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Sammanfattning 
Projektets mål  var  att  tillsammans med Cochlear Bone Achored  Solutions AB utveckla  ett nytt 
rengöringsverktyg  för  deras  BAHA‐produkt.  Cochlear  BAS  AB  är  dotterbolag  till  australiensiska 
Cochlear Limited med huvudkontor i Sydney. Cochlear BAS AB är beläget i Göteborg och har cirka 
150 anställda som utvecklar och bygger Baha‐systemet (Bone Anchored Hearing Aid). Baha är ett 
benförankrat  hörhjälpmedel  som  involverar  ett mindre  kirurgiskt  ingrepp  där  det  placeras  en 
titandistans, eller så kallad abutment i skallbenet bakom örat på klienten. På abutmentet fästs en 
ljudprocessor som omvandlar  ljud till vibrationer som  i sin tur färdas via skallbenet till  innerörat 
och på  så  sätt  förbättrar  klientens hörsel. Abutment och hudområdet om  cirka  två  centimeter 
runt  denna  behöver  vardaglig  rengöring  då  huden  aldrig  riktigt  läker  samman med  abutment. 
Cochlear  BAS  AB  erbjuder  i  dagsläget  sina  klienter  en  tandborste  med  mjuka  borst  som 
rengöringsverktyg.   Projektets mål är att fylla detta rengöringsbehov med, en för marknaden, ny 
produkt som uppfyller de krav på rengöring med mera som ställts på produkten från Cochlear BAS 
AB.  

Arbetet började med  att  gruppen  sökte en mängd  information  kring Baha‐systemet  samt olika 
typer av  rengöringstekniker  som  finns  i dagsläget  samt använde kreativa metoder  för att  finna 
möjliga  lösningar.   Utifrån all denna  information sammanställdes  fyra olika koncept som  lösning 
på problemet. De olika koncepten var: 

1. Borste – En nyutveckling av dagens rengöingsalternativ. 
2. Spray – En helhetslösning där området sprayades rent. 
3. Ultraljud – Rengöring med ultraljud, även kallat elektronisk borstning. 
4. Tops – Ett smidigt och hygieniskt alternativ. 

Dessa koncept presenterades för företaget där de utvärderades tillsammans med gruppen och ett 
beslut  fattades  om  att  gå  vidare  med  ultraljudskonceptet.  Detta  inledde  ytterligare  en 
informationssamlings‐  och  idégenereringsfas  och  jakten  på  komponenter  påbörjades. 
Piezoelementet, den komponent som alstrar ultraljudet, visade sig vara väldigt svår att få ta i men 
lyckades tillslut hitta ett  japanskt företag via en kontakt  i Sverige som tillverkade tre kristaller åt 
gruppen. Tillsammans med ellärare från skolan identifierades och beställdes övriga komponenter 
från ELFA så att prototypbygget kunde påbörjas.  

Konceptet  handlar  om  att  på  ett  kompakt  och  smidigt  sätt  erbjuda  ett  rengöringsverktyg  som 
rengör på  ett effektivt och  skonsamt  sätt med hjälp  av ultraljud. Ultraljudsrengöring  är  väldigt 
effektiv då den  kommer  åt  i  alla  vrår men  är  samtidigt  skonsam,  skulle  även  kunna hjälpa  vid 
läkningen. Produkten är rund  i formen och har ett väldigt attraktivt yttre med smarta och enkla 
funktioner  inbyggt. På och av styrs av en stor knapp som samtidigt är ovansidan av produkten. 
Rengöringsprocessen  är  både  enkel  och  effektiv  då man  bara  fyller  koppen  på  undersidan  av 
produkten med  gel  eller  annat  rengöringsmedium,  sedan  för man  koppen  över  abutment  och 
sätter på apparaten och kör i cirka 30 sekunder. Efter denna tid för man bort apparaten och torkar 
eller spolar av området kring abutment. Smutsen spolas bort  tillsammans med gelen när denna 
tas bort och abutment samt området däromkring lämnas rena. 
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Abstract 
The goal of this project was to together with Cochlear Bone Anchored Solutions AB develop a new 
cleaning tool for their Baha‐systems. Cochlear BAS AB  is a daughter company to Cochlear Limited 
based in Sydney, Australia. Cochlear BAS AB is situated in Gothenburg and with its 150 employees 
develop and manufacture the Baha‐system. Baha  is a bone anchored hearing aid which  involves a 
minor  surgery placing  a  titan  implant, or  abutment  in  the  skull bone behind  the  client’s ear. By 
placing a sound processor which converts sound into vibrations on the abutment which then acts as 
a  pathway  for  the  vibrations  to  reach  the  skull  and  finally  the  cochlea  giving  clients  improved 
hearing. Due to the fact that the skin never really fuses with the abutment daily cleaning is required 
of and two centimeters around the abutment. Today Cochlear BAS AB offers its clients a toothbrush 
with extra soft tip as cleaning tool. The goal is to cover today’s cleaning need with a, for the market, 
new product which fulfills all requirements set on the product by Cochlear BAS AB. 

The  group  started  by  gathering  lots  of  information  of  and  about  the  Baha‐system  as  well  as 
different types of cleaning methods used today. Creative methods were used to generate ideas on 
solving  the  problem.  Four  different  concepts where  put  together  based  on  all  the  information 
gathered, they were: 

1. Brush – A reengineering of today’s cleaning tool. 
2.  Spray – Clean the abutment with a spray in an enclosed system. 
3. Ultrasonic cleaning – Also called the electronic brush. 
4. Topz – An easy to use and hygienic alternative. 

These concepts were then presented to the company where they were evaluated together with the 
group and a decision was made to continue with the ultrasonic cleaning concept. The decision was 
followed by  another  information‐  and  idea  generating phase  and  the hunt  for  components was 
started. The piezo  ceramics,  the  component  creating  the  vibrations, was proven  very difficult  to 
find but the group were finally able to place an order of 3 pieces at a Japanese company through a 
contact  in  Sweden.  Together  with  a  teacher  in  electronics  from  school  the  other  necessary 
components for the prototype were identified and ordered from ELFA. 

This concept offers a cleaning tool which cleans efficiently and gently with ultrasonic technology in 
a compact en easy to use package. Ultrasonic cleaning is effective since it reaches in all nooks and 
crannies but  is mild at the same time,  it could even help heal the skin around the abutment. The 
product has a round shape and an attractive exterior with simple and smart functions built into it. 
On  and  off  with  the  entire  top  of  the  product  which  doubles  as  a  button. 
The cleaning process  itself could be as follows: The easy‐to‐use device  is filled with gel or another 
medium  in cup on the bottom of the product, the cup  is then placed over the abutment and you 
start the device and let it run for about 30 seconds. After it’s done you remove the cleaning device 
and you rinse or towel the area around the abutment dry. All the dirt is flushed away with the gel 
and the abutment and the area around it is left clean. 
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Förord 
Detta projekt är vårt examensarbete inom Utvecklingsingenjörsprogrammet på 
Halmstad Högskola. Projektet som vi valt att kalla Luere, som betyder ”att tvätta” 
har genomförts i samarbete med Cochlear BAS AB. Det har för oss varit ett lärorikt 
projekt där vi fått verklighetsförankring i många olika moment från vår utbildning.  

Vi vill tacka personer som lagt ner tid och energi, för att hjälpa oss med projektet.  

Stefan Kristo, Glenn Halvarsson, Marcus Andersson, Karin Humble och André 
Sadeghi från Cochlear BAS AB, vår handledare från HH Fawzi Halila, Arne Sikö och 
Ruben Rydberg som hjälpt oss med att koppla elen i produkten, Pontus Lundin från 
R & K tech ab som hjälpt oss att få tag på piezoelement och även Marita Åhström 
från Aurena som hjälpte oss med information och prover till spraykonceptet. 

 

Tack för oss! 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________________    _________________________ 

Lukas Ogenvall      Magnus Segergren  
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1 Inledning 

1.1 Företagspresentation 

Cochlear BAS AB  startades  som ett dotterbolag  till Cochlear  Limited när de köpte 
upp  Entific Medical  Systems  och  dess  idé  om  ett  benförankrat  hörhjälpmedel  år 
2005.  Cochlear  Ltd.  är  i  grunden  ett  australiensiskt  företag  med  kontor  i  ett 
trettiotal  länder med huvudkontor  i Sydney. Deras produkter säljs  i över 80  länder 
med en omsättning på cirka 560 MSEK. Cochlear BAS AB har BAHA (Bone Anchored 
Hearing Aid) som sin huvudprodukt som utvecklas och tillverkas av de 150 anställda 
på  kontoret  i Göteborg.  BAHA  är  ett  benförankrat  hörhjälpmedel  som  kräver  en 
mindre  operation  där  ett  titanimplantat,  även  kallad  abutment,  placeras  snett 
bakom  örat  varpå  en  ljudprocessor  placeras  på  denna  och  på  så  sätt  hjälper 
personer till förbättrad hörsel. 

1.2 Bakgrund 

Detta  projekt  är  ett  examensarbete  inom  Utvecklingsingenjörsprogrammet  vid 
Högskola  i Halmstad som utförts under tredje  läsåret av utbildningen (2007/2008). 
Projektet  har  genomförts  tillsammans med  Cochlear  BAS  AB  som  utvecklar  och 
tillverkar det benförankrade hörhjälpmedlet BAHA i Göteborg. 

BAHA fungerar genom att en ljudprocessor (1) (se figur 1.2.1) omvandlar ljudvågor 
till vibrationer. Ljudvågorna förs därefter till innerörat (4) via skallbenet (3). För att 
möjliggöra  direktkontakt  mellan  skallbenet  och  ljudprocessorn  opereras  ett 
titanimplantat, eller abutment (2)  in bakom örat. Abutment penetrerar huden och 
är  snabbfästet  för  ljudprocessorn.  Där  distansen  penetrerar  huden  finns  ett 
rengöringsbehov som måste skötas dagligen för att förhindra infektion. 

Figur 1.2.1 ‐ Baha system monterat på klient (www.cochlear.se). 

1 2
3

4
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Cochlear  BAS  AB  har  i  dagsläget  ingen  egen  utvecklad  produkt  för  detta 
rengöringsbehov,  utan  använder  sig  istället  av  en  tandborste med mycket mjuk 
borst som bl.a. används av cancerpatienter med känsligt tandkött. Cochlear BAS AB 
rekommenderar  sina  klienter  att  dagligen  rengöra  runt  abutment  genom  att 
försiktigt borsta med tvål och vatten. 

Cochlear BAS AB vill med en egen  framtagen produkt  fylla detta  rengöringsbehov 
för sina klienter med BAHA‐implantat på ett enklare och smidigare sätt. 

1.3 Syfte 

Syftet med projekt var att ta fram, en för marknaden, ny produkt som fyller dagens 
rengöringsbehov samt uppfyller kraven uppställda av Cochlear BAS AB. 

1.4 Kravspecifikation 

Kraven ställda på produkten av Cochlear BAS AB presenteras till fullo  i ”Bilaga A – 
Kravspecifikation”. Nedan följer ett sammandrag av dessa: 

Huvudkrav: 

• Ergonomisk  greppvänlig  för  både  höger  och  vänsterhänta  och  även 
funktionell på både vänster och höger sida 

• Modern design med en känsla och utseende av högteknologi 

• Design som följer Cochlear BAS AB övriga design gällande form och färg 

• Mycket goda rengöringsegenskaper 

• Användarvänlig 

• Namn på produkten 

• COGS 
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Sekundärkrav: 

• Ej elektriskt driven 

• Att  ta  fram  två  varianter  av  steril  förpackning  för  produkten,  en 
singelförpackning samt en  flerförpackning där ett antal singelförpackningar 
ryms 

• Bakteriedödande 

• Möjlighet att skydda produkten från smuts då den inte används 

• Utforma an broschyr med instruktioner 

Önskemål: 

• Tillhörande spegel 

• Tillhörande rengöringsvätska 

 

1.5 Mål 
Projektets mål är att ta fram en fungerande prototyp som uppfyller kraven som är 
ställda på produkten av Cochlear BAS AB.  

1.6 Avgränsningar 

Rengöringsverktyget  kommer  inte  att  kunna  nå  dess  marknad  inom  projektets 
tidsram  då  rigorösa  medicinska  studier  skall  utföras  innan  den  godkänns  för 
marknaden. 

Nyopererade klienter kommer  inte  ingå  i  fokusgruppen på grund av att de kräver 
speciell vård av utbildad personal under läkningsprocessen. 
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2 Metodik 
Under projektets gång har det tillämpats flera, inom produktutveckling, användbara 
metoder. I följande kapitel presenteras dessa metoder och verktyg kortfattat. 

2.1 Dynamic Product Development (DPD) 

I Dynamic Product Development utnyttjar man kunskapen  som  vinns  i  varje  steg, 
vilket gör DPD till den praktiskt mest effektiva metoden för produktutveckling. När 
man jobbar efter en vision istället för en detaljerad plan vinner man flexibilitet och 
fördelen med  att  oanade  händelser  och  problem  kan  justeras. Allt  eftersom  nya 
tankar och möjligheter uppkommer kan även dessa tas tillvara.  

Att  jobba  efter  självorganisation möjliggörs då  alla  i  gruppen  är  införstådda med 
målet. De  är  alltså  delaktiga  av  visionens  innebörd.  Självorganisation  innebär  att 
varje gruppmedlems omdöme används. Om någon i gruppen skulle börja stäva i fel 
riktning,  kan  projektledaren  styra  denna  person  i  rätt  riktning.  Detta  är mycket 
effektivare  än  att  hela  tiden  behöva  styra  varje  gruppmedlem.  För  den  optimala 
DPD krävs projektorganisation, dynamisk strategi och utvecklingsverktyg.  

2.2 Brain Aided Design (BAD) 

Brain  aided  design,  även  kallad  brainstorming  användes  fortlöpande  under  hela 
projektets  gång  för  att  generera  idéer  och  lösa  problem. Under  brainstormingen 
sätter sig ett antal personer ner och alstrar idéer och förslag runt ett givet område. 

Under projektets gång kan man fastna i gamla idéer och tankar, som hjälp att bryta 
dessa banor kan nya personer tas med i brainstormingen. 

2.3 Pencil Aided Design (PAD) 

Genom  att  skissa  ner  idéerna  visualiserar  man  dem  för  sig  själv  och  andra 
inblandade, vilket gör det  lättare att  få en känsla över vilka styrkor och svagheter 
idén innehar. 

