
Utvecklingsdynamiken inom medicinbranschen är 
nästan utan motstycke i någon annan bransch. Nya 
material, produktionsmetoder och optimerad design 
driver på innovationen inom ortopediska implantat 
för höfter, knän och ryggrad. Dessa produkter 
karakteriseras av hög geometrisk noggrannhet och 
ytkvalitet, lång livslängd och biokompatibilitet. Detta 
gör det möjligt för patienterna att dra nytta av snabb 
läkning och pålitlig funktion på lång sikt.

Tack vare flexibiliteten är multisensor- och optiska 
koordinatmätmaskiner (CMM) från Hexagon 
Manufacturing Intelligence optimerade för komplexa 
geometriska mätningar, fullständig övervakning och 
sömlös dokumentation. Allt detta är nödvändigt för 
kvalitetssäkring av implantatkomponenter.
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Större inspektionseffektivitet och pålitlighet

Fullständig kontroll av implantat kräver korta mätcykler. 

Sömlöst dokumenterad kvalitetskontroll krävs för att 

produktionsprocesserna ska kunna valideras. Hexagon 

Manufacturing Intelligences multisensor- och optiska 

mätmaskiner uppfyller dessa optimeringskriterier.

• Ett stort antal mätpunkter registreras samtidigt i 

synfältet på visionssensorn, utan någon kontakt. Mätning 

i denna vy ger betydande fördelar vad gäller hastigheten, 

jämfört med konventionell probeteknik.

• Kombinationen av en rad olika sensorer i en enda maskin 

möjliggör registrering av alla funktioner i varje enskilt 

implantat. Detta gör snabbare, mer omfattande och 

pålitliga kvalitetsbedömningar möjliga.

• Två oberoende sensoraxlar (Optiv Dual-Z) garanterar 

kollisionsfri tillgänglighet till inspektionsfunktionerna. 

Detta gör att flerfaldig fixturering kan undvikas och 

minskar inställningstiderna.

• Traversens banor kalkyleras och jämnas ut 

via vägoptimering och FlyMode-tekniken ökar 

mätgenomflödet.

• Det dynamiska maskinkonceptet erbjuder hög 

volymetrisk noggrannhet, höga axelhastigheter och 

höga provtagningshastigheter i scanningläge. Detta 

ökar genomflödet i hela processen och minskar 

inspektionskostnaderna.

• Med användning av statistikpaketet Q-DAS utvärderas 

och dokumenteras uppsättningar av mätdata statistiskt. 

När det gäller datasäkerheten följer mjukvaran FDA- och 

EU-standarder. Användarna drar fördel av det snabba 

tillhandahållandet av nyckelindikatorer (bestämda i 

enlighet med tillämpliga standarder) för att utvärdera och 

styra produktionsprocessen.

Mätning av höftledsimplantat i en enda fixtur

Den exakta passformen i det koniska fästet mellan 

ledkulan och höftstammen och mellan ledskålen och 

transplantatet är särskilt viktiga för implantatets funktion 

och produktsäkerhet.

I en enda mätprocess inspekteras konformen vid ledskaftet 

optiskt. I funktionsrelevanta funktioner ingår den koniska 

vinkeln och diametern, rätheten hos en linje på konytan samt 

kontaktlängden mellan skaftkonen och ledkulan. Dessutom 

kan rundheten i valfritt tvärsnitt inspekteras taktilt.

För att bestämma formen på ledskålen och implantatet 

registreras individuella 2D-linjeprofiler med taktil scanning 

och deras rundhet utvärderas. Linjeprofiltoleransen 

kontrolleras genom att jämföra den scannade konturen med 

CAD-modellen. 

Med hjälp av taktil scanning bestäms den dimensionella 
noggrannheten hos ledkulan genom att inspektera 

rundhetsavvikelserna från den ideala geometriska formen.

Kontaktfri scanning av knäleds- och diskproteser

Kinematiken hos knäleds- och diskproteser är komplex. 

Perfekt matchande geometrier hos de ledande ytorna 

maximerar manövrerbarheten. Mätuppgiften består i att 

använda den kromatiska vitljussensorn (CWS) för kontaktfri 

mätning av olika funktionsytor . Mätprincipen hos sensorn 

medger även användning på högglans- och spegelpolerade 

ytor. Loopfunktionen i PC-DMIS möjliggör upprepat utförande 

av ett programmerat scanningspår. Det resulterande 

högupplösta punktmolnet är utgångspunkten för snabba 

mål-till-faktiska jämförelser av implantatytans geometri 

med CAD-data. 

Om uppgifter med endast input, såsom loop-programmering, 

utförs offline kan mätmaskinens produktivitet ökas ännu 

mer.


