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Resum 

Aquest projecte, relacionat amb la ginecologia i obstetrícia, presenta el procés de disseny d’un 

espècul vaginal com a millora de l’actual aparell, responent a les propostes i necessitats de 

les pacients i del personal sanitari de la Clínica Sagrada Família. 

La proposta de disseny s’ha realitzat amb la finalitat principal de garantir l’augment de la 

comoditat de les pacients sotmeses als procediments on es veu involucrat l’espècul vaginal, 

alhora que és capaç de satisfer les necessitats dels usuaris. 

El projecte pretén introduir al lector en aquest àmbit a través de la introducció teòrica sobre 

l’ús i problemàtica de l’espècul vaginal. Tot seguit, es pretén determinar un conjunt 

d’especificacions a partir dels requeriments detallats pel personal sanitari de la Clínica 

Sagrada Família i per l’estudi dels dispositius utilitzats en l’actualitat, característiques que 

hauran de veure’s aplicades al disseny seleccionat. Alhora, caldrà dur a terme una selecció 

de materials i els estudis de viabilitat pertinents per tal d’assegurar l’adequada funcionalitat de 

l’aparell, així com un estudi econòmic per conèixer la rendibilitat de l’espècul. 

Finalment, s’ha aconseguit realitzar un estudi rigorós de l’espècul vaginal, donant lloc a un 

nou dispositiu òptim que assegura el principal objectiu del projecte: millorar la seguretat i 

comoditat de les pacients.  
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Resumen 

Este proyecto, relacionado con la ginecología y obstetricia, presenta el proceso de diseño de 

un espéculo vaginal como mejora del actual aparato, respondiendo a las propuestas y 

necesidades de las pacientes y del personal sanitario de la Clínica Sagrada Familia. 

La propuesta de diseño se ha realizado con la finalidad principal de garantizar el aumento de 

la comodidad de las pacientes sometidas a los procedimientos donde se ve involucrado el 

espéculo vaginal, al tiempo que es capaz de satisfacer las necesidades de los usuarios. 

El proyecto pretende introducir al lector en este ámbito a través de la introducción teórica 

sobre el uso y problemática del espéculo vaginal. A continuación, se pretende determinar un 

conjunto de especificaciones a partir de los requerimientos detallados por el personal sanitario 

de la Clínica Sagrada Familia y por el estudio de los dispositivos utilizados en la actualidad, 

características que deberán verse aplicadas al diseño seleccionado. Asimismo, será 

necesario llevar a cabo una selección de materiales y los estudios de viabilidad pertinentes 

para asegurar la adecuada funcionalidad del aparato, así como un estudio económico para 

conocer la rentabilidad del espéculo. 

Finalmente, se ha conseguido realizar un estudio riguroso del espéculo vaginal, dando lugar 

a un nuevo dispositivo óptimo que asegura el principal objetivo del proyecto: mejorar la 

seguridad y comodidad de las pacientes.  
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Abstract 

This project, related to gynecology and obstetrics, presents the process of designing a vaginal 

speculum as an improvement of the current device, responding to the proposals and needs of 

patients and health personnel of the Sagrada Família Clinic. 

The design proposal has been made with the main purpose of ensuring increased comfort for 

patients undergoing procedures where vaginal speculation is involved, while being able to 

meet the needs of users. 

The project aims to introduce the reader to this area through the theoretical introduction on the 

use and problems of the vaginal speculum. The aim is to determine a set of specifications 

based on the detailed requirements of the medical staff of the Sagrada Família Clinic and the 

study of the devices currently used, characteristics that must be applied to the selected design. 

At the same time, it will be necessary to carry out a selection of materials and relevant feasibility 

studies in order to ensure the proper functionality of the device, as well as an economic study 

to know the profitability of the speculum. 

Finally, a rigorous study of the vaginal speculum has been carried out, leading to a new optimal 

device that ensures the main objective of the project: to improve the safety and comfort of 

patients.  



  Memòria 

iv   

 

  



Estudi, millora i desenvolupament de l’espècul vaginal   

  v 

Agraïments 

Moltes gràcies al professor Albert López per l’interès i ajut que ha mostrat durant tot el projecte, 

així com en el possible futur d’aquest. 

Agraïments al conjunt de personal sanitari de la Clínica Sagrada Família, pel seu suport durant 

l’inici del projecte, gràcies a l’Agustin Arribas. 

Moltes gràcies a la meva família pel seu recolzament i suport dia a dia durant tot aquest llarg 

recorregut, sobretot ara en temps de pandèmia. Principalment, moltes gràcies al meu pare 

Angel Arribas per ser-hi sempre. 

  



  Memòria 

vi   

 

  



Estudi, millora i desenvolupament de l’espècul vaginal   

  vii 

Índex 

Resum ................................................................................................................................... i 

Resumen ............................................................................................................................. ii 

Abstract .............................................................................................................................. iii 

Agraïments .......................................................................................................................... v 

1. Prefaci ......................................................................................................................... 13 

1.2. Origen del treball ........................................................................................................... 13 

1.3. Motivació ......................................................................................................................... 14 

2. Introducció................................................................................................................. 15 

2.1. Objectius del treball ...................................................................................................... 15 

2.2. Abast del treball ............................................................................................................. 15 

3. Problemàtica actual ................................................................................................. 16 

3.1. Problemàtica en l’ús de l’espècul vaginal ............................................................... 16 

4. La praxis i l’espècul vaginal .................................................................................. 18 

4.1. Tipus d’espèculs ........................................................................................................... 18 

4.2. Ús de l’espècul vaginal ................................................................................................ 19 

4.2.1. Cauterització del coll de l’úter .........................................................................................................19 

4.2.2. Prova de Papanicolaou ....................................................................................................................19 

4.2.3. Col·locació d’un dispositiu intrauterí .............................................................................................20 

4.2.4. Histerectomia vaginal ........................................................................................................................20 

4.2.5. Inseminació artificial ..........................................................................................................................20 

5. Estat de la tècnica .................................................................................................... 22 

5.1. Espècul vaginal amb anell separador (European Patent 0043218; any 1984) . 22 

5.2. Espècul vaginal cònic (International Patent 2013/033607; any 2013) ................ 24 

5.3. Espècul vaginal cilíndric (US Patent 10,582,845; any 2020) ................................ 25 

5.4. Conclusions de l’estudi de la tècnica ....................................................................... 26 

6. Especificacions ........................................................................................................ 27 

6.1. Funció .............................................................................................................................. 28 



  Memòria 

viii   

6.2. Dimensions .................................................................................................................... 29 

6.3. Forces .............................................................................................................................. 30 

6.4. Materials .......................................................................................................................... 31 

6.5. Aspectes legals ............................................................................................................. 31 

7. Disseny conceptual ................................................................................................. 33 

7.1. Espècul amb mecanisme tipus clau anglesa ......................................................... 33 

7.2. Espècul amb mecanisme de bloqueig per anell .................................................... 36 

7.3. Espècul amb mecanisme tipus paraigües .............................................................. 39 

7.4. Espècul amb mecanisme de bloqueig per gir ........................................................ 42 

8. Selecció de l’alternativa més adequada ............................................................. 48 

8.1. Criteris de selecció ....................................................................................................... 48 

8.2. Aplicació del mètode de selecció .............................................................................. 49 

8.2.1. Criteris ponderats .............................................................................................................................. 49 

8.2.2. Avaluació de la confrontació de solucions per a cada criteri ................................................ 51 

8.2.3. Classificació ........................................................................................................................................ 54 

8.3. Disseny seleccionat ..................................................................................................... 54 

8.3.1. Conclusions de disseny conceptual ............................................................................................. 56 

9. Selecció de material ................................................................................................ 57 

9.1. Requeriments funcionals i normativa ...................................................................... 57 

9.1.1. Materials permesos ........................................................................................................................... 58 

9.1.2. Innocuïtat ............................................................................................................................................. 58 

9.1.3. Biocompatibilitat ................................................................................................................................. 58 

9.1.4. Rigidesa del conjunt.......................................................................................................................... 59 

9.1.5. Lleugeresa ........................................................................................................................................... 59 

9.2. Materials emprats en la selecció ............................................................................... 59 

9.2.1. Polímers termoplàstics ..................................................................................................................... 59 

9.2.2. Polímers elastòmers ......................................................................................................................... 64 

9.3. Selecció de material per a cada component ........................................................... 68 

9.3.1. Selecció de material per a les estructures dilatadora i bloquejadora ................................. 69 

9.3.2. Selecció de material per a la funda protectora.......................................................................... 71 

10. Sistema de fabricació .......................................................................................... 74 

10.1. Emmotllament per injecció ..................................................................................... 74 



Estudi, millora i desenvolupament de l’espècul vaginal   

  ix 

10.1.1. Paràmetres de disseny .....................................................................................................................75 

10.2. Esterilització ............................................................................................................... 78 

11. Estudi ambiental ................................................................................................... 79 

11.1. Fase de disseny ......................................................................................................... 79 

11.2. Fase de producció .................................................................................................... 80 

11.3. Fase d’ús ..................................................................................................................... 80 

11.4. Fi de vida ..................................................................................................................... 80 

11.5. Conclusió de l’estudi ambiental............................................................................. 81 

12. Estudi econòmic ................................................................................................... 82 

12.1. Costos de disseny .................................................................................................... 82 

12.2. Estudi del preu unitari .............................................................................................. 83 

12.2.1. Costos d’investigació i desenvolupament ...................................................................................83 

12.2.2. Costos d’aprovisionament ...............................................................................................................84 

12.2.3. Costos de fabricació ..........................................................................................................................84 

12.2.4. Costos de comercialització ..............................................................................................................85 

12.2.5. Costos de direcció i administració .................................................................................................85 

12.3. Obtenció del preu de venta ..................................................................................... 86 

12.4. Estudi de rendibilitat................................................................................................. 87 

13. Conclusions ........................................................................................................... 88 

13.1. Conclusions generals .............................................................................................. 88 

13.2. Conclusions respecte el disseny i fabricació ..................................................... 89 

13.3. Conclusions respecte l’impacte ambiental ......................................................... 89 

13.4. Conclusions respecte la rendibilitat ..................................................................... 89 

14. Bibliografia ............................................................................................................. 90 

15. Annex A: Biologia de l’aparell reproductor femení ...................................... 92 

15.1. Òrgans genitals externs........................................................................................... 92 

15.2. Òrgans genitals interns ........................................................................................... 93 

Annex B: Estudi dels efectes de l’espècul en les pacients ................................... 95 

15.3. Motiu de la prova ....................................................................................................... 95 



  Memòria 

x   

15.4. Objectiu de la prova ................................................................................................. 95 

15.5. Procediment ............................................................................................................... 96 

15.6. Resultats i conclusions ........................................................................................... 96 

16. Annex C: Entrevistes ......................................................................................... 102 

16.1. Respostes Dra. Flor Molfino ................................................................................. 102 

16.2. Respostes Dr. Melchor Carbonell ....................................................................... 104 

16.3. Respostes Dra. Lidia Illan ..................................................................................... 106 

16.4. Respostes Dr. Josep Grau .................................................................................... 108 

16.5. Respostes Dra. Anna Mallafré .............................................................................. 110 

17. Annex D: Taula d’especificacions .................................................................. 113 

18. Annex E: Estat de la tècnica ............................................................................ 115 

18.1. Espècul vaginal amb anell separador (European Patent 0043218; any 1984)

 115 

18.2. Espècul vaginal cònic (International Patent 2013/033607; any 2013) ......... 117 

18.3. Espècul vaginal cilíndric (US Patent 10,582,845; any 2020) .......................... 119 

19. ANNEX F: AMFE DE PROCÉS ......................................................................... 120 

19.1. Aplicació del mètode AMFE al procés que segueix l’espècul de Cusco 

utilitzat en l’actualitat ............................................................................................................. 120 

19.2. Aplicació del mètode AMFE al procés que segueix el disseny d’espècul 

seleccionat ............................................................................................................................... 125 

20. Annex G: AMFE DE PRODUCTE ..................................................................... 130 

20.1. Aplicació del mètode AMFE a l’espècul amb mecanisme de bloqueig per gir

 130 

21. Annex H: Taules de materials .......................................................................... 134 

21.1. Polipropilè 11R12A ................................................................................................. 134 

21.2. Poliestirè ALCOM MED PS 100 AS 14114.......................................................... 135 

21.3. PMMA CYROLITE MD H12 .................................................................................... 136 

21.4. Polietilè Purell ACP 6031 D ................................................................................... 137 

21.5. Policarbonat APEC 1745 ....................................................................................... 138 



Estudi, millora i desenvolupament de l’espècul vaginal   

  xi 

21.6. Poliisoprè Cariflex IR0307 K Polymer ................................................................. 139 

21.7. Elastòmer de silicona Addisil 440E ..................................................................... 140 

22. Annex I: Simulacions ......................................................................................... 141 

22.1. Simulació estàtica ................................................................................................... 141 

22.1.1. Estructura dilatadora ...................................................................................................................... 141 

22.1.2. Estructura bloquejadora ................................................................................................................ 143 

22.1.3. Funda protectora ............................................................................................................................. 145 

23. Pressupostos ...................................................................................................... 148 

23.1. Estructura dilatadora .............................................................................................. 148 

23.2. Estructura bloquejadora ........................................................................................ 148 

23.3. Funda protectora ..................................................................................................... 149 

24. Annex J: Plànols ................................................................................................. 150 

25. Etiquetatge ........................................................................................................... 156 

26. Marcat CE ............................................................................................................. 157 

26.1. Introducció ................................................................................................................ 157 

26.2. Descripció i especificació de l’aparell ................................................................ 157 

26.2.1. Descripció general .......................................................................................................................... 157 

26.2.2. Població prevista ............................................................................................................................. 158 

26.2.3. Mode d’ús .......................................................................................................................................... 158 

26.2.4. Classificació ...................................................................................................................................... 158 

26.2.5. Tipus de risc ...................................................................................................................................... 159 

26.2.6. Noves característiques .................................................................................................................. 159 

26.2.7. Accessoris ......................................................................................................................................... 159 

26.2.8. Models d’espècul ............................................................................................................................. 159 

26.2.9. Disseny SPEC V.............................................................................................................................. 159 

26.2.10. Materials ........................................................................................................................................ 160 

26.2.11. Dimensions................................................................................................................................... 160 

26.2.12. Dispositius actuals...................................................................................................................... 161 

26.2.13. Estat de la tècnica ...................................................................................................................... 161 

26.3. Documentació, empaquetament i etiquetatge del producte final ................. 161 

26.3.1. Etiquetatge ........................................................................................................................................ 161 

26.3.2. Fabricació .......................................................................................................................................... 162 

26.3.3. Esterilització ...................................................................................................................................... 162 

26.4. Declaració de conformitat ..................................................................................... 162 



  Memòria 

xii   

26.4.1. Dades .................................................................................................................................................. 162 

26.4.2. Declaració .......................................................................................................................................... 162 

26.4.3. Nom del producte i empresa ........................................................................................................ 162 

26.4.4. Tipus de risc ...................................................................................................................................... 163 

26.4.5. Declaració del marcat CE ............................................................................................................. 163 

 



Estudi, millora i desenvolupament de l’espècul vaginal   

  13 

1. Prefaci 

L’espècul és un dels instruments més antics en medicina, utilitzats ja pels antics grecs i 

romans. Es tracta d’un aparell que ha patit gran nombre de variacions des del segle X, sempre 

amb la finalitat de millorar el disseny. 

El primer prototip rudimentari de l’espècul modern es va dur a terme a partir d’una cullera 

doblegada i va ser gràcies a J. Marion Sims, el “pare de la ginecologia”. L’aparició de l’espècul 

bivalve estàndard va ser proposada pel fabricant Charriere, i va ser aquest el que, finalment, 

va inspirar el disseny de l’espècul de Cusco al 1870 i l’espècul de Graves al 1878, els més 

emprats en l’actualitat. 

Així doncs, va ser al segle XIX quan l’espècul vaginal es va convertir en un símbol cultural de 

la tensa relació entre les dones, el cos de les quals es va veure exposat per aquest, i els seus 

metges, degut a què les diferències entre tots dos sexes van provocar que el contacte íntim 

entre un home i el cos d’una dona que no era la seva esposa es tornés problemàtic. 

El disseny d’un instrument mèdic ha de tenir com a objectiu l’assoliment de la satisfacció de 

dos clients: el pacient i l’usuari. No és el cas de l’espècul actual, donat que la comoditat i 

complaença de les pacients és mínima. És a dir, es tracta d’un aparell que únicament compleix 

la seva funcionalitat, i per tant,  només obté la satisfacció de l’usuari que l’empra. 

És així com, un dels punts més importants a avaluar és la seguretat, comoditat i satisfacció 

de les pacients, lligat al senzill maneig per part dels metges i usuaris. Per aquest motiu, 

l’objectiu d’aquest projecte és dur a terme un nou disseny de l’espècul que garanteixi tots els 

aspectes esmentats anteriorment. 

1.2. Origen del treball 

La idea d’aquest projecte va sorgir com a treball per a l’assignatura anomenada Medical 

Device Design and Placement durant l’estada de mobilitat a la University of Limerick, Irlanda. 

L’origen es troba en l’experiència pròpia de familiars durant un examen pelvià, les quals 

remarcaven la incomoditat produïda per l’aparell utilitzat durant el procediment. 
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1.3. Motivació 

Conèixer el problema i no fer-ne res per evitar-ho no entra dins el cap d’una enginyera. El fet 

de distingir les possibilitats de millora que es poden dur a terme en un instrument mèdic que 

presenta aspectes negatius destacables tant per a la seguretat de les pacients com per a l’ús 

dels usuaris, suposa la implicació com a enginyera d’aplicar tots els conceptes i coneixements 

adquirits fins al moment, per tal de resoldre l’actual problemàtica. 
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2. Introducció 

En aquest projecte es realitza un redisseny de l’espècul vaginal a partir de les especificacions 

obtingudes gràcies als professionals sanitaris de l’àrea ginecològica de la Clínica Sagrada 

Família, amb l'objectiu de millorar les pràctiques ginecològiques en dones, oferint així un 

producte que satisfaci les necessitats tant dels professionals clínics, com la seguretat i 

comoditat de les pacients durant el seu ús. 

2.1. Objectius del treball 

Tal com es podrà observar en els següents capítols del projecte, l’objectiu principal consisteix 

en l’estudi, la millora i el desenvolupament de l’espècul vaginal actual. Així doncs, aquest 

projecte té la finalitat de mostrar la funcionalitat de l’aparell i remarcar la gran problemàtica 

que té el seu ús envers la comoditat de les pacients. A partir d’aquí, es pretén elaborar un 

disseny que garanteixi les especificacions marcades tant pel personal sanitari com per les 

pacients, el qual resolgui la problemàtica esmentada. S’han marcat els següents objectius: 

• Fer saber al lector les característiques de l’actual espècul vaginal, així com definir la 

seva funcionalitat durant els procediments ginecològics en els que s’empra. 

• Analitzar les solucions existents. 

• Desenvolupar un disseny que resolgui el problema principal i agrupi les 

característiques o especificacions citades pels professionals del sector i les pacients. 

2.2. Abast del treball 

L’abast d’aquest projecte consisteix en el redisseny de l’espècul vaginal utilitzat en pràctiques 

ginecològiques, el qual compleixi amb la funcionalitat actual, tot millorant l’ergonomia i 

seguretat de pacients i usuaris. 

Així doncs, el projecte se centra en les etapes prèvies a la fabricació de l’aparell. Això vol dir 

que es realitzarà una modificació de l’actual espècul de Graves, Pederson o Cusco, o bé un 

disseny completament nou, definint les especificacions amb que comptarà, les dimensions, el 

material i, detallant el procés de formació justificant cadascuna de les decisions preses, sense 

entrar en detall pel que fa a les fases de producció i les següents etapes. 
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3. Problemàtica actual 

El cos femení ha estat durant molt de temps un tema tabú degut a les desigualtats socials de 

les dones. Aquest fet dóna lloc a una frenada del desenvolupament de la salut femenina on, 

en aquest cas, es destaca la manca d’innovació de l’espècul vaginal. 