Med hjälp av skisserna kan man följa arbetet gång och underlätta tillbakablick. 
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2.4 Model Aided Design (MAD) 

Modellerna  som  framställs  i  denna  metod  skapar  ytterligare  en  dimension  på 
idéerna. Detta möjliggör  för  de  inblandade  att  få  en  bättre  känsla  av  iden,  dess 
styrkor  och  svagheter.  Att  kunna  klämma  och  känna  på modeller  av  produkten 
skapar  omedelbar  feedback  som  gruppen  tillsammans  kan  analysera  för  vidare 
utveckling.  

Modeller i detta skeende behöver inte vara tillverkat i materialet man tänkt för den 
slutgiltiga produkten,  istället används något  lättarbetat material exempelvis plast, 
trä, papper eller metall. 

2.5 Computer Aided Design (CAD) 

Den  slutliga  produkten  ritades  upp  i  3D  CAD  då  den  närmade  sig  sitt  slutgiltiga 
utseende. En stor fördel med att rita upp produkten i CAD är att man snabbt kan gå 
in och göra stora och små ändringar gällande form och mått. Ur CAD‐programmet 
kan man dels  få 3D  visualiseringar och  ritningar över produkten  som  kan  skickas 
mellan projektdeltagare, Cochlear BAS AB samt eventuella tillverkare. 

2.6 Intervjuer 

Denna metod använde  sig gruppen av  för att  få  fram  information  från användare 
och fackmän. Intervjuer är ett verktyg som hjälper projektets medlemmar att få en 
ökad förståelse av hur  implantatet rengörs och hur det fungerar. De personer som 
har ett BAHA implantat och använder dagens ”rengöringstandborste” är de som vet 
dess svagheter och områden man kan förbättra. 

Två  formulär  med  frågor  sammanställdes  som  underlag  till  intervjuerna  och 
presenteras i ”Bilaga B – Klientintervju” och ”Bilaga C – Fackmannaintervju”.  

I projektet  intervjuades 16  klienter. Klienterna  skulle  vara ur olika  åldersgrupper: 
äldre och medelålder. 

2.7 Benchmarking 

I  dagsläget  finns  många  olika  rengöringsprodukter  med  bakteriehämnade 
egenskaper  som  projektgruppen  kan  ta  lärdom  av.  Benchmarking  var  därför  ett 
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viktigt  steg  i  projektets  idégenererings‐  och  utvärderingsfas.  Genom  att  studera 
andra rengöringsprodukter och  idéerna bakom dem  framkom nya tankebanor och 
idéer. 

2.9 Utvärderingsmatris 

En  utvärderingsmatris möjliggör  jämförelse mellan  olika  lösningsförslag.  Idéernas 
egenskaper  såsom  rengöringsförmåga  och  semantik  värderas  och  betygsätts  i  en 
skala mellan ett och  tio. Alternativens betyg vägs mot varandra och  resultatet av 
utvärderingsmatrisen  hjälpte  gruppen  att  välja  vilken  idé  som  var mest  värd  att 
fortsätta arbeta med.  

2.10  S.W.O.T.analys    Strengths,  Weakness, 
Opportunities, Threats  

När den slutgiltiga produkten hade valts visades produktens styrkor  (S), svagheter 
(W), möjligheter (O) och hot (T) med en S.W.O.T. ‐analys. Styrkor och svagheter är 
av  sådan  natur  att  den  egna  organisationen  har  möjlighet  att  påverka  dessa, 
medans möjligheter och hot är externa, sådana som företaget inte kan påverka. En 
SWOT analys hjälper gruppen att  få en  inblick  i vad  som kan  förändras/förbättras 
hos produkten. 

2.11 Löpande dokumentation 

Under hela  projektets  gång  har  en dagbok  använts  där  anteckningar  fortlöpande 
förts. Boken  innehåller anteckningar  från möten,  telefonsamtal, e‐post noteringar 
samt  beskrivningar  av  idéer  och  information  som  framkommer  under  projektets 
gång. Detta gjordes för att kunna gå tillbaka och se vad som har gjorts och när.  

I slutet på varje vecka gjordes även en sammanställning av den gångna veckan och 
en  planering  över  nästkommande  vecka.  Veckorapporten  var  till  för  att  stödja 
arbetet med kortsiktiga mål och uppföljningen av dessa. Veckorapporterna innehöll 
även nerlagd tid samt kostnader och utgifter dittills i projektet, båda i diagramform. 

Denna e‐postades till både handledare från Cochlear BAS AB och Halmstad Högskola 
så att inblandade skall få en överblick av vad som gjorts och vad som komma skulle. 
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3 Projektplan 
I början av projektet sammanställdes en projektplan för att hjälpa gruppen planera 
de olika stegen i arbetet, denna finns bifogad i ”Bilaga D – Projektplan”. 

3.1 Produkten idag 

Som rengöringsverktyg för sina klienter använder sig Cochlear 
BAS AB  i dagsläget utav en  tandborste med extra mjuk borst 
(se  figur  3.1.1). Denna  tandborste  är  speciellt  framtagen  för 
cancerpatienter  som  har  känsligt  tandkött.  Anledningen  till 
det  mjuka  borstet  är  att  området  omkring  abutment  är 
känsligt för nötning och med ett vanligt borst skulle klienterna 
kunna  skada  huden  däromkring.  Cochlear  BAS  AB  har  i 
dagsläget  ingen  egen  framtagen  produkt  utan  har  valt  en 
befintlig produkt för att lösa rengöringsbehovet.  

Tandborsten, som  tillverkas av TePe,  tillhandahålls klienterna 
efter att implantatet opererats på plats. Klienterna kan vända 
sig  till sjukhus eller deras audiolog  för att  få nya då Cochlear 
BAS AB delar ut dem utan kostnad. 

3.2 Intressenter 

Intressenterna  till  projektets  resultat  är  Cochlear  BAS  AB  som  kommer  granska 
rapporten och besluta om de skall gå vidare med projekt och utvärdera ytterligare. 

3.3 Projektorganisation 

Uppdragsgivaren  för  detta  projekt  var  Cochlear  BAS  AB  där  Stefan  Kristo  var 
handledare  hos  företaget.  Som  vidare  kontaktpersoner  fanns  Karin  Humble 
(Product  manager),  Sami  Ahsani  (Product  development),  Marcus  Andersson 
(Research),  André  Sadeghi  (Research  and  Applikation)  och  Glenn  Halvarsson 
(Research and Applikation). 

Projektets handledare från Halmstad Högskola var Fawzi Halila. 

Projektgruppen bestod av Magnus Segergren och Lukas Ogenvall. 

Figur 3.1.1 – Dagens produkt 
(www.cochlear.se) 
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3.4 Tidsplan 

I början  av projektet  sammanställdes en  tidsplan  (se Bilaga D –  Tidsplan). Denna 
skapades  som  hjälp  till  att  fortlöpande  kunna  kontrollera  hur  projektet  låg  till 
tidsmässigt. 

3.5 Budget 

En budget för projektet har sammanställts och visas i ”Bilaga F – Budget”. Här visas 
de kostnader projektet för med sig i resor, telefon, material mm.   

3.7 Sekretess 

När projektet började skrev studenterna på ett sekretessavtal som Cochlear BAS AB 
har  som policy att alla konsulter  skriver på  (se Bilaga G – Sekretessavtal konsult). 
Cochlear  BAS  AB  ställde  även  upp  ett  avtal  gällande  projektet  (se  Bilaga  H  – 
Projektavtal). 
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4 Genomförande 

4.1 Informationssamling & kreativa processer 

Projektet påbörjades genom att gruppen tog del av hur ett BAHA‐system fungerar 
samt  hur  och  vad  en  operation  innebär.  Därefter  förbereddes  intervjuerna med 
klienter  där  den  första  intervjun  gjordes  muntligt  för  att  få  en  bred  bild  över 
området kring abutment, dess placering och rengöringsprocessen som helhet. Efter 
detta  formulerades  ett  frågeformulär  som  lämnades  till  kontaktpersoner  hos 
Cochlear  BAS  AB  för  att  samla  in  så  mycket  information  som  möjligt  från  en 
variation  av  användare.  Totalt  intervjuades  16st  klienter  (se  bilaga  I  ‐ 
Klientintervjuer) alla med liknande resultat bland annat att: 

• De sällan använde den borste som Cochlear BAS AB erbjöd.  

• De använde tops och även i vissa fall tandpetare för att komma åt. 

• Vissa fick ta hjälp av sin partner för att få tillräckligt rent. 

Efter  att  gruppen  tillsammans med Cochlear BAS AB  färdigställt projektplanen  så 
påbörjades  idégenereringsarbetet.  Gruppen  hade  flera  olika 
brainstormingsessioner,  både  enskilt  och  med  andra  representanter  från 
programmet  samt  enstaka  tillfällen med  kontaktpersoner  från  företaget  där  nya 
idéer och andra synvinklar på saker och ting kom fram. Parallellt med detta arbete 
framställdes  även  enklare  modeller  för  att  kunna  utvärdera  de  olika  förslagen 
ytterligare . 

Under idégenereringsprocessen användes benchmarking kontinuerligt då det söktes 
efter  olika  rengöringsalternativ  både  på  Internet  och  ute  i  handeln.  Alla  sorters 
rengöringstekniker  från både  industrin och handeln granskades  för att  se om det 
gick att applicera på området kring abutment. 

Vid  framtagandet  av  ultraljudskonceptet  gjordes  även  ett  studiebesök  hos  en 
juvelerare  i Halmstad  där  gruppen  såg  ultraljudsrengöringens  kapacitet. Gruppen 
visades  först  hur  snabbt  och  enkelt  rengöringen  av  ett  smycke  var  och  därefter 
rengjordes ett lätt nedsmutsat abutment med mycket gott resultat. 

Allt detta arbete  resulterade  i  fyra koncept  som presenterades  för  företaget  som 
tillsammans med gruppen bestämde vilket av koncepten att gå vidare med. 
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4.2 Konceptförslag 

I kommande stycken presenteras de olika koncepten – Borste, spray, ultraljud och 
tops. 

4.2.1 Koncept 1 – Borste 

Ett  av  koncepten  var  att  nyutveckla  dagens 
rengöringsalternativ,  (tand)borsten.  Ett  av  de  större 
problemen  med  dagens  lösning  var  att  den  inte  var 
anpassad för problemet. Mycket arbeta  lades ner på att 
få  in klienternas önskemål  som  till exempel att de  skall 
kunna  känna  efter  med  pekfingret  ’vart  de  är 
någonstans’,  vara mer  ergonomisk  utformad,  ha  större 
borst med mera (se bild 4.2.1.1). 

Förslagen  som  togs  fram var olika borstar anpassad  för 
problemet med många gemensamma egenskaper såsom: 

• Ergonomisk design – Bättre  grepp, möjlighet  att 
känna efter vart man är på huvudet med mera. 

• Smartare,  och  större,  borst  –  Möjligheten  att 
använda  borst  som  är  bakterieresistenta  eller 
bakteriedödande undersöktes. 

Andra egenskaper som undersöktes var: 

• ”Huvud” som går att använda separat 

• Magnet  i  botten  för  underlätta  batteribyte  hos 
BAHA‐hörapparaten. 

• Upphängningsmöjlighet 

• Höger ‐/vänsterindikering 

• Rengöringsmedel i handtaget 

• Eldriven 

Bild 4.2.1.1 ‐ Borstmodeller 
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4.2.2 Koncept 2 – Spray 

Det andra konceptet som undersöktes djupare var att spraya 
rent med  hjälp  utav  en  ”sprayburk”  fylld med  rengörande 
medel.  Spraystrålen  skulle  med  hjälp  utav  rätt  tryck  och 
specialformat  munstycke  kunna  skapa  det  mekaniska 
moment  som behövs  för att avlägsna  smutsen.  Innehållet  i 
burken  kan  lösa  smutsen,  desinfektera  området  och 
samtidigt  skölja  bort  den  smuts  som  frigjorts.  Den  vätska 
som sprayas ut skall fångas upp av en gummitratt som trycks 
mot huden. Vätskan skulle således samlas upp och rinna ner 
till  ett  uppsamlingskärl  som  var  fäst  på  sprayburken,  detta 
för att skapa en enhet. Det fanns även idéer om att använda 
Venturiprincipen  för  att  uppnå  vakuumsug  och  på  så  sätt 
förstärka  uppsamlingspotentialen.  Munstycket  och 
uppsamlingsboxen var tänkta att skapa en enhet tillsammans 
med den utbytbara sprayburken (se bild 4.2.2.1). 

Aurena  är  ett  företag  som  tillverkar  sprayburkar 
innehållande  koksaltlösning  för  att  rengöra  sår.  Marita 
Åhström  som  är  säljare på Aurena hjälpte  till  att  ta  reda på 
möjligheten att  rengöra området omkring ett abutment med hjälp utav ett  spray 
tryck. 

Marita skickade även över en offert på kostnad utav 100 000 burkar  (se Bilaga  J – 
Kostnadsförslag). De hade även leverantörer av munstycken som skulle kunna hjälpt 
till att utforma ett munstycke speciellt för detta ändamål. 

Bild 4.2.2.1 ‐ Spraykoncept 
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4.2.3 Koncept 3 – Ultraljud 

Ultraljudsrengöring  var  även  det  en 
rengöringsteknik vars egenskaper skulle passa 
bra  in  i  detta  projekt.  Bland  annat  så 
använder  juvelerare  denna  teknik  i  ett  så 
kallat  ultraljudsbad  på  grund  av  att  det  är 
skonsamt mot  föremålens  ytor,  kommer  in  i 
små  utrymmen  och  gör  effektivt  rent 
(Wahlströms Guldsmide, 2008). Denna teknik 
kallas  även  för  elektronisk  borstning 
(Tillämpningar  av  ultraljud,  2008).  Principen 
är att man skickar in ljudvågorna i badet som 
bildar  tryckförändringar  som  rör  sig  genom 
mediet. Ångbubblor bildas när  trycket  sjunker 
och  växer  och  lagrar  potentiell  energi.  När  trycket  återigen  stiger  kommer 
ångbubblan att implodera och återföra den lagrade energin (se figur 4.2.3.1). Detta 
fenomen möjliggörs i och med att olika medier får en lägre kokpunkt när trycket är 
lägre.  Fenomenet  att  ångbubblor  bildas  kallas  kavitationer  och  det  är  dessa 
implosioner  som  skapar  det  mekaniska  moment  som  behövs  i  rengöringen 
(Tillämpningar av ultraljud, 2008; Viko, 2008; Fisa, 2008; Frågor och Svar Ultraljud, 
2008). 

