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Sammanfattning 
Avsikten med detta kandidatarbetet är att konstruera och formge skalet till en kapnograf som 

mäter koldioxiden i andningsluften hos patienter. Projektet görs i samarbete med Medair AB, ett 

medicintekniskt företag som specialiserar sig på utveckling och tillverkning av optiska sensorer 

för gasanalys. Produkten kallas C-Pod och kommer att användas av patienter som använder sig 

av en respirator och behöver övervakning av andningen även när patienten befinner sig i 

hemmet. C-Poden är utrustad med en vattenfälla för att förhindra att fukten i andningsluften 

följer med in till MaCO2 som är det kretskort som samlar in och överför data. Vattenfällan måste 

ha en upprätt position för att fungera och den är utformad så att den endast kan monteras på ett 

specifikt sätt detta för att förhindra felinstallation. 

Patienten kan själv behöva installera C-Poden tillsammans med respiratorn vilket medför att 

stora krav sätts på formgivningen av produkten för att inte riskera felplacering med hänsyn till 

vattenfällans upprätta position. Även om C-Poden ska hålla för ett fall från en meters höjd så kan 

det ses som ett stort problem för patienten om C-Poden välter eller rasar i golvet upprepade 

gånger. Produkten bör därför utformas för stabilitet. Krav ställs också på elektromagnetisk 

förenlighet. För att lösa problemet krävs kunskap inom området för EMC vilken har inhämtats 

via informationssökning i böcker, på internet och med hjälp av på området kunniga personer.  

Koncept tas fram för EMC skärmning, utformning för stabilitet och utformning för placering.  

EMC-störningar hindras från att nå det känsliga kretskortet med en skärm som är öppen på 

kortsidorna där ledningar och kablar löper fritt. Skärmen är av aluminium och kommer att vara 

jordad till MaCO2. Tester krävs för att säkerställa detta förslag till lösning. För att säkerställa C-

Podens position är alla sidor rundade utom botten som är helt plan. De rundande sidorna har en 

varierande radie vilket gör att C-Poden får en konisk form som gör bottenplattan bredare vilket 

ger stabilitet till produkten och förtydligar placeringen.  
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Abstract 
The purpose of this Bachelor Thesis is to develop and design a capnograph which is a system for 

monitoring the concentration of exhaled carbon dioxide.  The Bachelor Project is made in 

collaboration with Medair AB, a medical engineering and development company, which 

specializes in developing and manufacturing optical sensors for gas analysis.  

The product developed in this project is called C-Pod and will be used by patients who are using 

a ventilator and who need respiratory monitoring. The C-Pod is equipped with a moisture trap to 

protect the sensor from moisture. The moisture trap needs to be in an upright position and is 

shaped for one way assembly.  

The patient may need to install the C-Pod together with the ventilator themselves which bring 

requirements on the design of the product in consideration of the position of the moisture trap. 

Even though the C-Pod will manage a fall from one meters height it might be a concern for the 

patient if the C-Pod falls over repeatedly. For that reason the product needs to have a stable 

shape. In addition the C-Pod has requirements on electromagnetic compatibility. To meet those 

requirements knowledge in the area is a necessity and information of EMC has been collected 

from books, internet and knowledgeable people.   

Several concepts have been developed for EMC Shielding, design for stability and design for 

correct placement.  

To shield the sensitive circuit board a screen that is open on two sides where wires and pipes is 

without constrains. The screen is made of aluminium and will be grounded to the circuit board. 

To secure that the requirements will be met the product needs to be tested and evaluated. To 

make sure the C-Pod is placed in the correct position all sides besides the bottom will have 

rounded sides. The rounded sides will have a varying radius which gives the C-Pod a cone like 

shape and that gives a wide bottom which brings stability to the product and will clarify the 

placement. 
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1 Inledning 

Kandidatarbetet innebär att konstruera och formge skalet till en kapnograf som mäter 

koldioxiden i andningsluften (EtCO2) hos patienter. Projektet görs i samarbete med Medair AB, 

ett medicintekniskt företag som specialiserar sig på utveckling och tillverkning av optiska 

sensorer för gasanalys. Produkten kallas C-Pod och är tänkt att användas av patienter i hemmet.  