La història d’aquest dispositiu mostra la problemàtica en el procés de disseny, l’objectiu 

principal del qual és obtenir la satisfacció tant de la pacient com del personal mèdic que 

l’empra. No obstant, l’espècul utilitzat en l’actualitat no respon a aquest objectiu, sinó que 

complau les necessitats requerides pels metges sense tenir present la satisfacció de les 

pacients. 

Segons la Sociedad Española de Oncología Médica, el càncer de cèrvix és la 4a neoplàsia 

més freqüent en dones a nivell mundial, mentre que a España ocupa la 11a posició [3]. El 

cribratge de càncer de cèrvix és una estratègia de prevenció del desenvolupament del tumor 

que consisteix en la presa d’una mostra de cèl·lules del coll de l’úter. Es tracta d’un 

procediment senzill i ràpid en el que el metge requereix un espècul per tal de proporcionar 

una vista clara del coll de  l’úter, i així poder dur a terme la recollida de les mostres cel·lulars. 

Moltes dones troben el procediment incòmode, dolorós i vergonyós, fet que dóna lloc a què 

l’espècul es consideri un factor causant de la negativa de moltes a fer-se aquest tipus de 

proves, i per tant, una barrera contra la prevenció del càncer de cèrvix i altres malalties. 

3.1. Problemàtica en l’ús de l’espècul vaginal 

L’ús de l’espècul també pot presentar complicacions en aquelles dones que presenten 

vaginisme, és a dir, la contracció involuntària de la vagina en produir-se un espasme que 

impedeix la penetració. Alguns estudis han demostrat que sovint succeeix en dones que han 

patit abús sexual, i és que, per exemple, els països de l’Àfrica de l’Est, com Tanzània, tenen 

una de les taxes de violència sexual més elevades de tot el món, així com, la taxa més elevada 

d’incidència i mortalitat per càncer de cèrvix [2]. És per aquest motiu que, són aquestes dones 

les que tenen major necessitat de fer-se les proves de cribratge utilitzant un dispositiu menys 

dolorós o incòmode. 

D’altra banda, el conjunt de músculs, lligaments i la pell a dins i fora de la vagina d’una dona 

actua com una estructura de recolzament que manté els òrgans i teixits pelvians al seu lloc. 
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Diverses parts d’aquest sistema de recolzament poden eventualment debilitar-se o trencar-

se, provocant una condició comuna anomenada prolapse vaginal. Els factors comuns que 

poden donar lloc a aquest prolapse són el part (especialment quan els nadons són grans), la 

menopausa, les histerectomies, edat avançada i la obesitat. Els espèculs convencionals no 

solen ser molt útils en aquets casos, i per tant, es necessiten altres més grans. Així doncs, si 

no són eficaços, s’utilitzen altres mecanismes per retractar les parets  vaginals. Aquestes 

pacients són sotmeses a una major manipulació, i, en alguns casos, es necessita un dispositiu 

addicional per tal d’obtenir una visió correcta del coll de l’úter, fet que augmenta encara més 

la incomoditat i el patiment durant els exàmens vaginals. 

Finalment, convé destacar que el procés que es duu a terme amb l’espècul estàndard utilitzat 

actualment consisteix en la introducció de l’aparell, seguit de la seva obertura a l’interior del 

canal vaginal de la pacient. Atès que aquest només està format per dos pics, tan sols és capaç 

de mantenir separades les parets anteriors i posteriors, de manera que, com que no hi ha cap 

superfície de l’espècul en contacte amb les parets laterals, és possible que es produeixi un 

col·lapse d’aquestes. Per tal d’evitar l’enfonsament de les parets laterals, els usuaris solen 

augmentar l’obertura de l’instrument incrementant així la distensió de les parets, fet que 

provoca elevada incomoditat a les pacients. De la mateixa manera, un cop realitzat el 

procediment, l’usuari ha de tancar l’espècul per dur a terme l’extracció. És en aquest moment 

on es produeix un enorme risc de pessigar part del teixit de les parets vaginals, desencadenant 

en un augment de les molèsties de la pacient. 
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4. La praxis i l’espècul vaginal 

L’objectiu d’aquest capítol, tal com s’ha detallat als objectius, és introduir al lector en els 

aspectes teòrics de l’ús de l’espècul vaginal amb la finalitat de facilitar l’enteniment del futur 

disseny. 

4.1. Tipus d’espèculs 

Actualment, hi ha molt tipus diferents d’espèculs en ús utilitzats per a diversos procediments, 

com són per l’oïda, nasals, anals, etc. D’altra banda, l’abast d’aquest projecte se centra en els 

espèculs dissenyats per a procediments vaginals, els quals normalment estan fets o bé d’acer 

inoxidable, de manera que són reutilitzables, o bé de plàstic, per tant, d’un sol ús. 

Els espèculs de Graves i Pederson, dissenyats l’any 1878, són els més emprats actualment 

per a la pràctica ginecològica, els quals van derivar de l’espècul de Cusco, dissenyat l’any 

1870. Aquests consten de tres parts: una placa superior, una placa inferior unida a un mànec 

i un cargol que fixa la posició de l’espècul un cop les dues plaques estan suficientment 

separades i col·locades per realitzar el procediment. A més a més, es poden distingir tres 

mesures, depenent de l’edat de la pacient, així com la llargada i amplada de la seva vagina, 

entre d’altres. 

  

Figura 4.1-1. Espècul de Graves i Pederson, i espècul de Cusco 
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4.2. Ús de l’espècul vaginal 

Amb l’objectiu d’accedir al cèrvix, s’ha d’introduir l’espècul a l’interior de la vagina permetent 

així l’estirament de la paret muscular per tal d’obrir el canal vaginal, fent que la vagina, el coll 

de l’úter i altres òrgans reproductius siguin més fàcils de visualitzar. Hi ha diverses raons per 

les quals és necessari accedir al coll de l’úter: 

• Cauterització del coll de l’úter 

• Prova de Papanicolaou 

• Col·locació d’un dispositiu intrauterí 

• Histerectomia vaginal 

• Inseminació artificial 

4.2.1. Cauterització del coll de l’úter 

La cauterització del coll uterí és un tractament que consisteix en l’ús de calor per tractar les 

ferides produïdes a l’úter provocades pel virus del Papil·loma humà, canvis hormonals o 

infeccions vaginals, entre d’altres, així com per a casos de flux o sagnat excessiu després de 

relacions sexuals. Aquestes ferides reben el nom d’erosió cervical o ectropi cervical. 

Durant aquest procediment, la pacient ha de treure’s la roba de la cintura cap avall i estirar-se 

al llit ginecològic amb les cames lleugerament separades, per permetre la correcta introducció 

de l’espècul i, així, mantenir el canal vaginal obert. Seguidament, el ginecòleg col·loca 

anestèsia al coll de l’úter, per evitar que la pacient pateixi durant el procediment i, finalment, 

insereix un dispositiu més llarg per cremar les lesions del cèrvix, permetent que noves cèl·lules 

sanes es desenvolupin a la zona afectada. 

4.2.2. Prova de Papanicolaou 

La prova de Papanicolaou és un procediment que es duu a terme per detectar el càncer de 

cèrvix a les dones, i consisteix en la recol·lecció de cèl·lules del coll uterí. La detecció 

primerenca dóna una major probabilitat de cura. Això és degut a què, gràcies a aquesta prova, 

també es poden detectar canvis a les cèl·lules del coll de l’úter que indiquen que en un futur 

podria formar-se càncer, i així, poder prevenir-ho. 

Aquest procediment, normalment, es realitza juntament amb un examen pelvià mitjançant la 

inserció d’un espècul. Aquest consisteix en un procediment de diagnòstic i exploració mèdica 
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senzill que pot arribar a salvar vides. La inserció de l’espècul permet una clara visualització de 

les estructures pelvianes. Actualment, l’examen pelvià rutinari té un paper molt important als 

exàmens físics durant l’embaràs, el diagnòstic de trastorns ginecològics com el sagnat uterí 

anormal, la detecció i tractament del càncer de cèrvix, així com per la detecció, el tractament 

i la prevenció d’infeccions de transmissió sexual, com la clamídia, gonorrea y la SIDA. 

4.2.3. Col·locació d’un dispositiu intrauterí 

El dispositiu intrauterí, o DIU, és un petit dispositiu de plàstic flexible en forma de T que es 

col·loca a l’úter per evitar embarassos. Es poden distingir dos tipus, hormonals i de coure. 

Tots dos eviten els embarassos provocant el canvi en la forma de moure’s que tenen els 

espermatozous, per tal d’evitar que puguin arribar a fecundar un òvul. El procediment de 

col·locació d’aquest dispositiu a l’interior de l’úter es basa en la introducció de l’espècul a la 

vagina i l’ús d’una eina especial per col·locar el DIU a l’úter a traves de l’obertura del coll uterí. 

4.2.4. Histerectomia vaginal 

La histerectomia vaginal és un procediment quirúrgic per extirpar l’úter a través de la vagina 

amb la prèvia separació dels ovaris, les trompes de Fal·lopi i la vagina superior, així com els 

vasos sanguinis i el teixit connectiu que el sostenen. Durant el procediment la pacient està 

estirada i s’introdueix un espècul a l’interior de la vagina posterior. Seguidament, el cirurgià 

continua la tècnica amb una incisió dins de la vagina per arribar a l’úter, pinça els vasos 

sanguinis uterins i separa l’úter del teixit connectiu, dels ovaris i de les trompes de Fal·lopi. 

Finalment, extirpa l’úter a través de l’obertura vaginal i empra punts absorbibles per controlar 

el sagnat a l’interior de la pelvis. 

4.2.5. Inseminació artificial 

La inseminació artificial és un tractament de reproducció assistida que consisteix en introduir 

una mostra de semen, ja sigui de la parella o d’un donant, a l’interior de l’úter de la dona. 

Gràcies a aquest procediment augmenten les probabilitats d’embaràs respecte una relació 

sexual pel fet que la mostra de semen és tractada prèviament al laboratori i, a més a més, 

s’estimula l’ovari per controlar el creixement i la maduració dels òvuls. D’altra banda, 

depositant la mostra tractada a l’interior de l’úter de la dona es redueix la distancia que els 

espermatozous han de recórrer fins l’òvul. 
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La inseminació es realitza sense cap tipus de sedació i sense necessitat de cirurgia. Gràcies 

a la col·locació de l’espècul, s’introdueix la mostra de semen mitjançant una cànula fins a 

l’interior de l’úter. 
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5. Estat de la tècnica 

Tot i que els espèculs més emprats en l’actualitat es tracten de dissenys que daten l’any 1870 

i 1878, existeix gran multitud de patents relacionades amb aquest producte. Aquest capítol 

pretén mostrar un conjunt de solucions que han estat seleccionades degut a la semblança al 

propòsit de disseny al que s’aspira en aquest projecte. 

Amb l’objectiu de dur a terme una cerca extensa i estricta de l’estat de l’art i de la tècnica s’han 

fet servir quatre bases de dades de patents referents a diferents nivells, tant globals, europeus, 

americans i espanyols. A més a més, la cerca ha estat acotada mitjançant un seguit de 

paraules clau. 

Les bases de dades utilitzades han estat: 

• Google Patents [5] 

• Espacenet [4] 

• Oficina Española de Patentes y Marcas [7] 

• U.S.Patents [1] 

Les paraules clau amb les quals s’ha acotat la cerca han sigut: 

• Cervix speculum 

• Vaginal speculum 

• Comfortable vaginal speculum 

• Improved vaginal speculum 

Tot seguit, es mostren les solucions seleccionades a partir de la cerca realitzada. 

5.1. Espècul vaginal amb anell separador (European Patent 

0043218; any 1984) 

L’espècul vaginal 1 comprèn un anell 2 i un parell de pics 3 i 4 que llisquen a través d’una 

obertura 5 a l’anell 2 seguint la direcció de la fletxa A per tal d’estendre la vagina. 
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Figura 5.1-1. Vista general espècul vaginal amb anell separador 

 

Figura 5.1-2. Secció en vista lateral i vista alçat de l’espècul vaginal amb anell separador 

L’espècul vaginal 1 comprèn un anell 2 i un parell de pics 3 i 4 que llisquen a través d’una 

obertura 5 a l’anell 2 seguint la direcció de la fletxa A per tal d’estendre la vagina. 

A tots dos extrems de l’anell 2, es pot distingir un sortint 8 amb l’objectiu de facilitar la subjecció 

de l’aparell mitjançant el dit índex i un segon dit, com es pot observar a la Figura 5.1-1. 

Seguidament, el dit polze empeny els pics 3 i 4 gràcies a un sortint 20 que es troba al pic 

inferior 4, introduint-los a l’interior de la vagina, a mesura que les superfícies finals 9 i 10 de 

tots dos pics 3 i 4 es van separant, com es pot observar a la Figura 5.1-2. Finalment, la vagina, 

el coll de l’úter i qualsevol altre òrgan intern que es trobi a dins de la vagina pot ser visualitzat 

clarament a través de l’obertura obtinguda 12. 
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Cal destacar el fet que el radi de curvatura del pic inferior 4 és mínimament inferior respecte 

el pic superior 3, mentre que les superfícies finals de tots dos pics 9 i 10 s’estrenyen. Aquestes 

característiques garanteixen una major comoditat de les pacients. 

Aquest disseny, tot i demostrar innovació i una millora en relació a la comoditat de les pacients, 

presenta algunes mancances com és el possible enfonsament de les parets vaginals laterals 

un cop els dos pics 3 i 4 han estat introduïts a la vagina i separats per estendre-la, fet que 

provoca una visió imprecisa del coll de l’úter. 

5.2. Espècul vaginal cònic (International Patent 2013/033607; 

any 2013) 

L’espècul 100 inclou un mànec 102 que permet sostenir l’aparell a l’usuari encarregat; una 

estructura de dilatació 104 amb la funció d’expandir i mantenir les parets vaginals de la pacient 

per tal de facilitar la inspecció visual de les parets uterines i del coll de l’úter, així com el 

desenvolupament de procediments mèdics associats; un obturador 106, per introduir 

l’estructura de dilatació a l’interior de la pacient i forçar l’expandiment d’aquesta estructura 104 

per tal d’obtenir la configuració expandida, com es mostra a la Figura 5.2-1. 

 

Figura 5.2-1. Vistes generals de l’espècul vaginal cònic 
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Retirant l’obturador 106 de la estructura de dilatació 104 es permet la tornada a la configuració 

comprimida com mostra la Figura 5.2-1. 

D’altra banda, l’estructura de dilatació 104 consta d’unes aspes 107 que se separen un cop 

arriben a la superfície final 108 de l’estructura de dilatació 104, aconseguint així la configuració 

expandida. De la mateixa manera, aquestes aspes 107 es tornen a agrupar per a obtenir la 

configuració comprimida. En qualsevol cas, les aspes 107 no arriben a sobrepassar la 

superfície final 108 de l’estructura de dilatació 104. 

A més a més, l’obturador 106 presenta una superfície per al polze 116 que facilita a l’usuari la 

inserció i extracció de l’obturador 106 de l’interior de l’estructura de dilatació 104. 

Finalment, l’espècul 100 també inclou una funda 120 que protegeix les parets vaginals de les 

aspes 107 en el moment de la penetració. Degut a què les aspes 107 s’agrupen per poder 

extreure l’estructura de dilatació 104, existeix el risc de que es pessigui part de teixit de les 

parets uterines de la pacient entre les vores de les aspes 107. Aquest risc es veu disminuït 

gràcies a la funda 120 de silicona, la qual envolta tota la superfície de dilatació 104. 

Aquest disseny mostra moltes de les especificacions més importants requerides per al disseny 

al que s’aspira en aquest projecte. Tot i així, un dels aspectes que es pretén aconseguir és 

l’auto-inserció de l’aparell, per la qual cosa, és necessari un mecanisme alternatiu que 

concedeixi aquesta finalitat.  

5.3. Espècul vaginal cilíndric (US Patent 10,582,845; any 2020) 

La patent en qüestió és la número 10582845 de l’oficina de patents dels Estats Units 

d’Amèrica. Aquesta descriu un disseny d’espècul vaginal que té l’objectiu d’eliminar diversos 

desavantatges presents en l’actual espècul, com és el risc de pessigar part del teixit de les 

parets del coll de l’úter durant l’obertura o tancament dels pics de l’espècul. 
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Figura 5.3-1. Vista general i vista alçat de l’espècul vaginal cilíndric 

La Figura 5.3-1 mostra el cilindre de plàstic B que disminueix de diàmetre gradualment fins a 

arribar a la superfície final A. Altrament, l’espècul consta d’un anell C de major diàmetre que 

permet limitar la inserció de l’aparell a l’interior de la vagina de la pacient. Finalment, es 

distingeix una nansa D per tal de sostenir el dispositiu i facilitar la col·locació de l’espècul, així 

com, la correcta subjecció. 

Aquesta patent descriu un disseny d’espècul que incorpora un gran número de millores, entre 

les quals cal destacar l’eliminació del risc de fer malbé teixit de les parets uterines, com també 

l’augment de la comoditat de les pacients gràcies a l’estructura cilíndrica de l’aparell. Tot i així, 

aquesta comoditat es veu alterada degut a la rigidesa del material amb el que està fet el 

dispositiu. D’aquesta manera, és necessària la cerca d’un material més adequat, així com, un 

altre aspecte que es pretén aconseguir en el disseny d’aquest projecte, la capacitat d’auto-

inserció de l’aparell per part de les pacients. 

5.4. Conclusions de l’estudi de la tècnica 

Un cop realitzat l’estudi de l’estat de la tècnica en vigor es pot concloure amb el fet que hi ha 

gran quantitat de dispositius que tenen com a finalitat la millora dels actuals espèculs. Aquest 

fenomen mostra l’autèntica preocupació que hi ha per solucionar la problemàtica que 

comporta el seu ús. 

A més a més, la recerca duta a terme ha permès concloure amb el fet que no hi ha cap aparell 

que s’ajusti als requeriments detallats al capítol anterior.  
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6. Especificacions 

Els requisits d’un disseny són els atributs funcionals que permeten convertir les idees per a 

resoldre l’enunciat teòric del problema, en característiques o especificacions de disseny, que 

involucren les necessitats de les diferents parts interessades, en aquest cas, el personal 

sanitari encarregat de l’ús de l’aparell, les pacients i els possibles compradors. A partir 

d’aquest seguit d’especificacions s’elaboraran diferents dissenys que, més tard, seran 

estudiats amb l’objectiu de continuar amb el desenvolupament d’aquell que compleixi els 

requisits de manera òptima. 

Amb la finalitat de conèixer les experiències i sensacions durant l’ús de l’espècul, i així poder 

elaborar tot el conjunt d’especificacions necessàries, s’ha dut a terme un petit estudi a un grup 

de 75 pacients, així com, diferents entrevistes a personal sanitari de l’àmbit de la ginecologia. 

Així doncs, la següent taula mostra les especificacions elaborades. 

Empresa d'enginyeria: 

Espècul vaginal 

Data d'inici:   

Ana Arribas Mancheño Darrera revisió:   

Especificacions 

Concepte Data Proposta R/D Descripció Nº 

Funció 

15/04/2020  P.S / Eng  R  
Obertura d'accés al cèrvix amb camp 

de visió suficient. 
1  

 15/04/2020  P.S / Eng   R 
Impedir l'enfonsament de les parets 

vaginals. 
2 

 15/04/2020  P.S / Eng   R 
Protegir de punxades el teixit de les 

parets vaginals. 
3  

 15/04/2020  P.S / Eng   R 
Possible introducció de l'espècul per 

part de la pacient. 
4 

 15/04/2020  P.S / Eng   R 
Permetre la introducció amb una sola 

mà 
5  

Dimensions 

 15/04/2020  Eng   R Longitud màxima: 15 cm. 6  

 15/04/2020  Eng    R Longitud mínima: 7,5 cm. 7  

 15/04/2020   Eng    R Amplada màxima: 5 cm. 8  

 15/04/2020   Eng    R Amplada mínima: 2 cm. 9  

 15/04/2020   Eng    R Angle màxim del mànec: 130°. 10  

 15/04/2020   Eng    R Angle mínim del mànec: 110°. 11  

 15/04/2020  P.S / Eng   R Diferents mides d'espècul. 12  
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Moviments 

21/04/2020   P.S / Eng  R 

Mecanisme que permeti el moviment 

d'introducció i extracció de l'estructura 

dilatadora. 