Denna teknik skulle göras batteridrivet och samlas i ett litet skal då komponenterna 
inte  är  stora.  Andra  produkter  som  visar  att  en  produkt  kan  göras  liten  är  till 
exempel  ultraljudstandborstar,  skönhetsapparater  och  massageverktyg  (Ultreo, 
2008; Ultrasonic Massager – Body Shaper, 2008). 

Figur 4.2.3.1 ‐ Kavitationer 
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4.2.4 Koncept 4 – Tops 

Detta  koncept  blev  mer  ett  komplement  till  övriga 
koncept. Idén fick vi dels från våra idégenereringstillfällen 
men  även  till  stor  del  från  de  klientintervjuer  som 
genomfördes där det kom fram att många använde sig av 
tops eller till och med tandpetare för att komma åt 
att rengöra ordentligt runt abutment. 

Konceptet  arbetades  fram  genom 
informationssökning på Internet samt genom att 
ringa ett antal tillverkare av tops. 

Vårt  förslag  var  då  att  erbjuda  klienterna  en 
engångslösning  med  anpassade  ”toppar”  i  en 
rad  olika  material  antingen  med  eller  utan 
desinfektionsmedel  (se  bild  4.2.4.1).  Denna  lösning  är 
väldigt  hygienisk  då  den  bara  används  en  gång  och  slängs 
därefter.  Topsen  hade  sålts  i  flerpack  samt  eventuellt  i  olika 
varianter för att täcka fler klienters önskemål. Topsen är även 
väldigt billig att utveckla och tillverka. 

4.3 Utvärdering 

Dessa fyra koncept presenterades för Cochlear BAS AB där ett av koncepten valdes 
ut. Representanterna hos Cochlear BAS AB gillade samtliga koncept och uttryckte en 
önskan om att gå vidare med samtliga koncept. Då tiden var begränsad bestämdes 
det tillslut att gruppen skulle arbeta vidare med ultraljudet.  

Koncepten  ställdes  också  upp  i  en  utvärderingsmatris  som  presenterades 
tillsammans med koncepten. Koncepten vägdes här mot varandra på olika punkter. 
Ultraljudet  var  det  koncept  som  fick  flest  poäng,  vilket  syns  i  ”Bilaga  K  – 
Utvärderingsmatris”. 

Bild 4.2.4.1 – Topskoncept 
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5 Produkten / Resultatet 
I  detta  kapitel  presenteras  det  valda  konceptet  och  utvecklingen  utav  det.  I 
samband med  att  ett  koncept  valts  bestämdes  även  ett  namn  på  projektet. Det 
namn som valdes var Luere, Luere är latin och betyder ”to wash” eller ”att tvätta”. 
Att tvätta rent kring implantatet var målet med projektet, på grund av detta anser 
gruppen  att  Luere  var  ett  passande  namn  då  det  även  passar  bra med  Cochlear 
Luere.  

5.1 Färdigställande av koncept 

Detta kapitel belyser vägen till färdigt koncept. 

5.1.1 Informationssamling 

Efter  valet  att  gå  vidare  med  ultraljudskonceptet  började  en  omfattande 
informationssökning på Internet, per telefon, studiebesök med mera för att bilda en 
bättre  uppfattning  om  ultraljudsrengöring  och  tekniken  bakom  denna. 
Telefonkontakt med en mängd olika sjukhus togs där professorer inom ultraljud och 
radiologi  söktes  för  att  få  en  klarare  bild  av  ultraljudets  påverkan  på 
människokroppen.  Gruppen  ringde  även  runt  bland  olika  tillverkare  och 
leverantörer av ultraljudsbad för att bland annat söka teknisk information i området 
för  att  på  så  sätt  förstå  hur  olika  frekvenser  påverkar  resultatet,  storlek  på 
piezoelementen,  effekt,  pris  med  mera.  Piezoelementen  är  hjärtat  i 
ultraljudsrengöringen då det är denna del  som alstrar vibrationerna  som  i  sin  tur 
skapar de kavitationer som rengör (detta förklaras närmare i kapitel 5.2.1). 

Sökandet efter piezoelementen var svårare än väntat. Under samtal med tillverkare 
och  leverantörer  undersöktes  möjligheten  att  beställa  piezoelement,  dock  utan 
resultat. Först när gruppen fick kontakt med Pontus Lundin hos R&K Tech lyckades 
en  beställning  läggas  på  två  olika  piezoelement  från  japan,  tyvärr  med  långa 
leveranstider.  

Efter  samtal  med  tillverkare  samt  kunniga  från  Lund  och  Sahlgrenska 
universitetssjukhus och Karolinska  institutet med bland annat Nils Gunnar Holmer, 
professor  i radiologi, och Tomas Gustavsson,  jobbar med signal och medicinteknik 
på Chalmers, om ultraljudsrengöring kunde vara  farligt för klienterna, kunde detta 
försummas då vår produkt verkar på så pass  låg effekt. Det  rekommenderas dock 
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att detta  testas genom att  simulerat på ett  skallben och mäta hur mycket energi 
som tränger igenom. 

Gruppen kom även i kontakt med Tindrakliniken, en skönhetssalong som använder 
sig  utav  ultraljud  för  djuprengöring  av  hud.  Behandlingen  de  erbjuder  och  dess 
effekter  finns  till  fullo beskrivet  i  ”Bilaga  L  – Ultraljudsbehandling”. Den  visar  att 
ultraljud även har potentialen att hjälpa läkningen omkring abutment. 

Under  denna  tid  gjordes  även  ytterligare  studiebesök  hos  två  olika  tandläkare  i 
Halmstadsregionen.  Hos  dessa  tandläkarmottagningar  undersöktes  både 
ultraljudsbad  för  rengöring  av  verktyg  samt  tandstensborttagningsverktyget,  en 
diskussion med  handhavarna  av  dessa maskiner  hölls  även  för  att  få  ytterligare 
förståelse kring tekniken. 

5.1.2 Prototypframtagning 

Pålästa om hur ultraljudsrengöring  fungerar startades ytterligare tankeverksamhet 
kring hur den  slutgiltiga produkten  kan  tänkas  se ut och  fungera.   Återigen hölls 
brainstormingsessioner, både enskilt och med andra representanter där många nya 
idéer kom fram. 

Utifrån  dessa  idéer  gjordes  ett  antal modeller 
(se bild 5.1.2.1) för att få en bättre uppfattning 
om  form/utseende,  grepp,  storlek,  funktion 
med  mera.  Dessa  modeller  tillsammans  med 
skisserna  presenterades  för  företaget  där 
förslagen  utvärderades  och  ett  av  design‐
/funktionsförslagen valdes. 

Modellen som valdes ritades därefter upp i 3D‐
CADprogrammet  Dassault  Catia  V5  R16.  Med 
hjälp utav datorn kan exakta mått sättas ut och 
justeringar  kan  enkelt  och  snabbt  göras  för  att 
uppnå bästa möjliga  resultat. 3D‐CAD möjliggör även att  snabbt kunna visualisera 
slutresultatet samt göra ritningar på produkten.  

Delarna som ritades upp  i programmet skickades även till  Johan Wretborn som rä 
ansvarig för skolans prototypskrivare som skriver ut modeller i plast. Denna modell 
användes senare som skal till prototypen. 

Figur 5.1.2.1 Modeller på ultraljudskonceptet 
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5.1.3 SWOTanalys 

SWOT‐analysen  i  ”Bilaga  M  –  SWOT‐analys”  sammanställdes  för  att  belysa 
produktens styrkor, svagheter, möjligheter och hot. 

 

5.2 Vald lösning  

5.2.1 Tekniken bakom Luere 

Ultraljud är  ljudvågor där  frekvensen överstiger 18 000 Hz, det är även vid denna 
frekvens som en människa med normal hörsel  inte  längre uppfattar  ljudet  (Frågor 
och  Svar Ultraljud,  2008). Ultraljudsrengöring  används  bland  annat  av  industrier, 
juvelerare och tandläkare för skonsam och effektiv rengöring. De använder sig bland 
annat av ultraljudsbad, vilket även är  samma  teknik  som används  i detta projekt. 
(Wahlströms Guldsmid; Viko, 2008; Praktikertjänst Tandvård). 

Ett  ultraljudsbad  är  ett  kärl med  vatten  (eller  annat medium)  där  det  sänds  ut 
ultraljud med hjälp utav en piezokristall  som  sitter  fäst  i kärlets botten. Kärlet är 
gjort  i metall på grund av att det hjälper  till att  leda  ljudvågorna ut  i vattnet. När 
ljudvågorna  rör  sig  genom  vattnet  gör  de  detta  genom  tryckförändringar.  Detta 
medför att trycket  i en fast punkt  i vattnet kommer att oscillera mellan ett högsta 
och lägsta värde. Med hjälp av fenomenet att vatten kokar och bildar ånga vid lägre 
temperaturer  vid  lägre  tryck  kommer  det  att  bildas  ångbubblor  som  växer  när 
trycket sjunker. När trycket på nytt stiger kommer ångbubblorna att implodera och 
återföra  den  lagrade  energin  i  en mycket  liten  punkt,  detta  fenomen  kallas  för 
kavitationer. Man kan  säga att det blir  som massa  små explosioner  som  spränger 
bort  smutsen  från  ytor  som  befinner  sig  i mediet,  detta  skapar  det  mekaniska 
momentet som behövs vid rengöring (Tillämpningar av ultraljud, 2008; Viko, 2008; 
Fisa, 2008; Frågor och Svar Ultraljud, 2008). 
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5.2.2 Utformning utav LUERE  

I utformningen var gruppen tvungen att ta hänsyn till flera aspekter. Några av dessa 
var att: 

• produkten skall vara lika ergonomisk till båda sidor av huvudet och för både 
vänster och höger hand 

• metallkoppen inte får komma i kontakt med abutment 

• det skall vara lätt att ”hitta” abutment med koppen 

• kanten runt koppen skall kunna täta mot huden 

• den skall vara lätt att göra ren 

• passa i Cochlears BAS AB sortiment 

• inneha en modern design och en känsla som utstrålar högteknologi 

Resultatet  blev  en  rund  form  (se  bild  5.2.2.1)  som  är  lika  ergonomisk  för  båda 
händerna och både höger och vänster sida av huvudet.  

 

Koppen  som  motsvarar  ultraljudsbadet  är  centrerad  på  undersidan.  Kanten  på 
metallkoppen är täckt av plasthöljet som även går in två millimeter i karet vilket gör 
det  omöjligt  för  abutment  att  komma  emot  metallen.  Koppen  sticker  ut  sju 
millimeter på undersidan, och  för att underlätta  för klienterna att  få koppen  runt 
implantatet är den avrundat så de kan dra  implantatet  längs undersidan och hitta 
koppen  utan  att  stöta  på  några  kanter.  I  och med  att  koppen  är  centrerad  på 
undersidan kommer det vara  lättare att  få ett  jämnt  tryck med  runt koppen mot 

            Bild 5.2.2.1 – Cochlear Luere



Högskolan i Halmstad    Cochlear BAS AB 
Examensprojekt 07/08    2008‐05‐26 

Sida 18 / 23 

huden. Det  jämna  trycket  eftersträvas  eftersom  det  blir  skonsammare  för huden 
med ett utbrett tryck samtidigt som det hjälper till att hålla kvar gelén i koppen. 

I och med att produkten kommer att vara uppladdningsbar kommer utformningen 
utav en laddare eller ett laddställ också att ingå i ett fortsatt arbete. 

5.2.3 Komponenter 

De  komponenter  som  behövs  är  specificerade  i  ”Bilaga N  –  Komponentlista”.  Ett 
schema över hur komponenter är kopplade finns beskrivet i ”Bilaga O – Elschema”. 
Ritningar på plasthöljet finns i ”Bilaga P – Ritningar”. 

 

5.4 Kostnadskalkyl COGS  

Kostnadskalkylen  (se  Bilaga Q  –  COGS)  visar  att  komponentpriset  för  en  produkt 
skulle  uppgå  till  365  kronor.  Detta  är  i  dagsläget  en  grov  uppskattning  och  de 
slutgiltiga  priserna  vid  serietillverkning  skulle  hamna  betydligt  lägre  än  de 
uppskattade.  

Med ett tillägg på tio procent för montering och åttio för reklam, vinstmarginal med 
mera skulle produkten enligt nuvarande kalkyl landa på cirka 720 kronor till kund. 
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6 Slutsats och reflektioner 
Målet  som  var  uppsatt  för  detta  projekt  var  att 
komma  fram  till  ett  rengöringsalternativ  som  skulle 
passa  för  rengöringen  omkring  abutment  samt  att 
tillverka  en  fungerande  prototyp.  Då  prototypen 
håller  på  att  färdigställas  samtidigt  som  rapporten 
skrivs  kommer  tester  på  funktionen  och  hur  den 
påverkar  området  omkring  implantatet  inte  att 
hinnas med inom tidsramen för projektet. 

Konceptet  ultraljud  har  dock  stor  potential  då 
informationen  som  funnits  visar  att  produkten 
kommer  att  uppfylla  rengöringskravet  på  ett 
ypperligt  sätt.  Gruppens  vision  är  en  liten  rund 
apparat  (se bild 6.1)  som effektivt gör  rent omkring 
abutment genom att bara trycka på en knapp, vilket 
ger  en  känsla  av  den  högteknologi  som  produkten 
innehar. Den runda formen skapar en kompakt enhet 
som  är  enkel  och  snygg  samtidigt  som  den 
underlättar  för  klienterna  att  hålla  produkten  ren. Med  bara  en  knapp  och  en 
utformning  som  hjälper  klienterna  att  placera  produkten  rätt  runt  implantatet 
kommer produkten vara ett mycket användarvänligt rengöringsalternativ.  

Konceptet minimerar även klienternas armrörelser då den endast behöver placeras 
över  implantatet och sedan hållas stilla. Detta är  i princip samma rörelse som när 
man  sätter  dit  hörapparaten,  vilket medför  att  alla  klienter  som  själva  klarar  att 
använda hörapparaten även kommer att klara av rengöringen själva. 

Att ultraljud används av skönhetssalonger för att öka hudens förnyelseprocess och 
blodcirkulation  visar  även  på  att  denna  rengöringsteknik  skulle  kunna  ha  en 
fördelaktig effekt på läkningen.  