Hänsyn ska tas till elektromagnetisk förenlighet (EMC) och användarvänlighet. På grund av att 

komponenter i produkten kräver en upprätt position ställs också krav på placering och stabilitet. 

Syftet med rapporten är att redogöra för betydelsefulla faktorer i framtagningen av produkten 

och redovisa de resultat som uppnåtts.  
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2 Metod 

För att få information om produkten och dess tilltänkta användningsområde görs besök på 

Medair AB.  Slutanvändare, de patienter som kommer att använda produkten och övriga 

kundgrupper så som inköpare, säljare och produktionsarbetare ringas in för att specificera 

önskemål och krav som sedan resulterar i en kravspecifikation. Formgivningen av skalet är 

beroende av typen av EMC-skydd vilket leder till att detta är det första att utvärderas genom 

informationssökning i böcker och med hjälp av internet. Flera koncept för EMC-inkapsling 

beaktas och information från Medairs tidigare erfarenheter samlas in. När konceptet för EMC-

skydd är specificerat görs CAD-modeller (Computer Aided Design) i Solid Edge [1] av EMC-

skydd och övriga ingående komponenter i C-Poden. Koncept för C-Podens skal tas fram med 

hjälp av skisser och CAD-modeller i Solid Edge.  

2.1 Informationssökning 

Företagsbesök genomfördes på Medair AB där företagets vd Sigvard Weisbjerg gav information 

kring produkten och uppgiften. Utvecklingsansvarige Pär Björkander beskrev företagets 

produktframtagningsprocess och tillhandahöll dokument med information om den ingående 

tekniken och annan relevant information om produkten så som standarder och datablad. 

Information om den ingående tekniken har också hämtats från Medairs hemsida [2]. 

Information och kunskap om EMC har införskaffats via internet, från Wikipedia [3] och företag 

som ELFA [4] som är ett företag som säljer elektronikprodukter och Shielding Systems [5] som 

inriktar sig på EMI och RFI skydd.  Kunskap har också hämtats ur EMC Handboken [6] skriven 

av Lars-Olof Boström och Liebert Gustavsson. 

2.2 Marknadsundersökning 

För att få större insikt i produktområdet och mer kunskap om produkten görs en 

marknadsundersökning. Sökningen på internet gav endast en träff. Dräger Medical Systems, Inc. 

[3] har en liknande product kallad SmartPod, en bild på denna återfinns i bilaga 3. För att få en 

bredare sökning gjordes förfrågningar om eventuella konkurrenter hos Medair men detta gav 

inga nya resultat.  
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3 Bakgrund 

En kapnograf mäter koldioxiden i andningsluften vilket ger viktig information om hur en patient 

mår. C-Poden kopplas till en respirator som registrerar de data som C-Poden sänder. Exempel på 

hur en respirator kan se ut finns i bilaga 5. De som behöver en C-Pod är bland annat patienter 

som har problem eller riskerar att få problem med andningen. Till exempel en patient som är 

nedsövd eller en patient som tar tunga smärtstillande mediciner. 

C-Poden är främst tänkt att säljas i USA där sjukvården fungerar lite annorlunda än i Sverige. 

Medicinteknisk utrustning som till exempel en respirator skickas hem till patienten som ensam 

får installera maskinen. Detta ställer krav på C-Poden att vara användarvänlig och ha en tydlig 

utformning för att undvika felinstallation. Små dimensioner eftersträvas hos produkten då den 

kan komma att säljas över hela världen vilket innebär transport och transportkostnad men också 

för att underlätta placeringen i patientens hem. Produkten ska klara ett fall från en meters höjd 

vilket sätter krav på material och konstruktion. Detta kommer inte tas upp i det här arbetet. 