13  

 21/04/2020   P.S / Eng  R 

Moviment, lineal i longitudinal respecte 

el canal vaginal, d'introducció i 

extracció de l'estructura dilatadora. 

14  

Forces  21/04/2020  Eng   R 
Suportar pressions de l'ordre de 1 a 12 

cmH₂O. 
15  

Materials 

 15/04/2020   Eng  R 
Material elàstic per al recobriment de 

l'estructura dilatadora. 
16  

15/04/2020    Eng  R 
Material rígid per a l'estructura 

dilatadora. 
17 

29/04/2020    Eng  D 
Lleugeresa del conjunt: Màxim 150g. 

aproximadament. 
18  

21/04/2020    Eng  R Innocuïtat biològica del material 19  

21/04/2020  Eng  R Materials reciclables 20  

21/04/2020  Eng  R Material transparent 21  

Fabricació i 

muntatge 

21/04/2020    Eng  D Gran volum de producció 22  

21/04/2020    Eng  D Simplicitat de fabricació 23  

Cost  29/04/2020   Eng  D No superar 0,88 €/conjunt 24  

Vida útil, 21/04/2020    Eng  R Instrument no reutilitzable 25  

manteniment 

i 
 21/04/2020   Eng  R El material ha de ser reciclable 26  

impacte 

ambiental 
 21/04/2020   Eng  R 

El material desusat serà tractat per les 

empreses de residus sanitaris 
27  

Aspectes 

legals 

 21/04/2020   Eng  R 
Complir amb la Directiva 93/42/CEE o 

2007/47/CE 
28  

 21/04/2020   Eng  R 
Complir amb el Real Decret RD 

1591/2009 
29  

Taula 6-1. Taula d’especificacions 

Tot seguit, es mostra la descripció de les especificacions agrupades per categories. 

6.1. Funció 

• Obertura d’accés al cèrvix amb camp de visió suficient. Es tracta de la funció 

principal de l’instrument duta a terme mitjançant l’estirament de les parets musculars 

vaginals. 
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• Impedir l’enfonsament de les parets vaginals. És la funció innovadora que 

incorpora l’espècul amb la qual es pretén evitar la caiguda de les parets vaginals 

laterals entre els pics de l’instrument en el moment de la dilatació. 

• Protegir de punxades el teixit de les parets vaginals. L’estructura dilatadora ha 

d’evitar les possibles punxades durant l’extracció de l’espècul. 

Així mateix, aquestes funcions principals donen lloc a un conjunt d’especificacions derivades 

que comportaran un desenvolupament en la seguretat i ergonomia tant dels metges com de 

les pacients. 

• Possible introducció de l’espècul per part de la pacient. És una funció que 

permetria la pròpia inserció de l’aparell aportant un increment de la seguretat, 

confiança i comoditat d’aquelles pacients que tenen problemes relacionats amb les 

molèsties, la vergonya i vulnerabilitat davant del fet de tenir a algú introduint 

l’instrument. 

• Permetre la subjecció de l’espècul sense necessitat de cap usuari que l’aguanti. 

La major part dels procediments en els que s’empra l’espècul requereixen l’ús d’altres 

estris, per la qual cosa aquesta funció permetria una millora en l’ergonomia, facilitant 

així el treball del personal sanitari. 

6.2. Dimensions 

Diversos estudis han demostrat que les mesures de la longitud de la vagina anterior i posterior, 

així com, la seva amplada, varien significativament depenent de l’ètnia, l’edat, l’alçada i la 

quantitat de cops que hagin parit les pacients [9]. És per aquest motiu que un dels aspectes 

principals a tenir en compte és la realització de diferents mides per a l’instrument. 

Els resultats d’aquestes investigacions indiquen que les mesures de longitud de les parets 

vaginals obtingudes des de l’introit vaginal fins al fòrnix vaginal es troben en un interval d’entre 

8 i 15 cm de llargada. A partir d’aquestes dades s’han elaborat les especificacions 6 i 7 

referents a la longitud màxima i mínima que tindrà l’espècul a dissenyar, on el límit superior 

coincideix amb la llargada màxima, mentre que s’ha optat per marcar un límit lleugerament 

inferior respecte la llargada mínima. Això és degut a què el resultats dels estudis fan referencia 

a mitjanes aritmètiques, per la qual cosa existeixen casos de pacients que presenten longituds 

inferiors a 8 centímetres. 
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D’altra banda, pel que fa al diàmetre o amplada del canal vaginal, els resultats mostren un 

interval d’entre 2,1 i 5 cm, mesures a partir de les quals s’han elaborat les especificacions 8 i 

9, on el valor màxim és lleugerament inferior al valor teòric per disminuir així les molèsties. 

Tal i com s’ha destacat anteriorment, un dels punts més importants és la varietat d’espèculs 

segons la seva mida, característica que té com a objectiu afavorir la seguretat i comoditat de 

les pacients, donat que com més ample sigui l’aparell, major serà la incomoditat que patirà, 

mentre que com més estret sigui, menor serà el camp de visió. 

En conseqüència, es pretén elaborar tres mides que garanteixin tant les necessitats de les 

pacients així com les del personal sanitari encarregat: 

• Mida Petita. Té una mesura de 7,5 cm de llargada i 2 cm d’amplada. Es tracta de la 

mesura idònia per a aquelles pacients que no han experimentat cap tipus de 

penetració anteriorment, així com pacients amb alguna alteració, com pot ser 

vaginisme. 

• Mida Mitjana. Té una mida de 10 cm de llargada i 2,5 cm d’amplada. Es tracta de la 

mesura estàndard. 

• Mida Gran. Té una mida de 12,5 cm de llargada i 3 cm d’amplada. Consisteix en un 

tipus d’espècul idoni per a pacients que presenten obesitat o multípares. 

• Mida Molt Gran. Té una mida de 15 cm de llargada i 4 cm d’amplada. Es tracta d’una 

mesura no gaire típica, utilitzada en aquelles pacients en què la visualització i estudi 

del cèrvix no és adequat degut a longituds del canal vaginal majors. 

Pel que fa a l’angle del mànec, cal tenir en compte el fet que ha de ser major de 90 per tal de 

facilitar la manipulació de l’aparell per part del professional sanitari, així com també es redueix 

el contacte físic entre la seva mà i el cos de la pacient, cosa que permet disminuir o eliminar 

la possible desconfiança de les pacients causada per aquest contacte directe. 

6.3. Forces 

A partir dels resultats obtinguts per un estudi sobre la pressió vaginal durant la realització de 

diferents activitats s’ha pogut elaborar l’especificació 15. Aquesta fa referencia a la pressió 

vaginal que l’aparell ha de suportar en una situació de repòs, valor comprés entre 1 i 12 cm 

H2O (0,74 i 8,83 mmHg) [2]. 
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Tal com queda demostrat en l’estudi esmentat anteriorment, els valors de pressió són força 

variables segons l’activitat o esforç que s’estigui duent a terme. Així doncs, segons aquesta 

investigació, el valor de pressió vaginal més elevat obtingut és produeix durant l’acció de riure, 

mentre que la pressió mínima correspon a aquella en què la pacient es troba estirada en 

repòs, condició idèntica a la que es trobaria durant qualsevol procediment en què s’empri 

l’espècul. 

6.4. Materials 

El materials emprats per a la fabricació de productes sanitaris, sobretot per a aquells que estan 

en contacte o són introduïts de forma temporal a l’interior del cos humà, han de complir unes 

propietats específiques que estan determinades per l’aplicació del producte en qüestió, sense 

provocar cap tipus de lesió. Això vol dir que han de respectar un seguit de requeriments 

relacionats amb la biocompatibilitat seguint la normativa ISO 10993 i ISO 16142:2016, 

referents a l’avaluació biològica i als principis de seguretat i funcionament dels productes 

sanitaris, respectivament. Mentre que, altres de les especificacions descrites a la Taula 6.1 

són d’indispensable compliment segons el RD 1591/2009. 

D’altra banda, s’han de tenir molt en compte les propietats mecàniques dels materials 

seleccionats per tal de garantir la seguretat de la pacient i de l’usuari, les quals han de suportar 

els esforços i evitar fins a nivells acceptables els riscos que aquests materials poden provocar, 

tal com indica la normativa ISO 16142:2016. 

El procediment de selecció de material es durà a terme més endavant un cop se seleccioni el 

disseny que obeeixi de forma més convenient el conjunt d’especificacions esmentades. Tot i 

així, una de les característiques citades és la transparència del material, factor clau per a 

garantir l’ergonomia de l’aparell, atès que resulta indispensable per a la correcta visualització 

de les parets vaginals durant qualsevol procediment en què es faci servir l’instrument. En cas 

que el material utilitzat fos opac, s’impediria la contemplació dels laterals, i a més a més, 

s’enfoscaria tot el camp de visió, disminuint així la funcionalitat de l’espècul. 

6.5. Aspectes legals 

El Real Decret 1591/2009 de 16 d’octubre de 2009, que anul·la el Real Decret 414/1986 d’1 

de març de 1986, té com a finalitat la regulació de: les necessitats sanitàries dels productes i 
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els requisits que han de complir;  les condicions per a l’obtenció del marcatge CE; les 

investigacions clíniques amb els productes; les inspeccions i mesures de protecció; i la 

comercialització. Tot i així, només es tindrà en compte les especificacions i condicions que 

l’aparell ha de complir en relació al disseny, degut al fet que aquest projecte no engloba la part 

de producció i comercialització del producte. 

A més a més, el Real Decret 1591/2009 de 16 d’octubre de 2009, modifica i inclou l’aplicació 

de la Directiva 93/42/CEE o 2007/47/CE, referent a productes sanitaris. 

Així doncs, segons el RD 1591/2009 i les Directives 93/42/CEE o 2007/47/CE, el producte a 

dissenyar es classifica de la següent manera: 

• Producte d’ús passatger. Es tracta d’un dispositiu destinat a l’ús durant menys de 

seixanta minuts. 

• Producte invasiu. Consisteix en un aparell que penetra parcialment a l’interior del cos 

a través d’un orifici corporal. 

• És un producte Classe I, atès que és un instrument invasiu d’ús passatger. 
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7. Disseny conceptual 

Tal com defineix el llibre Engineering Design: A systematic approach de Pahl et al. (2007) el 

disseny conceptual és “l’etapa del procés de disseny on, mitjançant la identificació dels 

problemes essencials a través de l’abstracció, l’establiment d’estructures de funció, la cerca 

de principis de treball apropiats i la combinació d’aquests en una estructura de treball, 

s’estableix el camí bàsic a través de l’elaboració d’una solució”. A més a més, es tracta d’una 

activitat que influeix de forma directa en la qualitat, el cost, la fabricació i les característiques 

del cicle de vida del producte [8]. 

D’aquesta manera, a partir de les especificacions determinades en el capítol 5, s’han elaborat 

els següents dissenys conceptuals: 

• Espècul amb mecanisme tipus clau anglesa 

• Espècul amb mecanisme de bloqueig per anell 

• Espècul amb mecanisme tipus paraigües 

• Espècul amb mecanisme de bloqueig per gir 

7.1. Espècul amb mecanisme tipus clau anglesa 

Aquest disseny (Figura 7.1-1) presenta un mecanisme que permet variar el diàmetre del 

cilindre de forma progressiva segons les necessitats de l’usuari per tal de realitzar el 

procediment de la millor manera possible. 
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Figura 7.1-1. Espècul amb mecanisme de tipus clau anglesa en posició tancada 

 

Figura 7.1-2. Espècul amb mecanisme de tipus clau anglesa en posició expandida 

L’espècul està format per un cilindre rígid, el qual és capaç de variar de diàmetre gràcies a un 

cargol situat al mànec de l’aparell, així com les ranures situades a la superfície inicial del 

cilindre, de manera que a mesura que es fa girar el cargol, el diàmetre del cilindre va variant. 

Així, l’usuari pot introduir l’aparell amb el menor diàmetre possible, per tal d’evitar la 
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incomoditat de la pacient, i posteriorment, augmentar-ho fent ús del cargol del mànec fins a 

l’obertura idònia per a la realització del procediment. 

El mecanisme d’augment del diàmetre consisteix en fer girar el cargol de manera que la rosca 

segueix la forma creada per les ranures a la superfície del cilindre. Per tal de disminuir el 

diàmetre de l’aparell, el procés que s’ha de seguir consisteix en el gir del cargol en sentit 

contrari a l’esmenat anteriorment. Aquest mecanisme es veu representat a la Figura 7.1-1 i 

Figura 7.1-2 on es pot observar l’obertura mínima del dispositiu en el moment de la introducció, 

i el posterior augment del diàmetre un cop ja ha estat col·locat a l’interior del cos de la pacient. 

D’altra banda, per tal d’evitar les disconformitats de les pacients respecte el contacte de les 

mans dels usuaris amb el seu cos durant la realització dels procediments, l’instrument consta 

d’un mànec el qual forma un angle major a 90 respecte el cilindre dilatador que, a més, 

facilitarà la introducció i extracció de l’aparell. 

Així mateix, els problemes causats pels pics de l’actual espècul, com són l’elevat risc de lesió 

del teixit del canal vaginal a través de punxades durant el tancament de l’espècul, així com, 

l’enfonsament de les parets vaginals laterals que dificulta la visió adequada, es veuen 

suprimits gràcies al factor que l’aparell està format per un únic cilindre, que evita qualsevol 

tipus de lesió, i és capaç de retractar les parets vaginals permeten la visió suficient. 

A més a més, en el cas que es pogués arribar a fabricar aquest disseny, un dels altres 

aspectes a tenir en compte és el fet de poder manipular l’aparell amb una sola mà, fet que 

donaria un gran avantatge en la seva ergonomia, ja que permetria a l’usuari el maneig de 

qualsevol altre estri alhora. 

En canvi, aquest és un disseny que pot presentar problemes pel que fa al camp de visió que 

s’aconsegueix, el qual queda reduït a l’obertura obtinguda pel diàmetre del cilindre.  

Així doncs, si aquesta visibilitat es compara amb l’adquirida amb l’actual espècul, destaca que 

és molt menor, per la qual cosa, es podria dir que l’aparell resultaria idoni en relació a la 

problemàtica relativa a les pacients, però no compliria les especificacions necessàries per al 

personal sanitari encarregat d’emprar l’instrument. 

Al costat d’això, un altre dels aspectes que provoca greus problemes és la vulnerabilitat que 

pateixen les pacients davant del personal sanitari durant l’ús de l’espècul, fet que es veuria 

reduït si hi hagués la possibilitat que les pròpies pacients poguessin introduir-se l’aparell. En 
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aquest sentit, el disseny presentat en aquest capítol no compleix aquest requisit pel motiu que 

no consta de cap mecanisme que ho faciliti. 

Finalment, pel que fa a aquest disseny conceptual es pot concloure que: 

• El sistema permet l’augment i disminució del diàmetre de l’aparell, segons els 

requeriments durant el procediment, gràcies al mecanisme d’obertura mitjançant el 

cargol. 

• L’instrument consta d’un mànec amb un angle que evita el contacte de l’usuari amb el 

cos de la pacient tractada. 

• El disseny cilíndric evita l’enfonsament de les parets vaginals i el risc de lesió de teixit. 

• El mecanisme permet el seu ús amb una sola mà. 

• El diàmetre constant al llarg del cilindre provoca un camp de visió reduït. 

• El disseny no compleix amb la possibilitat de que les pacients puguin col·locar l’aparell 

per si soles. 

7.2. Espècul amb mecanisme de bloqueig per anell 

Aquest disseny (Figura 7.2-1) permet l’obertura del canal vaginal de la pacient mitjançant un 

sistema format per un anell encarregat del bloqueig de les tres peces que el conformen. Tal 

com es pot observar a la Figura 7.2-1 i Figura 7.2-2, presenta una estructura similar a la de 

l’actual espècul. Tot i així, es poden destacar diverses variacions que són argumentades a 

continuació. 

 

Figura 7.2-1. Espècul amb mecanisme de bloqueig per anell en posició tancada 
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Figura 7.2-2. Espècul amb mecanisme de bloqueig per anell en posició expandida 

L’espècul està format per tres pics que en conjunt formen un cilindre de diàmetre constant. 

Aquests queden units mitjançant el sistema observat a la Figura 7.2-3, és a dir, cadascuna de 

les peces consta d’un sortint, així com d’una ranura idèntica a la forma de la prominència 

detallada. D’aquesta manera, el sortint amb forma d’esfera queda introduït a l’interior de la 

ranura de la peça costanera. 

 

Figura 7.2-3. Vista de secció i detall del sistema d’unió dels pics dilatadors 



  Memòria 

38   

A més a més, els materials que formen aquest disseny són de gran importància. Els pics estan 

formats d’un material rígid, mentre que van envoltats d’un material modelable que s’encarrega 

d’evitar els possibles problemes causats per les tres estructures responsables de la dilatació, 

els quals ja han estat comentats anteriorment, és a dir, la lesió de part del teixit vaginal o 

l’enfonsament de les parets laterals, entre d’altres. Així mateix, el material que recobreix 

presenta un anell de major dimensió que el diàmetre del cilindre format pels pics, el qual té la 

funció de protegir la zona exterior de l’aparell reproductor de la pacient per tal d’evitar el 

contacte directe de l’usuari. 

Pel que fa al mecanisme de bloqueig d’aquest disseny conceptual d’espècul, consisteix en un 

anell format per un material rígid que, per tal de mantenir tancat l’aparell, ha d’ocupar la posició 

permesa més propera a l’anell protector. Un cop el dispositiu ha estat col·locat a l’interior del 

cos de la pacient, l’usuari ha de retirar l’anell en el sentit que marca la Figura 7.2-2. D’aquesta 

manera, els extrems que queden a l’exterior del cos de la pacient s’acoblen donant lloc a 

l’obertura dels extrems finals, posició que queda bloquejada gràcies a que l’anell queda fixat 

als sortints situats a la superfície de cadascun dels pics. Les diverses protuberàncies 

esmentades permeten una dilatació progressiva segons els requeriments necessaris per part 

de l’usuari durant el procediment, fet que concedeix el suficient camp de visió sense necessitat 

de dur a terme una única màxima dilatació, cosa que podria arribar a provocar incomoditat i 

patiment a les pacients. 

Un altre dels aspectes que cal destacar és el fet que, a diferència del mecanisme presentat 

en l’anterior punt, aquest disseny concedeix un augment del nivell d’intimat o seguretat pel 

que fa a l’actitud de la pacient enfront el procediment, degut a què ella mateixa és capaç 

d’introduir el dispositiu a l’interior del seu introit vaginal, tot i requerir la intervenció de l’usuari 

per a la manipulació d’aquest durant el procés de dilatació. 

D’altra banda, el diàmetre que formen els tres pics quan ocupen la posició tancada és 

constant, per la qual cosa aquest fet podria provocar lleugeres incomoditats a les pacients 

durant la introducció de l’aparell.  

Així doncs, tot i tractar-se d’un disseny que permet realitzar la seva funció complint la major 

part de les especificacions detallades al capítol 5, el mecanisme emprat per a la dilatació no 

és del tot ergonòmic pel fet que l’usuari hauria d’utilitzar les dues mans per poder subjectar 

l’aparell i desplaçar l’anell bloquejador a la posició desitjada. 
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Tot seguit, es mostra un resum de les idees explicades amb anterioritat: 

• El disseny és segur pel fet que permet evitar lesions del teixit vaginal, així com 

l’enfonsament de les parets laterals, gràcies a la funda protectora que envolta els tres 

pics dilatadors. 