Produkten skulle kunna bli användbar inom andra områden än den rapporten avser. 
På grund av den låga effekten i den lilla ultraljudskoppen skulle den kunna användas 
till andra medicinska områden där en skonsam och effektiv rengöring behövs. 

Bild 6.1 Produkten visionen 
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Ultraljudskonceptet och den utformning som valts uppfyller i teorin alla de krav som 
ställts på projektet i dess början. Med relativt lite arbete på att lösa de kvarvarande 
punkterna  skulle  produkten  kunna  vara  det  perfekta  verktyget  för  rengöring 
omkring abutment. 

Alla  dessa  fördelar  gör  att  gruppen  hyser  hopp  om  att  projektet  tas  an  och 
färdigställs utav Cochlear BAS AB och att deras klienter  i framtiden kommer kunna 
använda sig utav ultraljudsrengöring.  
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Kravspecifikation 
 
Huvudkrav: 
 

• Ergonomisk greppvänlig för både höger och vänsterhänta och även 
funktionell på både vänster och höger sida. 

Produkten skall vara utformad för att kunna användas av både höger 
och vänsterhänta. Den skall även gå att använda på båda sidor av 
huvudet i båda fallen. Detta innebär att designen inte får förhindra 
eller försvåra rengöringen av distansen för vare sig höger eller 
vänsterhänta, i båda fallen skall kunden kunna använda produkten för 
att rengöra distanserna på både höger och vänster sida av huvudet. 
 

• Modern design med en känsla och utseende av högteknologi. 
Designen skall förmedla en känsla av en ny, modern produkt som har 
god rengöringsförmåga och ergonomi. Designen på 
rengöringsverktyget skall spegla den anda av högteknologi som 
Cochlear BAS AB förmedlar med sin BAHA hörapparat och övriga 
sortiment. Rengöringsverktyget skall vara semantiskt utformat så att 
användaren behöver så lite förkunskap som möjligt för att kunna 
använda produkten. 
 

• Design som följer Cochlears övriga design gällande form och färg. 
Designen skall följa Cochlears design linje som används på övriga 
produkter. Man skall kunna se på produkten att den tillhör Cochlears 
sortiment och att den är framtagen för och till Cochlear. Färg och form 
som inte påverkar funktionen skall utformas för att smälta in i 
Cochlears sortiment. 
 

• Mycket goda rengöringsegenskaper. 
Produkten skall besitta rengöringsegenskaper som är minst lika bra 
som nuvarande ”tandborste” eller bättre. Produkten skall kunna 
förhindra infektion och även kunna avlägsna smuts och hud 
avlagringar som fastnat i området kring distansen. Denna produkt 
skall vara det enda som behövs för den dagliga rengöringen runt ett 
BAHA implantat. 
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• Användarvänlig. 
Produkten skall vara enkel i sitt utförande och design så att 
användarna snabbt förstår hur den används utan eller med en kort 
beskrivning. Den skall underlätta användning genom sin utformning. 
Utformningen skall göras med hänsyn till att så små och lätta rörelser 
är att eftersträva.  
 

• Namn på produkten. 
I projektet ingår även att ta fram ett passande namn på produkten. 
Namnet skall passa in i Cochlears övriga sortiment.  

 
• COGS 

Projektgruppen kommer tillsamman med Cochlear sammanställa en 
COGS när en rengöringsprodukt har valts.  

 
 
Sekundärkrav: 
 

• Ej elektriskt driven. 
Den framtagna produkten skall helst fungera utan elektricitet. Då 
elektriciteten är ett extra moment då patienten antingen måste ladda 
produkten eller använda ett eluttag skall detta försöka undvikas. Ett 
eldrivet rengöringsverktyg skulle kunna orsaka för mycket 
slitage/kontakt på ytan runt distansen då dess intensitet kapacitet är 
större än verktyg som är drivet med handkraft. 

 
 

• Att ta fram två varianter av steril förpackning för produkten, en 
singelförpackning samt en flerförpackning där ett antal singelförpackningar 
ryms. 

När rengöringsprodukten är framställd och utifall tid kvarstår skall 
potentiella förpackningar för densamma utredas och lämplig design 
skapas. Förpackningen skall vara av sådan art att den skyddar 
produkten från bakterier och smuts samt håller produkten fräsch till 
den dag som kunden bryter förpaktningen.  
Två olika förpackningar skall skapas. Ena förpackningen skall vara en 
singelförpackning där det ryms en produkt, lämpligt är att det är 
denna förpackning som uppfyller kravet om att hålla produkten ren 
och bakteriefri framtill att den bryts. Den andra förpackningen skall 
vara en flerförpackning där flera singelförpackningar ryms. Antalet 
produkter i denna förpackning kommer att bestämmas när produkten 
är framställd och avseende kan tas i förhållande till produktens 
funktion och storlek.  
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• Bakteriedödande. 

Produkten skall om möjlighet finns vara bakteriedödande med hjälp av 
bakteriedödande medel, värme eller annan metod som kan tillämpas 
på och med hjälp av produkten. Den bakteriedödande processen får 
inte vara skadlig för implantatet, huden runtomkring eller på något 
sätt påverka kundens hälsa negativt. 

 
 

• Möjlighet att skydda produkten från smuts då den inte används. 
Om tid finns skall arbete läggas på att göra det möjligt för kunden att 
skydda produkten även efter att förpackningen har brutits.  

 
• Utforma an broschyr med instruktioner. 

Om tid finns kommer en broschyr med information om hur patienterna 
skall rengöra, saker att tänka på och viktig information angående 
rengöringen att sammanställas. Denna utdelas till patienter efter 
operationen så att de kan ta med information hem och läsa i lugn och 
ro. Broschyren skall vara utformad med enkla förklarande bilder. 

 
 
Önskemål: 
 

• Tillhörande spegel. 
Det finns i dagsläget ett behov av en spegel, eller dylikt, som 
underlättar uppsyn av området kring distansen vid 
rengöringsprocessen. Om tid finns eller om en lösning på problemet 
uppenbarar sig under projektets gång skall denna lösning undersökas 
vidare. 
 

• Tillhörande rengöringsvätska. 
Önskemål finns på en rengöringsvätska som hjälper kunden att hålla 
rent och som kan säljas som kompletterande produkt till 
rengöringsverktyget. Rengöringsvätskan skall förbättra 
rengöringsegenskaperna. 
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Patientintervju 

Patient info: 
 
Namn: ______________________________________ 

Telefonnummer: ______________________________ 

E-post: ______________________________________ 

Kvinna / Man  Ålder: ______ 

Arbete: ______________________________________ 

Fritidsintresse:_________________________________ 

Hur länge har han/hon haft BAHA implantat:________ 

Generella frågor: 
 

1. Hur och hur ofta rengör du runt distansen i dagsläget? 
 

 
 
 

2. Använder du borsten? 
 
a. Om ja: Hur ofta byter du borsten och hur får du tag på nya? 

 
 
 
 
b. Om nej: Varför inte och vad använder du istället? 

 
 
 
 

3. Har du svårt att nå, komma åt och/eller se området där distansen sitter? 
 
 
 
 

4. Hur skulle du vilja göra rent? 
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Fackmannafrågor 

Person info: 
Namn: ______________________________________ 

Telefonnummer: ______________________________ 

E-post: ______________________________________ 

Titel: _______________________________________ 

 

Medicinska frågor: 
1. Hur omfattande bör en daglig rengöring vara? 

 
2. Kan det räcka med att spola/hetta/blåsa för att få rent i området?  

 
3. Fungerar det tillräckligt bra med tvål och vatten eller finns det bättre lämpade 

desinfekterande medel? 
 

4. Fördelar/ nackdelar med borstens rengöringsförmåga? 
 

5. Hur ofta bör dagens borste bytas ur renlighets synpunkt? 
 

6. Hur känsligt för infektion och ”smuts” är egentligen området där distansen 
går igenom huden? 

 

Känd annan teknik: 
1. Finns det någon teknologi som du tycker borde användas i produkten? 

 
2. Hur rengör man i andra fall där implantat penetrerar huden? 

 
3. Finns det någon svamp/trasa som inte binder bakterier? 

 

Tekniska frågor: 
1. Hur mycket belastning tål distansen: Sidledes/ tryck/ drag? 

 
2. Är det teoretiskt möjligt att fästa ett rengöringsverktyg på distansen? 

 
3. Fördelar/ nackdelar med ett el- eller mekaniskt drivet verktyg? 
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1.1 Bakgrund 
Detta projekt är ett examensarbete inom Utvecklingsingenjörsprogrammet vid 
Halmstad Högskola som ska utföras under tredje läsåret av utbildningen 
(2007/2008). 
Projektet kommer att genomföras tillsammans med Cochlear BAS AB som utvecklar 
och tillverkar benförankrade hörhjälpmedel. 
Hörhjälpmedlet fungerar genom att omvandla ljudvågor till vibrationer som förs till 
innerörat via skallbenet. För att möjliggöra direktkontakt mellan skallbenet och 
ljudprocessorn (1) opereras ett implantat (3) in bakom örat varpå en distans (2) 
monteras. Distansen penetrerar huden och är snabbfästet för ljudprocessorn. Där 
distansen penetrerar huden finns ett rengöringsbehov som måste skötas dagligen för 
att förhindra infektion. 
 
Cochlear BAS AB har i dagsläget ingen egen produkt som fyller rengöringsbehovet, 
utan använder sig istället av en tandborste som används av bl.a. cancerpatienter med 
mycket mjuk borst. Patienten rengör själv runt distansen genom att försiktigt borsta 
med tvål och vatten. 
Cochlear BAS AB vill med en egen framtagen produkt fylla detta rengöringsbehov 
för sina patienter med Baha implantat. 
 
 

 
 Baha system monterat på patient (www.cochlear.se). 
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1.2 Syfte 
Syftet med detta projekt är att ta reda på hur rengöringsprocessen går till hos BAHA-
patienterna i dagsläget. Genom att ta fram information om hur användarna gör för att 
hålla rent runt distansen kan en grund för att fortsätta projektet läggas. 
Gruppen skall även undersöka varför rengöringsprocessen och rengöringsverktyget 
ser ut och fungerar som det gör i dagsläget. 
Dessa frågor ger gruppen information om hur rengöringen fungerar, vilket ger en klar 
bild av hur hela processen ser ut idag och varför.  
Gruppen skall sedan utvärdera och ta reda på hur rengöringsverktyget kan förbättras 
och/eller förändras för att ge ökad rengöringskapacitet. I utformningen av den nya 
produkten skall en design och utformning som passar in i Coclears övriga sortiment 
beaktas.  
 
Syftet med projekt är att fylla det rengöringsbehovet som finns med en förbättrad och 
förfinad produkt som är ny för marknaden. Projektet skall eftersträva en produkt som 
på marknaden inte kommer att kosta mer än 100 kronor för patienten att köpa.  

1.3 Mål 
Målet med projektet är att ta fram en fungerande prototyp som uppfyller kraven som 
är ställda av Cochlear BAS AB. En fullständig rapport ska skrivas och överlämnas 
till företaget samtidigt som prototypen.   
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1.4 Metodik 
Under projektets gång kommer vi att tillämpat flera, inom produktutveckling, 
användbara metoder.  

 
Här följer en kort sammanfattning av dessa. 

1.4.1 Dynamisk Produkt Utveckling (DPD) 
I DPD utnyttjar man kunskapen som vinns i varje steg, vilket gör DPD till den 
praktiskt mest effektiva metoden för produktutveckling. När man jobbar efter en 
vision istället för en detaljerad plan vinner man flexibilitet och fördelen med att 
oanade händelser och problem kan justeras. Allt eftersom nya tankar och 
möjligheter uppkommer kan även dessa tas tillvara.  
Att jobba efter självorganisation möjliggörs då alla i gruppen är införstådda med 
målet. De är alltså delaktiga av visionens innebörd. Självorganisation innebär att 
varje gruppmedlems omdöme används. Om någon i gruppen skulle börja stäva i 
fel riktning, kan projektledaren styra denna person i rätt riktning. Detta är 
mycket effektivare än att hela tiden behöva styra varje gruppmedlem. För den 
optimala DPD krävs projektorganisation, dynamisk strategi och 
utvecklingsverktyg.  

1.4.2 Brain Aided Design (BAD) 
Brain aided design, även kallad brainstorming kommer att användas fortlöpande 
under hela projektets gång för att generera idéer och lösa problem. Under 
brainstormingen sätter sig ett antal personer ner och alstrar idéer och förslag runt 
ett givet område. 
Under projektets gång kan man fastna i gamla idéer och tankar, som hjälp att 
bryta dessa banor kan nya personer tas med i brainstormingen. 
 

1.4.3 Pencil Aided Design (PAD) 
Genom att skissa ner idéerna visualiserar man dem för sig själv och andra 
inblandade, vilket gör det lättare att få en känsla över vilka styrkor och svagheter 
idén innehar. 
Med hjälp av skisserna kan man följa arbetet gång och underlättar tillbakablick. 
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1.4.4 Model Aided Design (MAD) 
Modellerna som framställs i denna metod skapar ytterligare en dimension på 
idéerna. Detta möjliggör för de inblandade att få en bättre känsla av iden och 
dess styrkor och svagheter. Att kunna klämma och känna på modeller av 
produkten skapar omedelbar feedback som gruppen tillsammans kan analysera 
för vidare utveckling.  
Modeller i detta skeende behöver inte vara tillverkat i materialet man tänkt för 
den slutgiltiga produkten, istället används något lättarbetat material exempelvis 
plast, trä, papper eller metall. 
Model aided design kommer att användas för att visa iden i ett tredimensionellt 
perspektiv där man mera exakt kan testa funktion och form. 

1.4.5 Computer Aided Design (CAD) 
Produkten kommer att ritas upp i 3D CAD då den närmar sig sitt slutgiltiga 
utseende. En stor fördel med att rita upp produkten i CAD är att man snabbt kan 
gå in och göra stora och små ändringar gällande form och mått. Ur CAD-
programmet kan man få både 3D visualiseringar och ritningar över produkten 
som kan skickas mellan projektdeltagare och även eventuella tillverkare. 

