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Förord  
Detta examensarbete är det avslutande projektet under textilingenjörsutbildningen på 

Högskolan i Borås, institution Textilhögskolan. Projektet har utförts i samarbete med 

Artimplant. 

Vi vill börja med att tacka alla er på Artimplant som hjälpt oss att fullfölja vårt 
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examensarbete samt Eugenio Ferrario som varit en helt oumbärlig mentor och handledare. 

Därefter vill vi tacka trikåteknikerna på Textilhögskolan och framförallt Kristian Rödby för 

den ovärderliga hjälp du gett oss vid framtagning av prototyper. Vi vill även tacka vår interna 

handledare Anders Person som dessutom bidragit med kunskap och idéer vilket fört vårt 

arbete framåt. Sist men inte minst vill vi framföra tack till Lars Peterson som visat 

engagemang och bidragit med värdefulla åsikter samt sitt enorma kunnande. 
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Sammanfattning 
Denna rapport presenterar det examensarbete som gjorts i samarbete med företaget 

Artimplant. Syftet med arbetet är att ta fram en prototyp av ett meniskimplantat i trikåteknik. 

Det kräver stickning av en given form och att prototypen ska inneha vissa egenskaper.  

Ämnesområden som berörs under arbetets gång är textiltillverkning med inriktning mot 

väfttrikå samt medicinsk textil. Förutom textila ämnesområden tas även ämnen som knäledens 

anatomi och meniskens uppbyggnad, funktion och skador upp. Kunskaper inom dessa 

områden krävs för att på bästa sätt ta fram prototyper av meniskimplantat.  

Att sticka det triangulära tvärsnittet och den böjda formen som krävs för ett meniskimplantat 

har varit ett arbete som pågått under hela projektet. För att åstadkomma detta och erhålla 

egenskaper som krävs för en prototyp av ett meniskimplantat har diskussioner förts med 

produktutvecklare och tekniker, både på Artimplant och på Textilhögskolan för att diskutera 

möjligheter och utformning. Även möte med ortoped och en av initiativtagarna till Artimplant 

har givit värdefull information kring hur en prototyp till ett meniskimplantat bör utformas. 

Dessutom diskuteras och analyseras frågor kring industrialisering av processen och 

framtagning av kravspecifikation samt hur prototyper förhåller sig till den framtagna 

kravspecifikationen.  

Varje enskild prototyp granskas efter framtagning och utvalda prototyper genomgår tester där 

resultaten jämförs mellan dessa samt enligt kravspecifikation. Detta tillvägagångssätt 

möjliggör ständiga förbättringar för varje prototyp som tas fram.  

En slutlig prototyp av ett meniskimplantat har tagits fram och dess egenskaper och utformning 

möter den framtagna kravspecifikationen. Dess grepp och känsla är liknande en naturlig 

menisk då den är töj- och formbar, elastisk samt har en slät yta. Formbarheten på prototypen 

möjliggör anpassning av storlek och positionering vilket medför bra integration till ledytorna. 

Ytterligare likheter som prototypen har med en naturlig menisk är dess förmåga att stå emot 

deformation vid kompression. 
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Abstract 
This report presents the thesis that was executed at the company Artimplant. The purpose of 

this work is to produce a prototype of a meniscus implant in knitted technology. It demands 

knitting a specific shape and that the prototype shall possess certain properties.  

The subjects that the report covers are textile manufacturing with focus on weft knits and 

medical textile. Besides subjects concerning textile technology there are also subjects as the 

anatomy of knee joint and the meniscus structure, function and damage. Knowledge in these 

areas is required to develop a prototype of a meniscus implant in the best way as possible. 

Knitting the triangular cross section and getting the curved shape that a meniscus implant 

requires have been under constant development during the project. To achieve this design and 

to obtain required properties for a prototype of a meniscus implant have discussion been held 

with product developer and technicians, both at Artimplant and at the Swedish School of 

Textile, to discuss the opportunities and design. Meetings with an orthopaedic, who also was 

one of the initiators of Artimplant, have provided valuable information regarding the design 

of a prototype of a meniscus implant. Furthermore, issues related to industrialization of the 

process, composing a requirement specification and how prototypes are related to the 

requirement specification are discussed and analyzed. 

Each produced prototype is analyzed and thereafter prototypes are selected for further tests. 

The results from the tests are compared between the selected prototypes and according to the 

requirement specification. This line of action allows continuous improvement for each 

produced prototype. 

A final prototype of a meniscus implant has been developed and its properties and design 

fulfil all of the criteria in the requirement specification. Its hand is similar to a natural 

meniscus because of its stretchability, elasticity, flexibility and the surface smoothness. The 

flexibility of the prototype allows adjustments of size and positioning which results in good 

integration to the knee-joint. Further resemblance is the prototype’s ability to resist 

deformation during compression.  
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Ordlista och förkortningar 
Anisotrop – Fysikalisk egenskap som skiljer sig i olika riktningar beroende på kraftriktning.  

Avaskulär – Ej blodförsörjd 

Biokompabilitet – Är en/ett produkts/materials förmåga att ge lämplig biologisk respons vid 

en specifik användning. 

Cytokin – Små proteiner vilka fungerar som signalmolekyler mellan celler och produceras av 

immunförsvaret.   

Df 10 – Tio stycken Fiba 1 

Df 4 – Fyra stycken Fiba 1 

Epikondyl – Ett ledutskott som sitter på kondylen och som i detta fall syftar på de i lårben 

och knäled. 

Extracellulär Matrix – Term inom biologi för substans som finns mellan celler.  

Fang – Grundbindning inom trikåteknik där sticksättet bildar hankar på ena nålbädden och 

maskor på den andra. Varan får en mycket utmärkande ribbeffekt på dess båda sidor. 

Fiba 1 – Multifilamentfiber av Artelon
® 

Gauge – Anger delning, antalet nålar hos trikåmaskiner, oftast per engelsk tum. Ju högre 

gaugetal desto fler nålar per tum vilket ger större masktäthet. 

In vivo – experiment gjorda på levande organismer 

Kollagen – Fiberprotein som framförallt finns i stödjevävnad som ben, hud, senor och 

blodkärlsväggar. Vanligt kollagen bildar fiberstrukturer som ger struktur, stadga och är 

mycket motståndskraftiga mot slitande krafter. 

Kondyl – Även kallat ledhuvud vilken är en komponent i en kulled som är placerad i änden 

av ett rörben 

Meniskektomi – Borttagning av menisk, kan ske totalt eller partiellt 

PCL – Polykaprolakton  

Perifert – I detta fall menas meniskens yttre kant 

Permeabilitet – Ett mått på ett poröst ämnes genomsläpplighet för gas eller vätska 

Proteoglykaner – Proteiner till vilka flera kolhydrater har kopplats. Binder stora mängder 

vatten och bildar gel. Detta är särskilt viktigt i brosk som kan motstå påfrestningar i form av 

tryck. 

PUUR - Polyuretanurea 
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Receptor – Annan benämning för mottagare som reagerar på specifikt stimulus och som i 

detta fall fångar upp och vidarebefordrar signaler 

Suturering – Kirurgiskt ingrepp då man syr ihop vävnad med hjälp av stygn 

Tribologi – Läran om nötning, friktion och smörjmedel 

Vaskulär – Blodförsörjd 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 

Genom kontakt med Artimplant har ämne för examensarbete fastställts. Arbetet innebär att ta 

fram prototyper på design av en ny produkt. Produkten är ett meniskimplantat och ska 

tillverkas utav fibrer framställda av företagets patenterade material, Artelon
®
. Prototyper av 

denna produkt ska tas fram i väfttrikå. Trikåteknik valdes eftersom varan får eftersträvade 

egenskaper då bindning bidrar till mjukare konstruktion än vävt implantat av samma material. 

Utvalda implantatprototyper kommer att ställas mot krav som är formulerade i 

Kravspecifikation, se bilaga 2. 

Sedan urminnes tider har människan använt olika material för att reparera, ersätta eller 

förstärka kroppens egen läkekraft. Intresset för material som kan appliceras i 

människokroppen har på senare tid lett till en stor utveckling inom biomaterial. Dessa 

material kan bestå av allt ifrån metall, keramik till naturliga och syntetiska polymerer. Den 

framförallt största gruppen av biomaterial är polymerer. Polymerer kan i dagsläget möta 

nästintill alla krav på egenskaper som krävs för biomedicinska applikationer. Gisselfält (2002)  

Artelon
® 

är ett nedbrytbart biomaterial bestående av den polyesterbaserade polymeren PUUR. 

Implantat bestående av Artelon
® 

fungerar som en byggställning för kroppens nya celler att 

växa på. I takt med att kroppens celler återskapar vävnad bryts implantatet ned. Detta sker 

genom hydrolys av esterbindningarna i polymeren. Då polyester genomgått hydrolys frigörs 

karboxylsyra och dessa små beståndsdelar kan därefter transporteras bort med kroppens egna 

system. Detta leder till att andelen men även typen av polyester styr implantatets 

nedbrytningstid.   

Menisken består av två c-formade broskskivor i vartdera knäet, en yttre och en inre, även 

benämnd lateral och medial, se Figur 8. Den fungerar som en stötdämpare och sprider 

belastning över större ytor. Skador på menisken uppstår oftast vid vridvåld mot knäleden, 

vilket är en vanlig företeelse vid idrottsutförande speciellt inom kontaktidrott. Skadorna som 

uppstår kan vara en reva, delning eller sprucket fäste av menisken till inre sidoledbandet. Man 

behandlar meniskskador genom att avlägsna en bit av menisken eller genom att ta bort hela. 

En del skador såsom revor kan lagas genom suturering eller med hjälp av skruvar och 

häftklamrar. Menisken kan även bytas ut genom transplantation från donator men som alltid 

vid transplantation finns risk att mottagaren stöter bort den transplanterade delen. Man klarar 

sig utan menisken men risken för utveckling av artros, vilket är smärtsam ledbroskförstörning, 

är då mycket stor.  

1.2 Syfte 
Syftet med examensarbetet är att utvärdera om det är möjligt att genom trikåteknologi 

tillverka ett implantat som efterliknar formen hos de mänskliga meniskerna i knäleden. I 

projektet utreds ifall följande egenskaper går att kombinera genom stickning i väfttrikå: 

 Triangulärt sluttande tvärsnitt  

 Böjd form 

 Anpassad ytgrovhet 
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 Metod för fixering med tillgängliga ortopediska tekniker  

 Utvalda mekaniska egenskaper 

1.3 Problemformulering 

Materialets egenskaper såsom friktion och töjbarhet medför stora svårigheter vid 

maskinbearbetning, exempelvis vid stickning. Kravet på renhet och biokompabilitet gör att 

ingen tillsättning av oljor eller mjukmedel inför stickning på tråden får ske. Eftersom 

framstickning av prototyper av meniskimplantat sker på Textilhögskolan där trikåmaskiner ej 

är anpassade för Artelon
® 

krävs användning av PCL, dock ej samma som finns i Artelon
®
, 

eller paraffin på fibern för att det skall fungera i maskin. Artelon
®
 fibrer har dessutom stor 

krympbenägenhet och krymper cirka 50 % vid värmebehandling över 130
o
C. 

Formen på prototyp av meniskimplantat ska vara triangulär och samtidigt sluttande samt böjd 

vilken är en svår design att ta fram inom trikåteknik och kräver således nya uppfinningsrika 

idéer. Stickmaskinen och designprogrammet som krävs för framtagning av prototyper har inte 

använts tidigare inom textilingenjörutbildningen på Textilhögskolan och därför krävs 

handledning av tekniker. Tid från tekniker behövs även vid användning av stickmaskinen 

samt designprogrammet då dessa inte får brukas av elever ensamma. 

Begränsning av både tid och fakta såsom krav på ett meniskimplantats mekaniska egenskaper 

och kring konstruktion av implantat tillverkade genom trikåteknik ses som tänkbara problem 

då det kan leda till ofullständig fördjupning inom ämnet för examensarbetet. 

Frågeställningar som skall besvaras under arbetet; 

• Hur kan man sticka en vara med triangulärt tvärsnitt? 

• Hur åstadkommer man en stickad menisk som ska efterlikna en naturlig menisks 

egenskaper? 

• Går tillverkningsprocessen att industrialiseras? 

• Hur kan en kravspecifikation formuleras för ett meniskimplantat? 

• Finns det en eller flera lösningar som uppfyller kravspecifikationen, se bilaga 2? 

1.4 Avgränsningar 
Examensarbetet är en avslutande kurs inom textilingenjörsutbildningen. Detta innebär att 

tiden är begränsad till 15hp vilket är 10 veckor. Den redovisande delen såsom den tekniska 

rapporten är den främsta delen av examensarbetet. 

Kompression kommer att jämföras mellan utvalda prototyper av meniskimplantat genom 

egenframtaget test, se kapitel 6.1. Kompressionstestets resultat ställs ej mot kriterier i 

kravspecifikation då det inte finns standarder eller jämförbar data mot en riktig menisk och 

dess mekaniska egenskaper. Tester som ej kommer att utföras men är lämpliga för fortsatt 

utveckling är in vivo och mekaniska egenskaper såsom drag-, rivstyrka, nötning, 

skjuvspänning och permeabilitet.  

Maskiner att tillgå är begränsade, både på Textilhögskolan och på Artimplant. Detta gör att 

prototyper av meniskimplantat blir begränsade och anpassade efter de maskiner som finns till 

förfogande.  



11 

 

Medicinsk textil är ett område som kräver noggrann forskning innan produkter kan 

introduceras på marknaden. Projekt inom området kan ta flera år innan den slutgiltiga 

produkten blivit godkänd och kan lanseras på marknaden. De många kraven på medicinska 

implantat gör att denna studie endast ska ses som ett grundläggande arbete. Projektet lägger 

därför endast en grund för vidare forskning inom ämnet. 