• El disseny augmenta la comoditat de les pacients en evitar el contacte directe amb 

l’usuari gràcies a l’anell protector de material modelable. 

• El sistema per a l’obertura progressiva mitjançant la col·locació de l’anell bloquejador 

als limitadors d’obertura, millora les sensacions de les pacients i s’obté el camp de 

visió adequat. 

• El disseny no compleix amb la funció de poder utilitzar una sola mà durant la 

col·locació de l’aparell. 

• El diàmetre constant pot suposar problemes d’incomoditat per a les pacients. 

• El disseny afavoreix la pròpia introducció del dispositiu per part de les pacients. 

7.3. Espècul amb mecanisme tipus paraigües 

Aquest disseny (Figura 7.3-1) es basa en l’obertura del canal vaginal de la pacient mitjançant 

un mecanisme de rosca a través del qual s’aconsegueix la dilatació de la zona final de l’aparell. 

 

Figura 7.3-1. Espècul amb mecanisme tipus paraigües en posició tancada 
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Figura 7.3-2. Vista de tall de l’espècul amb mecanisme tipus paraigües en posició tancada 

 

Figura 7.3-3. Vista de tall de l’espècul amb mecanisme tipus paraigües en posició expandida 

L’espècul presenta un sistema que consisteix en un cilindre dividit en quatre estructures, així 

com un altre cilindre intern que consta d’una rosca per tal de permetre la dilatació de 

l’instrument. Cadascuna de les estructures esmentades presenta una vareta unida a la seva 

superfície interna que, alhora, formen part d’una anell capaç de desplaçar-se. Aquest es troba 

situat entre l’extrem final del cilindre intern i un sortint posicionat sobre aquest mateix cilindre, 
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tal com es pot observar a la Figura 7.3-2. Així doncs, durant la col·locació de l’aparell, la rosca 

del cilindre intern queda totalment acoblada a la rosca interna situada a l’extrem inicial de 

l’espècul, de manera que les quatre estructures queden totalment tancades per permetre així 

l’adequada introducció del dispositiu. Tot seguit, l’usuari procedeix a l’expansió de l’instrument 

fent girar el cilindre intern en sentit antihorari, és a dir, extraient-lo del cilindre extern, de 

manera que l’extrem final del cilindre intern topa contra l’anell, aconseguint així el seu 

desplaçament. 

Gràcies al mecanisme d’aquest disseny conceptual, l’espècul pot suportar una expansió 

progressiva donant lloc a la dilatació del canal vaginal convenient segons les necessitats de 

cada procediment en què s’empri l’aparell. Així, l’usuari pot controlar l’obertura final 

aconseguida, enlloc d’obtenir un sol expandiment que podria provocar molèsties a les 

pacients, i que en alguns casos podria ser innecessari. 

Un altre dels aspectes que compleix el disseny és que, metre l’aparell ocupa la posició 

expandida, les quatre estructures que el formen eviten l’enfonsament de les parets vaginals, i 

per tant, un dels majors problemes que presenta l’actual espècul pel que fa a la seva 

funcionalitat. A més, tal com succeeix en el mecanisme de bloqueig per anell, aquest disseny 

està envoltat per un material modelable que té com a principal funció protegir l’aparell 

reproductor de la pacient, impedint que durant l’expandiment o contracció de l’instrument es 

produeixin lesions del teixit. Mentre que, també consta d’un anell format per aquest material 

modelable, el qual queda situat a l’exterior del cos de la pacient per tal de protegir la totalitat 

d’aquesta zona enfront del contacte directe de l’usuari. 

Pel que fa a l’ergonomia respecte l’usuari, cal emfatitzar que el disseny permet la seva 

col·locació utilitzant una sola mà, afavorint el temps de realització del procediment, així com 

la possibilitat de manipular altres estris alhora que s’ajusta l’aparell segons les condicions 

necessàries. 

En canvi, el sistema presenta alguns inconvenients que no compleixen amb les 

especificacions detallades. El fet més important és que, tot i aconseguir un expandiment de 

l’aparell idoni, l’usuari només és capaç de visualitzar a través del diàmetre del cilindre intern, 

cosa que minimitza el camp de visió en gran mesura. Això succeiria en el cas que les quatre 

estructures no estiguessin completament expandides, ja que del contrari, sí que 

s’aconseguiria una adequada visibilitat, degut a què l’extrem final del cilindre intern ocuparia 
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una posició propera a la superfície inicial de l’espècul, i per tant, no obstaculitzaria la visió de 

l’interior. 

D’altra banda, convé destacar que l’aparell no garanteix la pròpia introducció per part de la 

pacient, per la qual cosa el grau de seguretat i benestar d’aquestes es veu minimitzat o reduït. 

Mentre que, el diàmetre que formen les quatre estructures en posició tancada té una dimensió 

constant, fet que també comporta una disminució de la comoditat de les pacients durant la 

introducció de l’instrument. 

Finalment, respecte a aquest disseny, es pot concloure que: 

• El sistema permet controlar l’expandiment progressiu de l’aparell gràcies al 

mecanisme de dilatació per cargolament. 

• Les quatre estructures que formen el cilindre extern eviten l’enfonsament de les parets 

vaginals laterals. 

• El material modelable que envolta el cilindre extern evita les possibles lesions de teixit, 

mentre que l’anell format pel mateix tipus de material protegeix l’exterior de l’aparell 

reproductor de la pacient del contacte directe de l’usuari. 

• El disseny permet la col·locació utilitzant una sola mà. 

• El cilindre intern impedeix que el camp de visió sigui l’adequat. 

• L’aparell no garanteix la pròpia introducció per part de la pacient. 

7.4. Espècul amb mecanisme de bloqueig per gir 

Aquest disseny (Figura 7.4-6) consisteix en un mecanisme format per dues estructures 

separades que en introduir una a l’interior de l’altre, donen lloc a l’expandiment de quatre 

superfícies o plaques corbes i, conseqüentment, la dilatació del canal vaginal de la pacient. 

L’espècul està format per dos components que en conjunt permeten realitzar la principal funció 

de l’aparell. Així doncs, la Figura 7.4-3 mostra l’estructura dilatadora, que consisteix en un 

cilindre dividit en quatre plaques capaces de patir alteracions de la posició que ocupen, 

cadascuna de les quals presenta un sortint a la seva superfície interna. El fet que es tracti de 

quatre plaques en comptes de dos, com succeeix en l’espècul actual, permet evitar 

l’enfonsament de les parets vaginals, cosa que afavoreix l’adequada visualització. Així mateix, 

aquest element presenta unes ranures situades a la superfície interior propera a l’extrem inicial 

d’aquesta estructura dilatadora, que participen en la funció de bloqueig de l’obertura de les 
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quatre plaques. A més a més, de la mateixa manera que en altres dissenys conceptuals 

presentats anteriorment, consta d’un anell de major dimensió encarregat de protegir la part 

externa de l’aparell reproductor femení envers el contacte de l’usuari, afavorint el confort de 

les pacients, així com també està envoltat per un material modelable encarregat d’eliminar el 

risc de provocar lesions del teixit. 

 

Figura 7.4-1. Estructura dilatadora de l’espècul amb mecanisme de bloqueig per gir  

 

Figura 7.4-2. Vista de l’estructura dilatadora amb el sistema per a la introducció de l’estructura bloquejadora 
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Figura 7.4-3. Vista de tall de l’estructura dilatadora 

Pel que fa al segon component, tal com es pot observar a la Figura 7.4-5, es tracta d’una 

estructura encarregada del bloqueig i l’expandiment de l’estructura dilatadora. Aquesta consta 

d’uns sortints que s’acoblen a les ranures presents al component comentat anteriorment. A 

més, conté un mànec amb un angle major a 90 per tal d’evitar el contacte de l’usuari amb el 

cos de la pacient en el moment d’introduir aquest component. D’altra banda, l’obertura per la 

qual l’usuari ha de visualitzar l’interior de l’aparell reproductor de la pacient té un diàmetre 

major al del cilindre, cosa que dóna lloc a un correcte camp de visió ja des de l’exterior. 

 

Figura 7.4-4. Estructura bloquejadora de l’espècul amb mecanisme de bloqueig per gir 
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Figura 7.4-5. Vista de tall de l’estructura bloquejadora 

El procés consisteix, en primer lloc, en la col·locació de l’estructura dilatadora a l’interior de 

l’introit vaginal. Gràcies al seu disseny, la pacient és capaç d’introduir-se per si mateixa 

l’element situant els seus dits a l’anell de l’extrem inicial, fet que dóna lloc a un augment de la 

seva complaença durant el procediment. Aquesta sensació també es veu afavorida degut a 

què la part davantera formada per les quatre plaques queda lleugerament inclinada cap a 

l’interior, de manera que el diàmetre que s’aconsegueix no és constant, sinó que cap a l’extrem 

final de l’aparell, la dimensió és menor, per la qual cosa es disminueix la incomoditat o dolor 

durant la seva introducció. A continuació, l’usuari ha d’introduir l’estructura bloquejadora amb 

el mànec lleugerament inclinat cap a la dreta, fent passar els sortints a través d’una ranura 

sense part de material que faci d’obstacle (veure Figura 7.4-2) i, tot seguit, girar-la per ajustar 

la posició desitjada. D’aquesta manera, l’extrem final de l’estructura bloquejadora topa amb 

els sortints presents a la superfície de cadascuna de les plaques, provocant el seu 

expandiment. Aquest mecanisme afavoreix la dilatació progressiva de l’aparell segons els 

requeriments per a cada procediment i, per tant, del canal vaginal de les pacients. 
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Figura 7.4-6. Vista de tall dels dos components de l’espècul amb mecanisme de bloqueig per gir en posició 

tancada 

 

Figura 7.4-7. Vista de tall dels dos components de l’espècul amb mecanisme de bloqueig per gir en posició 

expandida 
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Un altre dels aspectes que cal destacar és que es tracta d’un sistema que facilita en gran 

mesura l’ús al personal encarregat, ja que poden realitzar el procediment de col·locació 

emprant una sola mà, tot i tractar-se de dos components per separat. 

Resumint els anteriors paràgrafs, es pot concloure que: 

• El disseny format per quatre plaques evita l’enfonsament de les parets vaginals 

laterals. 

• El sistema consta de mecanismes que garanteixen la seguretat de la pacient, com és 

el material modelable que recobreix l’estructura dilatadora, així com l’anell protector. 

• El mecanisme permet un expandiment progressiu de les quatre plaques, segons les 

necessitats. 

• El mànec té un angle major a 90 respecte el cilindre per tal d’evitar el contacte directe 

de l’usuari amb el cos de la pacient. 

• El camp de visió aconseguit és l’adequat gràcies a l’expansió de l’estructura dilatadora 

i a l’obertura que presenta el mànec. 

• El sistema permet la pròpia introducció de l’aparell per part de la pacient. 

• Es redueix la incomoditat gràcies a què el diàmetre del cilindre dilatador és menor a 

l’extrem final. 

• El sistema permet la col·locació per part de l’usuari emprant una sola mà. 
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8. Selecció de l’alternativa més adequada 

Un cop detallats els diferents dissenys conceptuals, la següent fase consisteix en la selecció 

de l’alternativa més adequada. Aquest procediment s’encarrega d’avaluar les diferents 

opcions d’aparells proposats, segons diversos criteris seleccionats com els més importants, 

amb l’objectiu d’arribar a l’obtenció de l’alternativa més adient. 

8.1. Criteris de selecció 

Els criteris de selecció que han sigut estudiats són: 

• Seguretat del dispositiu. Es valora que el disseny no ocasioni cap tipus 

d’inconvenient en la salut de les pacients, així com dels usuaris. 

• Ergonomia de l’usuari. Es valora la facilitat d’ús de l’aparell pel que fa a la seva 

correcta funcionalitat, destacant sobretot la capacitat de poder fer ús d’aquest amb 

una sola mà. 

• Camp de visió. Es valora l’obtenció d’un camp de visió adequat per tal de poder 

realitzar la consulta en qüestió de forma adient. 

• Ergonomia de la pacient. Es valora la capacitat de que les pròpies pacients puguin 

col·locar-se l’aparell elles mateixes. 

• Complexitat. Es valora la quantitat de components que conformen l’alternativa 

plantejada, així com el grau de complexitat del mecanisme dissenyat, des del punt de 

vista dels costos de fabricació que comportaran. En aquest cas quant més complexa 

sigui la seva fabricació, majors inconvenients es poden produir i major serà el cost. 

D’altra banda, cal destacar l’existència de molts altres criteris a partir dels quals avaluar les 

diferents alternatives, com per exemple el temps de manipulació de l’instrument, tot i que en 

aquest cas no s’ha tingut en compte ja que el temps de manipulació de l’espècul durant les 

consultes sol ser mínim i, normalment depèn de la pròpia consulta que s’ha de realitzar. Així 

doncs, els paràmetres avaluats fan referència als aspectes més importants que han de complir 

els dissenys. 
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8.2. Aplicació del mètode de selecció  

El mètode que s’ha utilitzat és el mètode ordinal corregit dels criteris ponderats. Es tracta d’un 

sistema d’anàlisi que evita la necessitat d’haver de donar uns valors a cadascun dels 

paràmetres o criteris, i per tant, d’haver d’avaluar numèricament el grau d’importància 

d’aquests. En primer lloc, cal determinar els criteris que seran valorats i, tot seguit, es 

realitzaran un conjunt de taules de confrontació, per tal de comparar cada criteri amb la resta, 

assignant uns valors específics, que són els següents: 

1 En cas que el criteri de les files és més adequat que el de les columnes 

0,5 En cas que el criteri de les files sigui equivalent al de les columnes, és a dir, tingui la 

mateixa importància un i l’altre 

0 En cas que el criteri de les files sigui pitjor o inadequat respecte el de les columnes 

Aquest mateix procediment s’ha de dur a terme confrontant els dissenys conceptuals detallats 

al capítol 7. 

Seguidament, s’ha de prosseguir amb la suma dels valors obtinguts en la confrontació de 

criteris, afegint una unitat amb la finalitat d’evitar que en cas que aquells criteris menys 

beneficiosos tinguin una qualificació nul·la, i amb el càlcul de les respectives ponderacions per 

a cada cas. Finalment, per tal d’obtenir el resultat més adequat, s’ha de realitzar una taula de 

conclusió, fent la suma de productes de les ponderacions obtingudes per a cada alternativa 

per les ponderacions dels respectius criteris. 

Les alternatives de dissenys que seran avaluades segons els criteris de selecció esmentats 

anteriorment són: 

• Solució 1: Espècul amb mecanisme tipus clau anglesa 

• Solució 2: Espècul amb mecanisme de bloqueig per anell 

• Solució 3: Espècul amb mecanisme tipus paraigües 

• Solució 4: Espècul amb mecanisme de bloqueig per gir 

8.2.1. Criteris ponderats 

Seguint les instruccions explicades al punt anterior, s’ha obtingut la Taula 8.2.1-1 referent a 

les ponderacions dels criteris. 
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CRITERIS SEGURETAT 
ERGONOMIA 

DE L’USUARI 

CAMP DE 

VISIÓ 

ERGONOMIA 

DE LA 

PACIENT 

COMPLEXITAT TOTAL % 

SEGURETAT 
 

1 0,5 1 1 4,5 0,3 

ERGONOMIA 

DE L’USUARI 
0 

 
0 0,5 0,5 2 0,14 

CAMP DE VISIÓ 0,5 1 
 

1 1 4,5 0,3 

ERGONOMIA 

DE LA PACIENT 
0 0,5 0 

 
0,5 2 0,14 

COMPLEXITAT 0 0,5 0 0,5  2 0,14 

Taula 8.2.1-1. Taula de criteris ponderats 

La Taula 8.2.1-1 mostra els resultats obtinguts un cop realitzades les ponderacions referents 

a la importància de cadascun dels criteris seleccionats. Així doncs, tal com es pot observar, la 

seguretat juntament amb el camp de visió han estat els dos criteris més importants a valorar 

en les diferents alternatives que s’estudiaran a continuació en el següent punt. Aquest fet és 

degut a què l’aparell seleccionat ha d’assegurar l’adequat camp de visió mitjançant una 

dilatació del canal vaginal idònia, per tal que el personal sanitari sigui capaç de realitzar el 

procediment de la manera més adequada possible. A més, pel que fa a la seguretat, és de 

vital importància que l’ús de l’espècul no comporti cap tipus d’inconvenient a la salut de les 

pacients, el qual és l’objectiu principal d’aquest projecte. 

D’altra banda, respecte els altres tres criteris avaluats, cal remarcar que són tres aspectes que 

han de complir les solucions proposades, tot i que la seva importància no tingui el mateix valor 

que la seguretat i camp de visió adequats. Això és degut a què, en el cas de l’ergonomia de 

la pacient, el funcionament adient de l’aparell no dependrà de la pròpia manipulació, així com 

pel cas de l’ergonomia de l’usuari, consisteix en un factor necessari en el disseny de qualsevol 

dispositiu, que permetrà el compliment de la resta de criteris de major importància. Finalment, 

en relació a la complexitat de l’aparell, cal destacar que com major sigui, més complicacions 

es poden produir durant el seu ús, i a més a més, major serà el cost de fabricació. Això vol dir, 

que com menor sigui la complexitat del mecanisme, més adequada serà la solució. Per a 

aquest últim criteri, cal esmentar que el valor 1 representarà que el criteri de les files és menys 

complex que el de les columnes, el valor 0,5 indicarà que tant  les files com les columnes 
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tenen la mateixa complexitat, i 0 en el cas en què les solucions de les files tinguin major 

complexitat que les solucions de les columnes. 

Aquests resultats mostren els aspectes que destaquen els diferents professionals sanitaris 

amb qui s’ha pogut contactar. 

8.2.2. Avaluació de la confrontació de solucions per a cada criteri 

Seguint els procediments detallats anteriorment, s’ha obtingut les següents taules de 

ponderacions de la confrontació de cada solució per a cadascun dels criteris seleccionats. 

SEGURETAT 
SOLUCIÓ 

1 

SOLUCIÓ 

2 

SOLUCIÓ 

3 

SOLUCIÓ 

4 
TOTAL % 

SOLUCIÓ 1    1 1 1 4 0,4 

SOLUCIÓ 2 0   0,5 0,5 2 0,2 

SOLUCIÓ 3 0 0,5   0,5 2 0,2 

SOLUCIÓ 4 0 0,5 0,5   2 0,2 

Taula 8.2.2-1. Taula de resultats de les solucions pel criteri de Seguretat 

Tal com mostra la Taula 8.2.2-1, el disseny conceptual que està format per un únic cilindre, 

és a dir, que no presenta diverses estructures encarregades de la dilatació, és el que té un 

major grau de seguretat. Aquest fet és perquè, tot i que la resta contenen una estructura de 

material modelable que s’encarrega de protegir, hi ha una mínima possibilitat de que es 

produeixi algun tipus d’inconvenient degut a les estructures dilatadores. És així com les 

solucions, el mecanisme de les quals consta de plaques encarregades de l’expandiment, 

obtenen valors inferiors pel que fa a la seguretat respecte la solució completament cilíndrica. 
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ERGONOMIA 

DE 

L’USUARI 

SOLUCIÓ 

1 

SOLUCIÓ 

2 

SOLUCIÓ 

3 

SOLUCIÓ 

4 
TOTAL % 

SOLUCIÓ 1    1 0,5 0,5 3 0,3 

SOLUCIÓ 2 0   0 0 1 0,1 

SOLUCIÓ 3 0,5 1   0,5 3 0,3 

SOLUCIÓ 4 0,5 1 0,5   3 0,3 

Taula 8.2.2-2. Taula de resultats de les solucions pel criteri d’Ergonomia de l’usuari 

Com es pot observar a la Taula 8.2.2-2, les solucions que presenten un sistema que permet 

l’ús adequat de l’espècul utilitzant una sola mà queden representades amb un valor superior, 

com és el cas de les solucions 1, 3 i 4. En canvi, l’espècul amb mecanisme de bloqueig per 

anell presenta dificultats o inconvenients pel que fa a la facilitat d’ús, ja que per tal de dur a 

terme l’expandiment de l’aparell mitjançant el desplaçament de l’anell bloquejador a la posició 

desitjada, és necessari manipular l’instrument utilitzant totes dues mans. 