1.4.6 Intervjuer 
Denna metod kommer studenterna att tillämpa för att få fram information från 
användare och fackmän. Intervjuer är ett verktyg som hjälper projektets 
medlemmar att få en ökad förståelse av hur implantatet rengörs och hur det 
fungerar. De personer som har ett BAHA implantat och använder dagens 
”rengöringstandborste” är de som vet dess svagheter och områden man kan 
förbättra. 
Två formulär med frågor är framställda som hjälpmedel under intervjuerna och 
presenteras i ”Bilaga A – Patientintervju” och ”Bilaga B – Fackmannaintervju”. 
I projektet kommer 12 patienter att intervjuas. Patienterna skall vara ur olika 
åldersgrupper: gamla, medelålders, barn och barnens föräldrar.  
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1.4.7 Observation 
Om möjlighet finns kommer observationer att göras där patienter iakttas under 
rengöringsprocessen samtidigt som anteckningar förs av händelseförloppet. Ur 
observationen kommer värdefull information om hur produkten används, 
rörelser, kroppsställning under förloppet samt hur en rengörings process går till. 
Observation kommer även att användas vid eventuella kundtester på den nya 
produkten, denna observation görs för att se om användaren förstår hur 
produkten skall användas och om den fungerar semantiskt och gör rent runt 
distansen. 

1.4.8 Benchmarking 
I dagsläget finns många olika rengöringsprodukter med bakteriehämnade 
egenskaper som projektgruppen kan ta lärdom av. Benchmarking är därför ett 
viktigt steg i projektets idégenererings- och utvärderingsfas. Genom att studera 
andra rengöringsprodukter och idéerna bakom dem kan nya tankebanor och 
idéer framträda. Projektgruppen får också nödvändig information för att inte 
göra samma misstag och felberäkningar som konkurrenter tidigare gjort. 

1.4.9 LCA analys – Life Cycle Assessment 
Under en LCA -analys beräknas produktens totala miljöpåverkan från 
råvaruutvinning till kassation/återvinning. Med hjälp av analysen ser gruppen 
vilka material och vilka processer/ metoder som påverkar miljön mest under dess 
livslängd och kan utifrån detta bedöma om det går att förändra något till fördel 
för miljön. 

1.4.10 FMEAanalys – Failure Mode and Effect Analysis 
Syftet med en FMEA -analys är att undersöka alla tänkbara sätt produkten kan 
fallera på och bedöma dess sannolikhet, möjlighet till upptänkt och allvarlighet 
om detta inträffar. Därefter kan gruppen lättare minimera dess förekomst och 
effekt genom att ändra i produktens konstruktion och tillverkningsprocess. 

1.4.11 Utvärderingsmatris 
En utvärderingsmatris möjliggör jämförelse mellan olika lösningsförslag. 
Idéernas egenskaper såsom rengöringsförmåga och semantik värderas och 
betygsätts i en skala mellan ett och tio. Alternativens betyg vägs mot varandra 
och resultatet av utvärderingsmatrisen hjälper gruppen att välja vilken/vilka 
idéer som är värda att fortsätta att arbeta med.  
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1.4.12 S.W.O.T.  analys  Strengths, Weakness, Opportunities, 
Threats  
När den slutgiltiga produkten valts visas produktens styrkor (S), svagheter (W), 
möjligheter (O) och hot (T) med en S.W.O.T. -analys. Styrkor och svagheter är 
av sådan natur att den egna organisationen har möjlighet att påverka dessa, 
medans möjligheter och hot är externa, sådana som företaget inte kan påverka. 
Detta ger gruppen en inblick i vad som kan förändras/förbättras hos produkten. 

1.4.13 Dagboksdokumentation  
Under hela projektets gång kommer en dagbok att användas där anteckningar 
fortlöpande förs. Boken skall innehålla anteckningar från möten, telefonsamtal, 
e-post noteringar samt beskrivningar av idéer och information som framkommer 
under projektets gång. Detta görs för att kunna gå tillbaka och se vad som har 
gjorts och när. Dagboken skall vara av inbunden modell och anteckningar bör 
emellanåt skrivas under utav handledare för att stärka dess trovärdighet.   
Väldokumenterad information kan även användas och underlätta i eventuell 
tvist, om sådan skulle uppstå. 

1.4.14 Veckorapportering 
I slutet på varje vecka görs en sammanställning av den gångna veckan och en 
planering över nästkommande vecka. Veckorapporten är till för att stödja arbetet 
med kortsiktiga mål och uppföljning av dessa. 
Rapport skall även innehålla nerlagd tid samt kostnader och utgifter hittills i 
projektet, båda i diagramform. 
Denna e-postas till både handledare från Cochlear och Halmstad Högskola så att 
inblandade skall få en överblick av vad som gjorts och vad som komma skall. 

 

1.5 Kravspecifikation 
Se ”Bilaga C – Kravspecifikation”. 
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1.6 Projektorganisation 
Uppdragsgivaren för detta projekt är Cochlear BAS AB där Stefan Kristo är 
handledare hos företaget. Som vidare kontaktpersoner finns Karin Humble (Product 
manager), Sami Ahsani (Product development) och Marcus Andersson (Research), 
André Sadeghi (Research and Applikation) och Glen Halvarsson (Research and 
Applikation). 
 
Projektets handledare från Halmstad Högskola är Fawzi Halila. 
 
Projektgruppen består av Magnus Segergren och Lukas Ogenvall. 
 

1.7 Tidsplan 
Se ”Bilaga D – Tidsplan”. 
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1.8 Budget 
Nedan följer en uppskattning av projektkostnader. 
 
HT 07 
Resor  Till Cochlear samt 

eventuella samarbetspartners, 
kunder etc.17kr / mil  2000 
 

Telefon 1kr/min   250 
 
Övrigt  Kontorsmaterial m.m.  500 
 
-- 
 
VT08 
Resor  Till Cochlear samt 

eventuella samarbetspartners, 
kunder etc.17kr / mil  2500 
 

Telefon 1kr/min   250 
 
Rapport Utskrift, inbindning m.m. 1000 
 
Övrigt  Kontorsmaterial m.m.  500 
 
Summa: 7000 kronor 
 
Kostnader för prototypframställning är ej medtagna i beräkningen då det är mycket 
svårt att uppskatta i förväg. Prototyptillverkningen kommer ej kräva framtagande av 
verktyg. 
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Patientintervju 

Patient info: 
 
Namn: ______________________________________ 

Telefonnummer: ______________________________ 

E-post: ______________________________________ 

Kvinna / Man  Ålder: ______ 

Arbete: ______________________________________ 

Fritidsintresse:_________________________________ 

Hur länge har han/hon haft BAHA implantat:________ 

Generella frågor: 
 

1. Hur och hur ofta rengör du runt distansen i dagsläget? 
 

 
 
 

2. Använder du borsten? 
 
a. Om ja: Hur ofta byter du borsten och hur får du tag på nya? 

 
 
 
 
b. Om nej: Varför inte och vad använder du istället? 

 
 
 
 

3. Har du svårt att nå, komma åt och/eller se området där distansen sitter? 
 
 
 
 

4. Hur skulle du vilja göra rent? 
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Fackmannafrågor 

Person info: 
Namn: ______________________________________ 

Telefonnummer: ______________________________ 

E-post: ______________________________________ 

Titel: _______________________________________ 

 

Medicinska frågor: 
1. Hur omfattande bör en daglig rengöring vara? 

 
2. Kan det räcka med att spola/hetta/blåsa för att få rent i området?  

 
3. Fungerar det tillräckligt bra med tvål och vatten eller finns det bättre lämpade 

desinfekterande medel? 
 

4. Fördelar/ nackdelar med borstens rengöringsförmåga? 
 

5. Hur ofta bör dagens borste bytas ur renlighets synpunkt? 
 

6. Hur känsligt för infektion och ”smuts” är egentligen området där distansen 
går igenom huden? 

 

Känd annan teknik: 
1. Finns det någon teknologi som du tycker borde användas i produkten? 

 
2. Hur rengör man i andra fall där implantat penetrerar huden? 

 
3. Finns det någon svamp/trasa som inte binder bakterier? 

 

Tekniska frågor: 
1. Hur mycket belastning tål distansen: Sidledes/ tryck/ drag? 

 
2. Är det teoretiskt möjligt att fästa ett rengöringsverktyg på distansen? 

 
3. Fördelar/ nackdelar med ett el- eller mekaniskt drivet verktyg? 
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Kravspecifikation 
 
Huvudkrav: 
 

• Ergonomisk greppvänlig för både höger och vänsterhänta och även 
funktionell på både vänster och höger sida. 

Produkten skall vara utformad för att kunna användas av både höger 
och vänsterhänta. Den skall även gå att använda på båda sidor av 
huvudet i båda fallen. Detta innebär att designen inte får förhindra 
eller försvåra rengöringen av distansen för vare sig höger eller 
vänsterhänta, i båda fallen skall kunden kunna använda produkten för 
att rengöra distanserna på både höger och vänster sida av huvudet. 
 

• Modern design med en känsla och utseende av högteknologi. 
Designen skall förmedla en känsla av en ny, modern produkt som har 
god rengöringsförmåga och ergonomi. Designen på 
rengöringsverktyget skall spegla den anda av högteknologi som 
Cochlear BAS AB förmedlar med sin BAHA hörapparat och övriga 
sortiment. Rengöringsverktyget skall vara semantiskt utformat så att 
användaren behöver så lite förkunskap som möjligt för att kunna 
använda produkten. 
 

• Design som följer Cochlears övriga design gällande form och färg. 
Designen skall följa Cochlears design linje som används på övriga 
produkter. Man skall kunna se på produkten att den tillhör Cochlears 
sortiment och att den är framtagen för och till Cochlear. Färg och form 
som inte påverkar funktionen skall utformas för att smälta in i 
Cochlears sortiment. 
 

• Mycket goda rengöringsegenskaper. 
Produkten skall besitta rengöringsegenskaper som är minst lika bra 
som nuvarande ”tandborste” eller bättre. Produkten skall kunna 
förhindra infektion och även kunna avlägsna smuts och hud 
avlagringar som fastnat i området kring distansen. Denna produkt skall 
vara det enda som behövs för den dagliga rengöringen runt ett BAHA 
implantat. 
 

• Användarvänlig. 
Produkten skall vara enkel i sitt utförande och design så att 
användarna snabbt förstår hur den används utan eller med en kort 
beskrivning. Den skall underlätta användning genom sin utformning. 
Utformningen skall göras med hänsyn till att så små och lätta rörelser 
är att eftersträva.  
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• Namn på produkten. 
I projektet ingår även att ta fram ett passande namn på produkten. 
Namnet skall passa in i Cochlears övriga sortiment.  

 
• COGS 

Projektgruppen kommer tillsamman med Cochlear sammanställa en 
COGS när en rengöringsprodukt har valts.  

 
 
Sekundärkrav: 
 

• Ej elektriskt driven. 
Den framtagna produkten skall helst fungera utan elektricitet. Då 
elektriciteten är ett extra moment då patienten antingen måste ladda 
produkten eller använda ett eluttag skall detta försöka undvikas. Ett 
eldrivet rengöringsverktyg skulle kunna orsaka för mycket 
slitage/kontakt på ytan runt distansen då dess intensitet kapacitet är 
större än verktyg som är drivet med handkraft. 

 
 

• Att ta fram två varianter av steril förpackning för produkten, en 
singelförpackning samt en flerförpackning där ett antal singelförpackningar 
ryms. 

När rengöringsprodukten är framställd och utifall tid kvarstår skall 
potentiella förpackningar för densamma utredas och lämplig design 
skapas. Förpackningen skall vara av sådan art att den skyddar 
produkten från bakterier och smuts samt håller produkten fräsch till 
den dag som kunden bryter förpaktningen.  
Två olika förpackningar skall skapas. Ena förpackningen skall vara en 
singelförpackning där det ryms en produkt, lämpligt är att det är denna 
förpackning som uppfyller kravet om att hålla produkten ren och 
bakteriefri framtill att den bryts. Den andra förpackningen skall vara 
en flerförpackning där flera singelförpackningar ryms. Antalet 
produkter i denna förpackning kommer att bestämmas när produkten är 
framställd och avseende kan tas i förhållande till produktens funktion 
och storlek.  
 

• Bakteriedödande. 
Produkten skall om möjlighet finns vara bakteriedödande med hjälp av 
bakteriedödande medel, värme eller annan metod som kan tillämpas på 
och med hjälp av produkten. Den bakteriedödande processen får inte 
vara skadlig för implantatet, huden runtomkring eller på något sätt 
påverka kundens hälsa negativt. 
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• Möjlighet att skydda produkten från smuts då den inte används. 
Om tid finns skall arbete läggas på att göra det möjligt för kunden att 
skydda produkten även efter att förpackningen har brutits.  

 
• Utforma an broschyr med instruktioner. 

Om tid finns kommer en broschyr med information om hur patienterna 
skall rengöra, saker att tänka på och viktig information angående 
rengöringen att sammanställas. Denna utdelas till patienter efter 
operationen så att de kan ta med information hem och läsa i lugn och 
ro. Broschyren skall vara utformad med enkla förklarande bilder. 

 
 
Önskemål: 
 

• Tillhörande spegel. 
Det finns i dagsläget ett behov av en spegel, eller dylikt, som 
underlättar uppsyn av området kring distansen vid 
rengöringsprocessen. Om tid finns eller om en lösning på problemet 
uppenbarar sig under projektets gång skall denna lösning undersökas 
vidare. 
 

