 countries 
and it was developed by Angel Raul Soriano Sanchez (Mexican Ob/Gyn from the National Institute for 
Social Security – IMSS), was international patented.  
This new surgical retractor for abdominal or vaginal surgery and can be used in gynecologic, obstetric 
and vaginal surgeries.  
“This surgical retractor replaces the others, because its use reduces a half of time in a procedure; 
reduces the bleeding and hospital stay”, said its inventor.  
This retractor allows better visibility and a greater space to work.   
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7. FUNKTIONSANALYS 

1. Hålla uppe insnittet 
 

HF 

    Funktioner 
   Kunna justera en sida i taget 

 
Ö 

Kunna justera båda sidorna 
 

N 
Vara loopformad 

 
Ö 

Kunna justeras på höjden 
med tanke på hur mycket fett patienten 
har  O 

Kunna justeras stegvis 
 

Ö 
Äga mjuk justering 

 
Ö 

Kunna justeras med en hand 
 

Ö 
Kunna  justeras med två händer 

 
N 

Kunna justeras efter insnittet 
 

N 
Medge ändring av storlek under operation O 
Medge ändring av form under operation Ö 
Medge effektivisering av operation 

 
Ö 

Vara en engångsartikel 
 

N 
Kräva finmotorik 

 
O 

Kräva grovmotorik 
 

Ö 
Vara enkel att använda 

 
Ö 

Vara lättförståelig 
 

Ö 
Inneha få delar 

 
Ö 

Fånga upp vävnad 
 

N 
Kunna skydda innehåller 

 
N 

Vara 
icke förstörande för 
vävnaden 

 
N 

Erbjuda steril miljö 
 

N 
Vara enkelt ställbar för kirurgen Ö 
Kunna ta olika snittstorlekar 

 
N 

Kunna utesluta fett 
 

N 
Erbjuda uteslutning av fett med hänsyn till fettvolym N 

Underlätta operationen 
 

N 

    Material 
   Medge serieproduktion 

 
N 

Vara single use 
 

N 
Äga styrka/tålighet 

 
N 

Vara stabil 
 

N 
Vara i plast 

 
O 

Minimera vikt 
 

N 
Vara sterilt 

 
N 

Äga flexibilitet/böjbarhet 
 

N 

Vara transparent 
 

O 
Äga täthet 

 
Ö 

Vara genomlysningsbar vid röntgen N 
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Kunna se vävnad genom verktyget 
 

O 

     
Miljö 

   Tillverkas i återvinningsbart material 
 

Ö 
Vara fritt från farliga ämnen 

 
N 

    Ergonomi 
   Erbjuda enhandsgrepp 

 
Ö 

Erbjuda tvåhandsgrepp 
 

N 
Ha ett naturligt grepp 

 
Ö 

Minimera klämrisk 
 

Ö 
Ha en runt handtag 

 
O 

Ha gummi handtag 
 

O 

    Ekonomi 
   Minimera personal vid operationstillfället Ö 

Utesluta lagerhållning 
 

N 
Tillverkas i stora serier 

 
N 

Kosta max _____ kr 
 

N 
Minimera antalet detaljer 

 
Ö 

Vara lätttillverkad 
 

Ö 

    Kräver ingen sterilisering 
 

N 
Figur 19 - funktionsanalys 
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8. VIKTING AV KONCEPT 

Här nedan ses en tabell över viktingen av koncepten. 

    
NR 1 NR 2 NR 3 NR 4 NR 5 NR 6 NR 7 

           Hålla uppe insnittet 
 

HF ● ● ● ● ● ● ● 
           Funktioner 

          

Kunna 
justera en sida i 
taget 

 
Ö ● 

      Kunna justera båda sidorna 
 

N ● ● ● ● ● ● ● 

Vara loopformad 
 

Ö ● ● ● 
 

● ● ● 

Kunna justeras på höjden 

med tanke på hur 
mycket fett 
patienten har  O 

       Kunna justeras stegvis 
 

Ö ● ● ● ● ● ● ● 

Äga mjuk justering 
 

Ö ● ● ● ● 
 

● ● 

Kunna 
justeras med en 
hand 

 
Ö ● 

 

● 
  

● ● 

Kunna  
justeras med två 
händer 

 
N ● ● ● ● ● ● ● 

Kunna 
justeras efter 
insnittet 

 
N ● ● 

 