1.5 Metod och källor 
Arbetet börjar genom diskussioner som förs med produktutvecklare och tekniker, både på 

Artimplant och på Textilhögskolan, för att diskutera möjligheter och utformning. Därefter 

påbörjas grundläggande faktainsamling angående menisker. Det följs av ett möte med Lars 

Peterson, ortoped och en av initiativtagarna till Artimplant. En litteraturlista kring information 

om menisker fås och denna kompletteras med ett referensbibliotek tillgängligt på Artimplant. 

Information som erhålls från Artimplants referensbibliotek lägger grunden för 

kravspecifikationen, vilken utvalda prototyper ska möta.  

Efter faktainsamling kring menisker påbörjas arbetet med prototypframtagning. Varje enskild 

prototyp analyseras och sammanställs i en laborationsrapport. Detta tillvägagångssätt gör det 

möjligt att ständigt göra förbättringar av varje prototyp som tas fram. Utvalda prototyper 

granskas därefter genom tester där resultaten jämförs mellan prototyperna samt enligt 

kravspecifikation.  

Krympningsförfarande är ett område som kommer att undersökas närmre vid framtagning av 

prototyper. Detta gör att egna lösningar kommer att tas fram såsom egentillverkad 

krympningsform vilket leder till att vid industriell produktion krävs vidare utveckling av 

sådana instrument för att möta de krav som ställs på exempelvis renhet och kontakt med 

material som kan medföra oönskade reaktioner. 

De källor som används till arbetet är huvudsakligen intervjuer och litteratur. Från ett möte på 

Artimplant med Lars Peterson fås grundlig information kring menisker och meniskskador. Då 

litteraturen främst kommer från Artimplants egna referensbibliotek bedöms de vara trovärdiga 

men antalet referenser gjorda till litteraturen granskas för varje individuell källa. Detta görs 

genom Google Scholar på www.scholar.google.com. Ett fåtal källor är från Internet. Dessa 

granskas enligt; 

 Domännamn – Beroende på .com, .org eller .edu, .gov kan en fingervisning om 

hemsidans objektivitet ges. De förstnämnda är mindre tillförlitliga då de oftast drivs av 

en organisation med egenintresse. 

 Aktualitet – Informationen bör vara aktuell och om datum saknas kan hemsidan sakna 

den kvalitet som krävs av en tillförlitlig källa. 

 Författare – Ska finnas möjlighet att kontakta författaren samt eventuell titel på denne 

för att vara en trovärdig källa. 

 Estetisk utformning – En tilltalande hemsida kan förhöja kvaliteten och därmed 

trovärdighet av källa. 



12 

 

 Objektivitet – Om hemsidan är skapad av företag eller organisationer med 

egenintresse kan dess objektivitet ifrågasättas. 

 Trovärdighet – Helhetsbedömning av hemsida kan vara avgörande vid bedömning av 

tillförlitlighet av källa. 

 Källhänvisningar – Ska finnas möjlighet till kontroll av den skrivna informationens 

ursprung. 

De ord som använts, enskilt eller i kombination med varandra, vid sökning av fakta på 

Internet är; 

 Menisk/ Mensical/ Meniscus 

 Replacement 

 Artros 

 Anatomi/Anatomy 

 Menisk skador/ Meniscal injuries 

 Knee joint 

 Polyuretanurea/ Polyurethane urea 

 Implantat/ Implant 

 Risker/ Risks 

 Skador/ Injuries 

Rapportens utformning följer de riktlinjer som Merkel m.fl. (2006) och Anvisningar för 

Examensarbete för Teknologie kandidatexamen med huvudområde textilteknologi vid 

Textilhögskolan, Högskolan i Borås (2010) ger.  

1.6 Struktur 
Första delen i rapporten är teori som ligger till grund för det praktiska arbetet i 

examensarbetet. Därefter redovisas det praktiska arbetet i Arbetets genomförande. Det 

slutgiltiga resultatet redovisas under kapitlet Resultat, följt av Diskussion och Slutsats. Bilagor 

är Tidsplan, Kravspecifikation, Testprotokoll, Laborationer och Varuinformation. 

Under Ordlista förklaras kursiva ord då det inte betecknar kapitel, hänvisning till bilaga eller 

figur/formel/tabell/prototyp.  
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2. Trikåteknik 
Innehållet i kapitel 2 bygger på källan Hatch (1993) s. 343-347. 

En trikåvara framställs genom bildning av maskor. Trikå indelas i väft- eller varptrikå då 

väfttrikå bildar maskor i vågrät riktning och varptrikå i lodrät riktning. Strukturen i den 

stickade varan erhålls genom olika bindningar samt garnets struktur och egenskaper.    

2.1 Kort historik 
Trikåteknik är en mycket gammal kunskap. Den äldsta funna stickade varan kommer 

troligtvis från 1000-talet efter Kristus. Engelskmannen William Lee uppfann 1775 den första 

kommersiella stickmaskinen. Denna maskin kunde sticka grovt tyg till strumpor. William Lee 

är även känd för att på den tiden ha stickat ett par silkes strumpbyxor till drottning Elisabeth. 

Dessa silkesstrumpbyxor är klart underlägsna dagens stickade strumpbyxor men lade grunden 

för den metod som används för att utföra processen än idag. Handstickare, som tillverkade 

sockar och handskar, kände sig hotade av den nya tekniken och reagerade genom att förstöra 

stickmaskiner. Troligtvis importerades trikåtekniken, som William Lee´s sägs ha uppfunnit, 

från mellanöstern av araber till Europa redan under medeltiden.  

2.2 Trikåteknik i jämförelse med väveriteknik 
Trikåmaskiner har till jämförelse med vävmaskiner hög produktionsnivå. Ju bredare en 

trikåmaskin är desto fortare kan den producera. En vävmaskin fungerar på motsatt vis. Den 

höga produktionstakten innebär dock inte att trikåvaror är billigare än vävda textiler då 

stickad vara kräver högre kvalitet på garn än vävd vara. Detta på grund av att stickad textil 

med samma täthet som vävd textil kräver tunnare och dyrare garner. Ett ojämnt garn syns 

också tydligare i stickad textil än i vävd textil vilket innebär att stickning helst sker med jämnt 

garn. Ett jämnt garn kräver mer bearbetning och ökar därför i pris. Man kan därför säga att 

trikå ger hög produktionstakt men kräver exklusiva garner. 

2.3 Egenskaper  
Fördelar och nackdelar med trikåteknik kan delas in på följande sätt: 

Fördelar: 

 Medger rörelsefrihet 

 Lättskött  

 Elasticitet  

 Mjuk drapering 

 Ger värme i stilla väder 

Nackdelar: 

 Hög relaxationskrympning 

 Omfattande pilling 



14 

 

 Risk dragna maskor 

 Dålig formstabilitet 

 Löpning av maskor vid hålbildning 

 Kylande i blåsigt väder 

En vara i trikåteknik erhåller av metoden följande egenskaper; 

Töjning – En trikåvara töjs i alla riktningar eftersom maskor breddas eller förlängs för att 

anpassas till alla belastningar. Garnet kan därmed glida och ge töjning på både längd och 

bredd. 

Elastisk återhämtning – Maskor i en trikåvara har förmågan att återhämta sig bra och 

därmed återgå till ursprungsläget. Garnets kvalitet har en stor bidragande faktor till dess 

elastiska återhämtning. Både ett mjukt garn och ett garn innehållande elastiska fibrer har 

bättre förmåga att orientera sig tillbaka till ursprunglig position. 

Formstabilitet – En stickad vara som inte återhämtar sig efter deformation förlorar formen 

och blir slapp. Tvätt och torkning hjälper maskor att återhämta sig. Fiberinnehåll och 

garnstruktur spelar stor roll vid formstabilitet. 

Relaxationskrympning – Beror på masksystemets rörlighet. En hydrofil fiber kan öka en 

trikåvaras relaxationskrympning. Stickad vara med termoplastiska fibrer kan värmefixeras för 

att bibehålla formen. Relaxationskrympning kan minskas med hjälp av slutberedning.  

Styrka och nötningsresistens – Garn i en trikåvara är sällan spänd i sådan utsträckning att 

garnet vill gå av. Därför behöver inte heller garn i en stickad textil vara lika starkt som garn i 

en vävd vara. Garn med liten snodd används ofta i trikå då det medför mjukhet, bulkighet 

samt värme. Nötning av en trikåvara ger ofta pilling. 

Skrynkelresistens och återhämtning – En stickad textil skrynklar sig inte på samma sätt 

som en vävd textil eftersom garnet i en trikåvara lättare glider genom öglestrukturen. Glidet 

gör även att garnet lätt tar sig tillbaka till det ursprungliga läget efter att kraften på textilen 

upphört. 

Pilling – Stapelfibrer i en stickad vara sitter inte lika fast bundet i strukturen som de gör i en 

vävd vara. På samma sätt sitter de inte bundna lika säkert i ett garn med liten snodd som i ett 

garn med högre snodd. Ett garn med låg snodd i en stickad vara medför därför att 

stapelfibrerna dras ut till varans yta och blir intrasslad vid nötning. 

Luftpermeabilitet – En stickad vara ger luftig struktur vilket leder och behåller värme bra. 
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3. Företags- och materialbeskrivning 

3.1 Artimplant 
Innehållet i kapitel 3.1 bygger på källan Artimplant (2011). 

Företaget Artimplant har sitt huvudkontor i Västra Frölunda, Göteborg, och antalet anställda 

är 20 personer. Företagets affärsidé är att återställa patienters hälsa genom att erbjuda 

sjukvården nedbrytbara implantat som skapar förutsättning för kroppen att läka sig själv. 

Artimplant är noterat på NASD AQ OMX Stockholm i segment för små företag och i sektorn 

hälsovård. 

 

Figur 1. Implantat vid tumbasartros. 

Artimplant grundades år 1990 med avsikt att ta fram biokompatibla och nedbrytbara 

korsbandsimplantat. Dock hade diskussioner pågått i flera år mellan Lars Peterson, professor i 

ortopedi, Bengt Edberg, professor i textilteknologi och Per Flodin, professor i 

polymerteknologi, innan företaget startades och medicinskt behov identifierades. Implantatet 

som skulle tas fram hade för avsikt att skapa förutsättning för kroppen att självläka. Dåtidens 

material som användes för korsbandsimplantat var ofta sköra och om nedbrytbara skedde 

nedbrytning alltför fort. Tester med det som kom att bli Artelon
® 

genomfördes och visade på 

goda resultat. Att ta fram ett korsbandsimplantat visade sig vara en mycket utmanande uppgift 

och idag har Artimplant tagit fram flera produkter med det patenterade materialet Artelon
® 

för 

personer som lider av artros samt för att förstärka mjukvävnad. Samtliga produkter fungerar 

som byggställningar för kroppens egna celler att växa in i då man vid operation tar bort den 

skadade vävnaden och ersätter den med passande implantat av Artelon
®
. Artimplants 

produkter har hjälpt mer än 10 000 patienter till bättre livskvalitet. 
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Produkterna som Artimplant har utvecklat eller utvecklar delas upp i tre områden;  

 Resurfacing - Återskapa ledyta, se Figur 1 

 Reinforcement – Förstärkning av vävnad  

 Replenishment – Öka vävnadsvolym 

Se Tabell 1 för utförligare produktbeskrivningar. 

Produktkoncept Användning Produkt Utvärdering Utveckling Marknadsintroduktion 
Etablerad 

Produktkoncept Användning Produkt 

Aktuell fas  

utvärdering  utveckling  

marknadsintroduktion  

etablerad 

Resurfacing Artros i 

tumbasleden 

Artelon
®
CMC/S

TT Spacer 

Etablerad 

Artros i stortåleden Artelon
® 

MTP 

Spacer 

Marknadsintroduktion 

Artros i fasettleden 

I ländryggen  

Facet Spacer Utvärdering 

Artros i knäleden Knee resurfacing Utvärdering 

Reinforcement Mjukvävnadsförstär

kning vid reparation 

av t.ex. rotatorkuff 

och hälsena 

Artelon
®
 Tissue 

Reinforcement 

Marknadsintroduktion/Etabler

ad 

Rekonstruktion av 

främre korsbandet 

hos hund 

Artelon
®
 CCL Utveckling 

Replenishment Mjukvävnadsuppby

ggnad i överkäken 

Artelon
®
 

Cosmetic 

Utveckling/Marknadsintrodukt

ion 

Benuppbyggnad i 

överkäken 

Bone Scaffold Utveckling 

Tabell 1. Tabell över produkter och dess indelning samt användning och aktuell fas. 
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3.2 Artelon® 
Innehållet i kapitel 3.2 baseras på referensen Gisselfält (2002) om inget annat anges.  

Artelon
®
 används som ett biomaterial och består av PUUR, vilket är en undergrupp till 

polyuretan men som karaktäriseras av uretanbindningar. Polymeren kan liksom alla andra 

polymerer utformas till bland annat skum, non-woven, filmer och fibrer (stapel och filament) 

för att anpassas till bästa möjliga slutprodukt (Persson, 2010). Processbeskrivning från 

råmaterial till försäljning för Artimplants produkter förklaras i Figur 2.  

 

Figur 2. Processbeskrivning från råmaterial till försäljning där alla processer förutom prepolymerisation och 

polymerisation sker i renrum. 

 

Materialet Artelon
®
 är en multiblock sampolymer där förhållandet mellan flexibla block, 

PCL530, och styva block, MDI-1,3-DAP-MDI, är 50:50. Kemisk blockstruktur och 

förhållandet mellan dessa ger materialet dess fysikaliska och kemiska egenskaper samt 

funktionalitet. Flexibla segment ger upphov till elasticitet medan styva bidrar till fiberns 

långtidsstabilitet vid hög töjning. Detta på grund av intermolekylära bindningar i de styva 

blocken.  
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På grund av de flexibla segmenten är Artelon
®
 fibern mjuk och formbar samt elastisk 

liknande kollagen. Elasticitet är en fördel vid implantat av Artelon
® 

då det motverkar 

avslitning av vävnad vid kraftiga stötar och ryck. Brottspänningen ligger på > 240 MPa och 

fiberns stelhet samt brottstyrka ökar med töjningshastigheten liksom senor och ledband 

(Artimplant AB). Se Figur 3 för beskrivning av draghållfasthet hos polymerer. 