• Tillhörande rengöringsvätska. 
Önskemål finns på en rengöringsvätska som hjälper kunden att hålla 
rent och som kan säljas som kompletterande produkt till 
rengöringsverktyget. Rengöringsvätskan skall förbättra 
rengöringsegenskaperna. 
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ID Task Name Duration Start Finish

1 Informationsinsamling 150 days? Mon 07-10-08 Fri 08-05-02
2 Användarundersökning 10 days? Mon 07-10-29 Fri 07-11-09
3 Litteratursökning 150 days Mon 07-10-08 Fri 08-05-02
4 Benchmarking 15 days Mon 07-11-05 Fri 07-11-23
5
6 Idégenerering 130 days? Mon 07-10-08 Fri 08-04-04
7 BAD - Brain Aided Design 33 days Mon 07-10-08 Wed 07-11-21
8 PAD - Pencil Aided Design 33 days Mon 07-10-08 Wed 07-11-21
9 MAD - Model Aided Design 45 days Thu 07-11-29 Wed 08-01-30

10 CAD - Computer Aided Design 60 days Mon 08-01-14 Fri 08-04-04
11 Första utvärdering 5 days? Thu 07-11-22 Wed 07-11-28
12 Slutlig utvärdering 7 days? Thu 08-01-31 Fri 08-02-08
13
14 Prototyptillverkning 105 days? Mon 07-11-26 Fri 08-04-18
15 Val av komponenter 21 days? Mon 08-02-11 Mon 08-03-10
16 Val av Material 21 days? Mon 08-02-11 Mon 08-03-10
17 Kostnadskalkyl 21 days? Mon 08-02-11 Mon 08-03-10
18 Funktionsprototyp 33 days Mon 07-11-26 Fri 08-02-29
19 Slutgiltlig prototyp 25 days? Mon 08-03-03 Fri 08-04-04
20 Tester & Utvärdering 10 days? Mon 08-04-07 Fri 08-04-18
21
22 Redovisning 119 days? Mon 07-12-03 Wed 08-05-14
23 Förberedelser 20 days? Mon 07-12-03 Tue 08-05-13
24 Halvtidsredovisning 1 day? Fri 07-12-14 Fri 07-12-14
25 Slutredovisning 1 day? Wed 08-05-14 Wed 08-05-14
26
27 Dokumentation 119 days? Mon 07-12-03 Wed 08-05-14
28 Rapportskrivning 109 days? Mon 07-12-03 Thu 08-05-01
29 Engelsk rapport 8 days? Mon 08-05-05 Wed 08-05-14
30 Rapportinlämning 1 day? Fri 08-05-02 Fri 08-05-02
31
32 Utexpo 11 days Mon 08-05-19 Sun 08-06-01
33 Förberedelser Utexpo 9 days Mon 08-05-19 Thu 08-05-29
34 Monterbygge 9 days Mon 08-05-19 Thu 08-05-29
35 Utställning 2 days Fri 08-05-30 Sun 08-06-01

12-14
05-14

05-02

40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
October November December January February March April May Jun

Task
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Summary

Project Summary

External Tasks

External Milestone

Deadline
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Budget 

 

Ursprunglig budget: 
 

HT 07 

Resor  Till Cochlear samt eventuella samarbetspartners,  
kunder etc.17kr / mil      2000 

Telefon  1kr/min        250 

Övrigt  Kontorsmaterial m.m.      500 

‐‐ 

VT08 

Resor  Till Cochlear samt eventuella samarbetspartners,  
kunder etc.17kr / mil      2500 

Telefon  1kr/min        250 

Rapport  Utskrift, inbindning m.m.      1000 

Övrigt  Kontorsmaterial m.m.      500 

 

Summa: 7000 kronor 
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Slutgiltig Budget 
HT 07 

Resor  Till Cochlear samt eventuella samarbetspartners,  
kunder etc.17kr / mil      3st. gånger 595:‐/st. 

Telefon  1kr/min        150:‐ 

Övrigt  Kontorsmaterial, ide genererings material m.m.  266:‐ 

‐‐ 

VT08 

Resor  Till Cochlear samt eventuella samarbetspartners, 
kunder etc.17kr / mil      3 st. gånger 595:‐/st. 

Telefon  1kr/min        350:‐ 

Rapport  Utskrift, inbindning m.m.      1500:‐ 

Övrigt  Kontorsmaterial, ide genererings material m.m.  352:‐ 

‐‐ 

Prototyp 

Plastskal  Prototypmaskin på HH      504:‐ 

Elektronik  ELFA        595,1:‐ 

Metallkopp  Clas Ohlson        25:‐ 

 

 

Summa: 7287 kronor 
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SEKRETESSAVTAL 
 
Konsult 
 
Namn: ____________________________, nedan kallad Konsulten 
Personnummer:                         - 
 
Uppdragsgivare 
 
Namn: Cochlear Bone Anchored Solutions AB, nedan kallat  
 Cochlear Bas 
Organisationsnummer: 556561-7114 
 
Konsulten är oberoende uppdragstagare hos Cochlear BAS. Inom ramen för sitt uppdrag 
kommer Konsulten att få tillgång till Information av icke offentlig och hemlig natur rörande 
dels Cochlear BAS verksamhet dels verksamhet hos tredje man vilken Cochlear BAS har 
affärsmässig relation till. 
  
Konsulten förbinder sig att under uppdragets utförande samt efter uppdragsavtalets 
upphörande iakttaga vad i detta avtal stadgas avseende sekretess beträffande den 
information som Konsulten får tillgång till inom ramen för sitt uppdrag hos Cochlear BAS. 
 
1. Information 
 
1.1 Med "Information" i det här Sekretessavtalet avses all icke-offentlig och hemlig 

information som tillhör Cochlear BAS och rör Cochlear BAS eller dess 
verksamhet samt information som Cochlear BAS erhåller från tredje man som 
ett led i parternas affärsrelation och som avslöjats eller kommer att avslöjas 
för Konsulten av Cochlear BAS eller av annan å dess vägnar inklusive men 
utan begränsning till: 

 
a) all information, oavsett den är dokumenterad eller inte, såsom 

Cochlear BAS know-how, information och material ävensom patent 
och patentansökningar hänförliga till Cochlear BAS verksamhet samt 
all ekonomisk information, tekniska uppgifter, driftsprocesser, avtal 
och information hänförlig därtill; 

 
b) alla anteckningar, sammanställningar, prognoser, rapporter, studier, 

analyser och slutsatser därav som gjorts av Konsulten, oavsett dessa är 
dokumenterade eller inte; och 

 
c) alla disketter, band eller andra media, som upptar eller lagrar 

Information. 
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2. Användning av Information 
 
2.1 Konsulten skall hålla Information som avslöjats för denne i största förtroende och 

säkert förvar. Konsulten skall inte, utan att i förväg ha inhämtat Cochlear BAS 
skriftliga medgivande, avslöja Information för annan anställd eller tredje man, 
vilka inte behöver känna till sådan Information för att fullgöra sitt åtagande. 
Konsulten åtar sig vidare att informera den som får del av Information om att 
denna är hemlig och underkastad bestämmelserna i detta Sekretessavtal.  

 
2.2 Konsulten skall vid var tid säkerställa att tillgång till Information är begränsad till 

sådana vilka för att fullgöra sina arbetsuppgifter behöver ha tillgång till 
Informationen.  

 
2.3 Konsulten skall inte efterforska Information från eller diskutera Information med 

någon av Cochlear BAS kunder, konkurrenter (faktiska eller potentiella) eller 
leverantörer om detta ej erfordras för att fullgöra dennes arbetsuppgifter.  

 
2.4 Konsulten skall inte för tredje man avslöja någon Information, utan att i förväg ha 

inhämtat skriftligt samtycke från Konsultens, av parterna gemensamt utsedda, 
kontaktperson hos Cochlear BAS. 

 
2.5 Konsultens rätt att behålla, utvärdera och använda Information, som avslöjats för 

Konsulten, skall upphöra omgående vid uppdragsavtalets upphörande, oavsett 
orsak därtill. 

 
3. Inget avstående från rättigheter 
 
3.1 Att Cochlear BAS utövar eller underlåter att utöva sina rättigheter enligt detta 

Avtal innebär inte att Cochlear BAS avstår från dessa eller andra rättigheter, 
såvida inte Cochlear BAS uttryckligen och skriftligen bekräftar att så är fallet. 

 
4. Omfattning och giltighetstid  
 
4.1 Samtliga Konsultens skyldigheter enligt detta Sekretessavtal gäller och är 

bindande så länge någon Information är eller skulle ha varit hemlig och inte 
allmänt känd till följd av att avslöjande därav varit tillåtet.  

 
4.2 Konsultens skyldigheter enligt detta Sekretessavtal i enlighet med 4.1 ovan skall 

gälla fullt ut även efter det att uppdragsavtalet upphört, oavsett orsak därtill, och 
efter det att rätten till tillgång till Information upphört. Dock skall dessa 
skyldigheter inte gälla eller, i förekommande fall, upphöra att gälla för Information 
(eller relevant del därav) i händelse av någon av följande omständigheter: 
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a) Informationen (eller relevant del därav) blir allmänt känd på annat sätt 
än genom otillåtet avslöjande av Konsulten eller annan; eller  

 
b) Informationen (eller relevant del därav) begärs utlämnad enligt 

tillämplig lag, till följd av domstolsutslag av behörig domstol, med 
hänvisning till regler för någon erkänd börs eller på grund av legalt 
krav från någon regering eller myndighet, förutsatt dock att Konsulten 
innan Konsulten lämnar ut Information alltid konsulterar Cochlear BAS 
rörande syftet därmed, omfattningen och hur utlämnande skall ske 
samt ger Cochlear BAS rätt att motsätta sig utlämnande; eller 

 
c) Informationen är redan känd för Konsulten då Konsulten får del av 

den eller blir sedermera blir känd för Konsulten på annat sätt än 
genom otillåtet avslöjande av tredje man.  

 
4.3 Om Konsulten eller någon till vilken man vidarebefordrat Information enligt detta 

Avtal blir tvingad att avslöja Information eller del därav på sätt som anges i 4.2 b 
ovan, skall Konsulten tillhandahålla endast den del av Informationen som 
sålunda krävs utlämnad och skall göra sitt yttersta för att få en pålitlig försäkran 
om att Informationen kommer att sekretessbeläggas. 

 
4.4 Konsulten skall omgående och ej senare än två (2) arbetsdagar, från 

mottagande av skriftlig anmaning därom till Cochlear BAS returnera all 
dokumentation, information och andra data, som innefattar Information, och 
samtliga kopior eller reproduktioner därav, inklusive den del av Informationen 
som består i analyser, sammanställningar, studier eller andra dokument 
upprättade uteslutande av Konsulten.  

 
5. Bekräftelse 
 
5.1 Utan att det påverkar Cochlear BAS övriga rättigheter, bekräftar Konsulten 

härmed att: 
 

a) den Informationen som avslöjas för Konsulten är underkastad detta 
Avtal och att den lämnas i betraktande härav,  

b) Konsulten skall upprätthålla sådan sekretess som anges häri,  
c) avslöjande av Information till tredje man på annat sätt än som anges 

häri kan orsaka Cochlear BAS skada, och 
d) Konsulten är ansvarig gentemot Cochlear BAS för sina brott mot 

skyldigheterna i detta Avtal, såvida Konsulten inte kan bevisa att 
brottet, efter att Konsulten vidtagit alla skäliga åtgärder för att 
förhindra och förebygga detsamma, orsakats av omständigheter 
utanför Konsultens kontroll. 
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5.2 Konsulten samtycker sålunda till att Cochlear BAS: 
 

a) har rätt till kompensation för direkta och indirekta förluster eller skador 
som orsakas av att Konsulten uppsåtligen eller av vårdslöshet begår 
brott mot detta Avtal,  

b) har rätt att begära interimistiska åtgärder på grund av Konsultens 
faktiska eller befarade brott mot detta Avtal. 

 
6. Övrigt 
 
6.1 Ändringar och tillägg till detta Avtal måste vara skriftliga och undertecknade av 

parterna för att vara giltiga. 
 

_________________________ 
 
 
Detta Avtal har upprättats i två likalydande exemplar, varav parterna tagit var sitt. 
 
 
 
Göteborg den        
 
COCHLEAR BONE ANCHORED SOLUTIONS AB 
 
 
____________________________ ____________________________ 



Cochlear Bone Anchored Solutions AB, 556561-7114,  (nedan kallat Cochlear BAS 
AB), och Magnus Segergren och Lukas Ogenvall (nedan kallade Studenterna) har denna 
dag träffat följande 
 
 
AVTAL 
 
 
1. BAKGRUND 
 
1.1 Studenterna skall i ett examensarbete utföra forskning med avseende på 

alternativ för rengöring av Cochlear BAS utvecklad abutment. Arbetet 
innefattar även framtagning av eventuella tillbehör och förpackning, se 
projektplan ”Rengöringsverktyg”.  

1.2 Problemformulering är given av Cochlear BAS AB och redovisas i Bilaga 1.   
 
2. Examensarbetet 
 
2.1 Studenterna skall utföra det arbete som närmare framgår av Bilaga 1, med de 

tillägg och ändringar som parterna från tid till tid skriftligen överenskommer. 
Vid eventuella motsägelser mellan Bilaga 1 och detta dokument skall vad som 
sägs i detta dokument ha företräde. 

 
2.2 Studenterna förbinder sig att under Avtalstiden kontinuerligt hålla Cochlear 

BAS AB informerad om hur arbetet förlöper. Studenterna skall vid arbetets slut 
lämna en skriftlig rapport över uppnådda resultat till Cochlear BAS AB. 

 
2.3 Cochlear BAS AB skall förse studenterna med faktaunderlag samt bistå 

studenterna med handledning vid utförandet av arbetet. 
 
2.4 Studenternas kontaktperson hos Cochlear BAS AB skall i första hand vara 

Stefan Kristo. 
 
2.5 Studenterna skall tillse att andra personer som är delaktiga i utförandet av 

arbetet iakttar motsvarande skyldigheter som åläggs Forskaren enligt detta 
Avtal. 

 
3. OBEROENDE KONSULTER 
 
3.1 Studenterna utför arbetet enligt detta Avtal såsom oberoende konsulter 

gentemot Cochlear BAS AB och skall inte i något avseende vara att betrakta 
som anställda hos eller agenter till Cochlear BAS AB. 
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4. ERSÄTTNING 
 
4.1 För utförandet av arbetet och de rättigheter som uppkommer i anledning härav 

skall studenterna erhålla en ersättning om tjugotusen kronor (20 000 SEK) 
exklusive mervärdesskatt. 50 % av ersättningen ska betalas vid arbetets start 
och de resterande 50 % skall betalas när studenterna lämnat slutlig rapport till 
Cochlear BAS AB i enlighet med vad som stadgas i punkt 2.2 ovan. 
Utbetalning sker till studenternas bankkonto.  

 
4.2 Parterna är överens om att någon ersättning utöver vad som stadgas ovan i 

punkt 4.1 inte skall utgå i samband med arbetet eller de resultat som kan 
härledas från arbetet 

 
 
5. RÄTTIGHETER 
 
5.1 Cochlear BAS AB erhåller full och oinskränkt äganderätt till alla resultat av 

arbetet oavsett form och medium och innefattande, men inte begränsat till, 
uppfinningar (såväl patenterbara som icke patenterbara), idéer, formler, 
processer och processutveckling, tekniker, utvecklade material och 
materialkomponenter, förbättringar, testresultat, produkter, information, 
tekniskt kunnande, know-how samt andra resultat (gemensamt benämnt 
”Resultatet”). 