Kraven som ställs på medicinteknisk utrustning såsom kravet på EMC kräver viss kunskap i 

området. För att kontrollera den elektromagnetiska störningen måste hoten karaktäriseras vilket 

kräver en förståelse för sambandet mellan sändare och mottagare och kopplingen dem emellan.  

3.1 EMC 

EMC står för ”electromagnetic compatibility” och är en gren av den elektriska vetenskapen som 

studerar ofrivillig generering, utbredning och mottagning av elektromagnetisk energi med 

hänsyn till de oönskade effekter sådan energi kan inbringa. EMC kan betraktas utifrån två 

problemområden, utstrålning och känslighet. Produkter kan utstråla mer än tillåtet och måste då 

isoleras för att inte släppa ut oönskade elektromagnetiska energier till omgivningen och omvänt 

kan produkter vara för känsliga mot elektromagnetisk energi och måste därför isoleras för att 

skyddas mot oönskad och oplanerad elektromagnetisk energi.  

En elektromagnetisk störning kan ha så stor intensitet att den inte bara försämrar funktionen hos 

apparater eller leder till funktionsbortfall utan också skadar dem. Hos digital utrustning kan en 

störning medföra att kretsarna ”räknar fel” eller inte räknar alls.  

Det finns fyra förbindelser för elektromagnetisk förening, se figur (1). Konduktiva förbindelser 

uppkommer när det är direktkontakt med en konduktiv del via till exempel en kabel eller 

ledning. Induktiva förbindelser uppkommer när avståndet mellan sändare och mottagare är litet, 

vanligtvis mindre än en våglängd. Den induktiva kopplingen återfinns i två varianter elektrisk 

induktion (kallad kapacitiv induktion) och magnetisk induktion. Den elektriska förbindelsen 

uppkommer när det är ett varierande elektriskt fält mellan två närliggande ledare samtidigt som 

en förändring i spänning sker mellan ledarna. Magnetiska förbindelser uppkommer när det är ett 

varierande magnetiskt fält mellan två närliggande parallella ledningar vilket leder till 

spänningsförändringar i den mottagande ledaren. Den fjärde elektromagnetiska föreningen, 

strålning, uppkommer när sändare och mottagare är på ett stort avstånd ifrån varandra, vanligen 

mer än en våglängd bort. Sändare och mottagare fungerar som radioantenner där sändaren strålar 

ut elektromagnetiska vågor vilka fortplantar sig i luften och plockas upp av mottagaren.  
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Figur (1) Förbindelser för EMC 

EMC uppkommer i sändaren på grund av snabba svängningar i ström och spänning. Sändare som 

man lätt känner igen är trådlösa och radio frekvenstransmissioner, ljudanläggningars högtalare 

och förstärkare, tv- och radiomottagare och åska. Till EM-energi hör också solen, röntgen och 

belysning med mera men dessa ligger utanför det frekvens intervall som är aktuellt i det här 

arbetet. 

3.2 EMC-skärmning 

Det finns många sätt att begränsa framkomsten av elektromagnetiska energier, 

strålningsavskärmande hus, jordning, skärmade ledningar med mera. Beroende på vad som är 

känsligt för elektromagnetisk-energi används olika sätt för skydd.  

Om känsligheten sitter hos en specifik komponent på ett kretskort kan det räcka med att skärma 

endast denna specifika del, se figur(2).  
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Figur (2). Skärmar för specifika komponenter 

Signalledningar och kablar kan skärmas genom att den ena ledaren är formad som ett rör vilket 

omsluter en innerledare. I praktiken utgörs ofta röret av en flätad strumpa av tunna metalltrådar. 

Exempel på skärmade ledningar är koaxialledning (eller koaxialkabel), se figur (3). 