 

Figur 3. En polymer blir spröd, mindre elastisk, vid högre spänning och vid ökad deformation blir den seg, 

gummiliknande. 

 

3.2.1 Polyuretan 

Polyuretaner har använts sedan 1960-talet i biomedicinska applikationer och används 

fortfarande i stor utsträckning inom området. På grund av polymerens goda blodförenlighet 

används polyuretan i kardiovaskulära applikationer, applikationer för hjärta och kärl, såsom 

katetrar, vaskulära proteser, hjärtklaffar och som komponenter i artificiella organ exempelvis 

hjärta samt isolering av komponenter till pacemaker. Tidigare användes polymeren även i 

bröstimplantat men ej längre då det visat sig ge komplikationer på grund av okunskap vid 

tillverkningsprocessen.  

I Artelon
®
 används polyesterbaserade polyuretaner vilka bryts ner. Nedbrytningen in vivo 

beror huvudsakligen på hydrolys och oxidation. Exempel på nedbrytningsbara produkter som 

utvecklats av polyuretan är hudsubstitut, vaskulära proteser, nervgeneration och 

meniskreparation. 

                   

 [                               ]   

Formel 1. Kemisk uppbyggnad av polyuretan. 
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3.2.2 Syntes av Polyuretan 

Syntes av polyuretan kan ske vid användning av bulk- eller lösningspolymerisation i ett eller 

två steg. 

 1-stegs reaktion – alla reaktanter blandas och reagerar  

 2-stegs reaktion (prepolymermetod) – där första steget involverar syntes av 

diisocyanatprepolymer från polyol och en övergång till diisocyanat. Nästa reaktion av 

denna prepolymer sker med diaminkedjeförlängare vilket resulterar i en 

multiblocksampolymer av (-AB-)n typ med hög molmassa. 

Den sistnämnda 2-stegsreaktionen är att föredra då den medför bättre kontroll över den 

kemiska metoden såsom elasticitet, reaktivitet och processabilitet samt strukturpåverkan för 

den slutliga produkten.  

3.2.2.1 Bulkpolymerisation 

Bulkpolymerisation sker med monomerer och eventuell tillsats av initiator genom införsel i 

reaktor. Polymerisation sker och färdig polymer tappas i flytande form ur reaktorn till en 

extruder. (Hjertberg, 2009, s.54-55) Här kan eventuell tillsatts av fyllnadsmedel såsom 

konsistentgivare ske. Den slutliga produkten kommer ut som granulat.  

3.2.2.2 Lösningspolymerisation 

Lösningspolymerisation sker då monomerer löses i lösningsmedel. Tillsatts av initiator kan 

eventuellt ske i samband med lösningen. Ifall polymerisation sker i gränsskiktet mellan det 

två lösningarna kallas den för interfaspolymerisation. 

3.2.2.3 Bortledning av reaktionsvärme 

Reaktionsvärmen som uppstår vid både bulk- och lösningspolymerisation måste kunnas leda 

bort då den annars kan orsaka explosion eftersom värmen ökar reaktionshastigheten. 

Bortledning av värme sker lättare vid lösningspolymerisation än vid bulkpolymerisation. 

Lösningsmedel är dock ett problem i processens slutskede, vid avlägsning av lösningsmedel 

(Hjertberg, 2009, s.55-56) Organiska lösningsmedel är även ett miljöproblem. 
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3.2.3 Syntes av Artelon® 

Syntes av Artelon
®
 sker genom 2-stegsmetod vid användning av bulkpolymerisation. 

Reagenter; 

 PCL530 – polykaprolaktondiol 

 MDI – 4,4´-difenylmetan diisocyanat 

 1,3-DAP – 1,3-diaminpropan, kedjeförlängare  

 DBA – dibutylamin, kedjestoppare  

Lösning; 

 Vattenfri DMF – N, N-dimetylformamid  

I första steget formas isocyanatprepolymerlösning genom reaktion med diol, PCL, och 

diisocyanat, MDI. Detta görs genom att PCL tillsätts droppvis till MDI-smältan vid 50
o
C. 

Detta reaktionsförhållande är valt för att minska molekylviktsfördelningen av prepolymeren. 

Prepolymeren är en blandning av MDI och korta men längdvarierande polyuretankedjor. 

Reaktionen ger ett balanserat överflöd av MDI vilket innebär att oreagerad isocyanat sitter på 

var ände av prepolymeren. Se Formel 2. 

I nästa steg reagerar den DMF-upplösta prepolymeren med diaminkedjeförlängare och 

monoaminkedjestoppare. Kedjestopparen, DBA, tillsätts för kontroll av molekylvikt och för 

att undvika alltför långa polymerkedjor på grund av oreagerad isocyanat. Den snabba 

reaktionen sker i rumstemperatur under omrörning. Se Formel 3. 

                               

                               

Formel 2. Prepolymerisation där MDI+PCL+MDI bildar isocyanatprepolymer 

                                              
   
→  [                                    

      ]   

Formel 3. Polymerisation av Artelon® där prepolymer+1,3-DAP+DBA tillsammans med DMF reagerar och bildar 

sampolymer 
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3.2.4 Spinning av Artelon® 

Polymerlösningen extruderas genom en spinndysa med 120 hål (80µm) och går sedan ner i ett 

koaguleringsbad bestående av varmt cirkulerande vatten. Polymeren koaguleras till fibriller 

och DMF absorberas av vattnet. Fibrillerna samlas till en fiber vilken därefter sträcks i 

ytterligare ett bad för orientering av polymerkedjorna, detta för att erhålla eftersträvande 

mekaniska egenskaper (Persson, 2010). Slutligen lindas polymerfibern upp på en spole och 

torkas. Se Figur 4. Betydande variabler är; 

 Koncentration av spinnlösning  

 Polymerkoncentration  

 Koncentration av koaguleringsbad 

 Temperatur på spinnlösning  

 Temperatur på koaguleringsbad/vattenbad  

 

 

3.2.5 Nedbrytning av Artelon® 

Nedbrytning av Artelon 
® 

är fullständig efter 6 år (Persson, 2010). Esterbindningar i de 

flexibla segmenten i polymerkedjan hydrolyseras. Vid hydrolysen klyvs esterbindningen och 

det bildas en karboxylsyra- samt en hydroxylgrupp. (Lamba m.fl., 1998) Se Formel 4. 

         
   
→                

Formel 4. Hydrolys av esterbindning 

Extrudering 

  Upplindning 

av fiber på 

spole 

Koagulering Sträckning av fiber 

Figur 4. Spinning av Artelon® 
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4. Knäleden 

4.1 Knäledens anatomi 
Knäleden, som egentligen består av två leder nämligen lårben/skenben och lårben/knäskål, är 

den största leden i kroppen och binder samman varje kondyl på lårben med tillhörande kondyl 

på skenben samt lårben och knäskål. Dessa hålls samman av ligament, senor och muskler. 

Vadbenet saknar kontaktyta mot knäleden och dess funktion i knäleden är ledbands- och 

muskelfäste. Lårben, skenben och knäskål är belagda med brosk och upprätthålls med 

ligament placerade både på in- och utsida av ledkapsel men även muskler, slemsäckar och 

fettkuddar stödjer leden. Inuti leden finns menisker som fungerar som stötdämpare genom att 

fördela de krafter som uppstår i knäet. (Majumdar, 2010) Se Figur 5 för knäledens anatomi. 

Knäleden är en mycket komplex led som tillåter rörelse i alla riktningar i ett horisontellt plan. 

Vinkeln för böjning kan uppgå till 140
o 
utan skador på leden vilket är nödvändigt vid 

exempelvis uppresning från sittande och hukande ställning. Då ingen belastning på leden sker 

har den mjuka vävnaden som omger leden en slapphet på över 5 mm. Detta ger leden förmåga 

att glida och rotera på skenben. (Kurtz, 2009, s. 98) 

 

Figur 5. Knäledens uppbyggnad och beståndsdelar. 

4.1.1 Lårben 

Innehållet i kapitel 4.1.1 bygger på källan Majumdar (2010).  

På den nedre delen av lårbenet finns två kondyler som har kontakt med den översta delen av 

skenbenet. Kondylernas framdel är relativt platt i jämförelse med den bakre delen som är 

består av två runda delar. Det är den främre delen som tar upp belastning. Den fåra som finns 

mellan den bakre delen av kondylerna ger utrymme för och infästning av både det främre och 

bakre korsbandet.  
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4.1.2 Skenben 

Innehållet i kapitel 4.1.2 bygger på källan Majumdar (2010).  

Liksom lårbenet har den övre delen av skenbenet två kondyler. Den mediala kondylen på 

skenbenet är något större och planare än den laterala. Liksom som kondylerna på lårben finns 

även här en fåra mellan kondylerna där korsbandet fäster. Skillnaden är att fåran mellan 

skenbenets kondyler även fungerar som fäste för meniskerna.  

4.1.3 Ledkapsel 

Innehållet i kapitel 4.1.3 bygger på källan Majumdar (2010).  

Runt knäleden finns blod och en vattentät kapsel som har sitt fäste strax ovanför kondylerna 

på lårbenet och under kondylerna på skenbenet. Dess funktion är att omge knäleden och 

därmed skapa ett hålrum där leden kan ligga skyddat. Ledkapseln ger även infästning av 

meniskerna längs deras perifera kant. På grund av dess vattentäta egenskaper kan knäleden 

fyllas med vätska. Den inre delen av kapseln utsöndrar ledvätska som smörjer leden och 

näringssätter ledbrosket som täcker benen i leden. Det yttre membranet i kapseln är starkt och 

fibröst.  

4.1.4 Ligament 

Innehållet i kapitel 4.1.4 bygger på källan Majumdar (2010).  

Det laterala ledbandet, LCL, har rund form och sträcker sig från 

vadbenets topp till den laterala epikondylen på lårbenet. Dess funktion 

är att förhindra tibial adduktion, varus, vilket är rörelse av skenbenet i 

frontalplanet mot kroppens centralaxel, se Figur 6.  

Det mediala ledbandet, MCL, är tillskillnad från LCL brett och platt 

samt fäster strax under den mediala delen av skenbenet och det mediala 

epikondylet på lårbenet. MCL förhindrar tibial abduktion, valgus, vilket 

är motsatsen till varus då det innebär rörelse av skenbenet i frontalplanet 

från kroppens centralaxel, se Figur 7. MCL har även förbindelse med 

den mediala menisken genom att dess fibrer binds samman med 

ledkapseln. Detta leder till att MCL och den mediala menisken ofta 

skadas samtidigt. Då MCL är svagare än LCL är det vanligare med 

skador på MCL.  

Centrum av knäleden stöds av korsband, både främre och bakre. Det 

främre korsbandet, ACL, förhindrar skenbenet från att glida framåt i 

förhållande till lårbenet. Det bakre korsbandet, PCL, förhindrar 

skenbenet från att glida bakåt i förhållande till lårbenet. Tillsammans 

bidrar de även till att stärka rotationsstabiliteten i knäleden.  

Figur 6. Varus 

Figur 7. Valgus 
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4.2 Menisk 
Meniskerna är av broskliknande vävnad formad som clementinklyftor och sitter två och två i 

vardera knäled, se Figur 8. Den yttre menisken kallas för lateral och den inre kallas för 

medial, se Figur 9. 

 

Figur 8. Menisk från knäled på gris. 

 

Figur 9. Positionering av lateral och medial menisk. 

Den broskliknande vävnaden som menisken består av är huvudsakligen vatten, kollagen och 

proteoglykaner. Dess yta är nästintill friktionsfri och kan liknas vid kokt äggvita i dess 

ytstruktur. Vidare upplevs den vara något elastisk men relativt hård.  
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Menisken har endast full blodförsörjning perifert, meniskens yttre kant, vid 

ledkapselinfästningen. Blodförsörjningen avtar desto närmare innerkanten man kommer på 

menisken. Detta innebär att en tredjedel av menisken, vit zon, är helt avaskulär och har därför 

mycket begränsad läkningsförmåga. Se Figur 10. 

 

Figur 10. Den perifera delen av menisken är vaskulär och den inre delen är helt avaskulär. A: Vit zon. B: Rödvit zon. 

C: Röd zon. 

4.2.1 Meniskens funktion 

Meniskens funktion är att dämpa stötar i knäleden genom fördelning av krafter på en större 

yta. Dessa krafter uppstår vid rörelse och belastning. Den är även till för att motverka nötning 

mellan lårben och skenben samt upprätta stabilitet, dock endast sekundär stabilitet (Roos 

m.fl., 2007, s.1509-1510). Den primära stabiliteten i knäleden erhålls från dess ledband, 

korsband och muskulaturen som verkar över leden. Meniskens utformning är viktig då den 

ger ökad kontaktyta och samtidigt minskar kontakttryck (Brophy m.fl., 2010, s. 1154-1161). 

Man kan säga att menisken har främst tre egenskaper som bidrar till biomekaniska funktioner 

i knäet (Setton m.fl., 1999, s. 254-272); 

 Mekaniska kvalitéer 

 Meniskens geometri  

 Funktionell fästning  

Meniskens funktion är även att sköta transport av ledvätska in och ut i ledbrosk samt förse det 

med näring, bland annat syre och socker, vilket endast sker med hjälp av ledvätska. Motion är 

därför nödvändig för att behålla friska leder. 
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4.2.2 Meniskskador 

Meniskskador uppstår vanligtvis vid vridvåld under idrottsutförande som ger värk och 

låsningar i knäleden men skador kan även uppstå vid översträckning samt överböjning av 

knäleden (Peterson och Renström, 1982, s.237). Dock kan meniskskador förvärras då blod är 

skadligt för brosk och ledvätska är skadligt för benvävnad.  