 
5.2 Studenterna förbinder sig att bistå Cochlear BAS AB vid framtagande av 

kompletterande dokumentation eller vidtagande av nödvändiga åtgärder för att 
Cochlear BAS AB skall kunna iaktta sina rättigheter enligt punkten 5.1 ovan 
såsom exempelvis ansökan om patent eller annan registrering av immateriella 
rättigheter.  

 
5.3 Studenterna förbinder sig att kontinuerligt skriftligen redovisa alla Resultat till 

Cochlear BAS AB. Studenterna förbinder sig vidare att tillse att andra som är 
delaktiga i Forskningen undertecknar ett bindande åtagande att inte göra 
anspråk på de rättigheter som tillfaller Cochlear BAS AB enligt punkt 5.1 ovan. 

 
6. SEKRETESS 
 
6.1 Studenterna förbinder sig att tillse att all den information som erhålls i 

samband med utförandet av arbetet såväl direkt som indirekt från Cochlear 
BAS AB skall behandlas konfidentiellt utan begränsning i tiden. Studenterna 
får inte till tredje man utan Cochlear BAS AB medgivande lämna ut 
konfidentiell information som arbetet erhållit från Cochlear BAS AB eller som 
framkommit under arbetet i annan utsträckning än vad som krävs för arbetets 

Bilaga H - Projektavtal
Cochlear Luere 07/08 
                  2008-05-26



  3 
 
 

genomförande. Sådan konfidentiell information får vidare endast användas för 
utförandet av arbetet. Studenterna skall även tillse att annan person som är 
delaktig i arbetet inte lämnar ut konfidentiell information. 

 
6.2 Med konfidentiell information avses i detta Avtal varje upplysning som erhålls 

för Forskningens genomförande, av teknisk, kommersiell eller annan art oav-
sett om upplysningen dokumenterats eller ej med undantag för 

 
a) upplysning som är allmänt känd och som kommit till allmän känne-

dom på annat sätt än genom brott från studenterna mot innehållet i 
detta Avtal, 

b) upplysning som Studenterna kan visa att de kände till innan den 
mottogs från Cochlear BAS AB eller annan för arbetets 
genomförande. 

 
6.3 Sekretesskyldigheten enligt denna punkt 6 skall gälla under avtalstiden och tio 

(10) år efter Avtalets upphörande. 
 
7. REDOVISNING OCH PUBLICERING 
 
7.1 Cochlear BAS AB är medvetna om att studenterna kommer att redovisa och 

publicera resultatet av arbetet i enlighet med gängse akademiska rutiner. 
Studenterna åtar sig att i god tid innan sådan redovisning och/eller publicering 
tillställa Cochlear BAS AB ett utkast till rapporten/artikeln, inklusive eventuellt 
presentationsmaterial, samt så snart det är möjligt det föreslagna slutliga 
manuskriptet till rapporten/artikeln. Cochlear BAS AB skall därefter ges 
möjlighet att granska det föreslagna slutliga manuskriptet under en period om 
sex (6) veckor från mottagandet härav och skall inom den perioden ha 
möjlighet att begära att redovisningen/rapportering skjuts upp ytterligare tio 
(10) veckor för att Cochlear BAS AB skall ha möjlighet att vidta nödvändiga 
patentansökningar. Studenterna skall vidare i rimlig utsträckning beakta de 
synpunkter som Cochlear BAS AB har på rapporten/artikeln. 

 
7.2 Studenternas rättigheter att redovisa och publicera enligt punkten 7.1 ovan 

innebär inte någon rätt att redovisa eller publicera sådan konfidentiell infor-
mation som omfattas av punkten 6 ovan utan Cochlear BAS AB i förväg 
inhämtade skriftliga godkännande. 

 
8. AVTALSTID 
 
8.1 Detta Avtal gäller från Avtalets undertecknande till och med den 31/09/2008 

då Avtalet upphör utan förtida uppsägning. 
 

Bilaga H - Projektavtal
Cochlear Luere 07/08 
                  2008-05-26



  4 
 
 

9. FÖRTIDA UPPHÖRANDE 
 
9.1 Vardera parten äger säga upp Avtalet till omedelbart upphörande om: 
 

a) den andra parten gör sig skyldig till väsentligt avtalsbrott och inte 
inom fjorton (14) dagar efter skriftlig anmodan härom har vidtagit 
åtgärder för att undanröja avtalsbrottet, eller 

b) den andra parten försätts i konkurs, ställer in sina betalningar, upptar 
ackordsförhandlingar eller träder i likvidation 

 
9.2 Förtida upphörande av Avtalet skall ske genom rekommenderat brev till den 

avtalsbrytande partens senast kända adress. Om rekommenderat brev inte 
avhämtas inom fjorton (14) kalenderdagar, räknat från den dag då det fanns 
tillgängligt på postanstalten, skall den mottagande parten anses ha tagit del av 
försändelsen vid utgången av nämnda tid. 

 
10. RÄTTIGHETER OCH SKYLDIGHETER VID AVTALETS UPPHÖRANDE 
 
10.1 Vid Avtalets upphörande skall Studenterna omedelbart överlämna all 

dokumentation och allt material som studenterna erhållit från Cochlear BAS 
AB eller från annan på Cochlear BAS AB:s uppdrag för arbetets 
genomförande samt allt övrigt material som tillhör Cochlear BAS AB, oavsett 
om detta material är att betrakta som konfidentiell information eller ej. 
Studenterna får inte behålla några kopior av sådan dokumentation eller sådant 
material. 

 
10.2 Studenternas åtaganden enligt punkterna 5, 6 och 7 ovan skall gälla även 

efter detta Avtals upphörande. 
 
10.3 Vid förtida upphörande av Avtalet skall äganderätten till allt dittills uppkommet 

Resultat i sin helhet tillfalla Cochlear BAS AB. 
 
11. ÖVERLÅTELSE AV AVTALET 
 
11.1 Rättigheter och skyldigheter enligt detta Avtal får inte, vare sig helt eller delvis, 

överlåtas av part utan den andra partens skriftliga samtycke. 
 
12. ÄNDRINGAR OCH TILLÄGG 
 
12.1 Ändringar och tillägg till detta Avtal skall för att vara bindande vara skriftliga 

och undertecknade av båda parter. 
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13. TVIST 
 
13.1 Detta Avtal skall tolkas i enlighet med svensk rätt. 
 
13.2 Tvist i anledning av Avtalet skall slutligt avgöras genom skiljedom i enlighet 

med reglerna för Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut och med 
tillämpning av svensk rätt. Skiljeförfarandet skall äga rum i Göteborg. 

  
Detta Avtal har upprättats i två exemplar av vilka parterna tagit var sitt. 
 
 
Datum:    Datum: 
 
 
 
 
___________________________ ___________________________ 
Gunborg Polson   Magnus Segergren  
Cochlear Bone Anchored Solutions AB 
 
 
Datum:    Datum: 
 
 
 
 
___________________________ ___________________________ 
Stefan Kristo   Lukas Ogenvall  
Cochlear Bone Anchored Solutions AB 
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Patientintervjuer 

 

Patient info:  
Namn: Klient 1  

Telefonnummer:

E‐post: 

Kvinna     Ålder: Född 1975 

Arbete: Butikschef 

Fritidsintresse:_________________________________ 

Har haft implantatet i ca 2 år. 

Generella frågor: 
1. Hur gör du rent runt distansen idag? 

Använder inte borsten eftersom hon inte har någon (dottern ”åt upp den”). I stället använder 
hon en trasa eftersom hon tycker att det gör rent bättre och hon kan vara med och känna 
med fingrarna så att hon träffar distansen bättre. Hennes man hjälper henne att göra rent 
emellanåt. 

a. Skulle du kunna demonstrera?  
 

b. Hur tycker du att det fungerar?  
Så där, hon vet själv att hon slarvar med rengöringen men skulle uppskatta om det fanns 
en bättre rengöringsmetod. 

2. Hur ofta gör du rent runt distansen? 
Inte ofta. ett par gånger i månaden. 

a. Hur lång tid tar det att rengöra? 
ca 5 minuter. 

b. Är det OK, eller tar det för lång tid? 
Ja 

3. När du rengjort, upplever du att området kring distansen är rent och fräscht? 
 

4. Använder du tvål och vatten eller andra medel under rengöringen? 
 

a. Om ja:  ‐ Fungerar det bra? 
 

b. Om nej:  ‐ Varför inte 
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Använder en mjukgörande olja som hon fick av doktorn som gav henne borsten. Oljan är 
någon mjukgörande olja som hon även skulle ha i örat. 

5. Har du svårigheter att hitta området runt distansen vid rengöring? 
Ja, hon behöver hålla borsten vid borsten så hon kan vara med och känna med fingrarna. 

a. Använder du spegel vid rengöring? 
 

b. Använder du distansen för att ”hitta rätt”? 
Hon känner med fingrarna var distansen är, så ja. Hennes man hjälper henne även att 
rengöra eftersom hon inte ser området. 

6. Hur stort område kring distansen rengör du? 
Hon rengör in emot kanten mellan distans och hud och det området som kommer med i den 
processen rengörs också. 

Har du fått tillräcklig information om hur du skall göra rent? 

Nej, det hade varit bra att få med en broschyr efter operationen som innehåller saker som är bra att 
tänka på och förklarande bilder. 

Vilket moment i rengöringen tycker du är krångligast? 

Komma år i kanten mellan distans och hud. Även att få bort sårskorpan som bildas på grund av att 
hon är där och kliar.  

Har du svårt att nå distansen med handen? 

Nej 

 

Hur skulle du vilja göra rent: 
1. Vad tycker generellt om dagens rengöringsmetod? 

Borsten är för stor (lång i skaftet), borsten för mjuk känns inte som det tar. Det är svårt att se 
vilka ytor som är rengjorda. Vill ha fingrarna med och känna var man gör rent. 

2. Hur tycker du att rengöringsmetoden kan förbättras? 
Göra den mindre och så man kan känna distansen med fingrarna och på så sätt träffa rätt. 
Trasa kanske (typ frotté) för då är det lättare att va med och känna med fingraran. 

Borsten och hur den fungerar: 
1. Använder du dagens borste vid rengöring, eller använder du dig av något annat? 

 

a. Om ja:  ‐ Vad tycker du om borsten? 
För ”stor” och för mjukt borst. 

‐  Hur ofta använder du borsten? 
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Inte alls längre. 

‐ Hur ofta byter du borsten? 

 

‐ Hur får du tag på nya borstar? 

    Vet inte. 

b. Om nej:  ‐ Varför inte? 
 

‐ Använder du något annat istället? 

    Trasa.  

2. Vad tycker du om precisionen hos dagens borste? 
 

3. Skulle du vilja att skaftet va länger eller kortare? 
 

4. Behövs borst för att avlägsna hudrester och/eller smuts? 
Behöver nått som kan ta bort det blod som kommer på grund av att hon kliar.  
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Patient info: 2 (20071206) 
 

Namn: Klient 2 

Telefonnummer: ______________________________ 

E‐post: ______________________________________ 

Kvinna / Man    Ålder: ______ 

Arbete: ______________________________________ 

Fritidsintresse:_________________________________ 

Hur länge har han/hon haft BAHA implantat:________ 

Generella frågor: 
1. Hur och hur ofta rengör du runt distansen i dagsläget? 

Jag rengör vid behov. Kan inte uppge hur ofta exakt. 

2. Använder du borsten? 
 

a. Om ja: Hur ofta byter du borsten och hur får du tag på nya? 
........ 

 

b. Om nej: Varför inte och vad använder du istället? 
2b och 3: Jag rengör mest med bomull runt distans. Tycker inte riktigt om borsten. 
Tycker det är svårt att komma åt över allt med borsten. 

3. Har du svårt att nå, komma åt och/eller se området där distansen sitter? 
 

4. Hur skulle du vilja göra rent? 
Något som rengör bättre, såsom t ex bomull. Borsten fungerar dock hyfsat om det ej är 
inflammerat eller liknande. En idé kan kanske vara att använda borsten först och bomull 
efteråt om detta behövs... 
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Patient info: 3 (20071206) 
 

Namn: Klient 3  

Telefonnummer: ______________________________ 

E‐post: ______________________________________ 

Kvinna / Man    Ålder: ______ 

Arbete: ______________________________________ 

Fritidsintresse:_________________________________ 

Hur länge har han/hon haft BAHA implantat:________ 

Generella frågor: 
 

1. Hur och hur ofta rengör du runt distansen i dagsläget? 
Ca. varannan dag. 

2. Använder du borsten? 
 

a. Om ja: Hur ofta byter du borsten och hur får du tag på nya? 
Får dem på Sahlgrenska. Fungerar bra. 

b. Om nej: Varför inte och vad använder du istället? 
‐‐‐‐ 

3. Har du svårt att nå, komma åt och/eller se området där distansen sitter? 
Ej svårt att nå. Önskar mjukare rent.  

4. Hur skulle du vilja göra rent? 
Fungerar bra. Något hårda borst. Ev. lite smalare.  
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Patient info: 4 (20071206) 
 

Namn: Klient 4  

Telefonnummer: ______________________________ 

E‐post: ______________________________________ 

Kvinna / Man    Ålder: ______ 

Arbete: ______________________________________ 

Fritidsintresse:_________________________________ 

Hur länge har han/hon haft BAHA implantat:________ 

 

Generella frågor: 
1. Hur och hur ofta rengör du runt distansen i dagsläget? 

Naglar, tandpetare när det behövs. Fungerar bra. Rengör dagligen. 

2. Använder du borsten? 
 

a. Om ja: Hur ofta byter du borsten och hur får du tag på nya? 
Nej. 

b. Om nej: Varför inte och vad använder du istället? 
Se fråga 1. 

3. Har du svårt att nå, komma åt och/eller se området där distansen sitter? 
Nej. 

4. Hur skulle du vilja göra rent? 
Som jag gör. 
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Patient info: 5 (20071206) 
 

Namn: Klient 5 

Telefonnummer: ______________________________ 

E‐post: ______________________________________ 

Kvinna / Man    Ålder: ______ 

Arbete: ______________________________________ 

Fritidsintresse:_________________________________ 

Hur länge har han/hon haft BAHA implantat:________ 

Generella frågor: 
 

1. Hur och hur ofta rengör du runt distansen i dagsläget? 
Tops med tvål. Frun hjälper. Använder ej tandborsten så mycket.  