 

Figur (3). Koaxial ledning. A)Yttre plasthölje B)Skärm C)Isolator D)Mittledare 

I vissa fall behöver hela modulen skärmas detta kan göras genom att montera modulen i ett 

reflekterande hölje, se figur(4). 
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Figur (4). Skärmande hölje 

Många komponenter utvecklar så stor värme att viss kylning är nödvändig. I dessa fall krävs 

öppningar i höljet vilket kan göra att delar av elektromagnetiska fält får kontakt med 

konstruktionens komponenter och i värsta fall kan det ge förstärkta fält.  

En annan lösning då en hel produkt behöver avskärmas är att lägga ett metallskikt, av till 

exempel koppar eller aluminium, på insidan av produktens plastskal genom så kallad 

metallisering. På det sättet blir hela ytterskalet ledande och elektromagnetiska vågor kan inte 

tränga sig in till den känsliga elektroniken.  
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4 Funktioner och komponenter 

Utformningen av C-Poden begränsas bland annat av ingående komponenter, för att få en 

uppfattning om konstruktionen beskrivs de olika delarna närmare i detta kapitel. 

4.1 Vattenfälla 

Patienten är kopplad till C-Poden genom en grimma som sitter i näsan och träs bakom öronen, se 

figur (5). 

 

Figur (5). Patient kopplad till C-Pod med grimma 

 

För att hindra att fukt kommer in i den känsliga elektroniken är grimman från patienten kopplad 

till en vattenfälla som fångar upp fukten i andningsluften, se figur (6). 

 

 

Figur (6). Grimma ansluten till C–Pod 

 För att vattenfällan ska fungera korrekt måste den vara placerad i rätt läge. Vattenfällan har 

komplicerade dimensioner för att förhindra felmontering, se figur (7). Patienten måste byta 
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vattenfälla och filter varje dygn och av den anledningen är vattenfällan konstruerad så att den lätt 

tas ur.   

 
Figur (7). Vattenfälla och filter 

 

4.2 MaCO2  

MaCO2 är ”hjärnan” i C-Poden och det är den som samlar in och överför alla data, se figur (8). 

Modulen mäter och överför data på koldioxid i slutet av andningscykeln, EtCO2 (end tidal CO2), 

fraktioner av CO2 (FiCO2), den mäter också andningsfrekvens och ger en kurva för CO2. 

 

 
Figur (8). MaCO2 
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4.3 D-Sub 

C-Poden är tänkt att kopplas till en respirator. Detta sker genom ett kontaktdon som kallas d-sub 

som både ska överföra data från C-Poden till respiratorn och ström från respiratorn till C-Poden, 

se figur (9).  

 
Figur (9). 9-polig d-sub, hona 
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5 Genomförande 

Skisser och idéer som mötte de krav på användarvänlighet, placering och konstruktion som 

ställdes upp i projektets inledning fick till en början ett stort utrymme i tidsplanen av projektet. 

Efter studier av EMC visade det sig att de många olika möjligheterna till EMC-skärmning hade 

betydelse för utformningen av C-Poden. Fokus styrdes därför mot att lösa problemet med EMC 

innan utformning av C-Poden togs vidare. 

5.1 Analys av EMC-skärmning 

Den EMC-känsliga delen på MaCO2 är den ledning som går tvärs över kortet och är markerat 

med vitt i figur (10).  

 

Figur (10). EMC-känslig kabel på MaCO2 

Ledningen som behöver skärmas är inte i sig skärmad i dess nuvarande utförande. Att byta ut 

ledningen som i kapitel 3.2 och figur (3) är en komplicerad process i och med de många 

restriktioner MaCO2 har. På grund av den komplicerade strukturen kring kabeln är det inte 

möjligt att göra ett skal enligt beskrivningen i kapitel 3.2 och figur (2) för en specifik del. 

Materialet i C-Podens ytterhölje har restriktioner enligt standarder för medicinteknik och därför 

måste inverkan av metallisering på materialets egenskaper analyseras innan metallisering kan ses 

som en lösning. 