Den laterala menisken är mer rörlig än den mediala därav är skador på den mediala mer 

förekommande än på den laterala. Detta på grund av att den mediala har tre fästytor till 

skillnad från den laterala som har endast två fästytor. Figur 11 visar de vanligaste skadorna 

som uppkommer på menisker. 

 

Figur 11. A: Skadefri menisk. B: Flapruptur i samband med meniskdegeneration. C: Reva i posterior eller anterior 

horn. D: Bucket handle-ruptur. E: Horisontell ruptur, oftast i laterala menisken. 

4.2.3 Behandlingsmetoder för meniskskador 

Historiskt sett har meniskernas betydelse förringats och detta har lett till partiell eller total 

meniskektomi vid skada men även utan skada i förebyggande syfte. Vid total meniskektomi 

lämnas alltid ledkapsel kvar för att bevara dess stabilitet och blodförsörjning. Dessutom bidrar 

den till kärl- och vävnadsinväxt. Detta för att cirkulation och cellinvandring sker via ledkapsel 

till ledband. Den vanligast förekommande meniskektomin är partiell borttagning. Utveckling 

av artros är vanligt förekommande hos patienter som behandlats genom total meniskektomi.  

Det finns flera tänkbara lösningar på hur man kan ersätta eller reparera en skadad menisk; 

 Transplantation från donator  

 Bygga upp en ny menisk med hjälp av de ursprungliga celltyperna (Arnoczky, 1999, 

s.245) 

 Reparera meniskskada med hjälp av stamceller (Arnoczky, 1999, s.245) 



27 

 

 Suturering ifall skada är i vaskulärt område (de Groot m.fl., 1996, s.163) 

 Vissa mindre skador kan läka sig själva men kräver då goda förutsättningar. 

Ärrvävnaden som bildas har inte samma egenskaper som den ursprungliga (de Groot 

m.fl., 1996, s.163) 

 Genom ”byggställningar” av syntetiska material som bryts ned i takt med att nya celler 

växer (de Groot m.fl., 1996, s.163) 

 Användning av senor liknande de som används till korsbandsrekonstruktion (Wirth 

m.fl., 2000, s.631-641) 

4.3 Artros i knäled 
Innehållet i kapitel 4.3 bygger på källan Lohmander (2002) s. 4480-4482.  

Artros, osteoartrit, är förslitning av led vilket sker vid obalans mellan ledens krav och 

förmågan att leva upp till dessa krav. Artros uppstår vanligtvis vid onormal belastning 

och/eller vid normal ledaktivitet men då leden av någon anledning är försvagad. Det senare 

kan bero på ärftlighet av försvagad ledbroskuppbyggnad. Artros kan i sitt sista stadium av 

sjukdomen påverka den sjuka ledens alla vävnader. Detta innebär inverkan på ben, ledband, 

ledhinna och ledvätska. Alla kroppens leder kan angripas av artros men vanligast är höft, knä, 

fingrar och ryggrad. 

4.3.1 Ledbroskets funktion 

Ledyta täcks av ett lager av ledbrosk som kan variera från knappt en till flera millimeter i 

tjocklek. Dess funktion är att ta upp och fördela tryck över ledytan samt minimera friktion vid 

rörelse. Även ledvätska, bestående av vatten med bland annat hyaluronsyra (ett kolhydrat som 

är ett visköst och elastiskt smörjmedel för leder) och proteoglykan, bidrar till ytterligare 

minskning av friktion i leden.  

Ledbrosk består av utspridda celler i en extracellulär matrix vilken tillverkas och underhålls 

av broskceller. Matrixen består främst av vatten, resterande utgörs av proteiner bland annat 

kollagen och proteoglykaner. Kollagentrådar skapar ett tredimensionellt nätverk. I detta 

nätverk uppstår hålrum där proteoglykaner och andra broskmolekyler återfinns. Genom att det 

kollagena nätverket håller fast vattenbindande proteoglykaner bevaras hög vattenhalt. Brosket 

sägs därför efterlikna en vattenbindande gel som tas om hand av broskceller. 

Interaktion sker mellan matrixmolekyler och receptorer på broskcellens yta. Via dessa 

receptorer skickas signaler vid förändring i matrix vilket kan resultera i ökad nedbrytning 

eller ökad nybildning av matrix. Man kan därför säga att broskcellens funktion styrs av 

mekanisk belastning, förändringssignaler bestående av cytokiner och tillväxtfaktorer.  

Vid belastning av ledbrosk pressas vattnet i ledvätskan ut ur broskvävnaden. Då belastningen 

avtar suger proteoglykaner tillbaka vattnet och broskets tjocklek återställs. 

Sammanfattningsvis kan förloppet beskrivas som att ledbroskets anpassningsförmåga vid 

belastningsupptagning har direkt koppling till broskmatrixens egenskaper då dessa vidare är 

beroende av normalt verkande broskceller. Broskcellens förmåga till nybildning och 
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nedbrytning av broskmatris skall vara i balans eller anpassade till varierande krav vilket i sin 

tur bevarar balansen mellan funktion och krav i en normal led. 

4.3.2 Obalans medför artros 

Balansen mellan funktion och krav i leden kan störas genom onormalt låg eller hög belastning 

samt vid insöndring av cytokiner till ledvätskan via ledhinnans celler. Vid inflammation, 

skador på led och/eller vid blödning ökar produktionen av cytokiner. Onormal belastning eller 

stimulering orsakad av cytokiner resulterar i aktivering och ökad utsöndring av proteolytiska 

enzymer som bryter ner broskmatrix. Broskceller kan även dö utan att skada sin omgivning 

genom en kontrollerad celldöd, apoptos. Om nybildning och ökad nedbrytning av broskmatrix 

sker olika snabbt försvagas ledbroskets förmåga att ta upp belastning och slutligen brister 

matrixen och brosket förstörs. 

Ledförändringar vid artros kan upptäckas med hjälp av olika hjälpmedel beroende på vilket 

skede sjukdomen befinner sig i. I ett tidigt skede kan man genom analytiskts prov urskilja fria 

nedbrytningsprodukter från ledvävnader i ledvätska, urin och/eller i blod. Vid ett mellanskede 

av sjukdomen kan upptäckter av ojämnheter i ledbroskstrukturen, sprickor och/eller fibriller 

urskiljas med mikro- eller makroskopiska hjälpmedel. I det slutliga skedet är ledbrosket helt 

förstört vilket leder till att ben gnids mot ben vid belastning. Förutom detta sker bildning av 

cystor, i ben, samt nybildning av bindväv och ben vilket resulterar i ökad bentäthet och 

minskad brosktjocklek.  

Utveckling av artros är en långsam process vilken tar flera år från det att förändringar på cell- 

och molekylnivå blivit förändringar synliga på röntgen. För många är det vanligt att artros 

avstannar innan sjukdomen nått sitt slutskede. 

Artros är en komplex sjukdom. Risken att insjukna ökar genom kombination av endogena och 

exogena faktorer där endogena faktorer beskrivs av ålder, ärftlighet och kön. Vanligt är att 

kvinnor löper större risk för utveckling av knäartros än män vilket kan bero på hormonella 

egenskaper, ledgeometri och/eller gångmönster. Detta är inte bevisat utan kräver fortsatt 

forskning. Exogena orsaker såsom ökad ledbelastning vid idrottsutförande, arbete eller vid 

övervikt är en vanlig orsak till utveckling av artros i knäleden. En patient med korsband- 

och/eller meniskskada leder till mycket större risk för utveckling av artros efter 15 till 20 år 

efter skedd skada än en patient med oskadad menisk och/eller korsband. 
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5. Meniskimplantat 

5.1 Eftersträvade egenskaper på meniskimplantat 

Krav som bör finnas på ett meniskimplantat är följande; 

 Material 

Implantatet ska vara gjort i material med biokompabilitet och styrd nedbrytning. 

Hastigheten för nedbrytning bör vara långsam och börja i den vaskulära delen för att 

sedan fortsätta i den avaskulära (Hannink m.fl., 2010, s. 442). Materialets drag- och 

rivstyrka bör vara likt en naturlig menisk för att undvika ytterligare skador. 

 Tribologi  

Implantatet bör ha ytor som är friktionsminimerande liknande is mot is. Detta för att 

på bästa sätt efterlikna meniskens naturliga egenskaper. Ytstrukturen som bildas då 

implantatet är invärtes har stor betydelse för hur kroppens egna celler kommer att växa 

och det är viktigt att de växer så att en slät yta bildas för att minimera risk för 

nötningsskador på ledbrosk. 

 Mekaniska egenskaper  

Anisotrop – Implantatets anisotropi kan styras med fiberriktning, bindning och 

porositet. Implantatet bör ha longitudinell styrka (Tissakht & Ahmed, 1995, s. 420) 

likt en naturlig menisk för att hantera skjuvspänning som uppstår vid rörelse. Dessa 

skjuvningskrafter är ofta anledning till skador och brott. Förutom skjuvspänning 

uppstår drag- och tryckspänning från ledbelastning. (Setton m.fl., 1999) 
 

Kompression – Deformation på grund av belastning leder till påskyndad nedbrytning 

av implantat eftersom stabiliteten minskar och materialet mjuknar (de Groot m.fl., 

1996, s. 163). Vid kompression ska därför ej bestående deformation uppkomma. 

 Storlek  

Om implantat har för liten storlek kommer dess förmåga att fördela krafter vara 

ofullständig. Ifall implantatet istället är det motsatta, för stort, bidrar det till sämre 

mekaniska egenskaper (Hannink m.fl., 2010, s. 449). Beroende på yttre mätbara 

faktorer såsom vikt, längd och bredd över kondylerna kan storlek på menisker 

uppskattas (Stone m.fl., 2007, s.505). På grund av variation av meniskers geometri ska 

implantatets storlek förhålla sig inom ett visst intervall, se Kravspecifikation, bilaga 2.  

 Design 

Implantatets form bör efterlikna en naturlig menisk med en böjd form samt sluttande 

och triangulärt tvärsnitt. 
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 Infästning 

Implantatets infästning är mycket viktigt då det är vanligt förekommande med 

bristning av sutur vid meniskimplantat (Hannink m.fl., 2010, s. 449). För att undvika 

brist av sutur bör de vara gjorda på utvalda punkter. Meniskens horn ska även kunna 

gå samman och fästa i ledbanden dock bör dessa infästningar av implantatets ändar ej 

vara för stela för att klara fysiologiska meniskrörelser. Se Figur 12. 

 

Figur 12. Visar på infästning av förlängda horn genom förborrade hål i skenben. 

 Permeabilitet  

Implantatet ska klara av att transportera vätska till broskvävnad. Detta sker genom en 

pumpningsmekanism då menisken komprimeras och dekomprimeras. Det är därför 

viktigt att implantatet uppnår hög permeabilitet från perifer- till innerkant (Hannink 

m.fl., 2010, s. 442). Förklaring av den perifera kantens positionering på prototyp av 

meniskimplantat se Figur 18.  

5.2 Liknande produkter 
De alternativa metoderna för ersättning eller återuppbyggnad av menisk nämndes i kapitel 

4.2.3. Implantat av kollagen har undersökts och visat sig ha undermåliga egenskaper. Ett 

problem är att nedbrytningshastigheten är för hög. Efter cirka sex veckor har implantatet 

brutits ned och en menisk kräver cirka 20 veckor för att börja bilda broskvävnad. Dock 

används kollagenbaserade implantat efter partiell meniskektomi för att reparera den 

ofullständiga delen av menisken. (de Groot m.fl., 1996, s. 163-164)  

De implantat som bygger på polyuretan har haft skilda resultat. Vissa polyuretaner har haft 

biprodukter eller avgett ämnen vid nedbrytning som är giftiga. Ytterligare ett problem har 

varit nedbrytningshastigheten. Detta kan dock regleras i den kemiska sammansättningen. 

(Spaans m.fl., 2000, s. 2454) 

I USA är det i nuläget vanligast att menisktransplantation från donator, kadaver, används efter 

total meniskektomi. Tillhörande problem med transplantation är hälsorisker genom 

smittspridning och reaktioner som uppstår vid kontakt med donerad kroppsdel. Dessutom har 

transplantationer visat sig ge dålig fästning samt är de många gånger av sämre kvalitet och 

struktur än den ursprungliga menisken (Brophy
 
 m.fl., 2010, s. 1154). Transplantation är även 

en dyr metod då tillgången är begränsad och efterfrågan hög. Priset på en donerad menisk 

uppgår till cirka 10 000 SEK. Det finns ett antal rapporterade fall då patienter har avlidit efter 

smitta från transplanterad vävnad. 
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6. Testmetoder 
Samtliga tester utförs på prototyp av meniskimplantat placerad som medial menisk eftersom 

denna har högst skaderisk. 

6.1 Kompression 
Egenutformad testmetod används vid undersökning av implantatets beteende vid 

kompression. Modell med avgjutning av skenben och lårben har gjorts där prototyp av 

meniskimplantat kan positioneras och förlängda horn fästas på samma sätt som vid ett 

kirurgiskt ingrepp, se Figur 13. Vid test av kompression läggs en konstant belastning under en 

viss bestämd tid. Prototypens höjd, H, mäts på tre förutbestämda punkter före och efter 

belastning. Detta för att få fram ett värde på ΔH, vilken sätts till att vara oförändrad eller max 

± 2mm. Mätpunkterna beskrivs som A, B och C, se Figur 14. Belastningen kommer att vara 

100N då detta tryck används i tidigare kompressionstester av meniskimplantat och testerna 

kommer att utföras på torrt prov i rumstemperatur (Spaans m.fl., 2000, s.2455). 

Belastningstiden bestäms till 2 minuter för samtliga tester. 

Detta kompressionstest finns inte med i Kravspecifikation, se bilaga 2, utan mäts enbart för att 

testa skillnaderna mellan utvalda prototyper av meniskimplantat. 