CAMP DE 

VISIÓ 
SOLUCIÓ 1 SOLUCIÓ 2 SOLUCIÓ 3 SOLUCIÓ 4 TOTAL % 

SOLUCIÓ 1    0 0,5 0 1,5 0,15 

SOLUCIÓ 2 1   1 0,5 3,5 0,35 

SOLUCIÓ 3 0,5 0   0 1,5 0,15 

SOLUCIÓ 4 1 0,5 1   3,5 0,35 

Taula 8.2.2-3 Taula de resultats de les solucions pel criteri de Camp de Visió 

La Taula 8.2.2-3 mostra els resultats obtinguts pel que fa al confrontament de cadascuna de 

les solucions en relació al criteri referent al camp de visió obtingut. En aquest cas, es pot 

observar com dues solucions destaquen respecte les altres dues. És el cas de les solucions 

2 i 4, les quals tenen en comú el fet d’obtenir un expandiment progressiu segons les 

necessitats del professional sanitari que està emprant el dispositiu. D’aquesta manera, s’obté 
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un camp de visió suficient per poder realitzar de forma adequada els procediments o consultes 

adients. D’altra banda, les altres dues alternatives han aconseguit valors menors. Això és 

degut a què, en el cas de la solució 1 el camp de visió es redueix al diàmetre del cilindre, 

mentre que en el cas de la solució 3, tot i aconseguir un expandiment adequat, el cilindre intern 

encarregat de dur a terme la dilatació de les estructures, obstaculitza la visibilitat completa 

aconseguida. 

ERGONOMIA 

DE LA 

PACIENT 

SOLUCIÓ 1 SOLUCIÓ 2 SOLUCIÓ 3 SOLUCIÓ 4 TOTAL % 

SOLUCIÓ 1    0 0,5 0 1,5 0,15 

SOLUCIÓ 2 1   1 0,5 3,5 0,35 

SOLUCIÓ 3 0,5 0   0 1,5 0,15 

SOLUCIÓ 4 1 0,5 1   3,5 0,35 

Taula 8.2.2-4. Taula de resultats de les solucions pel criteri de l’Ergonomia de la pacient 

Com es pot observar a la Taula 8.2.2-4, dues de les alternatives destaquen respecte les altres 

dues. És el cas de les solucions 2 i 4. Aquestes presenten un disseny que permet la pròpia 

col·locació de l’aparell per part de les pròpies pacients que s’han de sotmetre a la consulta. 

Aquest aspecte és força important pel que fa a les sensacions de les pacients, ja que en 

disminuir la percepció de sentir-se sotmesa a algú es produeix un augment de la seva 

seguretat durant el procediment. En canvi, les solucions 1 i 3 presenten mancances en relació 

a aquesta especificació. 

COMPLEXITAT 
SOLUCIÓ 

1 

SOLUCIÓ 

2 

SOLUCIÓ 

3 

SOLUCIÓ 

4 
TOTAL % 

SOLUCIÓ 1    1 1 1 4 0,4 

SOLUCIÓ 2 0   1 0,5 2,5 0,25 

SOLUCIÓ 3 0 0   0 1 0,1 

SOLUCIÓ 4 0 0,5 1   2,5 0,25 
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Taula 8.2.2-5. Taula de resultats de les solucions pel criteri de la Complexitat 

Finalment, tal com mostra la Taula 8.2.2-5, l’alternativa més adequada en relació a la 

complexitat de l’aparell és la Solució 1 (espècul amb mecanisme tipus clau anglesa). El fet pel 

qual destaca sobre la resta de solucions és que el seu mecanisme consisteix en un únic 

component, la fabricació del qual serà més senzilla en comparació amb els altres dissenys 

plantejats. A més a més, en tractar-se d’una única peça, no caldrà cap assemblatge d’altres 

peces, cosa que augmentaria els costos de fabricació. 

8.2.3. Classificació 

Tot seguit es mostra la taula amb els resultats obtinguts un cop s’han realitzat els càlculs 

adients, detallats anteriorment. 

RESULTAT SEGURETAT 
ERGONOMIA 

DE L’USUARI 

CAMP 

DE 

VISIÓ 

ERGONOMIA 

DE LA 

PACIENT 

COMPLEXITAT TOTAL QUALIFICACIÓ 

SOLUCIÓ 1 0,12 0,042 0,045 0,021 0,056 0,284 2 

SOLUCIÓ 2 0,06 0,014 0,105 0,049 0,035 0,263 3 

SOLUCIÓ 3 0,06 0,042 0,045 0,021 0,014 0,182 4 

SOLUCIÓ 4 0,06 0,042 0,105 0,049 0,035 0,291 1 

Taula 8.2.3-1 Taula de resultats per la selecció de l’alternativa més adequada 

Tal com mostra la Taula 8.2.3-1, l’alternativa que cal destacar és la Solució 4, la qual ha 

obtingut la qualificació més elevada després de ser avaluada per a cadascun dels criteris 

seleccionats. Així doncs, l’alternativa seleccionada és l’espècul amb mecanisme de bloqueig 

per gir. 

8.3. Disseny seleccionat 

L’espècul amb mecanisme de bloqueig per gir està format per un conjunt de tres peces que 

són: 

• Estructura dilatadora 
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• Estructura bloquejadora 

• Funda protectora 

En els següents capítols es mostren els següents procediments que cal realitzar per finalitzar 

amb la fabricació de l’aparell, com són la selecció de materials i el sistema de fabricació.  

 

Figura 8.3-1. Components de l’espècul dissenyat 

  

Figura 8.3-2. Estructura dilatadora, estructura bloquejadora i funda protectora 
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8.3.1. Conclusions de disseny conceptual 

Com s’ha pogut observar un cop realitzat el procés de selecció de l’alternativa més adequada, 

el resultat ha estat l’espècul amb mecanisme de bloqueig per gir. Aquest disseny serà  sotmès 

a un estudi AMFE per tal d’observar els criteris que cal tenir en compte i millorar pel que fa al 

bon funcionament i seguretat de pacients i personal. 

En resum, les característiques que garanteix aquest disseny permeten garantir l’increment de 

la seguretat de les pacients en comparació amb l’espècul utilitzat en l’actualitat sobretot 

gràcies a la funda protectora que protegeix de possibles punxades. A més, la funcionalitat de 

l’aparell també es veu millorada degut al fet que les quatre plaques que formen l’estructura 

dilatadora eviten l’enfonsament de les parets vaginals laterals, afavorint la correcta 

visualització del canal.  

D’altra banda, la comoditat de les pacients també es veu afavorida per l’increment de l’angle 

del mànec, fet que elimina el contacte directe de l’usuari amb el cos de la pacient, així com 

per la possibilitat de pròpia introducció de l’estructura dilatadora per part de la pacient. 

Així doncs, es pot dir que tots els punts febles que caracteritzen l’espècul utilitzat actualment 

es veuen eliminats amb el disseny escollit. Un cop realitzat l’estudi AMFE es pot concloure 

que l’instrument s’adequa als objectius de seguretat necessaris (Annex F i Annex G). 
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9. Selecció de material 

Aquest capítol té l’objectiu de determinar els materials que conformen cadascun dels 

components que formen l’espècul amb mecanisme de bloqueig per gir. 

Així doncs, s’ha detallat la normativa o reglamentació que s’ha de complir amb la finalitat de 

seleccionar els materials més adients respectant els requeriments, així com el procés de 

selecció que s’ha dut a terme per a l’elecció del material per a cada component. 

9.1. Requeriments funcionals i normativa 

Tal com es va detallar al Capítol 5 referent a les especificacions que l’aparell ha de complir, 

els materials han de respectar un seguit de requeriments que queden contemplats a la 

normativa ISO 10993, així com al RD 1591/2009 i la Directiva 93/42/CEE, reglamentació 

encarregada de classificar els dispositius mèdics i de detallar els criteris que cal seguir per a 

la fabricació d’aquests aparells tenint en compte l’avaluació biològica dels materials durant el 

procés de gestió de riscos. 

D’aquesta manera, segons la norma ISO 10993, el RD 1591/2009 i la Directiva 93/42/CEE, el 

producte es classifica de la següent manera: 

• Producte d’ús passatger. Es tracta d’un dispositiu destinat a l’ús durant menys de 

seixanta minuts. 

• Producte invasiu. Consisteix en un aparell que penetra parcialment a l’interior del cos 

a través d’un orifici corporal. 

• És un producte Classe I, atès que és un instrument invasiu d’ús passatger. 

Tot seguit es mostren els criteris que s’han tingut en compte per tal de cercar els materials 

idonis per la fabricació de l’aparell complint amb les normatives citades anteriorment. Són els 

següents: 

• Innocuïtat 

• Biocompatibilitat 

• Rigidesa del conjunt 

• Lleugeresa 
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D’altra banda, en els següent punts es mostren els materials que compleixen els aspectes 

comentats anteriorment, així com l’aclariment més a fons d’aquests criteris. 

9.1.1. Materials permesos 

Un cop realitzada la recerca dels materials que s’adeqüen als aspectes o criteris detallats a la 

normativa esmentada anteriorment, i degut al fet que la fabricació de l’aparell es durà a terme 

basant-se en el fet que es tracta d’un instrument rebutjable, és a dir, d’un sol ús, la classificació 

dels materials és la següent: 

• Polímers elastòmers: Elastòmers de silicona, Latex, poliisoprè. 

• Polímers termoplàstics: Polietilè, polipropilè, poliamida, PMMA, policarbonat, ABS, 

poliestirè. 

9.1.2. Innocuïtat 

La innocuïtat es defineix com la incapacitat de que algun material o producte provoqui danys 

o riscos als pacients. 

Es tracta d’una característica molt important que han de complir els materials empleats per tal 

d’evitar qualsevol perill. És a dir, els materials seleccionats han de presentar condicions que 

garanteixin la seva no degradació amb l’objectiu d’eliminar la possibilitat d’aparició de 

partícules que produeixin complicacions pel que fa a la seguretat de les pacients i usuaris, així 

com també han de ser capaços d’evitar la proliferació d’organismes patògens en cas de 

quedar contaminats, tot i la seva prèvia esterilització. 

9.1.3. Biocompatibilitat 

La biocompatibilitat és la qualitat que tenen els materials d’obtenir una resposta biològica 

adequada per part de l’organisme durant la seva intervenció. Per tant, el fet que no es 

produeixi cap tipus de rebuig de l’organisme contra l’aparell garanteix aquesta característica. 

És així com, és de vital importància que els materials que conformin l’espècul compleixin 

aquest requisit regulat per la norma ISO 10993, anteriorment esmentada. A més, aquesta 

normativa també inclou la importància de prestar atenció a la irritació causada pels materials, 

aspecte que està directament lligat a la seva biocompatibilitat. 
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9.1.4. Rigidesa del conjunt 

Tal com s’ha especificat en anteriors capítols, l’espècul amb mecanisme de gir està format per 

l’estructura dilatadora i l’estructura bloquejadora, components formats per material rígid, i per 

una funda protectora formada per material elàstic. Així doncs, els dos components principals 

han de presentar una rigidesa suficient capaç de suportar la pressió exercida per les parets 

del canal vaginal de la pacient sense que es produeixin deformacions que puguin acabar 

provocant la fractura d’aquestes parts. 

9.1.5. Lleugeresa 

En relació a l’anterior aspecte esmentat, tot i requerir materials que garanteixin una rigidesa 

adequada per suportar les pressions, el dispositiu ha de presentar una lleugeresa que permeti 

una correcta manipulació de l’aparell, afavorint així l’ús ergonòmic de l’instrument. 

9.2. Materials emprats en la selecció 

Aquest apartat mostra les especificacions dels materials detallats en l’anterior punt, els quals 

seran sotmesos a un procés de selecció amb l’objectiu de determinar quin tipus serà utilitzat 

per a la fabricació de l’aparell.  

Així doncs, cal destacar que s’empraran dos tipus de materials degut a què l’aparell requereix 

característiques diferents segons quina estructura conformi. Tenint en compte aquest fet, es 

divideixen en polímers termoplàstics i polímers elastòmers. 

9.2.1. Polímers termoplàstics 

Els polímers lineals o termoplàstics són aquells que estan formats per nombroses cadenes 

lineals de monòmers, els quals queden units mitjançant forces intermoleculars o forces de Van 

der Waals. El grau de forces intermoleculars que es produeixen entre les cadenes de 

monòmers permet que adoptin dos tipus d’estructures: 

• Estructura amorfa. Es tracta d’aquella en què les cadenes de partícules presenten 

una estructura desendreçada i és la responsable de les propietats elàstiques del 

material. 
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• Estructura cristal·lina. És aquella en què les cadenes presenten una estructura 

endreçada i és la responsable de les propietats mecàniques de resistència enfront 

esforços o temperatura del material. 

Tenint en compte aquest tipus d’estructures, aquells materials termoplàstics les cadenes de 

polímers dels quals presentin una estructura amorfa, es caracteritzaran per tenir una elevada 

elasticitat, però una mínima resistència enfront càrregues. D’altra banda, pel que fa a aquells 

materials termoplàstics les cadenes de polímers dels quals presentin una estructura 

cristal·lina, es caracteritzaran per tot el contrari, és a dir, una elevada resistència enfront 

càrregues o esforços, però una mínima elasticitat [6]. 

Així, els polímers termoplàstics que s’han escollit per a realitzar l’estudi de selecció de material 

per a la fabricació de l’espècul, els quals compleixen les normatives i criteris citats amb 

anterioritat són: 

• Polietilè (PE) 

• Polipropilè (PP) 

• Policarbonat (PC) 

• Polimetilmetracrilat (PMMA) 

• Poliestirè (PS) 

9.2.1.1. Polietilè 

El polietilè (PE) és un polímer termoplàstic parcialment cristal·lí. Es tracta del polímer més 

senzill des del punt de vista químic, ja que la seva composició consisteix en una cadena llarga 

d’àtoms de carboni amb dos àtoms d’hidrogen units a cadascun dels àtoms de carboni. 

Aquesta consisteix en l’estructura més simple, però d’altra banda, és possible la unió d’altres 

cadenes als àtoms de carboni, formant així una estructura ramificada. Així doncs, a partir de 

diferents procediments de polimerització es poden arribar a obtenir diversos tipus del mateix 

material, afectant així les seves propietats. 

Resumidament, la classificació dels tipus de polietilè és polietilè d’ultra baixa densitat 

(ULDPE), polietilè de molt baixa densitat (VLDPE), polietilè lineal de baixa densitat (LLDPE), 

polietilè de baixa densitat (LDPE), polietilè de densitat mitja (MDPE) i polietilè d’alta densitat 

(HDPE). D’aquesta manera, la llargada i el número de branques que presenten afecten 

directament a la densitat i al punt de fusió. 
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Entre les seves propietats, cal destacar la seva tenacitat i flexibilitat a temperatures ambients. 

En tractar-se d’un material termoplàstic, és capaç de passar a estat líquid un cop arribat al seu 

punt de fusió. Un factor important és que es tracta d’un material que en comptes de cremar-

se es liqua, cosa que permet que sigui fàcilment modelable per injecció, i posteriorment 

reciclat. 

Convé destacar el fet que les baixes temperatures de desviació de calor d’aquest material 

(entre 30ºC i 50ºC), el fan inadequat pel que fa a l’esterilització per vapor i en autoclau. És a 

dir, l’aparell es deformaria degut a les elevades temperatures utilitzades en aquest 

procediments (entre 100ºC i 130ºC). D’altra banda, és adequat pel que fa als mètodes 

d’esterilització per EtO, radiació gamma o feix d’electrons. 

Així doncs, consisteix en un material rentable molt versàtil, utilitzat per a un gran número 

d’aplicacions com són utensilis domèstics, joguines, recipients de transport, ampolles i 

dispositius mèdics, entre d’altres. 

Densitat 
Mòdul 

elàstic 

Resistència 

a la tracció 

Impacte 

Charpy 

Temperatura 

de fusió 

Temps 

d’assecat 
Cost 

0,96 g/cm3 
1350 

MPa 
30 MPa 70 KJ/m2 190 ºC 2h 

1,33 

€/kg 

Taula 9.2.1.1-1. Propietats del Purell ACP 6031 D. Font: UL Prospector 

9.2.1.2. Polipropilè 

El polipropilè (PP) és un termoplàstic format per la combinació de nombrosos monòmers de 

propilè. Es tracta d’un polímer molt utilitzat en la fabricació de recipients, joguines, aparells 

elèctrics, cascs protectors, entre d’altres. Es poden distingir principalment dos tipus de PP: els 

homopolímers i els copolímers. Cadascuna d’aquestes categories s’ajusta millor a certes 

aplicacions. Aquest fet és permès a través de la introducció d’additius especials. 

Cal destacar la seva elevada residència química, ja que és molt estable enfront bases i àcids 

diluïts, fet que permet que sigui una bona opció per a la fabricació de recipients que continguin 

aquest tipus de líquids. A més a més, és considerat un material dur, és a dir, té una elevada 

capacitat de deformar-se plàsticament sense arribar a trencar-se, tot i que també pot actuar 

elàsticament en un cer angle de deflexió. 
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Pel que fa a la resistència a la fatiga, el PP pot conservar la seva forma tot i aplicar una gran 

torsió o flexió, donant lloc així a frontisses. Aquesta és una de les propietats més importants, 

ja que permet la formació de peces molt primes capaces de doblegar-se sense trencar-se, 

fins i tot després d’un gran número de repeticions. 

D’altra banda, té una resistència molt alta a l’electricitat i és molt útil per a la formació de 

components elèctrics. I, es tracta d’un material que pot ser emprat en casos en què es desitja 

algun tipus de transferència de llum. En canvi, per a aquells casos en què es desitja una 

elevada transmissibilitat és més encertat l’ús d’altres opcions com el policarbonat. 

En relació a la temperatura que pot suportar sense patir cap tipus de perjudici, aquesta es 

troba en un màxim d’uns 120ºC i 130ºC. És per aquest motiu, que consisteix en un material 

esterilitzable utilitzant una temperatura de 120ºC. 

Densitat 
Mòdul 

elàstic 

Resistència 

a la tracció 

Temperatura 

de fusió 

Temperatura 

de deflexió 

Temps 

d’assecat 
Cost 

0,90 

g/cm3 

1070 

MPa 
29,5 MPa 160 ºC 82 ºC 2 - 3,5 h 

1,21 

€/kg 

Taula 9.2.1.2-1. Propietats del 11R12A. Font: UL Prospector 

9.2.1.3. Policarbonat 

El policarbonat (PC) és un termoplàstic transparent utilitzat freqüentment per a la producció 

d’aparells o objectes dels quals algunes de les especificacions més importants són l’elevada 

resistència a l’impacte, així com un alt grau de transparència. És utilitzat per a la fabricació de 

dispositius mèdics esterilitzables, components per a la industria elèctrica i automobilística, 

lents òptiques, objectes amb altes exigències per ús domèstic i diari, com vaixelles, etc. 

Entre les seves propietats cal destacar el fet que es tracta d’un material amb una alta 

resistència mecànica dins d’un ampli interval de temperatures, alta estabilitat dimensional i 

enfront la calor, bones propietats dielèctriques i estabilitat enfront l’envelliment. A més a més, 

el PC és capaç de suportar temperatures de com a màxim entre 110ºC i 135ºC sense patir 

cap tipus de perjudici. D’altra banda, ofereix una gran estabilitat enfront àcids dèbils, alcohol, 

olis i greixos. 
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Els mètodes utilitzats per a la fabricació d’aparells utilitzant aquest material són la injecció, 

extrusió i bufat. Pel que fa a la injecció, es tracta del procés emprat per a aquelles peces 

geomètriques complexes o elements que requereixen un elevat nivell de transparència; 

l’extrusió s’aplica per a la fabricació de làmines de policarbonat; i el bufat permet la formació 

d’ampolles i films de policarbonat. 