5.2 Utformning av C-Pod 

Vattenfällan är utformad så att den endast kan monteras på ett sätt, se figur (11). C-Poden bör 

därför utformas på så sätt att den endast kan placeras på ett sätt och därmed säkerställa 

vattenfällans position i upprätt läge. 
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Figur (11). Montering av vattenfälla 

C-Poden bör tåla vissa yttre krafter utan att välta, till exempel om patienten kommer åt den med 

slangen från respiratorn eller liknande. Den bör också vara utformad så att den inte tar upp 

onödig plats med hänsyn till både transport och placering. 

5.2.1 Begränsning av placering 
C-Poden kopplas till en respirator via en kabel vilket gör att C-Poden kan placeras inom ett visst 

område från respiratorn. Grimman som kopplas från C-Poden till patienten är 1,8 meter lång 

vilket gör att C-Podens område också begränsas inom ett område på 1,8 meter från patienten. 

Detta ger C-Poden flera placeringsmöjligheter vilket sätter krav på utformningen av C-Poden då 

den inte får felplaceras med avseende på vattenfällan, beskrivet i kapitel 4.1. För att inte riskera 

felplacering krävs en tydlig utformning. Detta kan uppnås genom att göra en tydlig botten som i 

figur (12) med en tillsatsbotten eller som i figur (13) där endast botten på C-Poden är plan vilket 

gör att det bli naturligt för patienten att ställa C-Poden i rätt läge.  

 
Figur (12). Skiss av C-Pod med tillsatt botten 
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Figur (13). Skiss av C-Pod med rundade sidor 

5.2.2 Behållning av position 
Miljön C-Poden är tänkt att placeras i gör att den måste vara flexibel i sin positionering men 

också vara stabil. Den ska lätt kunna placeras på till exempel ett bord intill sängen eller på 

golvet. Eftersom C-Poden är kopplad till en patient via en grimma riskerar C-Poden att välta 

eller falla av bordet om patienten rör sig längre än slangens räckvidd. Även om C-Poden ska 

hålla för ett fall från en meters höjd så kan det ses som ett stort problem för patienten om C-

Poden välter eller rasar i golvet upprepade gånger. Ett koncept är att ge C-Poden en låg 

tyngdpunkt vilket ger stabilitet till produkten. C-Poden i sig är lätt men med extra vikter i botten 

bör den klara rimliga påtryckningar utan att tippa, se figur(14). 

 

Figur (14). Skiss av C-Pod med extravikt 

Ett annat koncept är att fästa C-Poden i dess omgivning vilket skulle hindra C-Poden både från 

att tippa och att välta, se figur (15) för exempel. En sådan lösning kräver ett fäste som fungerar 

på flera ytor i olika dimensioner. 
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Figur (15). C-Pod med fäste till omgivningen 

Konceptet i figur (15) är tänkt att klämma åt kring bordsskivor och liknande. C-Poden sitter i en 

botten där fästet är monterat vilket gör att C-Poden kan flyttas utan att montera ner den. 

Eftersom C-Poden främst är tänkt att användas av patienter i hemmet kan omgivningen variera 

kraftigt. Av den anledningen vore den enklaste lösningen att stabilisera C-Poden med hjälp av 

respiratorn som C-Poden ska kopplas till, se figur (16a) och (16b). Respiratorer väger vanligen 

ett par kilo och anses därför inte ha det stabilitetsproblem som C-Poden har. 

                  

Figur (16) a)Skiss av C-Pod med kilformat botten  b)Skiss av C-Pod med sladdfäste 

I konceptet i figur (16 a) sitter C-Poden i en extern kilformad botten som skjuts in under 

respiratorn. Konceptet i figur (16 b) fäster C-Poden i någon av respiratorns kablar, till exempel 

strömkabeln. 
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6 Resultat 

Efter analys av de koncept som redovisas i kapitel 5 har formgivningen av C-Poden bestämts. 

