
Żadna z branż nie rozwija się tak dynamicznie 
jak przemysł medyczny. Nowe materiały, 
metody produkcji oraz projektowania pobudzają 
innowacyjność w dziedzinie implantów 
ortopedycznych bioder, kolan oraz kręgosłupa. 
Produkty te wymagają bardzo dużej dokładności 
geometrycznej i jakości powierzchni, dużej trwałości 
oraz biokompatybilności. Umożliwiają pacjentom 
szybki powrót do zdrowia oraz niezawodne działanie.

Dzięki swojej elastyczności wielosensorowe 
i optyczne współrzędnościowe maszyny pomiarowe 
(CMM) firmy Hexagon Manufacturing Intelligence 
idealnie nadają się do pomiaru złożonych geometrii, 
prowadzenia ciągłego monitorowania oraz 
kompletnej dokumentacji - wszystkie te zalety 
są istotne w procesie zapewniania jakości części 
implantów.
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Większa Wydajność Pomiarowa i Niezawodność
Pełna kontrola implantów wymaga krótkich cyklów 
pomiarowych. W pełni udokumentowana weryfikacja jakości 
jest wymagana,  aby móc zweryfikować procesy produkcyjne. 
Wielosensorowe i optyczne współrzędnościowe maszyny 
pomiarowe firmy Hexagon Manufacturing Intelligence 
spełniają te kryteria optymalizacji.

• Duża liczba punktów pomiarowych rejestrowana jest w tym 
samym czasie w polu widzenia sensora wizyjnego bez 
jakiegokolwiek kontaktu z mierzoną częścią. Pomiar w tym 
polu zapewnia znaczne korzyści związane z szybkością 
przeprowadzania konwencjonalnych pomiarów.

• Połączenie różnorodnych sensorów w jednej maszynie 
umożliwia rejestr wszystkich cech każdedo pojedynczego 
implantu.  Dzięki temu możliwa jest szybsza, bardziej 
wszechstronna i niezawodna ocena jakości.

• Konstrukcja Optiv Dual-Z-Design (sensory umieszczone 
są na dwóch osobnych pionowych osiach), gwarantują 
bezkolizyjny dostęp do mierzonych cech. 
Pozwala to uniknąć konieczności zastosowania wielu 
mocowań i zredukować czas ustawień urządzenia.

• Zygzakowate ścieżki są obliczane i wygładzane, 
a technologia FlyMode zwiększa wydajność pomiarową.

• Koncepcja konstrukcji maszyny ma założoną wysoką 
dynamikę, oferuje dużą dokładność przestrzenną, 
szybkość przesuwu osi oraz częstotliwość pomiarową w 
trybie skanowania. To zwiększa wydajność pomiarową oraz 
redukuje koszty kontroli.

• Dzięki zastosowaniu pakietu oprogramowania 
statystycznego Q-DAS zbiory danych pomiarowych 
poddawane są statystycznej ocenie i dokumentowane. 
Mając na względzie bezpieczeństwo danych 
oprogramowanie spełnia normy FDA oraz UE. Użytkownicy 
z szybkiego dostarczania kluczowych wskaźników 
(określonych zgodnie ze stosowanymi normami) w celu 
oceny i kontroli procesu produkcji.

Pomiar implantów stawu biodrowego przy 
pojedynczym mocowaniu
Precyzyjne dopasowanie stożkowego zacisku pomiędzy 
głowicą kulową a trzpieniem endoprotezy stawu 
biodrowego, jak również pomiędzy  panewką biodra 
awkładką jest szczególnie ważne dla funkcjonowania oraz 
bezpieczeństwa implantu.

Optyczna kontrola  kształtu stożka trzpienia endoprotezy 
stawu biodrowego jest przeprowadzana w zaledwie w 
jednym procesie pomiarowym. Istotne dla funkcjonowania 
cechy obejmują kąt stożka oraz średnicę, powierzchni stożka 
oraz długość styku między trzpieniem stożka a głowicą 
kulową. Dodatkowo okrągłość przekroju stożka może zostać 
sprawdzona dotykowo.

Aby określić kształt panewki biodra oraz wkładki 
rejestrowane są poszczególne profile liniowe 2D za pomocą 
pomiaru dotykowego, a ich okrągłość jest oceniana. 
Sprawdzana jest tolerancja profilu liniowego poprzez 
porównanie zeskanowanego konturu z modelem CAD. 
Poprzez pomiar stykowy określana jest dokładność 
wymiarowa głowicy kulowej w drodze kontroli odchyłek 
okrągłości od idealnego kształtu geometrycznego.

Bezkontaktowy Pomiar Stawu Kolanowego oraz 
Protezy Dysku
Kinematyka stawu kolanowego oraz protezy dysku jest 
złożona. Idealne dopasowanie geometrii powierzchni 
stawowych maksymalizuje manewrowość. Zadanie pomiarowe 
polega na wykorzystaniu chromatycznego czujnika 
światła białego (CWS) do kontroli różnychpowierzchni 
funkcjonalnych bez kontaktu z częścią. Zasada działania 
sensora pozwala na pomiar polerowanych powierzchni 
z silnym połyskiem. Funkcja "loop" programu PC-DMIS 
umożliwia powtarzalne wykonanie zaprogramowanej 
ścieżki skanowania. Powstała chmura punktów o wysokiej 
rozdzielczości stanowi podstawę porównania docelowego 
i faktycznego geometrii powierzchni implantu z danymi CAD. 
W przypadku, gdy zadania wejściowe, takie jak programowanie 
"loop", przeprowadzane są w trybie offline, wydajność 
maszyny pomiarowej może jeszcze wzrosnąć.  