Densitat 
Mòdul 

elàstic 

Resistència 

a la tracció 

Temperatura 

de deflexió 

Temperatura 

de fusió 

Temps 

d’assecat 
Cost 

1,17 

g/cm3 

2400 

MPa 
70 MPa 160 ºC 330 ºC 3 – 5 h 

3,15 

€/kg 

Taula 9.2.1.3-1. Propietats del Apec® 1745. Font: UL Prospector 

9.2.1.4. Polimetilmetracrilat 

El polimetilmetracrilat (PMMA) és un termoplàstic molt similar al PC amb propietats semblants, 

tot i que aquest és utilitzat en situacions en què no és necessària l’elevada resistència a 

l’impacte del PC. 

Es tracta d’un material utilitzat per a una gran varietat d’aplicacions que normalment aprofiten 

les seves propietats de transparència i resistència a l’impacte. Entre els usos freqüents es 

poden trobar lents òptiques, vidres per ulleres i rellotges, dispositius mèdics i finestres, entre 

d’altres. A més, consisteix en un material capaç de suportar temperatures d’entre 70ºC i 90ºC 

sense patir inconvenients. 

Convé destacar el fet que el PMMA és fàcil d’obtenir i té un preu assequible. És per aquests 

motius que es tracta d’una bona alternativa al PC en els casos esmentats anteriorment, és a 

dir, aquells en què la resistència no és un factor decisiu. Així doncs, aquest fet també comporta 

un desavantatge, ja que en tenir una resistència a l’impacte relativament baixa, pot patir 

fractures fàcilment. 

Així doncs, en conclusió, el PMMA és una alternativa econòmica al PC en aquelles situacions 

en què la tracció, la resistència a la flexió, la transparència, el polit i la tolerància als raigs 

ultraviolats són més importants que la resistència a l’impacte, la resistència química i la 

resistència a la calor. 
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Densitat 
Mòdul 

elàstic 

Resistència 

a la tracció 

Temperatura 

de deflexió 

Temps 

d’assecat 
Cost 

1,19 g/cm3 
3200 

MPa 
65,5 MPa 95 ºC 2,5 – 5 h 

3,25 

€/kg 

Taula 9.2.1.4-1. Propietats del CYROLITE® MD H12. Font: UL Prospector 

9.2.1.5. Poliestirè 

El poliestirè (PS) és un polímer termoplàstic transparent considerat el més simple entre els 

materials basats en estirè. Es tracta d’un plàstic dur i incolor amb una flexibilitat limitada, de 

forma que té tendència a l’aparició d’esquerdes. Cal destacar que consisteix en un material 

econòmic utilitzat en un elevat número d’aplicacions com són elements constructius i peces 

aïllants, objectes domèstics, joguines i articles d’escriptori i dispositius mèdics, entre d’altres. 

A més a més, es poden distingir tres tipus principals de PS: el poliestirè cristall (GPPS) que 

consisteix en un sòlid transparent, dur però fràgil, el qual  si es escalfat a més de 100ºC pot 

ser fàcilment modelable obtenint així nombroses formes; el poliestirè d’alt impacte (HIPS) que 

es tracta del tipus de PS al qual se li ha afegit polibutadiè durant la polimerització per tal de 

millorar la seva resistència mecànica, obtenint així un material capaç de suportar impactes 

més violents sense trencar-se; i el poliestirè expandit (EPS) utilitzat com a aïllant en 

construccions i per a l’embalatge de productes fràgils. 

Densitat 
Mòdul 

elàstic 

Resistència 

a la tracció 

Impacte 

Charpy 

Temperatura 

de deflexió 

Temperatura 

de fusió 

Temps 

d’assecat 
Cost 

1,04 

g/cm3 

2200 

MPa 
25 MPa 

10 

KJ/m2 
69 ºC 180 ºC 1,5 – 3 h 

1,58 

€/kg 

Taula 9.2.1.5-1. Propietats del ALCOM MED PS 1000 AS 14114. Font: UL Prospector 

9.2.2. Polímers elastòmers 

A més del grup de termoplàstics, es poden diferenciar altres tipus de plàstics en què les 

molècules estan unides entre elles en forma de retícula. Aquests enllaços també reben el nom 

de ponts d’entrecreuament, i els materials resultants s’anomenen plàstics reticulats. Depenent 
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del número de ponts d’entrecreuament, els plàstics es classifiquen en elastòmers o 

termoestables. D’aquesta manera, les molècules d’aquests tipus de plàstics no només estan 

unides mitjançant enllaços intermoleculars, sinó també a través d’enllaços covalents. 

Així doncs, els elastòmers són aquells materials que presenten molècules distribuïdes sense 

ordre amb un número de ponts d’entrecreuament baix. És a dir, es caracteritzen per tenir un 

grau de reticulació mínim. 

Pel que fa a les seves propietats, convé destacar el fet que les cadenes moleculars que el 

conformen són molt flexibles a temperatures superiors a la de la transició vítria, de manera 

que una petita força pot provocar una gran deformació. Això vol dir que, es tracta d’un tipus 

de material que té un mòdul de Young baix comparat amb altres plàstics. Per tant, el rendiment 

dels elastòmers varia segons el seu ús a temperatures properes als seus límits de 

temperatures d’ús. Dit en altres paraules, en cas que la temperatura disminueixi, l’elastòmer 

es tornaria més dur i, per tant, menys flexible, perdent la totalitat de les seves propietats 

elàstiques en el moment en què la temperatura assoleixi el valor de temperatura de transició 

vítria. Tot i així, els canvis produïts en les característiques dels elastòmers deguts a les baixes 

temperatures solen ser físics i reversibles. En canvi, a temperatures elevades, és a dir, 

properes o superiors al límit superior del rang de temperatures d’ús, els elastòmers pateixen 

canvis químics irreversibles [6].  

En relació a la fabricació de peces amb aquest material, els procediments pels quals aquestes 

són creades poden ser emmotllament per injecció, per transferència o per compressió. Així, 

l’elecció del mètode emprat depèn de diversos factors com la forma i mida de les peces, la 

tolerància necessària, així com la quantitat i el tipus d’elastòmer seleccionat. 

D’aquesta manera, els elastòmers que s’han escollit per a dur a terme l’estudi de selecció de 

material per a la fabricació de l’espècul són: 

• Elastòmers de silicona 

• Cautxú natural 

• Poliisoprè 

9.2.2.1. Elastòmers de silicona 

Els elastòmers de silicona són uns polímers formats per àtoms de silici i oxigen alternats. 

Aquesta estructura els hi atorga unes propietats úniques, entre les quals es troben la 
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biocompatibilitat, resistència química i a elevades temperatures, bones propietats mecàniques 

i elèctriques i translucidesa.  

Així doncs, convé destacar el fet que aquests tipus d’elastòmers han demostrar una 

compatibilitat superior amb el teixit humà i amb els fluids corporals en comparació amb altres 

elastòmers. 

D’altra banda, són capaços de suportar uns valors de temperatures extremes superiors als 

que solen resistir la major part dels elastòmers, mantenint-se totalment estables. És així com 

poden ser esterilitzats mitjançant diversos mètodes com irradiació gamma, per autoclaus de 

vapor o a través de gas EtO. Pel que fa a les seves propietats mecàniques, els elastòmers de 

silicona tenen una alta resistència a la tracció, una bona elongació i flexibilitat i una baixa 

compressió.  

En relació als procediments seguits per a la fabricació de peces amb aquest material, els més 

emprats són l’emmotllament per injecció líquida, emmotllament per transferència o 

emmotllament per compressió, així com l’extrusió. 

Resistència 

a la tracció 

Allargament 

de 

trencament 

Risc 

d’al·lèrgies 

Temps 

d’assecat 
Cost 

10 MPa 800% No 4h 
6,89 

€/kg 

Taula 9.2.2.1-1. Propietats del Addisil 440E. Font: UL Prospector 

9.2.2.2. Cautxú natural 

El cautxú natural és un polímer d’isoprè obtingut a partir de la coagulació del làtex provinent 

de l’arbre Hevea Brasiliensis, tot i que pot ser produït per més de 2000 espècies de plantes. 

Es tracta d’un material que es classifica com tou, semidur i dur, depenent del grau de 

vulcanització. Així doncs, pot ser modificat a través del procés de vulcanització amb l’objectiu 

d’aconseguir un producte amb les propietats desitjades emprat per a una gran diversitat 

d’aplicacions diferents. 
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A més a més, el cautxú natural es considera un dels elastòmers més importants gràcies a la 

gran quantitat d’avantatges que presenta com són la facilitat de processament, l’extrema 

flexibilitat i les bones propietats mecàniques, com l’elevada elongació prèvia al trencament. 

Tot i així, degut a la presència d’enllaços dobles a les cadenes que el conformen, el cautxú 

natural és molt sensible a la calor i a la oxidació.  

D’altra banda, degut a les característiques esmentades, es tracta d’una material altament 

utilitzat en la fabricació de dispositius mèdics. No obstant, la seva compatibilitat sanguínia és 

molt baixa en comparació amb la d’altres elastòmers, per la qual cosa s’han de realitzar un 

seguit de procediments per tal d’obtenir un increment en l’hemocompatibilitat del cautxú 

natural, fet que dóna lloc a un augment del cost del producte. Tot i que, a més d’aquest 

inconvenient, el principal problema que pot provocar aquest elastòmer és l’aparició d’al·lèrgia 

degut al component que el conforma, és a dir, degut al làtex.  

Resistència 

a la tracció 

Allargament 

de 

trencament 

Risc 

d’al·lèrgies 

Temps 

d’assecat 
Cost 

30 MPa 800% Sí 3 – 4h 
4,16 

€/kg 

Taula 9.2.2.2-1. Propietats del cautxú natural 

9.2.2.3. Poliisoprè 

El poliisoprè (IR) és un elastòmer sintètic equivalent al cautxú natural. Es tracta d’un material 

químicament similar tot i que presenta menor resistència, però millors propietats a baixes 

temperatures. 

A més, donat que la polimerització de l’isoprè es duu a terme en condicions controlades, hi ha 

molt poca variació en la composició, l’estructura i les propietats resultants, mentre que en el 

cas del cautxú natural, la seva estructura presenta impureses que es produeixen naturalment. 

D’altra banda, degut a què el cautxú natural i el poliisoprè presenten una estructura 

lleugerament diferent, aquestes desigualtats donen lloc a canvis en les propietats, com són la 

disminució de la temperatura de transició vítria, un augment de la cristal·linitat i millora de la 
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resistència mecànica. Mentre que la resistència a la tracció de poliisoprè sintètic és menor que 

la del cautxú natural. 

Per últim convé destacar el fet que en tractar-se d’un material amb unes propietats molt 

similars a les del cautxú natural, el poliisoprè és una bona opció per tal d’eliminar els riscos 

d’al·lèrgies presents en el cas del cautxú natural. 

Resistència 

a la tracció 

Allargament 

de 

trencament 

Risc 

d’al·lèrgies 

Temps 

d’assecat 
Cost 

21,6 MPa >428% No 40 min 
1,77 

€/kg 

Taula 9.2.2.3-1. Propietats del Cariflex TM IR0307. Font: UL Prospector 

9.3. Selecció de material per a cada component 

En aquest punt es troba el procediment seguit per a la selecció dels materials més adients per 

a cadascun dels components que formen l’espècul. Com succeeix per a tots els materials, la 

selecció del producte més adequat requereix la consideració de gran quantitat de factors, 

entre el quals convé destacar les característiques mecàniques i físiques, l’exposició davant 

substàncies químiques, la temperatura de funcionament, la vida útil, el procés de fabricació 

de les peces, i el cost dels materials [10]. 

Pel que fa al mètode emprat per a la selecció, ha estat el mètode ordinal corregit dels criteris 

ponderats, ja utilitzat anteriorment per a la selecció de l’alternativa de disseny més adequada. 

Així doncs, en primer lloc s’ha d’especificar els criteris de selecció gràcies als quals s’obtindrà 

una classificació dels materials, els quals fan referència als aspectes més importants que han 

de complir els materials. D’altra banda, caldrà detallar diferents criteris segons la peça que 

s’hagi de fabricar. Això vol dir, que com l’espècul està format per dos components i una funda 

protectora adherida a una de les peces, caldrà seleccionar diferents tipus de materials per a 

cadascuna d’aquestes. 

En resum, l’estructura dilatadora i l’estructura bloquejadora, és a dir les peces principals del 

disseny, seran fabricades pel mateix tipus de material, el qual es tractarà d’algun dels polímers 
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termoplàstics presentats amb anterioritat. Mentre que la funda protectora adherida a 

l’estructura dilatadora serà elaborada per algun dels elastòmers esmentats. 

9.3.1. Selecció de material per a les estructures dilatadora i bloquejadora 

L’estructura dilatadora i l’estructura bloquejadora són les peces principals de l’espècul 

seleccionat, encarregades de dur a terme la seva funció principal, és a dir, la dilatació del 

canal vaginal de les pacients. 

Com s’ha detallat en el disseny conceptual, aquestes estructures han de presentar una certa 

resistència i rigidesa per tal de poder suportar la pressió exercida per les parets del canal 

vaginal de la pacient. Per tant, tal com s’ha esmentat anteriorment, aquestes dues peces seran 

fabricades mitjançant algun dels polímers termoplàstics presentats. 

D’altra banda, els criteris avaluadors escollits que es tindran en compte per a la selecció 

compleixen la normativa adient i són: 

• Cost. Es valora el preu de la matèria prima emprada per a la fabricació de l’aparell. 

• Resistència mecànica. Es valora la capacitat del material per a suportar les forces 

aplicades sense patir el trencament. 

• Rigidesa. Es valora el grau de resistència a les deformacions elàstiques produïdes en 

el material, característica que atorga a l’aparell la capacitat de suportar esforços sense 

adquirir grans deformacions. 

• Lleugeresa. Es valora el pes del material per tal de millorar l’ergonomia de l’aparell 

fabricat. 

• Temps d’assecat. Es valora el temps que triga en obtenir-se la peça fabricada 

mitjançant modelat per injecció. 

• Esterilització. Es valora el grau d’esterilització del material, tenint en compte si es pot 

esterilitzar en autoclau i per peròxid d’etilè, o només algun dels dos processos. 
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Tot seguit, es mostra la Taula 9.3.1-1 referent a les ponderacions dels criteris. 

CRITERIS COST 
RESISTÈNCIA 

MECÀNICA 
RIGIDESA LLEUGERESA 

TEMPS 

D'ASSECAT 
ESTERILITZACIÓ TOTAL % 

COST   0,5 0,5 0,5 1 0,5 4 0,19 

RESISTÈNCIA 

MECÀNICA 
0,5   0,5 1 1 0,5 4,5 0,21 

RIGIDESA 0,5 0,5   1 1 0,5 4,5 0,21 

LLEUGERESA 0,5 0 0   0,5 0,5 2,5 0,12 

TEMPS 

D'ASSECAT 
0 0 0 0,5   0 1,5 0,07 

ESTERILITZACIÓ 0,5 0,5 0,5 0,5 1   4 0,19 

Taula 9.3.1-1. Taula de criteris ponderats 

La Taula 9.3.1-1 mostra els resultats obtinguts un cop realitzades les ponderacions segons la 

importància de cadascun dels criteris detallats. D’aquesta manera, tal com es pot observar, la 

resistència mecànica i la rigidesa són els dos aspectes més importants que s’han de tenir en 

compte a l’hora de seleccionar el material, degut al fet que el polímer escollit ha de ser capaç 

de suportar els esforços produïts pel canal vaginal de la pacient sense patir grans 

deformacions ni el trencament de l’aparell. Per contra, si el material seleccionat no complís 

aquests criteris, l’instrument podria arribar a provocar greus inconvenients i, per tant, el seu 

maneig podria arribar a ser força perillós. 

D’altra banda, trobem en tercera posició el cost de la matèria prima utilitzada, ja que és un 

factor decisiu per tal de conèixer el preu final de l’aparell; així com el grau d’esterilització, pel 

fet que tot i que el mètode utilitzat serà l’esterilització per òxid d’etilè, és important pensar en 

casos en què els encarregats de la manipulació de l’aparell decideixin reutilitzar-ho, duent a 

terme una prèvia esterilització en autoclau. Mentre que finalment es troba la lleugeresa i el 

temps d’assecat, criteris considerats de menor importància, degut a què les dimensions 

especificades de l’aparell no donaran lloc a una variació exagerada del pes de l’aparell, ni el 
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temps que trigui en obtenir-se la peça fabricada és un factor clau que doni lloc a un efecte 

greu en l’ergonomia de l’aparell. 

9.3.1.1. Classificació 

Un cop realitzada la confrontació de materials per a cadascun dels criteris, i fent els càlculs 

necessaris, els resultats són els següents. 

RESULTATS COST 
RESISTENCIA 

MECÀNICA 
RIGIDESA LLEUGERESA 

TEMPS 

ASSECAT 
ESTERILITZACIÓ TOTAL POSICIÓ 

PE 0,05 0,04 0,03 0,03 0,02 0,02 0,19 3 

PP 0,06 0,04 0,01 0,04 0,02 0,06 0,22 2 

PC 0,03 0,07 0,06 0,01 0,01 0,06 0,23 1 

PMMA 0,01 0,06 0,07 0,01 0,01 0,02 0,18 4 

PS 0,04 0,01 0,04 0,03 0,02 0,02 0,17 5 

Taula 9.3.1.1-1. Taula de resultats per la selecció del material més adient 

Tal com es pot observar a la Taula 9.3.1.1-1, el material seleccionat és el policarbonat, el 

qual ha obtingut la qualificació més elevada després de ser avaluat per a cadascun dels criteris 

presentats. El motiu de la selecció és l’elevada resistència mecànica i rigidesa que presenta, 

les quals són les característiques més importants ha tenir en compte, com ja s’ha esmentat 

anteriorment. Mentre que es veu lleugerament penalitzat pel que fa a la lleugeresa i al temps 

d’assecat. Tot i que no s’hi veu força afectat, ja que es tracta de criteris de menor importància. 

Així doncs, el material escollit és el Apec® 1745. 

9.3.2. Selecció de material per a la funda protectora 

La funda protectora és el component secundari que forma l’espècul dissenyat. Es tracta de la 

peça encarregada de protegir les paret vaginals de les pacients evitant els possibles 

inconvenients que pot arribar a provocar l’estructura dilatadora durant la seva obertura i 

tancament. Així doncs, en aquest cas el material seleccionat ha de ser elàstic per tal de poder 

deformar-se en el procediment de dilatació de l’aparell, i seguidament tornar a la seva forma 

inicial. Per aquest motiu, la matèria emprada per a la fabricació d’aquest component serà 

qualsevol dels polímers elastòmers presentats. 
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D’altra banda, els criteris avaluadors escollits que es tindran en compte per a la selecció 

compleixen la normativa adient i són: 

• Cost. Es valora el preu de la matèria prima emprada per a la fabricació de l’aparell. 

• Resistència mecànica. Es valora la capacitat del material per a suportar les forces 

aplicades sense patir el trencament. 

• Elasticitat. Es valora el grau de deformacions reversibles que poden patir els 

materials quan es troben sota l’acció de forces exteriors, seguit de la recuperació de 

la seva forma inicial un cop s’eliminen aquestes forces. 

• Al·lèrgies. Es valora el risc de provocar qualsevol tipus d’al·lèrgia que pugui provocar 

el material. 

• Temps d’assecat. Es valora el temps que triga en obtenir-se la peça fabricada 

mitjançant modelat per injecció. 

• Esterilització. Es valora el grau d’esterilització del material, tenint en compte si es pot 

esterilitzar en autoclau i per peròxid d’etilè, o només algun dels dos processos. 

Tot seguit, es mostra la Taula 9.3.2-1 referent a les ponderacions dels criteris. 

