
Raportul de validare al instrumentelor medicale 

 

Validarea instrumentelor medicale s-a făcut pe cale experimentală pentru determinarea forțelor de 

inserție la vârful acului folosind diferite scenarii. Pentru fiecare scenariu s-au efectuat 5 inserări folosind 

puncte de inserare diferite. Inserțiile au fost făcute în țesut ex-vivo (ficat proaspăt de porc). 

• Scenariul nr.1: cinci inserții cu acul perpendicular pe zona vizată (verticală) folosind o viteză de 250 

mm/sec și o distanță de 10 mm între inserții, adâncime de 60 mm. 

• Scenariul nr.2: cinci inserții cu acul perpendicular pe zona vizată (verticală) folosind o viteză de 125 

mm/sec și o distanță de 10 mm între inserții, adâncime de 60 mm. 

• Scenariul nr.3: cinci inserții cu acul perpendicular pe zona vizată (verticală) folosind o viteză de 25 

mm/sec și o distanță de 10 mm între inserții, adâncime de 60 mm. 

• Scenariul nr.4: cinci inserții cu acul perpendicular pe zona vizată (verticală) folosind o viteză de 12,5 

mm/sec și o distanță de 10 mm între inserții, adâncime de 60 mm. 

• Scenariul nr.5: cinci inserții cu acul perpendicular pe zona țintă (verticală) folosind viteza de 250 mm/sec 

și rotație de 150 de grade între punctul de inserție și punctul țintă, distanță de 10 mm între inserții, 

adâncime de 60 mm. 

• Scenariul nr.6: cinci inserții cu acul perpendicular pe zona țintă (verticală) folosind viteza de 125 mm/sec 

și rotație de 150 de grade între punctul de inserție și punctul țintă, distanță de 10 mm între inserții, 

adâncime de 60 mm. 

• Scenariul nr.7: cinci inserții cu acul perpendicular pe zona țintă (verticală) folosind viteza de 12,5 mm/sec 

și rotație de 150 de grade între punctul de inserție și punctul țintă, distanță de 10 mm între inserții, 

adâncime de 60 mm. 

Testele experimentale s-au făcut cu ajutorul a două structuri robotice Kuka LBR  iiwa 7 R800 și robotul 

paralel PARA-BRACHYROB cele 4 configurați experimentale sunt prezentate în Figura 1. 
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Figura 1. Testarea instrumentelor cu ajutorul a două sisteme robotice 



 

Figura 2. Inserarea acului în ficat porcin 

 

Forțele sunt înregistrate cu Senzorii FT 300 utilizând o frecvență de eșantionare de 200 de citiri/minut. 

Rezultatele obținute sunt redate în figura 3.  
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Figure 3. Reprezentarea grafică a rezultatelor testelor expeimentale 

Scenariul nr.1, forța maximă de inserție înregistrată a atins 0,715 N în timpul pătrunderii tisulare, în timp 

ce valoarea medie a fost de 0,412 N. Imediat după penetrare, forța de inserție înregistrată a scăzut la 

aproximativ 0,3 N și în final a fost stabilizată.  Scenariul 2 (viteza de inserare de 125 mm/s) a condus la o 

forță de inserție mai mare (aproximativ 1,2 N), la fel ca și Scenariul 4 (viteză de inserție de 12,5 mm/s). Cu 

toate acestea, valoarea medie a forței de inserție măsurate a crescut, devenind aproape dublă (0,6-0,8 

N). Deoarece viteza de transmisie a senzorului F/T a fost aceeași în timpul tuturor experimentelor (200), 

pe măsură ce viteza de inserție a scăzut, este prelevat un număr mai mare de probe, care pot fi 

interpretate ca zgomot. 

Ca o concluzie a primului set de experimente, se poate afirma clar că pentru o inserție liniară a acului în 

parenchimul hepatic o viteză mai mare va asigura o inserție mult mai lină, astfel o mai bună acuratețe 

generală a procedurii medicale. 

Scenariile 5-7, care combină introducerea acului și rotirea acului la diferite viteze arată, poate în mod 

surprinzător, mai mari atât forțele maxime (între 1 și 1,8N, în funcție de viteza de introducere), cât și 

forțele medii de introducere, ceea ce înseamnă că, cel puțin pentru rotație viteza utilizată în acest 

experiment (50 – 16,7 – 4,5 grade/s) nu a ajutat la scăderea forței de introducere. Acest lucru duce la 

concluzia că rotația acului ar fi inutilă pentru un instrument de inserare a acului, folosind acele Fransen. 

Chiar mai mult, cel puțin pentru scenariul 5 (viteză de inserție de 250 mm/s), forța de inserție a fluctuat 

destul de mult în cadrul tuturor testelor de inserție, dovedind o instabilitate nedorită, care nu va fi utilă 

într-un algoritm de control al forței preprogramat pentru introducerea acului. 



Ca o concluzie a celui de-al doilea set de experimente, utilizarea unei mișcări suplimentare de rotație a 

acului este dăunătoare pentru procedura medicală, crescând forța de rezistență generală a țesutului. Cu 

toate acestea, acest lucru a fost testat direct pe parenchimul hepatic și sunt planificate teste 

experimentale suplimentare în viitor, pentru a testa dacă într-o anumită situație de inserție (piele, țesuturi 

grase superficiale) această mișcare de rotație nu ar putea îmbunătăți eficiența generală a procedurii. 

Nu au fost înregistrate diferențe majore între testarea pe cele două sisteme robotice dat fiind că 

măsurarea s-a făcut folosind același senzor de forță. Testele au fost efectuate în ficat porcin proaspăt iar 

traiectoria acului pe durata procedurii de inserție a fost vizualizată cu ajutorul unui ecograf portabil al 

cărui palpator era aplicat direct pe suprafața ficatului.  

 

Figura 4 . Testarea experimentală a instrumentului de ablație 

În urma testelor experimentala a rezultat capabilitatea de a insera mai multe ace sub supravegherea unui 

ecograf în diferite puncte țintă identificate înainte începerii procedurii. Sistemul robotic a atins cu ușurință 

punctele țintă selectate rezultnd validarea sistemului robotic și în principal a instrumentelor medicale 

pentru brahiterapie și ablație.  
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