6.1 EMC-skärmning 

Medairs produkter som använder samma MaCO2 som i C-Poden och har samma krav på EMC, 

klarar att möta standarden för EMC utan något ”extra” skydd. Men MaCO2 klarar inte att möta 

standarden helt utan skydd. Detta kan bero på att kortets baksida är jordat och därmed skyddat av 

den anledningen medan kortets framsida är skyddat av den display som Medairs övriga 

produkter är utrustad med. I C-Poden finns ingen display vilket leder till att kortet främst måste 

skyddas från framsidan.  

Skärmningen av den EMC känsliga ledningen kommer att bestå av ett hölje som täcker hela 

kretskortet, se figur (17). Höljet kommer att vara öppet i bägge sidor för att ledningar och slangar 

ska löpa fritt men också för att underlätta kylning av elektroniken.  

 

Figur (17). CAD-modell av EMC skärmning 

Att ha öppna sidor innebär en risk att skärmningen inte blir tillräcklig eller i värsta fall att det blir 

en försämring. Tester måste därför utföras i ett labb avsett för just tester av EMC. Om kraven 

inte uppfylls med den här lösningen kan kortet byggas in ytterligare med öppningar endast för 

kablar och slangar. Detta i sin tur kan leda till problem med värmeutvecklingen. Koppar och 

aluminium som bägge har bra ledningsförmåga är material som ofta används vid skärmning av 

EMC. C-Poden kommer att ha en skärm av aluminium som är bättre ur ekonomisk synpunkt. 

Även stål bör ha tillräckligt god ledningsförmåga för ändamålet och en skärm i stål skulle också 

ge mer tyngd till C-Poden. Men eftersom aluminium är lättare att forma och har bättre 

ledningsförmåga är det materialet som kommer att användas i C-Poden. Skärmen jordas genom 

en ledning till den jordade pinnen på MaCO2. 

6.2 Utformning av skal 

C-Poden kommer att vara ca 118 mm hög, 148 mm bred ca 60 mm på det djupaste stället, se 

bilaga 2 för exakt måttsättning.  
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Skalet kommer att ha rundade sidor med endast botten helt plan, se figur (18). Det naturliga blir 

då att placera C-Poden med den plana sidan nedåt. Detta kan också förtydligas i 

installationsbeskrivningen som medföljer produkten. 

 

 

Figur (18). CAD-modell av C-Pod 

De rundade sidorna har alla en varierande radie som gör C-Poden koniskt formad. Detta ger en 

bred och tydlig botten som gör C-Poden stabil och lätt att placera, se figur(19). 

 

Figur (19). C-Pod sett från sidan 

Eftersom C-Poden är helt tät behöver luften från pumpen ledas ut. Detta görs genom en slang 

från pumpen till en pip som sitter vid d-suben, se figur (20).  
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Figur (20). Pip för luftutsläpp 

Pipen sitter vid d-suben för att utsläppshålet ska hamna i den fördjupning som är gjord för 

kontakten, se figur (21). Detta minimerar risken för att hålet ska täppas igen av närliggande 

föremål. Ritning för lufthålet finns i bilaga 2. 

 

 

Figur (21). Lufthål för pumpen 

MaCO2 monteras med tre skruvar i skalets baksida med kortets tyngsta sida, där pumpen sitter, 

längst ner för att få en låg tyngdpunkt, se figur (22). Måttsättning återfinns i bilaga 2. 



20 

 

 

Figur (22). MaCO2 monterat i C-Pod 

Genom att sätta en klämma på grimman kan den fixeras till fasta objekt i C-Podens närhet vilket 

till en viss mån kan stabilisera produkten i det avseendet då patienten rör sig längre bort än 

slangens räckvidd. Om detta inte räcker för att uppnå önskad stabilitet kan det lösas genom att 

göra bottensidan ännu bredare eller eventuellt göra C-Poden tyngre. 