CRITERIS COST 
RESISTÈNCIA 

MECÀNICA 
ELASTICITAT AL·LÈRIGES 

TEMPS 

ASSECAT 
ESTERILITZACIÓ TOTAL % 

COST   0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 3,5 0,17 

RESISTÈNCIA 

MECÀNICA 
0,5   0,5 0,5 1 0,5 4 0,19 

ELASTICITAT 0,5 0,5   0,5 1 0,5 4 0,19 

AL·LÈRGIES 0,5 0,5 0,5   1 0,5 4 0,19 

TEMPS 

ASSECAT 
0,5 0 0 0   0 1,5 0,07 

ESTERILITZACIÓ 0,5 0,5 0,5 0,5 1   4 0,19 

Taula 9.3.2-1. Taula de criteris ponderats 

La Taula 9.3.2-1 mostra els resultats obtinguts un cop realitzades les ponderacions segons la 

importància de cadascun dels criteris detallats per a aquesta segona selecció de material. En 

aquest cas, es pot observar com quatre dels aspectes coincideixen en el grau de 

transcendència, els quals són la resistència mecànica, elasticitat, al·lèrgies, i grau 
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d’esterilització. D’altra banda, es troba el cost, amb una menor importància pel que fa a la 

selecció de material, i per últim, els temps d’assecat, criteri que no afecta directament a 

l’ergonomia de l’aparell, fet que provoca que no sigui tan important. 

9.3.2.1. Classificació 

Un cop realitzada la confrontació de materials per a cadascun dels criteris, i fent els càlculs 

necessaris, els resultats són els següents. 

RESULTATS COST 
RESISTENCIA 

MECÀNICA 
ELASTICITAT AL·LÈRGIES 

TEMPS 

ASSECAT 
ESTERILITZACIÓ TOTAL POSICIÓ 

SILICONA 0,029 0,032 0,065 0,080 0,018 0,080 0,303 2 

CAUTXÚ 

NATURAL 
0,056 0,095 0,065 0,032 0,018 0,032 0,298 3 

IR 0,085 0,063 0,065 0,080 0,035 0,080 0,407 1 

Taula 9.3.2-1. Taula de resultats per la selecció del material més adient 

Tal com es pot observar, el material seleccionat el poliisoprè, el qual ha obtingut la 

qualificació més elevada després de ser avaluat per a cadascun dels criteris presentats. El 

motiu de la selecció és veu representat en gran mesura pel seu baix preu comparat amb la 

resta de materials, així com l’adequat grau d’elasticitat que el caracteritza. A més a més, convé 

destacar que es tracta d’un material sense cap risc de provocar al·lèrgies a les pacients, a 

diferència del cautxú natural. Així doncs, el material escollit és el Cariflex TM IR0307. 
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10. Sistema de fabricació 

Un cop s’han seleccionat els materials que seran utilitzats per a la fabricació de l’aparell, el 

següent pas consisteix en determinar quin serà el procediment que se seguirà per a la seva 

producció, el qual serà explicat en aquest apartat. 

D’altra banda, cal tenir en compte el fet que l’objectiu no consisteix en l’elaboració de tota la 

maquinaria emprada, per la qual cosa no es pretén entrar en detall en el procés de disseny 

de motlles i altres instruments que intervinguin, així com en l’especificació meticulosa dels 

paràmetres utilitzats. 

10.1. Emmotllament per injecció 

Durant la selecció del material adient per a la fabricació de l’espècul, un dels factors a destacar 

a l’hora de dur a terme la primera recerca va ser el mètode emprat per a la posterior producció. 

Així doncs, el procés seleccionat és l’emmotllament per injecció, que presenta un seguit 

d’avantatges entre els quals destaca l’estalvi de material, espai de fabricació i el temps de 

producció. Per tant, tot i els costos d’instal·lacions, motlles i producció, el procediment ofereix 

grans avantatges econòmics, juntament amb la fabricació de grans volums de productes [6]. 

A més a més, també ofereix entre d’altres: 

• Màxima exactitud de forma i dimensions de les peces injectades. 

• Possibilitat de formació d’orificis, reforços, ajustos i marques, així com la inserció 

d’elements d’altres materials. 

• Superfície de les peces injectades llisa i neta. 

• Bones propietats de resistència tot i que els espessors de les parets siguin massa fins. 

• Ràpida producció de gran quantitat de peces en motlles duradors, fet que permet 

terminis de lliurament curts i una capacitat d’emmagatzematge reduïda. 

• Gran aprofitament del material emprat. En molts casos es pot reutilitzar el material 

rebutjat. 

Pel que fa al cicle que se segueix, aquest es pot dividir en quatre etapes: 

• Càrrega i plastificació. El motlle ocupa una posició tancada i el cargol es desplaça 

cap enrere, carregant així material de la tremuja, fonent-lo a través de calor i fricció. 
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• Injecció. El cargol es desplaça cap endavant, empenyent material fos cap a l’interior 

del motlle. 

• Sosteniment. El cargol manté la seva posició exercint pressió sobre el material fos 

amb l’objectiu d’obtenir la forma de la cavitat del motlle. 

• Refredament i expulsió. El material fos se solidifica formant una peça sòlida que és 

expulsada en el moment en què s’obre el motlle. 

 

Figura 10.1-1. Emmotllament per injecció 

10.1.1. Paràmetres de disseny 

Tot i que, com s’ha comentat anteriorment, l’objectiu principal no és entrar en detall en els 

paràmetres utilitzats durant el procediment de fabricació, cal destacar un conjunt de 

característiques que permetran obtenir les peces amb el mínim d’inconvenients possibles 

relacionats amb aquest procés de producció. Són: 

• Dimensions del motlle 

• Espessors 

• Toleràncies 

• Angle d’inclinació 

• Acabats superficials 

• Radis 
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10.1.1.1. Dimensions del motlle 

Es tracta d’un factor molt important durant la producció de qualsevol aparell, ja que é un criteri 

que depèn de forma directa en l’empresa encarregada de dur a terme el procés. En aquest 

cas, l’empresa escollida per fer-se càrrec de la fabricació rep el nom de Protolabs, i permet la 

formació de motlles amb dimensions màximes de 480mm x 770mm i 101mm de profunditat. 

D’altra banda, permeten un volum màxim de 967cm3. Un cop conegudes aquestes mesures, 

cal comparar-les amb les dimensions de les peces que conformen l’espècul. 

Les dimensions de la peça més gran que caldrà fabricar són 97 mm, per la qual cosa no hi 

haurà cap problema a l’hora de realitzar aquest procediment. 

 

Figura 10.1.1-10.1-2. Estructura dilatadora 

10.1.1.2. Angle de sortida 

Totes les peces dissenyades per ser fabricades mitjançant injecció han de poder 

desemmotllar-se fàcilment. És per aquest motiu que totes les parets de la peça que siguin 

paral·leles a la direcció d’extracció de la peça han de tenir un angle de sortida que impedeixi 

que la peça es quedi adherida a les parets del motlle. A més a més, en el cas que no presentin 

aquesta petita desviació es poden arribar a produir alguns inconvenients a la superfície de la 

peça, com són rascades o marques durant l’extracció. Generalment, l’angle de sortida emprat 

és de com a mínim 0,5º, tot i que el més habitual és que es trobi entre 1º i 3º . 
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10.1.1.3. Toleràncies 

Un altre dels factors que varia directament amb l’empresa encarregada de la fabricació és la 

tolerància. Protolabs ofereix una maquinària amb una tolerància de +/- 0,08mm + 

0,005mm/mm. 

10.1.1.4. Espessors 

El requisit més important en el disseny per tal d’obtenir peces que presentin les propietats 

adequades és mantenir un espessor constant de les parets. Aquest factor permet reduir la 

possibilitat de que les peces pateixin deformacions o marques. És a dir, un gruix incorrecte 

pot donar lloc a l’alteració de les dimensions de la peça fabricada, i per tant, reduir la seva 

consistència i necessitar un mecanitzat posterior, fet que incrementaria el cost del procés. 

Així doncs, Protolabs ofereix una taula d’espessors per a cada tipus de material, detallant així 

que el gruix de les parets en aquest cas hauria de ser d’entre 0,11mm i 3,81mm. 

Aquest factor s’ha tingut en compte a l’hora de dissenyar les peces que formen l’espècul, i un 

cop realitzades les simulacions pertinents (Annex I), el resultat obtingut ha estat que les 

dimensions especificades són les correctes per a la fabricació i la resistència a les forces 

aplicades. 

10.1.1.5. Acabats superficials 

Amb l’objectiu d’obtenir peces amb certs requisits estètics, Protolabs ofereix diversos tipus 

d’acabats superficials segons el grau estètic que es vulgui aconseguir. En aquest cas, s’ha 

optat per un acabat superficial SPI-B1, ja que no es pretén obtenir peces amb un elevat grau 

estètic, sinó que duguin a terme la seva funció de forma adequada. Així doncs, amb aquest 

tipus d’acabat s’eliminaran les marques o impureses que hagin pogut aparèixer un cop s’hagi 

realitzat la injecció, i per tant, s’evitaran tots els possibles perills que podrien haver-se produït 

pel que fa a la salut de les pacients. 
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Figura 10.1.1.5-10.1-3. Acabats superficials 

10.1.1.6. Radis 

Les cantonades rectes poden donar lloc a greus problemes com la disminució de precisió, 

resistència i estètica de la peça fabricada. És per aquest motiu que s’ha tingut en compte 

l’arrodoniment de totes aquelles cantonades que poden provocar deformacions finals en les 

peces fabricades degut a les tensions generades en aquells punts durant el procés 

d’emmotllament per injecció. 

10.2. Esterilització 

Tal com s’ha pogut observar anteriorment, durant el procés de selecció de materials, un dels 

criteris que s’ha tingut en compte ha estat el grau d’esterilització. Un cop realitzada la recerca 

corresponent, s’ha optat per utilitzar el mètode d’esterilització per òxid d’etilè. 

Es tracta d’un procés químic basat en la difusió d’òxid d’etilè o ETO, el qual és capaç de 

destruir els microorganismes a baixes temperatures. A més, permet propagar-se per tots els 

punts inaccessibles dels elements a esterilitzar i evita la seva deformació gràcies a què la 

temperatura utilitzada es troba entre 30º i 60º. D’altra banda, cal saber que consisteix en un 

material tòxic, per la qual cosa s’ha d’emprar amb molta cura per tal d’assegurar la seguretat 

del personal, de l’ambient de treball i del medi ambient. 
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11. Estudi ambiental 

Aquest capítol fa referència a l’estudi de l’impacte ambiental que tindrà cadascuna de les fases 

seguides per a l’obtenció de l’aparell fabricat, és a dir, el disseny, fabricació, explotació i fi de 

vida de l’espècul. Pel que fa als criteris que es tindran en compte, seran entre d’altres el 

consum de materials, l’ús de substàncies perilloses, els consums d’energia i aigua, els residus 

produïts, etc. D’aquesta manera, la identificació i avaluació d’aquests aspectes durant tot el 

cicle de vida de l’aparell proporcionaran una idea global de la interacció del producte amb el 

medi ambient. 

Convé destacar que s’ha dut a terme l’estudi ambiental pensant que cadascuna de les fases 

del cicle de vida de l’espècul s’han desenvolupat en empreses especialitzades en cadascun 

dels sectors. 

11.1. Fase de disseny 

En aquesta fase cal tenir en compte tot el conjunt de factors que estiguin relacionats amb el 

desenvolupament de la idea i alternatives de disseny de l’aparell. Així doncs, caldrà detallar 

tots aquells elements que no es duguin a terme amb normalitat, sinó que tinguin un paper 

determinant durant aquesta fase. Convé destacar que els factors que s’especifiquen en aquest 

punt, poden ser aplicats a la resta de fases. 

En primer lloc, degut al fet que s’ha comentat anteriorment, la idea principal consisteix en què 

el treball de disseny es duu a terme en unes instal·lacions adequades a aquest procés. Així 

doncs, un dels criteris que cal tenir en compte el qual pot tenir impacte en el medi ambient és 

el desplaçament dels treballadors a les instal·lacions. Aquest fet dóna lloc a grans emissions 

de CO2, les quals es poden veure disminuïdes en cas que el personal tingui el seu habitatge 

a prop de les oficines.  

A més, un altre dels punts importants que intervé és el consum energètic que es produeix, 

basat en la il·luminació requerida, així com en tota la maquinària necessària per tal de realitzar 

el conjunt de tasques de forma correcta, com per exemple els ordinadors. Tot i que el consum 

produït és mínim comparat amb altres fases que es detallaran a continuació, cal tenir-ho en 

compte. 
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11.2. Fase de producció 

En aquesta fase es fa referència a l’impacte ambiental degut al procés de fabricació de 

l’espècul partint de la matèria prima seleccionada. Per tant, sobretot es tindrà en compte el 

consum energètic de la maquinària emprada per a la producció, així com per a la fabricació 

dels motlles d’injecció. El consum derivat de la fabricació dels motlles dependrà del material 

de que estiguin fets, és a dir, alumini o acer. 

D’altra banda, durant la fase de producció també es duu a terme l’esterilització de l’aparell, 

per la qual cosa es tindran en compte els residus produïts. En aquest cas, el mètode emprat 

és l’esterilització per òxid d’etilè. Per tant, s’haurà de tenir especial atenció en el tractament 

d’aquest químic tant nociu. 

11.3. Fase d’ús 

En aquesta fase s’ha de tenir en compte els factors que intervenen durant la utilització de 

l’aparell. Així doncs, cal destacar el fet que es tracta d’un aparell d’un sol ús, ja que comparant 

aquest tipus d’aparells amb els reutilitzables, es pot observar que els d’un sol ús són més 

higiènics i econòmics, pel fet que s’estalvia l’elevat cost d’esterilització després de cada ús. A 

més el material dels espèculs reutilitzables sol ser acer, de manera que un altre factor que 

intervé en la millora del confort de l’espècul dissenyat és que no hi ha xoc tèrmic, a diferència 

del d’acer que presenta temperatura. 

Per tant, el factor que s’ha de tenir en compte durant aquesta fase és el procés d’eliminació 

del producte, el qual serà realitzat per una empresa especialitzada en la gestió de residus, fet 

que comportarà unes despeses energètiques concretes i per tant un impacte ambiental. 

11.4. Fi de vida 

Es tracta de l’ultima fase amb un impacte ambiental i en aquest cas caldrà tenir en compte tot 

el procés de reciclatge del material de l’aparell. Un dels criteris que es va fixar durant el 

procediment de selecció de material va ser el fet que la matèria fos reciclable per tal de 

disminuir l’impacte en el medi ambient. Així doncs, degut a que les peces estan formades per 

policarbonat i poliisoprè, polímer termoplàstic i elastòmer, respectivament, aquestes poden 
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ser reciclades fàcilment. En el cas del policarbonat, el fet de que es tracti d’un polímer 

termoplàstic permet que torni a ser fos un cop ja ha patit una prèvia solidificació, de manera 

que pot tornar a ser emprat en un altre procés de fabricació. Pel que fa al poliisoprè, el 

procediment de reciclatge és més costós, però el resultat obtingut pot emprar-se per a altres 

aplicacions. 

Per tant, es pot dir que l’impacte ambiental produït en aquesta fase es veu altament reduït 

gràcies a que gran part de l’energia utilitzada per a la primera fabricació del producte no es 

perd totalment, sinó que pot tornar a ser amortitzada. 

11.5. Conclusió de l’estudi ambiental 

En conclusió, els materials emprats per a la fabricació de l’espècul permeten una gran 

reducció de l’impacte ambiental. Tot i així, cal tenir en compte els residus generats a 

cadascuna de les fases comentades, especialment als relacionats amb l’esterilització del 

producte. 
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12. Estudi econòmic 

L’objectiu d’aquest capítol consisteix en veure quin és el preu de l’aparell coneixent els costos 

que tindran el conjunt de processos que cal realitzar per acabar amb la fabricació de l’espècul. 

Així doncs, tot seguit es mostren les despeses que comporta cadascuna de les fases seguides 

de forma detallada. 

12.1. Costos de disseny 

Els costos pertanyents a aquesta primera etapa fan referència a les hores dedicades durant 

la fase d’elaboració de les diferents possibles alternatives, així com la definició de les 

especificacions que l’aparell ha de complir entre d’altres. A més, també s’ha pensat realitzar 

un primer prototipatge en impressió 3D per tal de comprovar que el funcionament i dimensions 

són les correctes, i seguidament, un prototipatge utilitzant els materials escollits. 

Tot seguit es mostra la Taula 12.1-1, on es poden observar els costos detallats per aquesta 

etapa. 

ETAPA DE DISSENY 

Concepte Cost Total 

Recursos humans 

Cost 

(€/h) 

Temps 

(h)   

Enginyer superior 40 60 2400 

Enginyer estudiant 8 500 4000 

Recursos 

materials       

Material d'oficina 100   100 

Software ofimàtica 90   90 

Software CAD 99   99 

Desplaçaments i 

dietes 300   300 
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Documentació       

Impressió del 

projecte 70   70 

Prototipatge       

3D 500   500 

Pre-series 2500   2500 

Lloguer i derivats 6000    6000 

 
Cost del disseny 

           

16.059,00 €  

Taula 12.1-1. Etapa de disseny 

12.2. Estudi del preu unitari 

L’objectiu d’aquest punt consisteix en conèixer el preu que costarà l’aparell. Per tal 

d’aconseguir aquest valor, es determinen les despeses per a la resta de fases. En aquest cas, 

s’han demanat pressupostos per tal de tenir un idea general de quin seria el cost, ja que es 

tracta d’uns procediments que no s’han dut a terme, sinó que són suposicions. Els costos es 

divideixen en: 

• Costos d’investigació i desenvolupament 

• Costos d’aprovisionament 

• Costos de fabricació 

• Costos de comercialització 

• Costos de direcció i administració 

12.2.1. Costos d’investigació i desenvolupament 

Es tracta dels costos relacionats amb procés de disseny. Així doncs, el valor d’aquesta 

despesa es mostra a la taula del punt anterior i és de 10059.00€. 
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12.2.2. Costos d’aprovisionament 

Per tal de conèixer les despeses pertanyents a aquesta part del procediment, s’han hagut de 

tenir en compte el número de dones d’entre 25 i 60 anys d’edat, degut al fet que aquestes 

dones haurien de veure’s sotmeses a revisions ginecològiques anualment. Així, el número de 

dones amb edats compreses dins d’aquest interval esmentat és de 2150000 aproximadament. 

D’altra banda, ja que no tots els hospitals o clíniques comptarien amb aquest espècul, sinó 

que comprarien altres dissenys diferents, s’ha fet una previsió de venta de la meitat d’unitats. 

Per tant, la demanda seria de 1075000 unitats/any. 

Demanda 1075000 unitats/any 

Concepte Cost Total 

Matèria prima Cost €/kg Kg utilitzats € 

PC 3,15 116100 365715 

IR 1,77 11825 20930,25 

 
Cost Matèria Prima       386.645,25 €  

Taula 12.2.2-1. Costos d’aprovisionament 

12.2.3. Costos de fabricació 

En aquest cas es mostren els costos un cop demanat el pressupost a l’empresa encarregada 

de dur a terme la fabricació dels espèculs, anomenada Protolabs. La següent taula mostra les 

despeses. 

Etapa de fabricació. Pressupost 

Concepte Cost Total 

Enginyeria de fabricació Quantitat Preu/unitat € 

Disseny i fabricació de motlles 3 21366 64.098,00 € 

 
Cost de Fabricació             64.098,00 €  

Taula 12.2.3-1. Costos de fabricació 
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12.2.4. Costos de comercialització 

En aquest cas es mostren les despeses ocasionades pel que fa al procés de màrqueting de 

l’aparell. Cal destacar que no es tracta de valors exactes, sinó que la taula Taula 12.2.4-1 

mostra valors suposats per a aquesta fase. S’ha detallat que hi haurà dues persones 

encarregades de realitzar aquest treball. 