 

Figur 13. Modell för kompressionstest utav prototyp av meniskimplantat 
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Figur 14. Mätpunkter vid kompressionstest utav prototyp av meniskimplantat 

6.2 Mätning 
Utförande av mätning sker då prototyp av meniskimplantat är fäst i skenbenet och placerad 

som medial menisk. Fästning sker i modell av skenben och lårben. Mått som mäts är 

implantatets höjd, bredd och längd samt de förlängda hornens längd. Samtliga mått mäts med 

skjutmått förutom förlängda horn som mäts med linjal. Detta för att undvika mätfel. Måtten 

ska ligga inom fastställda intervall som återfinns i Kravspecifikation, se bilaga 2. 

7. Arbetets genomförande  

7.1 Information kring framtagning utav prototyper av meniskimplantat 
Arbetet kommer att bestå av att ta fram ett antal prototyper av en nedbrytbar polymer. 

Biomimik kommer att eftersträvas genom att meniskens funktioner efterliknas i de framtagna 

prototyperna. Andra företag har gjort ett flertal tidigare försök utan större framgång då man 

använt polymerer i skumform. Detta projekt kommer att göras med det patenterade materialet 

Artelon
®
 och genom stickning ska prototyper av meniskimplantat tas fram, en hittills oprövad 

teknik.  

7.1.1 Problematik med meniskimplantat 

Porositet och porstorlek är två viktiga faktorer som styr meniskens egenskaper exempelvis 

permeabilitet (Hannink m.fl., 2010, s. 442). Detta i sin tur påverkar läkning då 

sammankoppling av porer är nödvändigt för fullständig och snabb läkning. Makroporer bör 

vara av storleksordningen 150-355 m och mikroporer ca 50 m (de Groot m.fl., 1996, s. 

166). Som nämns i kapitel 1.4 kommer ej test av prototypernas porstorlek, porositet och 

permeabilitet att utföras i detta projekt. 
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7.1.2 Fördelar med meniskimplantat i trikåteknik 

Fördelar med meniskimplantat framtagen med trikåteknik istället för skumform är att 

implantat då tenderar att ha för hög porositet (Spaans m.fl., 2000, s. 2457).  

Urea bidrar till ökad rivstyrka på meniskimplantat men dock ej tillräckligt (Spaans m.fl., 

2000, s. 2455). Detta är ett stort problem för implantat av skum då suturer lätt kan lossna på 

grund av den låga rivstyrkan. Vid stickning kan kraftupptagning bli mer kontrollerbar och 

bidra till högre rivstyrka i jämförelse med ett implantat gjort av skum.  

7.2 Idéskiss 

 

Figur 15. Idéskiss av meniskprototyper. Vänster: Hornen förlängs med ihopflätade fransar för bättre infästning. 

Höger: Tvärsnitt av implantat. Triangulärt tvärsnitt med kraftiga innerväggar och med tunna förbindelser 

däremellan. 

Första idéskissen, se Figur 15, har gjorts för att strukturera idéer och tankar kring hur prototyp 

av ett meniskimplantat bör se ut. Varje enskild prototyp av meniskimplantat analyseras och 

sammanställs i Laborationer, se bilaga 4. Därefter sker tester av utvalda prototyper för att 

finna bästa lösning.  

Idén med att fläta samman fransar i förlängda horn ger bättre infästning. Flätning ger viss 

töjning, elasticitet och samtidigt stabilitet vilket eftersträvas. I kombination med suturering av 

perifer kant skulle denna infästning ge önskvärda egenskaper.  

Innerväggar bygger upp triangulärt och sluttande tvärsnitt på prototyp samt tar upp och 

fördelar krafter som ger implantatet dess eftersträvade stabilitet vid kompression. Den 

efterföljande krympningen gör innerväggarna stabila vilket resulterar i stöd för den stickade 

ytan. Se Figur 16. 

 

Figur 16. Innerväggar ger volym och stabiliserar upp prototypen efter krympning. Här markerade med svarta linjer. 
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7.3 Framtagning av prototyper av meniskimplantat 
Tester för att visa på egenskaper för Df 4 och Df 10 genomförs och värden fås, se Tabell 2, 

från testets dataprogram. Utförande av dessa tester skedde med dragprovare som finns 

tillgänglig på Artimplant. 13 trådar av varje typ testades och Tabell 2 redovisar medelvärden 

från testerna. Tex-tal, g/1000m, räknas ut genom att mäta upp och väga 25 meter tråd. 

Därefter multipliceras talet med 40 för att få trådvikt vid 1000 meter.   

 

Tabell 2. Egenskaper för Df 4 och Df 10. 

 

Tråd förbereds med både glycerol och PCL för att underlätta hantering i maskin, Stoll C 330 

TC, på Textilhögskolan. Stoll C 330 TC är ovanlig och det finns endast 5-6 stycken i hela 

världen.  

Diskussioner tillsammans med trikåtekniker på Textilhögskolan har lett fram till diverse 

lösningar på hur man praktiskt kan realisera den givna geometrin på implantatet. Se 

Laborationer, bilaga 4, för utförlig beskrivning vid framtagning utav prototyper av 

meniskimplantat. 
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7.3.1 Arbetets faser 

Arbetet har delats upp i faser, se Figur 17. Detta för att ständiga diskussioner med 

trikåtekniker, Lars Peterson och handledare har förts under arbetets gång. Detta har lett till 

nya idéer och nya mål samt underlättat arbetet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Triangulärt sluttande tvärsnitt – För att efterlikna utformning av naturlig menisk krävs 

triangulärt sluttande tvärsnitt. Erhållning av det eftersträvade tvärsnittet fås genom 

innerväggar av varierande höjd i prototyperna för att hålla upp det yttre höljet. Tester har 

gjorts med både fyra och fem innerväggar. Se Figur 16. 

Figur 17. Arbetsgång vid framtagning av prototyper. 
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Rundad form – Försök till rundad form görs genom successiv ökning av maskor i perifer 

kant och minskning av maskor i innerkant. Se Figur 18. 

 

Figur 18. Justeringar i perifer- och innerkant ger böjdare form 

Förstärkt rundad form genom horn – För att ytterligare förstärka den böjda formen stickas 

”horn”. Dessa horn placeras på varsin ytterkant på prototyperna. Se Figur19. 

 

Figur 19. Prototypens form blir rundare genom stickade ”horn” 
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Förlängda horn – För att kunna fästa prototypen på bästa möjliga sätt krävs det att hornen på 

den förlängs så att de går att dra ner genom förborrade hål i skenbenet. Dessa förlängda horn 

görs genom inläggning av ett antal trådar i den stickade varan som sedan flätas samman. 

Försök har gjorts med både Df 4 och Df 10 i förlängda horn. Se Figur 20. 

 

Figur 20. Förlängda horn bidrar till bättre fästning 

 

Stickning med Df 10 i perifer kant – Efter diskussion med Lars Peterson beslutas att perifer 

kant på prototyper kräver ytterligare förstärkning. För att uppnå detta görs försök genom att 

sticka med Df 10 i perifer kant.  

Ytterligare förstärkning av perifer kant – Prototyperna kräver ytterligare förstärkning i 

perifer kant. För att erhålla stark perifer kant görs diverse försök på både prototyper med Df 

10 perifer kant och prototyper stickade med endast Df 4. 

Band – Ett rundstickat band av Fiba 1, enkelfibrig Artelon
®
, förbereds genom 

behandling med strykjärn inställd på två prickar, vilket motsvarar max 150
o
C, i 

syfte att krympa men även för att pressa bandet plant. Bandet fästs därefter på 

krympt prototyp.
 

Multifunktionellt hölje – Ett rundstickat hölje av Fiba 1 träs på krympt 

prototyp. Därefter krymps prototyp i ugn 100
o
C i 5 minuter och sedan krymps 

horn ytterligare med strykjärn inställd på två prickar, vilket motsvarar max 

150
o
C. 

Df 10 – Df 10 träs igenom okrympt prototyp. Tre stycken trådar förs genom 

perifer kant, en förs genom mitten och en genom innerkant. Sedan krymps 

prototyper i ugn 100
o
C i 5 minuter. Detta test gjordes med både förkrympt och 

okrympt Df 10. 
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Test av alternativa krympningsmetoder – Under arbetets gång testas alternativa 

krympningsmetoder. Försök att krympa med ånga, strykjärn och ugn i varierade temperaturer 

har genomförts. 

7.4 Urval av prototyper för vidare analys 
Prototyp 17.2 och 18.2, se Figur 21 respektive Figur 22, väljs ut för kompressionstest, se 

kapitel 6.1. Detta eftersom de är mer tilltalande estetiskt än övriga prototyper samt har ett 

rundstickat ytterhölje. Höljet medför slätare yta på grund av stickning sker med tunnare tråd, 

Fiba 1, och högre delning på använd maskin. Högre delning ger finare maskor och därmed 

jämnare struktur. Detta kan ge mindre friktion på prototypens yta vilket 17.2 och 18.2 

uppvisar. 

 

Figur 21. Prototyp 17.2. 

 

Figur 22. Prototyp 18.2. 

Då samtliga prototyper av meniskimplantat eftersträvar biomimik görs försök till förmåga att 

ta upp och fördela krafter i dess longitudinella riktning. Detta sker med hjälp av innerväggar 

som ger stöd och fördelar krafter. Radiella krafter tas upp till viss del av innerväggarna men 

huvudsakligen tas krafterna upp av ytskiktet på implantatet. 17.2 och 18.2 uppvisar genom 

känsla god förmåga att ta upp och fördela krafter likt naturlig menisk. 
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8. Resultat 

8.1 Svar på frågeställningar  

Hur kan man sticka en vara med triangulärt tvärsnitt? 

Genom att bygga upp volym med hjälp av innerväggar som stickas som en förlängning av 

maskrader endast på bakre nålbädden och sedan hänga över maskorna till främre nålbädden 

igen fås en sammanhängande vara. Vid krympning av varan fås därefter det eftersträvande 

triangulära tvärsnittet. Detta sker genom att innerväggar blir stabila och lyfter ytterhöljet. 

Olika höjd på innerväggar bidrar till sluttande form på tvärsnitt. 

Hur åstadkommer man en stickad menisk som ska efterlikna en naturlig menisks 

egenskaper? 

Utifrån punkterna i kapitel 5.1 förhåller sig de utvalda prototyperna som följer;  

 Material 

Genom att prototyper är tillverkade av det förutbestämda materialet Artelon 
® 

fås det 

egenskaper som krävs såsom biokompabilitet, styrd nedbrytning samt drag- och 

rivstyrka.  

 Tribologi  

Prototypers yta medför stor friktion vilken förbättras genom att täcka ytan med stickad 

vara av finare delning. Detta görs genom ett rundstickat ytterhölje framtagen på 

maskin med höge gauge än maskinen som har använts för framtagning av själva 

meniskimplantatet.  

 Mekaniska egenskaper  

Anisotrop – Prototyper får longitudinell styrka främst av dess longitudinella 

innerväggar. Fiberriktningen i en naturlig menisk efterliknas genom valet av 

bindning och design. Prototypernas porositet är en mycket viktig faktor men på 

grund av de avgränsningar som gjorts i arbetet kommer det ej att mätas.  

Kompression – Efter utförda kompressionstester på prototyper uppvisade 17.2 

minst deformation efter belastning. Den perifera kanten på 17.2 buktar ej ut på 

samma sätt som 18.2:s kant gör både före, under och efter belastning. Det 

rundstickade höljet bidrar till stabilitet hos båda prototyperna. 

 Storlek  

Prototypernas storlek förhåller sig inom det givna storleksintervallet, se Tabell 3 och 

Tabell 4 för storlek på prototyperna 17.2 respektive 18.2. 
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 Design 

Prototypers utseende överensstämmer med den givna designen. Det rundstickade 

ytterhöljet bidrar till ett mer arbetat och estetiskt tilltalande utseende. 18.2 har en mer 

porös struktur än 17.2 på grund av mer material i perifer kant. 

 Infästning 

Genom att fläta prototypernas förlängda horn fås elasticitet vilket medger viss 

rörelsefrihet för implantatet. De bidrar även till en smidigare och stabilare infästning. 

Se Tabell 3 och Tabell 4 för uppfyllande av infästningskriterier i kravspecifikation för 

prototyperna 17.2 respektive 18.2. 

Går tillverkningsprocessen att industrialiseras? 

Tillverkningsprocessen går i dagsläget med den tillgängliga utrustningen på Artimplant inte 

att utföras och därmed är inte industrialisering möjlig. Maskiner för tillverkning av prototyper 

finns på Textilhögskolan men renrumstillverkning är ej möjligt. 

Hur kan en kravspecifikation formuleras för ett meniskimplantat? 

Se Kravspecifikation, bilaga 2. 

Finns det en eller flera lösningar som uppfyller kriterierna i kravspecifikationen, se 

bilaga 2. 

Det finns flera lösningar som uppfyller kriterierna i kravspecifikationen. De två utvalda 

prototyperna uppfyller kriterierna i kravspecifikationen men även vissa av de framtagna 

prototyperna har uppfyllt kravspecifikationen men ej lämpats för vidare urval.  

Se Tabell 3 och Tabell 4 för 17.2:s respektive 18.2:s uppfyllande av kravspecifikation. 

Test Enhet Krav Resultat Anmärkning 
Funktion 
Nål  Skall kunna sys i Uppfyllt  

Genom 

utformning 

av förlängda 

horn 

 Skall kunna fästas Uppfyllt  

Design 
Mätning 

med 

skjutmått 

mm Meniskimplantat skall ha bredden B. 

 
28 ≤ B ≤ 32 [mm] 

Uppfyllt B = 29,6 mm 
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Mätning 

med 

skjutmått 

mm Meniskimplantat skall ha längden L. 

 
35 ≤ L ≤ 45 [mm] 

Uppfyllt L = 35,0 mm 

Mätning 

med 

skjutmått 

mm Meniskimplantat ska ha höjden H i 

dess mitt.  

 
8 ≤ H ≤ 10 [mm] 

Uppfyllt H = 9,5 mm 

Mätning 

med linjal 

mm Meniskimplantatets förlängda horn 

ska ha längden Lfh. 