● ● ● ● 

Medge 
ändring av storlek 
på insnitt under operation O ● ● 

 

● 
 

● ● 

Medge ändring av form under operation Ö ● 
 

● ● ● ● ● 

Medge 
effektivisering av 
operation 

 
Ö ● ● ● ● ● ● ● 

Vara en engångsartikel 
 

N ● ● ● ● ● ● ● 

Kräva finmotorik 
 

O ● ● 
 

● 
 

● ● 

Kräva grovmotorik 
 

Ö 
  

● 
 

● 
  Vara enkel att använda 

 
Ö ● ● ● ● ● ● ● 

Vara lättförstålig 
 

Ö ● ● ● ● ● ● ● 

Inneha få delar 
 

Ö 
 

● 
  

● 
 

● 

Fånga upp vävnad 
 

N ● ● ● ● ● ● ● 

Kunna skydda innehållet 
 

N ● ● ● ● ● ● ● 

Vara 
icke förstörande för 
vävnaden 

 
N ● ● ● ● ● ● ● 

Erbjuda steril miljö 
 

N ● ● ● ● ● ● ● 

Vara enkelt ställbar för kirurgen Ö ● ● ● ● ● ● ● 

Kunna utesluta fett 
 

N ● ● ● ● ● ● ● 

Erbjuda uteslutning av fett 
med hänsyn till 
fettvolym Ö 

       Underlätta operationen 
 

N ● ● ● ● ● ● ● 
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Material 
          Medge serieproduktion 

 
N ● ● ● ● ● ● ● 

Vara single use 
 

N ● ● ● ● ● ● ● 

Äga styrka/tålighet 
 

N ● 
 

● 
 

● ● ● 

Vara stabil 
 

N 
 

● ● 
 

● ● 
 Vara i plast 

 
O ● ● ● ● ● ● ● 

Minimera vikt 
 

N ● ● ● ● ● ● ● 

Vara sterilt 
 

N ● ● ● ● ● ● ● 

Äga flexibilitet/böjbarhet 
 

N ● 

   

● ● ● 

Äga täthet 
 

Ö ● 
 

● 
 

● ● ● 

Vara genomlysningsbar vid röntgen N ● ● ● ● ● ● ● 

Kunna 
se vävnad genom 
verktyget 

 
O ● ● ● ● ● ● ● 

           Miljö 
          

Tillverkas 
i återvinningsbart 
material 

 
Ö ● ● ● ● ● ● ● 

Vara 
fritt från farliga 
ämnen 

 
N ● ● ● ● ● ● ● 

           Ergonomi 
          Erbjuda enhandsgrepp 

 
Ö ● 

 

● 
 

● ● ● 

Erbjuda tvåhandsgrepp 
 

N ● ● ● ● ● ● ● 

Ha ett naturligt grepp 
 

Ö 
 

● ● ● ● 
 

● 

Minimera klämrisk 
 

Ö 
 

● 
  

● ● ● 
Ha en runt handtag 

 
O 

       Ha gummi handtag 
 

O 
                  Ekonomi 

          

Minimera personal 
vid 
operationstillfället Ö ● ● ● ● ● ● ● 

Minimera lagerhållning 
 

N ● ● ● ● ● ● ● 

Tillverkas i stora serier 
 

N ● ● ● ● ● ● ● 

Kosta max _____ kr 
 

N ● ● ● ● ● ● ● 

Minimera antalet detaljer 
 

Ö ● ● 
 

● ● ● ● 

Vara lätttillverkad 
 

Ö 
 

● 
 

● ● ● ● 
           Kräver ingen sterilisering 

 
N ● ● ● ● ● ● ● 

Figur 20 - vikting 
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9. PROBONOVAS KONCEPT 

ProboNovas koncept består av två huvudsakliga delar, en loop och en låsmekanism. 

Konceptet är utformad som en ställbar loop, som medför att man kan fånga upp i princip all 

vävnad i insnittet och får därmed en iramning på behandlingområdet. Låsmekansimen 

fungerar som ett bultband, när du trycker med tummen som på fig. 20 vidgas loopen. När du 

sedan släpper stannar loopen i sitt läge. För att minimera loopen håller du in de två piggarna 

som ses på fig. 22 och låter loopen ”åka” tillbaka. På fig. 21 kan loopens olika lägen ses. 

 

Figur 21 - användning 
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Figur 22 - produktbild 

  

Figur 23 - låsmekanism 

 

 