2. Använder du borsten? 
 

a. Om ja: Hur ofta byter du borsten och hur får du tag på nya? 
Ej aktuellt. 

b. Om nej: Varför inte och vad använder du istället? 
Se fråga 1. 

3. Har du svårt att nå, komma åt och/eller se området där distansen sitter? 
Svårt att få riktigt rent. Frun får hjälpa till ibland. 

4. Hur skulle du vilja göra rent? 
? 
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Patient info: 6 ( 20071206) 
 

Namn: Klient 6

Telefonnummer: ______________________________ 

E‐post: ______________________________________ 

Kvinna / Man    Ålder: ______ 

Arbete: ______________________________________ 

Fritidsintresse:_________________________________ 

Hur länge har han/hon haft BAHA implantat:________ 

 

Generella frågor: 
1. Hur och hur ofta rengör du runt distansen i dagsläget? 

Var tredje vecka. 

2. Använder du borsten? 
 

a. Om ja: Hur ofta byter du borsten och hur får du tag på nya? 
Nej. Tops. 

b. Om nej: Varför inte och vad använder du istället? 
Tops plus såpsprit. 

3. Har du svårt att nå, komma åt och/eller se området där distansen sitter? 
Nej. 

4. Hur skulle du vilja göra rent? 
Funkar bra som det är. 
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Patient info: 7 ( 20071206) 
 

Namn: Klient 7

Telefonnummer: ______________________________ 

E‐post: ______________________________________ 

Kvinna / Man    Ålder: ______ 

Arbete: ______________________________________ 

Fritidsintresse:_________________________________ 

Hur länge har han/hon haft BAHA implantat:________ 

 

Generella frågor: 
1. Hur och hur ofta rengör du runt distansen i dagsläget? 

Var dusch/ varje vecka. 

2. Använder du borsten? 
 

a. Om ja: Hur ofta byter du borsten och hur får du tag på nya? 
Nej. 

b. Om nej: Varför inte och vad använder du istället? 
Dusch. 

3. Har du svårt att nå, komma åt och/eller se området där distansen sitter? 
Nej. 

4. Hur skulle du vilja göra rent? 
Funkar bra. 
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Patient info: 8 (20071206) 
 

Namn: Klient 8 

Telefonnummer: ______________________________ 

E‐post: ______________________________________ 

Kvinna / Man    Ålder: ______ 

Arbete: ______________________________________ 

Fritidsintresse:_________________________________ 

Hur länge har han/hon haft BAHA implantat:________ 

 

Generella frågor: 
1. Hur och hur ofta rengör du runt distansen i dagsläget? 

Öronsalva. Teracotril. En gång var annan månad eller när hon känner att det börjar bli ömt. 
Det tar ca. tre min. Använder tandborsten, håller långt fram. 

2. Använder du borsten? 
 

a. Om ja: Hur ofta byter du borsten och hur får du tag på nya? 
Byter sällan men blev glad för att få en ny. 

b. Om nej: Varför inte och vad använder du istället? 
Kräm vid infektion. 

3. Har du svårt att nå, komma åt och/eller se området där distansen sitter? 
Svårt att se. 

4. Hur skulle du vilja göra rent? 
Tyckte att skaftet va långt. 
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Patient info: 9 (20071206) 
 

Namn: Klient 9

Telefonnummer: ______________________________ 

E‐post: ______________________________________ 

Kvinna / Man    Ålder: ______ 

Arbete: ______________________________________ 

Fritidsintresse:_________________________________ 

Hur länge har han/hon haft BAHA implantat:________ 

 

Generella frågor: 
1. Hur och hur ofta rengör du runt distansen i dagsläget? 

Varannan månad. Är fint. 

2. Använder du borsten? 
 

a. Om ja: Hur ofta byter du borsten och hur får du tag på nya? 
Ja. Ej bytt borsten men vet bar man får tag på dem. 

b. Om nej: Varför inte och vad använder du istället? 
 

3. Har du svårt att nå, komma åt och/eller se området där distansen sitter? 
Nej. 

4. Hur skulle du vilja göra rent? 
Fungerar bra. 
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Patient info: 10 (20071206) 
 

Namn: Klient 10

Telefonnummer: ______________________________ 

E‐post: ______________________________________ 

Kvinna / Man    Ålder: ______ 

Arbete: ______________________________________ 

Fritidsintresse:_________________________________ 

Hur länge har han/hon haft BAHA implantat:________ 

 

Generella frågor: 
1. Hur och hur ofta rengör du runt distansen i dagsläget? 

Ca. 1 gång i veckan 

2. Använder du borsten? 
 

a. Om ja: Hur ofta byter du borsten och hur får du tag på nya? 
Nej, för mjuk. 

b. Om nej: Varför inte och vad använder du istället? 
Tops eller vanlig tandborste. 

3. Har du svårt att nå, komma åt och/eller se området där distansen sitter? 
Nej. 

4. Hur skulle du vilja göra rent? 
Lite mer robust borste (borste & borste) 
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Patient info: 11 (20071206) 
 

Namn: Klient 11

Telefonnummer: ______________________________ 

E‐post: ______________________________________ 

Kvinna / Man    Ålder: ______ 

Arbete: ______________________________________ 

Fritidsintresse:_________________________________ 

Hur länge har han/hon haft BAHA implantat:________ 

 

Generella frågor: 
1. Hur och hur ofta rengör du runt distansen i dagsläget? 

1 gång i veckan 

2. Använder du borsten? 
 

a. Om ja: Hur ofta byter du borsten och hur får du tag på nya? 
Har ej bytt borste vet ej var man får tag i dem. 

b. Om nej: Varför inte och vad använder du istället? 
Använder ibland tops med salva. 

3. Har du svårt att nå, komma åt och/eller se området där distansen sitter? 
Nej. 

4. Hur skulle du vilja göra rent? 
Mindre borste/mindre borst yta, spetsig borst. 
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Patient info: 12 (20071206) 
 

Namn: Klient 12

Telefonnummer: ______________________________ 

E‐post: ______________________________________ 

Kvinna / Man    Ålder: ______ 

Arbete: ______________________________________ 

Fritidsintresse:_________________________________ 

Hur länge har han/hon haft BAHA implantat:________ 

 

Generella frågor: 
1. Hur och hur ofta rengör du runt distansen i dagsläget? 

Ca. en gång i veckan. 

2. Använder du borsten? 
 

a. Om ja: Hur ofta byter du borsten och hur får du tag på nya? 
3 gånger per år. Köpa? 

b. Om nej: Varför inte och vad använder du istället? 
 

3. Har du svårt att nå, komma åt och/eller se området där distansen sitter? 
Nej. 

4. Hur skulle du vilja göra rent? 
Rundad ”borstdel” på borsten. 
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Patient info: 13 (20071206) 
 

Namn: Klient 13 

Telefonnummer: ______________________________ 

E‐post: ______________________________________ 

Kvinna / Man    Ålder: ______ 

Arbete: ______________________________________ 

Fritidsintresse:_________________________________ 

Hur länge har han/hon haft BAHA implantat:________ 

 

Generella frågor: 
1. Hur och hur ofta rengör du runt distansen i dagsläget? 

Minst en gång i veckan. 

2. Använder du borsten? 
 

a. Om ja: Hur ofta byter du borsten och hur får du tag på nya? 
Borsten. Nej vet inte hur man får tag på nya. 

b. Om nej: Varför inte och vad använder du istället? 
 

3. Har du svårt att nå, komma åt och/eller se området där distansen sitter? 
Går bra. 

4. Hur skulle du vilja göra rent? 
Något runt runt skruv. ”rund mindre borste” 
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Patient info: 14 (20071206) 
 

Namn: Klient 14 

Telefonnummer: ______________________________ 

E‐post: ______________________________________ 

Kvinna / Man    Ålder: ______ 

Arbete: ______________________________________ 

Fritidsintresse:_________________________________ 

Hur länge har han/hon haft BAHA implantat:________ 

 

Generella frågor: 
1. Hur och hur ofta rengör du runt distansen i dagsläget? 

Dagligen. 

2. Använder du borsten? 
 

a. Om ja: Hur ofta byter du borsten och hur får du tag på nya? 
Nej. Ofta. 

b. Om nej: Varför inte och vad använder du istället? 
Tvätt, tvål (samband med dusch) 

3. Har du svårt att nå, komma åt och/eller se området där distansen sitter? 
Nej. 

4. Hur skulle du vilja göra rent? 
Önskar verktyg runt där man har salva på. 
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Patient info: 15 (20071206) 
 

Namn: Klient 15 

Telefonnummer: ______________________________ 

E‐post: ______________________________________ 

Kvinna / Man    Ålder: ______ 

Arbete: ______________________________________ 

Fritidsintresse:_________________________________ 

Hur länge har han/hon haft BAHA implantat:________ 

 

Generella frågor: 
1. Hur och hur ofta rengör du runt distansen i dagsläget? 

Dagligen. Borsten. 

2. Använder du borsten? 
 

a. Om ja: Hur ofta byter du borsten och hur får du tag på nya? 
Köper på apoteket. 

b. Om nej: Varför inte och vad använder du istället? 
 

3. Har du svårt att nå, komma åt och/eller se området där distansen sitter? 
Nej. 

4. Hur skulle du vilja göra rent? 
Det är bra som det är 
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Patient info: 16 (20071206) 
 

Namn: Klient 16

Telefonnummer: ______________________________ 

E‐post: ______________________________________ 

Kvinna / Man    Ålder: ______ 

Arbete: ______________________________________ 

Fritidsintresse:_________________________________ 

Hur länge har han/hon haft BAHA implantat:________ 

 

Generella frågor: 
1. Hur och hur ofta rengör du runt distansen i dagsläget? 

En gång i veckan. 

2. Använder du borsten? 
 

a. Om ja: Hur ofta byter du borsten och hur får du tag på nya? 
Borste, tvål och vatten. Köper nya på apoteket. Fungerar bra. 

b. Om nej: Varför inte och vad använder du istället? 
 

3. Har du svårt att nå, komma åt och/eller se området där distansen sitter? 
Nej. 

4. Hur skulle du vilja göra rent? 
Se ovan. 
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Mail från Marita Åhström nedan: 

 

Sänder er ett pris intervall mellan 23 ‐ 28 SEK.  

Priset inkluderar  

Produktion:  

• Producerad i renrum class C  

• Produkten är slutsteriliserad med hjälp av  gamma strålning  

• Produkten klassad som medicin teknisk produkt under lyder under Medicin  

• Tekniska Direktivet  ISO93;42 2  

• Företaget är certifierats enligt kvalitetsystem ISO  13485 ; 2003  

• Förpackas i låda om 12 flaskor  

Produkt info:  

• Fysiologisk koksalt 0,9 % ( med eller utan buffert)  

• Vatten kvalitet : Water for Injection  

• Aluminium kanna 200 ml  

• Bag‐on‐valve  

• Hatt  

• Etikett  

• Låda  
 

Vi har idag inga problem med att finna munstycken som kan ger ett flöde på  
ca 10 min. vid ett tryck av ca 10 Bar. Det beror naturligtvis på utformningen  
av munstycket:  

 
Återkom gärna för mer info !  
Lycka till och det skulle vara jättetrevligt att få läsa rapporten när ni är klara !  
 
Vänliga hälsningar  
Marita 
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Ultraljudsbehandling 
 

Ultraljudbehandling utförs för att återskapa ny frisk hud. 

 

Ultraljudsbehandling har följande verkan 

 

MYCKET EFFEKTIV DJUPVERKANDE RENGÖRING AV HUDEN 

 

 Avlägsnar döda hudceller 
 Avlägsnar pormaskar och talg 
 Förnyar huden 
 Upplyftande effekt 
 Effektiviserar hudens förnyelseprocess 
 Aktiverar blodcirkulationen 
 Minskar kvisslor och acne 
 Minskar onormal pigmentering 
 Återfuktar huden 

 

 

Vi använder en maskin som heter Ultra Sonic Skin Scrub. Maskinen ger ifrån sig 
ultraljudvibrationer med en frekvens om 28 000Hz. 

Behandlingen är uppdelad i 3 faser 

 

Fas 1. Djuprengör och peelar bort orenheter på djupet, Talg och pormaskar mjukas upp hjälp av 
ultraljudet och avlägsnas.  

 

Fas 2. Mikromassage som ökar cirkulationen och muskeln värms upp med hjälp av ultraljuds-
vibtraioner och vågor. Vilket gör att rynkor jämnas ut och muskeln slappna av. Denna del 
påskyndar cellförnyelsen och stimulerar läkning i huden. 

 

Fas 3. Puls mikromassage, ett ”gympa pass” för musklerna vilket ger en ”upplyftande” effekt 

 

 



Bilaga M ‐ SWOT‐analys Cochlear Luere 07/08
2008‐05‐26

Styrkor Svagheter
Gör rent Elektroniken kan gå sönder
Enkel (en stor knapp) Batteriets livslängd
Snabb Den används fel
Jämnt tryck runt abutment
Höger‐ & vänsteranpassad
Lätt att hitta implantatet
Skonsam
Hygienisk

Möjligheter Hot
Hjälper vid läkningen Oväntade problem under meicinska tester
Går att anpassa design Implantatet påverkas av ljudvågorna
Behov utav en ny rengöringsprodukt
Kan regöra sår/smycken m.m.

SWOT‐analys
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Komponentlista 
 

Antal  Typ    Info 

 

2st  Batteri    80 mAh, 6V (ELFA nr. 69 320 57) 

1st  Oscillator    ELFA nr. 73 043 63 

1st  Förstärkare    Dubbelmatad (ELFA nr. 73 381 63) 

1st  Piezoelement    12V, 196 KHz 

1st  Motstånd 100 kΩ - 

3st  Motstånd 1 kΩ - 

1st  Motstånd 100 kΩ  ‐ 

1st  Ställbart motstånd, 0‐50 kΩ  ‐ 

2st  Kondensator 10 nF  ‐ 

1st  Kondensator 100 pF  ‐ 

1st  Kretskort     ‐ 
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1 kΩ 

100 kΩ  220 Ω  1 kΩ 

10 nF 

10 nF 

10 pF 

Piezoelement

Batteri 1

Batteri 2

50 kΩ 
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Tillverkningskostnad per stycke 
Komponenter Kostnad

Elektronik 150:-
Piezokristall 50:-

Hölje 15:-
Batteri / Laddare 150:-

Summa: 365:-
Montering (10%) 36,5:-

Summa: 401,5:-
Försäljning, Reklam, m.m. (80%) 321,2:-

Summa: 722,7:-
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