C-Poden väger cirka 400g och dess tyngdpunkt ligger nära mitten av volymen, se figur (23) för 

mått se bilaga 2. Om det efter tester visar sig att C-Poden behöver en lägre tyngdpunkt för att bli 

stabilare kan detta ordnas genom att lägga i extra vikt. Detta är något som helst undviks då det 

har en inverkan på transport och transportkostnader. 

 

Figur (23) C-Podens tyngdpunkt sett framifrån och från sidan 
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7 Diskussion 

Det finns ingen hundra procentig lösning för skydd mot EMC. Den lösning som fokuserats på i 

det här projektet är en osäker lösning som kräver testning. Om det är så att lösningen som är 

presenterad i den här rapporten inte fungerar och man istället väljer att göra ett heltäckande 

skydd över MaCO2 så kan man ändå ha ventilation genom noggranna beräkningar av 

öppningarnas dimensioner och våglängderna på de elektromagnetiska vågorna som ligger inom 

det frekvensintervall som C-Poden måste klara. Närmare förklaring på detta finns i EMC 

Handboken [7]. Den största anledningen till att använda den valda lösningen är att den är enkel 

att tillverka och lätt att montera och erfarenhet från Medair tyder på att lösningen är tillräcklig. 

Att istället byta ut kabeln mot en isolerad kabel skulle ge en friare formgivning av ytterhöljet 

men här väger ekonomin tyngre än formgivningen. MaCO2 har många restriktioner och ett byte 

av en komponent på kretskortet skulle innebära stora omkostnader. Metallisering av C-Podens 

skal skulle också ge en friare formgivning men det är svårt att hitta information om hur 

metallisering skulle påverka skalets mekaniska funktioner och vad det skulle kosta. För att 

analysera metallisering närmare krävs det större kunskap om C-Podens material vilket det inte 

fanns tid till i det här projektet.  

En lägre tyngdpunkt hade nåtts om kortet monterades i botten av C-Poden och det skulle därmed 

ge en stabilare produkt men detta skulle ge en mycket mer komplicerad montering vid 

tillverkningen. Om man istället för aluminium som material i skärmen använder sig av stål blir 

C-Poden tyngre och då också stabilare. Aluminium ses ändå som det bättre alternativet eftersom 

viktskillnaden inte skulle bli särskilt stor och aluminium är en bättre ledare än stål. 

Att fästa C-Poden i omgivningen innebär risker för felplacering. En klämma som beskrivs i 

kapitel 5.2.2 och figur (15) som är tänkt att fästas på horisontala ytor gör det också möjligt att 

placera C-Poden på vertikala ytor, till exempel ett sängben eller en stolsrygg, vilket gör att 

vattenfällan hamnar i fel position. Eftersom inredningen kan variera otroligt mycket hemma hos 

patienterna är det svårt att tillverka ett fäste som passar hos alla.  

Att fästa C-Poden i respiratorn har nackdelar på grund av att respiratorer ser så olika ut och en 

gemensam fästpunkt är svår att hitta. Ett fäste som i figur(16 b) där C-Poden är fäst med en 

klämma i respiratorns strömkabel skulle kunna vara en lösning om det inte vore så att C-Poden 

riskerar att vara i vägen för respiratorns övriga kontaktdon och eventuella ventilationsöppningar.  

C-Podens rundade sidor gör att det känns naturligt att placera kapnografen med den plana sidan 

som botten. Om sidorna hade konstant radie skulle de fortfarande fylla funktionen för korrekt 

placering men botten skulle bli lika stor som toppen. Med en varierande radie får C-Poden en 

konisk form som gör basen bred, stabil och ännu tydligare som bas. 

C-Poden har stor potential att uppfylla de krav och önskemål som ställs på produkten men tester 

och utvärdering krävs för att säkerställa resultatet. 
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Bilaga 1 Förenklad modell av montering
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Bilaga 2 Ritningar 
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Bilaga 3 Smart Pod 

Dräger Medical Systems, Inc. Smart Pod
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Bilaga 4 Måttsättning av tyngdpunkt 
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Bilaga 5 Exempel på respirator 

 

 