 

 
80 ≤ Lfh ≤ ∞ [mm] 

Uppfyllt Lfh = 120 

Visuellt   Skall ha ett triangulärt sluttande 

tvärsnitt 

Uppfyllt  

Tabell 3. Kravspecifikation för 17.2. 

Test Enhet Krav Resultat Anmärkning 
Funktion 
Nål  Skall kunna sys i Uppfyllt  

Genom 

utformning 

av förlängda 

horn 

 Skall kunna fästas Uppfyllt  
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Design 
Mätning 

med 

skjutmått 

mm Meniskimplantat skall ha bredden B. 

 
28 ≤ B ≤ 32 [mm] 

Uppfyllt B = 30,0 mm 

Mätning 

med 

skjutmått 

mm Meniskimplantat skall ha längden L. 

 
35 ≤ L ≤ 45 [mm] 

Uppfyllt L = 36,1 mm 

Mätning 

med 

skjutmått 

mm Meniskimplantat ska ha höjden H i 

dess mitt.  

 
8 ≤ H ≤ 10 [mm] 

Uppfyllt H = 10,0 mm 

Mätning 

med linjal 

mm Meniskimplantatets förlängda horn 

ska ha längden Lfh. 

 

 
80 ≤ Lfh ≤ ∞ [mm] 

Uppfyllt Lfh = 100 mm 

Visuellt   Skall ha ett triangulärt sluttande 

tvärsnitt 

Uppfyllt  

Tabell 4. Kravspecifikation för 18.2. 
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8.2 Analys av kompressionstest 
Kompressionstest utförs som beskrivs i kapitel 6.1 och Figur 13. Se Tabell 5 för testets 

resultat. 

Prototyp 

Höjd (före/efter belastning) 

[mm] 
Resultat (∆H) [mm] 

Anmärkning 

A B C A B C 

17.2 

7,70/7,40 9,50/9,45 8,20/8,15 – 0,30 – 0,05 – 0,05 

Kändes fast och 

stabil både före, 

under och efter 

belastning. 

18.2 

8,60/8,50 10,20/9,15 7,45/5,70 – 0,10 – 1,05 – 1,75 

Kändes lite instabil 

och buktade ut 

före, under och 

efter belastning. 

Tabell 5. Sammanfattning av kompressionstest. 

Vid analys av kompressionstest visar 17.2 på mindre deformation vid belastning. Den perifera 

kanten på 17.2 buktar ej ut på samma sätt som 18.2 kant gör både före, under och efter 

belastning, se Figur 23. 

 

Figur 23. 17.2 (vänster) uppvisar ingen utbuktning såsom 18.2 (höger) gör i perifer kant. 
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9. Diskussion 

9.1 Frågeställningar 

Hur kan man sticka en vara med triangulärt tvärsnitt? 

Ett triangulärt tvärsnitt kan säkerligen fås genom flera metoder. Eftersom metoden som 

använts för att bygga upp det triangulära tvärsnittet ger det önskade resultatet har ingen 

ytterligare tid lagts ner för att studera andra framställningsmetoder.  

Hur åstadkommer man en stickad menisk som ska efterlikna en naturlig menisks 

egenskaper? 

Att sticka fram en menisk med samma unika egenskaper som en naturlig menisk är mycket 

svårt eftersom efterliknelse av biologiska företeelser genom syntetiska material är omöjligt. 

Dock kan man efterlikna vissa egenskaper som en naturlig menisk genom smarta lösningar 

och innovativa idéer. Egenskaper som försökts efterliknas är; 

 Material 

Som tidigare nämnts fås de materialegenskaper som krävs för ett meniskimplantat 

genom materialet Artelon 
®
. På grund av att materialet var en av de förutsättningar 

som projektet hade kunde materialval ej påverkas.  

 Tribologi  

Friktion mellan de två lagrena, rundstickade höljet och själva implantatet, kan medföra 

problematik vid celltillväxt. Risken för problematik vid celltillväxt kan minskas 

genom att fästa lagrena mot varandra exempelvis genom nålning.  

Att sticka implantatet på en maskin med finare delning än den som använts vid 

prototypframtagning skulle medföra en slätare yta och därmed bättre tribologi.  

 Mekaniska egenskaper  

Anisotrop – Beroende på antalet innerväggar och avståndet emellan de kan 

implantatets styrka påverkas. Då inga testmetoder finns för att mäta de 

mekaniska egenskaper som innerväggar medför har känslan och design legat till 

grunden för valet av antalet innerväggar och dess avstånd.  

Bindningen som prototyperna har är anpassad efter maskinen och dess förmåga 

att sticka med materialet. Att försöka påverka kraftupptagning genom val av 

bindning har därför inte genomförts. Dock är den bindning som använts 

tillfredsställande.  

Kompression – Stabilitet hos det båda prototyperna med hjälp av det 

rundstickade ytterhöljet beror på att ytterhöljet är stickat med en finare delning 

och har därmed mindre maskor än själva implantatet. De mindre maskorna 

tillåter inte lika mycket rörelse som de större maskorna och därför stabiliserar 

det rundstickade ytterhöljet implantatet genom att motverka rörelse.  
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 Storlek  

Även om prototypernas storlek förhåller sig inom det givna storleksintervallet bör en 

storlekskollektion tas fram. Intervallet som uppges i Kravspecifikation, se bilaga 2, 

sträcker sig från mindre till större storlekar oberoende lateral eller medial menisk. 

Detta för att ge riktlinjer för ett meniskimplantats storlek. Vid behov kan storlek lätt 

justeras genom ökning eller minskning av maskrader och maskstavar. Justering i 

storlek kan även göras i samband med infästning av implantatet i skenben. Beroende 

på hur stor sträckningen är i de förlängda hornen kan implantatets form och därmed 

dess geometri justeras. Längd på förlängda horn är satt till oändlighet då de kan 

klippas och anpassas efter behov. 

 Design 

Prototyp 18.2 har på grund av Df 10 i perifer kant en porösare struktur än 17.2. Detta 

på grund av att stickning med Df 10 ger större maskor vilket leder till mer höjd samt 

en utbuktning då det blir ett överflöd av material till skillnad från användning av Df 4 

som i 17.2. Anledning till utbuktning beror på att innerväggar är för korta för att under 

krympning klara av att sträcka upp den längd som stickning med Df 10 i perifer kant 

resulterar i. Det rundstickade ytterhöljet minskar utbuktning av perifer kant på 18.2 

men ej tillräckligt för att få ett tillfredsställande resultat.  

 Infästning 

Valet att ta fram prototyper av meniskimplantat i trikå gör att suturer inte lossnar lika 

lätt som i ett implantat av skum. Detta på grund av att suturer lätt kan dras igenom och 

förstöra skummet vid infästningen.  

De förlängda hornen kan stärkas upp liksom meniskdelen av implantatet med hjälp av 

ett rundstickat hölje. Försök till detta har gjorts genom att låta höljet på meniskdelen 

sträcka sig ut över de förlängda hornen. Dock blev höljet för stort och veckade sig 

över de förlängda hornen.  

Går tillverkningsprocessen att industrialiseras? 

Det finns maskiner tillgängliga på marknaden som skulle klara av att sticka varor med finare 

delning vilket ger bättre detaljrikedom samt slätare yta. För att tillverkning av stickade 

meniskimplantat så som prototyperna 17.2 och 18.2 ska kunna ske i renrum krävs det 

investeringar i Artimplants maskinpark. Dock kommer tillverkning av implantat att kräva ett 

visst handarbete då det rundstickade höljet träs på implantat och vid krympningsprocess. 

Detta resulterar i svårigheter vid industrialisering av tillverkningsprocessen.  

Hur kan en kravspecifikation formuleras för ett meniskimplantat? 

Kravspecifikation, se bilaga 2, är utformad för framtagning av prototyper av meniskimplantat 

och kan utökas då avgränsningar i projektet gör att endast vissa egenskaper behandlas i detta 

projekt. 
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Finns det en eller flera lösningar som uppfyller kriterierna i kravspecifikationen, se 

bilaga 2? 

Det finns flera lösningar som uppfyller kriterierna i kravspecifikationen men på grund av 

utveckling av dessa har de ej analyserats vidare. Ett urval gjordes genom diskussion och test 

av grepp. Detta resulterade i att 17.2 och 18.2 analyserats vidare tack vare deras ytstruktur och 

stabilitet vid belastning. 

9.2 Analys av kompressionstest 
Testerna hade som syfte att få fram värden på eventuell deformation av de utvalda 

prototyperna och därav kunna jämföra prototypernas förmåga att motstå deformation. Därför 

var inga intervall av deformationsvärden som prototyperna skulle förhålla sig inom 

förutbestämda.  

17.2 kändes fast och stabil både före, under och efter belastning till skillnad från 18.2 som 

kändes lite instabil och buktade ut före, under och efter tryck. 18.2 visade även på större 

deformation i läge B och C. Se Figur 14 för positionering av B och C. Dock kan fel i 

mätvärden påverka resultatet till stor del då faktorer som operatör samt att testet endast 

genomfördes på en av varje prototyp leda till missvisande värden. Trots detta är det troligt att 

18.2 oavsett signifikans skulle visa på större deformation än 17.2. Detta på grund av att 18.2 

har en porösare struktur som tillåter större deformation.        

9.3 Rundstickat ytterhölje 
Det rundstickade ytterhöljet är multifunktionellt då det fungerar som stabilitetshöjare, 

friktionsminimerare samt som ett skyddande lager över själva meniskimplantatet. Höljet höjer 

stabilitet genom att hålla ihop implantatet. Denna förmåga beror på att höljet krymps på en 

redan krympt prototyp av meniskimplantat och därmed pressas höljet emot prototypen. Då 

höljet är stickat av Fiba 1 och med en finare delning än själva prototypen står det emot rörelse 

bättre än prototypen. Detta är även orsaken till att höljet fungerar som friktionsminimerare då 

ytan blir slätare än vid stickning med grövre trådtyp och lägre delning i maskin. Då 

implantatet täcks med höljet fås även ett skyddande lager. Vid slitskador på implantatets yttre 

sker den största påverkan på höljet och därmed minimeras risk för skador på själva 

implantatdelen.   

Som diskuteras i kapitel 9.1 under Tribologi medför ett rundstickat hölje även negativa 

effekter då det uppstår friktion mellan hölje och implantat.  
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Figur 24. Slutlig prototyp av 

meniskimplantat. 

10. Slutsats 
Från prototyp 1 till och med sista prototypen av meniskimplantat, 18.4, har många justeringar 

gjorts. Detta för att kunskaper om meniskens egenskaper, funktioner och anatomi ständigt 

växt under arbetet. Även kunskap om maskinens möjligheter har utvecklats och förmåga att 

tänka utanför de traditionella ramarna inom trikåteknik har satts på prov. Fokus har skiftat 

under arbetets gång då den från början låg på problematiken i att ta triangulärt tvärsnitt i 

väfttrikå. Därefter riktades fokus på hur en böjd form likt en naturlig menisk skulle erhållas. 

Slutligen inriktades arbetet på hur implantatet kunde fästas i knäled på bästa möjliga sätt samt 

minimera ytfriktionen. Analytisk förmåga har utvecklats under arbetets gång då varje prototyp 

har granskats efter dess framtagning. Då förbättringar såsom formstickning och minimering 

av håligheter genom annan fästning och överhäng ständigt skett har det praktiska kunnandet 

utvecklats i hög grad. Även problemlösning kring maskin exempelvis trädning av tråd har gett 

bredare kunskap om trikåmaskinens uppbyggnad.      

Den metod som använts för att sticka triangulärt tvärsnitt i 17.2 och 18.2  ger ett bra resultat 

och anses kunna användas för tillverkning av meniskimplantat. De två prototyperna 

efterliknar även egenskaper som en naturlig menisk har tack vare förutbestämt material, 

tribologi, mekaniska egenskaper, storlek, design och infästning.  

Industrialisering av tillverkningsprocessen kommer att möta stora svårigheter och framtagning 

av implantat kommer till viss del att vara ett handarbete då andra metoder för framställning 

inte finns i nuläget.  

Kravspecifikation, se bilaga 2, är framtagen för tillverkning 

av prototyper för meniskimplantat. Den lämpar sig därför 

inte för tillverkning av meniskimplantat utan kräver då 

ytterligare bearbetning för att möta de krav som ställs på ett 

meniskimplantats egenskaper och som inte behandlas vid 

prototypframtagning. Detta kan vara krav på renhet samt 

mekaniska och fysikaliska egenskaper.  

17.2 och 18.2 klarar av att uppfylla de kriterier som 

kravspecifikationen ställer på en prototyp av ett 

meniskimplantat. Dock uppvisar prototyp 17.2 bättre 

kompressionsegenskaper och erhåller därmed bättre 

förmåga att motstå deformation än 18.2. Den utbuktning 

som 18.2 uppvisar ger minskad formstabilitet. 17.2 saknar 

denna utbuktning vilket gör den mer kompakt och därmed 

mer formstabil. 

Sammanfattningsvis uppvisar 17.2 de bästa egenskaperna 

av samtliga framtagna prototyper. 17.2 upplevs vid grepp 

även lik en naturlig menisk vilket var eftersträvat. Slutsatsen 

av detta arbete blir att 17.2 lämpar sig bäst som prototyp för 

ett meniskimplantat, se Figur 24.    
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11. Kommentar till fortsatt arbete 
Många idéer har kommit upp under arbetets gång men har ej kunnat utvecklas under detta 

projekt på grund av dess begränsningar. Även det faktum att arbetet har resulterat i en 

prototyp gör att vidareutveckling bör ske innan marknadsintroduktion är möjlig. 

11.1 Förkrympt tråd 
Genom att använda förkrympt tråd av Artelon

®
 tillsammans med okrympt vid stickning av 

meniskimplantat kan man få olika effekter efter krympning. Detta kan nyttjas för att påverka 

implantatets egenskaper och utseende. Användning av förkrympt tråd av Artelon
® 

resulterar i 

större elasticitet vilket är en oönskad effekt vid stickning av implantat av denna typ.  

11.2 Hölje kring förlängda horn 
Ett hölje över förlängda horn ger mindre nötning på dessa då höljet fungerar som ett 

skyddande lager. Även i skarven där de förlängda hornen går ner i förborrade hål i skenben 

minskas den direkta friktionen på de förlängda hornen genom användning av hölje, se Figur 

25. Höljet resulterar även i mindre påfrestning av förlängda horn vid infästning då möjlighet 

finns att dra i höljet i stället för de förlängda hornen. Liksom det rundstickade höljet kring 

själva implantatet skulle ett hölje kring de förlängda hornen minimera risken för slitskador på 

dessa då höljet får den största påverkan. 

Tester har gjorts med hölje kring förlängda horn men givit otillfredsställande resultat. Detta 

gjordes genom att låta det rundstickade ytterhöljet fortsätta ner över de förlängda hornen. 

Dock visade det sig bli alltför mycket material och därför krävs en metod där höljet över de 

förlängda hornen är smalare och därmed mer anpassat till dess storlek.  

 

Figur 25. Höljet minskar direkt friktion i skarv där förlängda horn går ner i förborrade hål i skenben  

11.3 Utveckling av egenskaper och tester 
Vidareutveckling av prototypens egenskaper är möjlig då projektets tidsbegränsning har 

resulterat i avgränsningar av arbetet. Egenskaper som bör utvecklas och analyseras genom 

tester är porstorlek, porositet, kraftupptagning och permeabilitet. Även tester såsom in vivo är 

nödvändiga för att utveckla prototypens egenskaper på bästa möjliga sätt.  

Storlek på porer kan minskas genom stickning på maskin med finare delning. Även trådens 

grovlek har inverkan på porstorlek. Detta på grund utav att stickning med finare trådtyp ger 

mindre maskor men detta minskar även varans elasticitet då det inte finns lika mycket 

utrymme för rörelse i varans struktur.      
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11.4 Stickning på mer anpassad maskin 
Även om den framtagna prototypen av ett meniskimplantat uppfyller kravspecifikation så kan 

förbättringar ske av dess form. Små veck som uppstår i innerkant och den grova ytan skulle 

kunna åtgärdas genom stickning på maskin som är mer lämpad för stickning av små varor än 

den använda maskinen. Genom finare delning och annan nåltyp skulle prototypen kunna 

förbättras. 

Exempel på sådan maskin är Shima Seiki SWG 091N. En sådan maskin kostar cirka 69 000 £ 

och dess programvara 26 000 £. 
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13. Bilagor 

Bilaga 1 Tidsplan 
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Bilaga 2 Kravspecifikation 

Designprototyp av meniskimplantat  

Material:  100 % polyuretanurea, PUUR 

Spinning:  Våtspunnet  

 

Krav Motivation Verifiering 
Material 
Artelon

®
 Materialvalet är förbestämt 

och det passar bra för 

ändamålet då det är 

biokompatibelt och 

nedbrytbart.  

N/A 

Funktion 
Skall kunna sys i För att möjliggöra 

suturering. 

Nål  

Skall kunna fästas Enligt Lars Peterson kan 

design och infästning av 

förlängda horn i 

skenbensplatån förenkla 

suturering. Dessutom 

undviks förflyttning av 

implantatet efter 

implantation.  

Genom utformning av 

förlängda horn 

Design 
Meniskimplantat skall ha 

bredden B. 

 
28 ≤ B ≤ 32 [mm] 

Enligt K.R. Stone med flera 

(2007) s. 506 är de faktorer 

som påverkar meniskens 

storlek kön och BMI. I 

artikeln redovisas 

medelvärden för längd och 

bredd av lateral och medial 

menisk både för låg och 

hög BMI-grupper. Detta 

ligger som grund för det 

godkända intervallet. 

Mätning med skjutmått 

Meniskimplantat skall ha 

längden L. 

 
35 ≤ L ≤ 45 [mm] 

Enligt K.R. Stone med flera 

(2007) s. 506 är de faktorer 

som påverkar meniskens 

storlek kön och BMI. I 

artikeln redovisas 

medelvärden för längd och 

bredd av lateral och medial 

menisk både för låg och 

hög BMI-grupper. Detta 

ligger som grund för det 

godkända intervallet. 

Mätning med skjutmått 
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Meniskimplantat ska ha höjden H 

i dess mitt.  

 
8 ≤ H ≤ 10 [mm] 

Enligt J.H. de Groot med 

flera (1996) s. 166 ges 

uppgifter om höjd på en 

porös meniskprotes av PU.  

Mätning med skjutmått 

Meniskimplantatets förlängda 

horn ska ha längden Lfh. 

 

 
80 ≤ Lfh ≤ ∞ [mm] 

Måtten har tagits fram efter 

diskussion med ortopeden 

Lars Peterson för att kunna 

fästas i förborrade hål i 

skenben. 

Mätning med linjal 

Skall ha ett triangulärt sluttande 

tvärsnitt  

För att eftersträva 

biomimik och därav 

efterlikna en naturlig 

menisk i dess tvärsnitt. 

Visuellt 

 

Egenskap Metod Krav 
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Bilaga 3 Provningsprotokoll 

 

Protokollnummer  XXXXX 

Uppdragsgivare 
Adress  Kontaktperson 

 

 

 

 

Prov mottaget  ÅÅMMDD 

Provningsdatum  ÅÅMMDD - ÅÅMMDD 

Provmaterial  Artelon
®

 

Test Enhet Spec. Krav Resultat Anmärkning Datum & Signatur 

Test Enhet Krav Resultat Anmärkning Datum 

& 

Signatur 
Funktion 
Nål  Skall kunna sys i    

Genom 

utformning 

av 

förlängda 

horn 

 Skall kunna fästas    

Design 
Mätning 

med 

skjutmått 

mm Meniskimplantat skall ha 

bredden B. 

 
28 ≤ B ≤ 32 [mm] 

   

Mätning 

med 

skjutmått 

mm Meniskimplantat skall ha 

längden L. 

 
35 ≤ L ≤ 45 [mm] 
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Mätning 

med 

skjutmått 

mm Meniskimplantat ska ha höjden H 

i dess mitt.  

 
8 ≤ H ≤ 10 [mm] 

   

Mätning 

med linjal 

mm Meniskimplantatets förlängda 

horn ska ha längden Lfh. 

 

 
80 ≤ Lfh ≤ ∞ [mm] 

   

Visuellt   Skall ha ett triangulärt sluttande 

tvärsnitt 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……………………………………… 

Datum 

 

 

 

………………………………………   ……………………………………… 

Signatur 1    Signatur 2 
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Bilaga 4 Laborationer 

Material: Artelon
®
  

Garntyp: Df 4 om ej annat anges 

Maskin: Stoll C 330 TC, Gauge E12 

Nåltyp: Tungnål, nålkrok E10 
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Test 1 

Utförande:  

Meniskimplantatet 

stickas med ett fåtal 

kortare maskrader i 

början för att ge en 

liten böj perifert. 

Därefter stickas innervägg som en förlängning på främre 

nålbädd som sedan hängs över till bakre för att binda 

samman stickad vara i främre och bakre nålbädd. Denna 

procedur upprepas ytterligare fyra gånger med minskning 

av väggarnas maskrader och tätare avstånd mellan de. 

Detta för att få ett sluttande och triangulärt tvärsnitt.  

Diverse krympningsmetoder utförs på prototyper 1.1–1.3; 

1.1 Krympning med ånga från strykjärn 

1.2 Krympning i ugn 130
o
C med ståltrådsställning i inner- 

och ytterkant 

1.3 Krympning i innerkant med lock- och plattång med 

ståltrådsställning i båda kanter. Därefter krympning av 

hela implantatet i ugn 100
o
C i 5 minuter 

 

Resultat: 

Okrympt vara fick ett löst stickat och platt utseende. Efter 

krympning blev väggarna inne i varan stela och därmed 

stabila så att de klarade av att ge varan ett starkt skelett. I 

och med krympning fick varan även ett triangulärt 

sluttande tvärsnitt. Krympning medförde även att 

materialet blev strävt och kompakt samt fick en känsla av 

plast. På grund av de stela väggarna så fick materialet ett 

visst motstånd mot kompression. Töjning och elasticitet 

uppkom både i lodrät och i vågrät riktning. I den vågräta 

riktningen kan töjning och elasticitet till stor del bero på 

sticksättet.  

Diskussion: 

Mönstret resulterade inte i böjning av varan. 

Krympningsmetoden kan ha stor betydelse för den 

slutgiltiga formen. Då krympning skedde med ånga från 

strykjärn sker detta relativt okontrollerbart. Om krympning 

sker kontrollerat kan man utnyttja krympning som metod för att framhäva önskad form.  

Mönsterrapport läses nedifrån och upp. Gul: Skiljetråd, blå: ytterliggande trådar, röd: innerväggar. 

Mönsterrapporten visar ej upplägg, rundvarv samt avmaskning.
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Test 2 

Utförande:  

Meniskimplantat

et stickas till 

skillnad från 

föregående test 1 

med ökande antal maskor per maskrad i perifer kant i 

början för att ge varan mer böjd form perifert. 

Därefter stickas implantatet som test 1. Krympning 

sker med ånga från strykjärn. 

Resultat: 

Grepp och mekaniska egenskaper blev som i Test 1. 

Den böjda formen framhävdes något i den perifera 

delen. Flotteringarna som gjordes i varans innerkant 

visade inga tecken på förbättring av böjd form.  

Under stickning av prototypens innerväggar fäste inte 

trådarna ordentligt vilket resulterade i trassel i 

nålbädd men gav inga konsekvenser under stickning 

eller för den slutgiltiga varan.  

Diskussion: 

Formen på varan blev något böjd men kräver 

ytterligare mönsterjusteringar för att uppnå 

tillfredställande resultat. Implantatet upplevs plattare 

och längre på dess innerkant vilket troligtvis 

uppkommer på grund av de långa flotteringarna. 

Liksom i Test 1 kan krympningsmetoden kan ha stor 

betydelse för den slutgiltiga formen.  

Mönsterrapport läses nedifrån och upp. Gul: Skiljetråd, blå: 

ytterliggande trådar, röd: innerväggar. Mönsterrapporten visar ej 

upplägg, rundvarv samt avmaskning. 
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Test 3 

Utförande:  

Meniskimplantatet stickas som 

Test 2. Skillnad i utformning 

sker i implantatets innerkant där 

försök till böj görs.  

Efter stickning av vara sker krympning i ugn 150
o
C i 5 

minuter för att efterlikna den metod för krympning som 

används på Artimplants produkter. 

Resultat: 

Grepp, perifer kant och mekaniska egenskaper blev som 

i Test 2. Ändrat mönster vid implantatets horn gav 

spetsigare kanter på implantatets inre del. Detta bidrar 

till ett mer böjt utseende på varans innerkant. 

Diskussion: 

Formen på varans innerdel blev något böjd och fortsatt 

utveckling av denna form i kombination med böjning i 

perifer kant kommer att utföras.  

Liksom i Test 1och Test 2 kan krympningsmetoden kan 

ha stor betydelse för den slutgiltiga formen.  

Mönsterrapport läses nedifrån och upp. Gul: Skiljetråd, blå: 

ytterliggande trådar, röd: innerväggar. Mönsterrapporten visar ej 

upplägg, rundvarv samt avmaskning.
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Test 4 

Utförande:  

Varan stickas på färre nålar till en 

början för att sedan öka successivt. 

Dessutom binds innerväggen fast 

under en maskrad som agerar extra infästning. Första 

innerväggen stickas något smalare än resterande innerväggar 

för försök till bättre böj. Totalt stickas sex stycken innerväggar 

till skillnad från tidigare test där endast fem stycken 

innerväggar stickats. Försök till böj sker även på varans 

innerkant såsom Test 3.  

Krympning sker även den som Test 3. 

Resultat: 

Ändrat mönster vid implantatets horn gav såsom resultatet 

från Test 3 spetsigare kanter på implantatets inre del. Detta 

bidrar även denna gång till ett mer böjt utseende på varans 

innerkant.  

Perifer kant får även den ett mer böjt utseende. Dock blir 

böjen kantig och det uppstår håligheter på varans perifera 

kant.  

De två innerväggar närmast innerkanten framkommer tydligt 

på implantatets ytterhölje. 

Diskussion: 

Perifer kant får ett ej tilltalande utseende och kräver därmed 

ytterligare justeringar. De två innerväggarna närmast 

innerkanten kommer även de att justeras då de tycks vara för 

höga. 

Mönsterrapport läses nedifrån och upp. Gul: Skiljetråd, blå: ytterliggande 

trådar, grön: innerväggar. Mönsterrapporten visar ej upplägg, rundvarv samt 

avmaskning.
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Test 5 

Utförande:  

Stickas som Test 4 men innerväggarnas 

höjd och bredd har justerats. Det har även 

tillkommit en innervägg och fang stickas 

på vissa nålar i varans början som försök för att minska håligheter 

som uppstår i varans perifera del som på Test 4.  

Krympning sker på samma sätt som Test 3.  

Resultat: 

Justering av innerväggarnas höjd och bredd ger bland annat en 

fastare perifer kant då det är mer material. Minskning av höjden tar 

bort det vågiga utseendet som visade sig på tidigare tester.   

Diskussion: 

Håligheter försvinner på varans perifera kant i och med fang-

stickningen. Trots böj på perifer och inre kant blir implantatet ej 

tillräckligt böjd. 

Mönsterrapport läses nedifrån och upp. Gul: Skiljetråd, blå: ytterliggande trådar, 

grön: innerväggar. Mönsterrapporten visar ej upplägg, rundvarv samt avmaskning.
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Test 6 

Utförande:  

Stickas som Test 5 fram till innervägg 

nummer fem. Där påbörjas försök till 

stickning av två ben på vardera sidan av 

innerkanten.  

Krympning kan ej ske då varan maskar 

upp sig. 

Resultat: 

Överhängningen blev fel vilket visade sig 

som håligheter med fria maskor på ett 

utav de två benen. 

Diskussion: 

Trots korrigeringar på perifer kant fås ett 

ej tilltalande utseende och kräver därmed 

ytterligare justeringar.  

Mönsterrapport läses nedifrån och upp, vänster till 

höger. Gul: Skiljetråd, blå: ytterliggande trådar, 

grön: innerväggar. Mönsterrapporten visar ej 

upplägg, rundvarv samt avmaskning.
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Test 7 

Utförande:  

Stickas som Test 6. Dock har 

ändringar gjorts i starten då alla nålar 

är i arbete såsom i Test 1 samt 

ändringar vid benstickningen på 

varan samt minskning av antalet 

innerväggar på varans huvuddel från 

sex till fyra stycken. Byte av 

benstickning (vänster/höger) testas 

för att låsa fast maskorna vid 

överhängningen på det högra benet. 

Krympning kan ej ske då varan 

maskar upp sig. 

Resultat: 

Perifer kant blir mer tilltalande om 

den stickas som i Test 1. Benet blir 

fortfarande osammanhängande och 

kräver ytterligare justeringar. 

Diskussion: 

Utformningen av perifer kant ger 

möjlighet att vid krympning 

åstadkomma en jämn böjd form.  

Mönsterrapport läses nedifrån och upp, 

vänster till höger. Gul: Skiljetråd, blå: 

ytterliggande trådar, grön: innerväggar. 

Mönsterrapporten visar ej upplägg, rundvarv 

samt avmaskning.
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Test 8
 

Utförande:  

Stickas som 

Test 7. 

Ändringar 

har gjorts i benstickningen för 

att råda bot på lösa maskor. Vid 

samtliga maskavhängningen har 

trådföraren samma riktning. Vid 

avmaskning av första benet 

lämnas en nål med maska som 

stickas ett antal gånger som fästs 

genom stickning av skräpgarn. 

Krympning sker med hjälp av 

ståltrådsställning. Innerkant och 

horn krymps med lock- och 

plattång, 150
o
C. Därefter 

krymps hela implantatet i ugn 

100
o
C i fem minuter. 

Resultat: 

Stickning och krympning 

resulterade i böjd form med 

avsmalnande horn. 

Diskussion: 

Formen blev tillfredsställande. 

Vid krympning med hjälp av 

ståltrådsställning uppstod veck 

vid hornen på grund av för 

mycket material. Ytterligare 

justeringar krävs för att minska 

material vid horn. 

Mönsterrapport läses nedifrån och upp, 

vänster till höger. Gul: Skiljetråd, blå: 

ytterliggande trådar, grön: innerväggar. 

Mönsterrapporten visar ej upplägg, 

rundvarv samt avmaskning. 

 

 

 



66 

 

Test 9 

 

Utförande:  

Stickning 

sker på 

samma sätt 

som i Test 8 

fast med formstickning i benens 

innerkant.  

Krympning sker med hjälp av 

ståltrådsställning. Innerkant och horn 

krymps med lock- och plattång, 

150
o
C. Därefter krymps hela 

implantatet i ugn 100
o
C i fem 

minuter. 

Resultat: 

Formstickningen resulterar i mindre 

material i benens innerkant. 

Diskussion: 

För att få önskat resultat krävs 

ytterligare justeringar av 

formstickningen för benen. 

Mönsterrapport läses nedifrån och upp, 

vänster till höger. Gul: Skiljetråd, blå: 

ytterliggande trådar, grön: innerväggar. 

Mönsterrapporten visar ej upplägg, rundvarv 

samt avmaskning. 
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Test 10 

 

Utförande:  

Stickas som 

Test 9 fast med 

Df 10 i de två 

första 

innerväggarna.  

Krympning sker med hjälp av 

ståltrådsställning. Innerkant och horn 

krymps med lock- och plattång, 150
o
C. 

Därefter krymps hela implantatet i ugn 

100
o
C i fem minuter. 

Resultat: 

Mycket material i innerväggar med Df 

10. 

Diskussion: 

Resultatet kräver förbättringar i 

formstickningen av benen. 

Mönsterrapport läses nedifrån och upp, vänster 

till höger. Gul: Skiljetråd, blå: ytterliggande 

trådar, grön: innerväggar av Df 4, rosa: 

innerväggar av Df 10. Mönsterrapporten visar ej 

upplägg, rundvarv samt avmaskning. 
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Test 11 

 

Utförande:  

Stickas som Test 10 fast med 

ändringar i formstickningen av 

benen. 

Krympning sker med hjälp av 

ståltrådsställning. Innerkant och horn 

krymps med lock- och plattång, 

150
o
C. Därefter krymps hela 

implantatet i ugn 100
o
C i fem 

minuter. 

Resultat: 

Formstickningen av benen blev 

bättre. 

Diskussion: 

Test med Df 10 i de två första 

innerväggarna levde inte upp till 

förväntningarna. Ingen bättre 

stabilitet i implantatet utan 

resulterade i stället i överflödigt 

material och svårigheter i 

stickningsprocessen. 

Mönsterrapport läses nedifrån och upp, 

vänster till höger. Gul: Skiljetråd, blå: 

ytterliggande trådar, grön: innerväggar Df 4, 

rosa: innerväggar Df 10. Mönsterrapporten 

visar ej upplägg, rundvarv samt avmaskning. 
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Test 12 

 

Utförande:  

Stickning 

sker på 

samma sätt som i Test 11 men utan Df 

10 i de två första innerväggarna.  

Krympning sker med hjälp av 

ståltrådsställning. Innerkant och horn 

krymps med lock- och plattång, 150
o
C. 

Därefter krymps hela implantatet i ugn 

100
o
C i fem minuter. 

Resultat: 

Stickning utan Df 10 ger ett bättre 

resultat. 

Diskussion: 

Formen av ben är bra. Försök till 

fransar kommer att göras i nästföljande 

prototyp. 

Mönsterrapport läses nedifrån och upp, vänster 

till höger. Gul: Skiljetråd, blå: ytterliggande 

trådar, grön: innerväggar. Mönsterrapporten 

visar ej upplägg, rundvarv samt avmaskning. 
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Test 13 

 

Utförande:  

Implantatet stickas som Test 12 men med 

långa trådar efter varje horn som fungerar 

som fransar.  

Krympning sker med hjälp av ståltrådsställning. Innerkant och 

horn krymps med lock- och plattång, 150
o
C. Därefter krymps 

hela implantatet i ugn 100
o
C i fem minuter. 

Resultat: 

De långa trådarna efter varje horn resulterar i fransar. 

Diskussion: 

De långa trådarna efter varje horn fungerar som fransar. Dock 

kräver de ytterligare justering för att bli tillfredställande. 

Mönsterrapport läses nedifrån och upp. Gul: Skiljetråd, blå: ytterliggande 

trådar och fransar, grön: innerväggar. Mönsterrapporten visar ej upplägg, 

rundvarv samt avmaskning. 
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Test 14 

 

Utförande:  

Stickas på samma sätt som Test 13 fast justeringar i 

formstickningen av benens innerkant för att ta bort hål som 

uppstått vid stickningen.  

Krympning sker med hjälp av ståltrådsställning. Innerkant 

och horn krymps med lock- och plattång, 150
o
C. Därefter 

krymps hela implantatet i ugn 100
o
C i fem minuter. 

Resultat: 

Hål är borta. 

Diskussion: 

Formen på perifer kant behöver justeras. 

Mönsterrapport läses nedifrån och upp. Gul: Skiljetråd, blå: ytterliggande 

trådar och fransar, grön: innerväggar. Mönsterrapporten visar ej upplägg, 

rundvarv samt avmaskning. 
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Test 15 

 

Utförande:  

Stickas på samma sätt som Test 14 men 

med annorlunda fransar samt försök till 

mer böjning i perifer kant. Försök till mer 

böj görs genom att öka successivt med 

totalt två maskor på var sida.   

Krympning sker med hjälp av ståltrådsställning. Innerkant och 

horn krymps med lock- och plattång, 150
o
C. Därefter krymps 

hela implantatet i ugn 100
o
C i fem minuter. 

Resultat: 

Maskökningen i perifer kant leder till bättre böj. 

Diskussion: 

Böjningen får önskat resultat men håligheter uppstår. 

Fransarnas utformning behöver justeras.  

Mönsterrapport läses nedifrån och upp. Gul: Skiljetråd, blå: ytterliggande 

trådar och fransar, grön: innerväggar. Mönsterrapporten visar ej upplägg, 

rundvarv samt avmaskning. 
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Test 16 

 

Utförande:  

Stickas på samma sätt som Test 15 

men med annorlunda fransar. 

Fransarna stickas med Df 10 och 

varsin trådförare samt fästs med 

fangbindning. Dessutom justeras 

formstickningen i perifer kant genom annan fästning.  

Krympning sker i ugn 100
o
C, 5 minuter, med hjälp av 

ståltråd på innerkant för en böjdare form. 

Resultat: 

I och med att fransarna stickas med Df 10 blir de grövre och 

ger rejälare konstruktion. Genom att fästa fransarna med 

fangbindning möjliggörs justering av fransarnas längd efter 

stickning vid eventuellt behov. Håligheter i perifer kant 

finns ej längre. 

Diskussion: 

Fransarnas utformning ger önskat resultat och håligheter i 

perifer kant är borta. Implantatets storlek behöver justeras.  

Mönsterrapport läses nedifrån och upp. Gul: Skiljetråd, blå: ytterliggande 

trådar, grön: innerväggar, lila och solgul: fransar. Mönsterrapporten visar 

ej upplägg, rundvarv samt avmaskning. 
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Test 17 

 

Utförande:  

Stickas på samma sätt som Test 16 men 

med fler maskrader och maskstavar. 

Antalet väggar är fem stycken i stället 

för fyra.  

Krympning sker i ugn 100
o
C, 5 minuter, med hjälp av Df 10-

tråd på innerkant för en böjdare form. 

Resultat: 

Implantatet blir större och överensstämmer med de 

geometriska intervall som uppges i Kravspecifikation, se 

bilaga 2.  

Diskussion: 

Ändringarna gav önskade resultat. Dock skall försök göras 

med Df 10 för test av bättre stabilitet i perifer kant.  

Mönsterrapport läses nedifrån och upp. Gul: Skiljetråd, blå: ytterliggande 

trådar, grön: innerväggar, lila och solgul: fransar. Mönsterrapporten visar 

ej upplägg, rundvarv samt avmaskning. 
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Test 18 

 

Utförande:  

Stickas på samma sätt som Test 17 men med 

Df 10 i perifer kant innan första väggen.  

Krympning sker i ugn 100
o
C, 5 minuter, med 

hjälp av Df 10-tråd på innerkant för en 

böjdare form. 

Resultat: 

Df 10 i perifer kant ger mycket material. Detta resulterar i högre 

höjd och lättare att komprimera. 

Diskussion: 

Df 10 användes som test för att stabilisera perifer kant men i stället 

blev det överflödigt material som buktar ut vid kompression. För 

att förhindra att material buktar ut vid kompression gjordes försök 

till att påverka kraftupptagning samt stabilitet.  

Mönsterrapport läses nedifrån och upp. Gul: Skiljetråd, blå: ytterliggande trådar, 

grön: innerväggar, mörkgrön: Df 10, lila och solgul: fransar. Mönsterrapporten 

visar ej upplägg, rundvarv samt avmaskning. 
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Utveckling av Test 17 och Test 18 

Försök till förstärkning av perifer kant. 

17:1  

Förstärkning med hjälp av okrympt Df 10, tre stycken i perifer kant, en i mitten 

samt en i innerkant. 

17:2  

Förstärkning med hjälp av rundstickat hölje. Höljet träs på en krympt vara och 

krymps därefter med strykjärn vid hornen och i ugn 100
o
C, 5 minuter.   

17:3 

Förstärkning med hjälp av förkrympt, krympt med strykjärn, band som sys fast 

för hand. 

17:4 

Förstärkning med hjälp av förkrympt Df 10, tre stycken i perifer kant, en i 

mitten samt en i innerkant. 

18:1 

Förstärkning med hjälp av okrympt Df 10, tre stycken i perifer kant, en i mitten 

samt en i innerkant. 

18:2 

Förstärkning med hjälp av rundstickat hölje. Höljet träs på en krympt vara och 

krymps därefter med strykjärn vid hornen och i ugn 100
o
C, 5 minuter.   

 

18:3 

Förstärkning med hjälp av förkrympt, krympt med strykjärn, band som sys fast 

för hand. 

18:4 

Förstärkning med hjälp av förkrympt Df 10, tre stycken i perifer kant, en i mitten 

samt en i innerkant. 
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Bilaga 5 Varuinformation 

 

Glycerol 85 % 

Glycerol är en trögflytande vätska med oljig känsla som är mycket hygroskopisk. Vätskan är 

klar och ofärgad eller nästan ofärgad. Inom textilindustrin används den som smörjmedel vid 

produktion. 

Material 

Molekylformel C3H8O3 

Molekylvikt  92,1 g/mol 

Kemiskt namn Glycerol 

Synonymer  Glycerin, 1,2,3-propanetriol, glycerolum, glykol alkohol 

Hantering 

Förvara i förseglade behållare. För att undvika försämring av materialets egenskaper bör det 

ej utsättas för höga temperaturer.  

Artelon® FIBA 1 

FIBA 1 är en vit/off-white glansig, koherent multifilament fiber. Till viss del är dess tvärsnitt 

cirkulärt och platt. En fiber består av upp till 120 stycken filament. 

Krav 

Linjär densitet 10-15 tex 

Tenacitet  ≥0,2 N/tex 

 

  



78 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

Besöksadress: Bryggaregatan 17  Postadress: 501 90 Borås  Hemsida: www.textilhogskolan.se 