Etapa de comercialització. Pressupost 

Concepte Cost   Total 

Despesa de comercialització Quantitat Preu/unitat € 

Lloguer del local i derivats 1 10000 10000 

Cost patent europea 1 20000 20000 

Campanya publicitària 1 10000 10000 

Sous i salaris 2 20000 40000 

Equips i software 1 3000 3000 

 

Cost de 

Comercialització        83.000,00 €  

Taula 12.2.4-1. Costos de comercialització 

12.2.5. Costos de direcció i administració 

Aquest punt fa referència als costos aplicats als sous dels enginyers encarregats de la direcció 

de l’empresa encarregada del disseny de l’aparell. En aquest cas es tracta d’un enginyer titulat 

i d’un enginyer no titulat. 

Cost d'administració. Pressupost 

Concepte Cost   Total 

Despesa d'administració Quantitat Preu/unitat € 
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Sou de l'enginyer titulat 1 30000 30000 

Sou de l'enginyer no titulat 1 15000 15000 

 
Cost d'Administració 

        45.000,00 

€  

Taula 12.2.5 -1. Costos de direcció i administració 

12.3. Obtenció del preu de venta 

Compte de resultats  

Concepte Unitats Cost/unitat Total 

Cost de producció       

Matèries primes i 

aprovisionaments                       386.645,25 €  

Despeses de producció                         80.157,00 €  

Despesa total de producció 1075000 

             

0,43 €                    466.802,25 €  

Despesa de comercialització                         83.000,00 €  

Despesa d'administració                         45.000,00 €  

Preu mínim de venta 1075000 

             

0,55 €                    594.802,25 €  

Preu venta          0,77 €  
  

Taula 12.3-1. Preu de venta 

Finalment, fent els càlculs corresponents, s’ha obtingut que el cost de l’aparell serà de 0,55€. 

D’altra banda, en cas d’aplicar aproximadament un 40% de benefici, el cost de l’espècul serà 

de 0,77€. 
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12.4. Estudi de rendibilitat 

Un cop obtinguts els valors exactes per a cadascuna de les fases del projecte, així com la 

inversió inicial i els guanys obtinguts anualment, es calcula el VAN i el TIR amb l’objectiu de 

conèixer la rendibilitat del projecte en tot el seu conjunt. Tot seguit es mostra la Taula 12.4-1 

on es poden observar els fluxos de caixa anuals, així com els guanys i les inversions que s’ha 

de fer per a cada any. L’estudi s’ha realitzat per un període de 5 anys. 

 
Període (en anys) 

 
0 1 2 3 4 5 

Inversió 

      

547.714,00 €        7.500,00 €        7.500,00 €    

Guanys     236.500,00 €  236.500,00 €    236.500,00 € 236.500,00 € 236.500,00 € 

Flux de caixa 

anual     236.500,00 € 229.000,00€    236.500,00 € 229.000,00€ 236.500,00 € 

Taula 12.4-1. Estudi de rendibilitat 

Un cop calculat el VAN amb un 3% d’interès, i el TIR, els resultats són els següents: 

VAN = 521.653,63 € 

TIR = 32 % 

Aquest resultat mostra que el projecte presenta una gran rendibilitat degut al fet que el seu 

TIR és elevat. 
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13. Conclusions 

En aquest capítol es pretén dur a terme un resum dels resultats obtinguts en aquest projecte, 

dividint les conclusions extretes en diferents apartats, basant així les observacions en diversos 

criteris com són el disseny i l’impacte ambiental, entre d’altres. 

13.1. Conclusions generals 

Aquest projecte ha demostrat la possibilitat de millorar l’espècul vaginal emprat en l’actualitat. 

A partir de l’estudi de diferents alternatives conceptuals, amb la posterior selecció del disseny 

més adequat, així com la selecció de materials i procés de fabricació juntament amb l’estudi 

de simulacions, s’ha pogut demostrar que el nou aparell dissenyat és altament viable i 

complau el conjunt d’objectius i característiques presentades a l’inici del projecte. 

Tenint en compte els objectius principals del projecte, en primer lloc es pot observar que s’han 

mostrat els modes d’ús de l’espècul per tal de poder entendre fàcilment les diferents 

alternatives conceptuals presentades. A més, s’han determinat un conjunt d’especificacions 

que han permès obtenir la complaença tant del personal sanitari encarregat de la manipulació 

de l’instrument com de les pacients sotmeses als procediments, les quals són el subjecte 

principal al qual va dedicat el projecte. Seguidament, s’ha pogut seleccionar un disseny a 

través d’un primer estudi de l’estat de la tècnica i un posterior procés de selecció basat en el 

conjunt de criteris especificats. D’altra banda, s’ha aconseguit la selecció del material que més 

s’adequa a la fabricació de l’espècul complint el conjunt de normatives adients, així com el 

procés de fabricació a seguir. Així doncs, s’ha pogut demostrar a través d’estudis de simulació 

que l’aparell és viable pel que fa al seu disseny i fabricació, fet que s’ha vist corroborat amb 

els estudis AMFE de procés i producte realitzats. Finalment, també s’ha demostrat que 

l’aparell és rendible gràcies a l’estudi econòmic realitzat on s’han calculat el VAN i el TIR, 

obtenint valors molt favorables. 

En conclusió, l’espècul vaginal dissenyat es tracta d’un aparell que compleix enormement les 

característiques i especificacions desitjades, és a dir, permet millorar la seguretat i comoditat 

de les pacients alhora que satisfà les necessitats dels usuaris. El següent pas consistiria en 

realitzar un prototip funcional, per tal d’observar l’acceptació que tindria l’aparell, tot i que es 

tracta d’un procés més complicat degut a la manca de recursos. Tot i així, no es pretén que el 

projecte acabi aquí, sinó que aquest és el següent objectiu a aconseguir en un futur pròxim. 
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13.2. Conclusions respecte el disseny i fabricació 

En relació a la fase de disseny del projecte, la conclusió a la que s’ha arribat és que, com s’ha 

comentat anteriorment, l’alternativa seleccionada compleix tot el conjunt de requeriments i 

especificacions detallades a través de l’estudi d’altres models d’instruments, així com de les 

peticions proposades pel personal sanitari encarregat d’emprar l’espècul, i sobretot tenint en 

compte com a punt principal la millora de la comoditat de les pacients. Així doncs, es pot dir 

que el disseny, juntament amb els materials seleccionats per a la fabricació garanteixen la 

seguretat tant de pacients com de professionals. 

D’altra banda, pel que fa a la fase de fabricació, es pot concloure que gràcies al mètode 

escollit, l’objectiu de fabricar gran número de dispositius és viable i permet l’obtenció de peces 

adequadament fabricades. 

13.3. Conclusions respecte l’impacte ambiental 

En referència a l’impacte ambiental provocat per tot el conjunt de fases fins a l’obtenció de 

l’espècul es pot dir que és baix. El fet que tots els materials seleccionats compleixin la 

normativa i permetin el seu posterior reciclatge, permet que gran part de la matèria prima 

utilitzada pugui ser reutilitzada per a la fabricació d’altres dispositius. 

En conclusió, aquest fet demostra una disminució de l’impacte ocasionat, el qual no s’evitarà 

completament, ja que també s’ha de tenir en compte els residus produïts durant aquestes 

fases 

13.4. Conclusions respecte la rendibilitat 

En relació a la rendibilitat de l’aparell, gràcies a l’estudi econòmic realitzat, s’ha pogut observar 

que es tracta d’un dispositiu que tot i haver de fer una inversió inicial elevada, donarà lloc a 

l’obtenció de beneficis en poc temps. A més, convé destacar el fet que l’estudi s’ha realitzat 

per a un número de ventes que correspon a la meitat de mercat al que es podria arribar. Així 

doncs, en cas que l’aparell tingués èxit general i totes les clíniques i hospitals volguessin 

l’SPEC V, la rendibilitat de l’espècul augmentaria en gran mesura. 
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15. Annex A: Biologia de l’aparell reproductor femení 

En aquest capítol es pretén donar una visió general de l’aparell reproductor femení amb 

l’objectiu de conèixer quines parts es veuran involucrades durant l’ús de l’espècul vaginal. Així 

doncs, tot seguit es mostren els òrgans que en conjunt formen l’aparell reproductor femení. 

En primer lloc convé destacar que està compost per dues parts: l’úter que permet el 

desenvolupament del fetus, produeix secrecions vaginals i uterines, i trasllada el semen a la 

trompes de Fal·lopi; i els ovaris que produeixen els gàmetes femenins. Aquestes dues 

estructures són internes, mentre que la vagina és el canal que els comunica amb els òrgans 

externs a la vulva, que inclou els llavis genitals, el clítoris i la uretra. D’aquesta manera, la 

vagina queda unida a l’úter a través del coll uterí, i l’úter s’uneix als ovaris a través de les 

trompes de Fal·lopi. 

15.1. Òrgans genitals externs 

Un cop coneguda l’estructura general de l’aparell reproductor femení, a continuació es mostra 

una descripció més detallada de cadascun dels òrgans que el formen. En aquest punt es tracta 

els òrgans externs, i són: 

• Llavis majors. Plecs de pell que van des del Mont de Venus fins a la part inferior de 

la vagina. 

• Llavis menors. Plecs de pell amb una mida més petita que els llavis majors, que estan 

localitzats a l’interior dels llavis majors i a l’interior es troba el vestíbul vaginal. 

• Mont de Venus. Zona situada al pubis, superior a la vagina, la qual consta de 

glàndules sebàcies i sudorípares. També s’hi troba pèl púbic. 

• Clítoris. Òrgan erèctil i altament erogen que es localitza a la part superior dels llavis 

majors. 

• Bulbs de la vagina. Estan situats als dos costats de l’orifici vaginal i la seva funció 

consisteix en dilatar-se i augmentar de mida durant l’excitació sexual. 

• Vestíbul vaginal. Àrea situada a l’espai interlabial de la vulva, entre els llavis menors, 

on s’hi troben els orificis vaginals, uretrals, i les glàndules de Bartholin que segreguen 

moc vaginal. 
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Figura 15.1-1. Òrgans genitals externs 

15.2. Òrgans genitals interns 

Pel que fa als òrgans genitals interns, es distingeixen: 

• Ovaris. Són part de l’aparell reproductor femení i les seves funcions consisteixen en 

la producció d’oòcits o gàmetes femenins, i la secreció d’hormones femenines que 

s’encarreguen de controlar el cicle menstrual o uterí. Es tracta d’un òrgan intern que 

presenta diversitat de mides segons la cavitat i l’edat. 

• Úter o matriu. És l’òrgan encarregat del desenvolupament o gestació del fetus en els 

mamífers. La paret interior rep el nom d’endometri i presenta canvis cíclics menstruals 

relacionats amb l’efecte de les hormones produïdes als ovaris, concretament els 

estrògens. 

• Vagina. És l’òrgan que connecta l’úter amb el coll uterí, i és la part per on es produeix 

l’expulsió del fetus durant el part. 

• Trompes de Fal·lopi. Conductes d’entre 10 i 13 cm que comuniquen els ovaris amb 

l’úter. 
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Figura 15.2-1. Òrgans genitals interns 
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Annex B: Estudi dels efectes de l’espècul en les 

pacients 

Aquest estudi ha estat realitzat a un conjunt de 75 dones d’edats entre 25 i 60 anys mitjançant 

la plataforma de formularis de Google, a través de diferents preguntes amb l’objectiu de 

conèixer les opinions de les pacients en relació a l’ús de l’espècul. 

Es tracta d’una simple investigació per tal de remarcar els problemes que se solen trobar 

durant els procediments als que se sotmeten, així com contrastar la informació cercada i els 

resultats d’altres estudis clínics que demostren els inconvenients que provoca l’espècul en les 

pacients. 

15.3. Motiu de la prova 

El principal motiu pel qual es pretén millorar l’espècul és degut a la incomoditat i patiment que 

provoca a les pacients. Així doncs, consisteix en una prova que pretén advertir que en el 

procés de disseny d’aquest aparell, no només cal tenir en compte les necessitats i 

requeriments ergonòmics de l’usuari, sinó que, en aquest cas, cal donar-li més importància a 

la seguretat i benestar de la pacient. En altres paraules, no és suficient que l’instrument dugui 

a terme la seva funció si aquest no compleix les condicions marcades per la persona tractada. 

15.4. Objectiu de la prova 

L’objectiu és determinar quins són els problemes més freqüents entre les dones que han hagut 

de realitzar-se un procediment en què s’empra l’espècul. Tal com s’ha esmentat amb 

anterioritat, es tracta d’un simple estudi per contrastar les dades obtingudes a través d’altres 

investigacions clíniques. A més a més, la prova se centra en el coneixement de les sensacions 

i experiències de les pacients qüestionades amb la finalitat de saber quines millores aplicarien 

a l’aparell, i a partir d’aquí, elaborar les especificacions amb les que comptarà el futur disseny. 
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15.5. Procediment 

El procés que s’ha seguit ha estat la difusió d’un qüestionari format per 10 preguntes a un 

grup de 75 dones d’edats compreses entre 25 i 60 anys. La raó per la qual s’ha seleccionat 

aquest interval d’edats és que, tal  com demostren molts articles i estudis, és a partir dels 25 

anys quan és més probable l’aparició de càncer de cèrvix. D’altra banda, les dones de més 

de 65 anys poden deixar de realitzar-se diversos procediments, com és el cas de la citologia, 

atès que, en el cas de tenir més de tres citologies amb resultats adequats en els últims 10 

anys, no és necessària l’execució del procediment, tot i que sí que és recomanable. 

Tot seguit, s’inclouen les preguntes esmentades, les quals engloben temes des del 

coneixement dels procediments als que han hagut de sotmetre’s, fins la identificació dels 

efectes que l’espècul les ha causat. 

1. A quin procediment et vas sotmetre en el qual s’utilitzava l’espècul vaginal? 

2. Canviaries alguna cosa del procediment? Si és així, què canviaries? 

3. Havies escoltat parlar de l’espècul abans de sotmetre’t al procediment? 

4. Vas veure l’espècul abans de començar el procediment? 

5. Et van explicar el procés que seguirien per dur a terme el procediment abans de 

començar? 

6. Vas sentir incomoditat o dolor durant l’ús de l’espècul? 

7. Vas tenir cap dolor després del seu ús? 

8. Vas tenir algun efecte secundari? 

9. Coneixes cap altre instrument que tingui la mateixa funció que l’espècul? 

10. Has evitat algun cop fer-te el procediment per malestar provocat per l’espècul? 

15.6. Resultats i conclusions 

Un cop rebudes les respostes de les dones enquestades s’han realitzat un seguit de gràfics 

per a cadascuna de les preguntes que mostren els percentatges de cada resposta. 
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Figura 15.6-1. Resultats Pregunta 1 

En el cas de la primera pregunta, convé destacar que en més de la meitat de les pacients, 

l’espècul ha estat utilitzat per a la realització d’una citologia, prova que permet diagnosticar 

lesions precursores al càncer de coll uterí. Així doncs, el resultats mostren els procediments 

més habituals en els que s’empra l’aparell, tal com s’ha esmentat al Capítol 4 sobre la praxis 

i l’espècul. 

 

Figura 15.6-2. Resultats Pregunta 2 

Com es pot observar al gràfic X, el 49% de les enquestades no canviarien cap aspecte del 

procediment, mentre que un 42% sí que faria alguna modificació. Aquestes últimes han 

56%38%

1%

1%
1% 3%

1. A quin procediment et vas sotmetre en el qual 
s'utilitzava l'espècul vaginal?

Citología

Revisió ginecològica

Fecundació in vitro

Col·locació DIU

Abort

No recorden

42%
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9%

2. Canviaries alguna cosa del procediment?

Sí

No

NS/NC
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manifestat que variarien el material de l’aparell, atès que la rigidesa provoca enormes 

molèsties i dolor. A més, proposen correccions relacionades amb la manera de realitzar el 

procediment per part dels usuaris, com que les informin de forma més acurada sobre el procés 

que duran a terme amb l’espècul, així com que la col·locació i obertura d’aquest sigui 

lentament, ja que la ràpida introducció és un altre factor que provoca greus inconvenients. 

Així mateix, és important esmentar que el 9% restant fa referencia a un conjunt de pacients 

que responen que al no tenir coneixements sobre l’àmbit, no saben quins possibles canvis 

durien a terme. 

 

Figura 15.6-3. Resultats Pregunta 3   Figura 15.6-4. Resultats Pregunta 4 

 

 

Figura 15.6-5. Resultats Pregunta 5 

Pel que fa a la tercera pregunta, cal remarcar que la diferència entre les pacients que no 

havien escoltat parlar de l’espècul anteriorment i les que sí, és mínima. De la mateixa manera, 

49%51%

3. Havies escoltat parlar de l'espècul 
abans de sotmetre't al procediment?

Sí

No
54%43%

3%

4. Vas veure l'espècul abans de 
començar el procediment?

Sí

No

No ho recordo

59%
36%

5%

5. Et van explicar el procés que seguirien per dur a 
terme el procediment abans de començar?

Sí

No

No sempre
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la Figura 15.6-4 mostra que la major part de les dones van poder veure l’eina abans del 

procediment, però és força elevat el percentatge de pacients que no van poder, fet que 

provoca una sensació de desinformació. Tot i així, tal com es pot observar a la Figura 15.6-5, 

és major la quantitat de dones que afirmen que van rebre la informació sobre el procés. 

 

Figura 15.6-6. Resultats Pregunta 6 

Aquestes dues preguntes fan referència a les molèsties causades per l’espècul durant i 

després del seu ús. La Figura 15.6-6 mostra com més de la meitat de les enquestades han 

afirmat incomoditat durant la introducció i obertura de l’aparell. Aquest fet demostra que és un 

problema molt habitual entre les pacients. 

 

Figura 15.6-7. Resultats Pregunta 7  Figura 15.6-8. Resultats Pregunta 8 

75%

13%

12%

6. Vas sentir incomoditat o dolor durant l'ús de 
l'espècul?

Sí

No

A vegades

25%

75%

7. Vas tenir cap dolor després del seu ús?

Sí

No

15%

85%

8. Vas tenir algun efecte secundari?

Sí

No
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Com es pot observar a la Figura 15.6-7, un 75% de les dones enquestades no van patir cap 

dolor després del procediment al que es van sotmetre. Tot i així, hi ha una minoria que va 

notar petites molèsties, encara que no les relacionen directament amb l’emprament de 

l’espècul, sinó al procediment realitzat. 

De la mateixa manera, només un 15% va patir efectes secundaris, concretament una mica de 

sagnat. 

 

Figura 15.6-9. Resultats Pregunta 9 

Convé destacar que gairebé la totalitat de les enquestades no sap de cap altre aparell que 

s’utilitzi actualment per a dur a terme la mateixa funció que l’espècul, i només un 4% 

d’aquestes reconeix una altra eina, en concret la valva ginecològica. 

4%

95%

1%

9. Coneixes cap altre instrument que 
tingui la mateixa funció que l'espècul?

Sí

No

NS/NC
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Figura 15.6-10. Resultats Pregunta 10 

Tal com es pot observar a la Figura 15.6-10 i que el 89% nega haver evitat el procediment a 

causa del malestar provocat per l’espècul, hi ha un 10% que afirma que ha deixat d’assistir a 

la consulta ginecològica pel motiu esmentat. Es tracta d’un fet molt importat a tenir en compte, 

atès que aquests procediments es realitzen amb la finalitat de diagnosticar patologies el més 

aviat possible, i així, poder evitar-les. De manera que, si les pacients no acudeixen a 

sotmetre’s als procediments necessaris, és impossible impedir-les, i per tant, garantir la seva 

salut. 

Finalment, i com a conclusió final, és pot dir que l’ús de l’espècul provoca enormes 

disconformitats a les pacients, i gràcies a aquest simple estudi s’ha aconseguit l’objectiu final, 

és a dir, l’afirmació dels problemes que comporta l’actual aparell, així com, la definició 

d’algunes de les especificacions requerides pel futur disseny. 

  

10%

89%

1%

10. Has evitat algun cop fer-te el 
procediment per malestar provocat per 

l'espècul?

Sí

No

Ho he pensat
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16. Annex C: Entrevistes 

En aquest annex es mostres les preguntes formulades al personal sanitari encarregat de dur 

a terme els procediments que requereixen l’ús de l’espècul. La raó per la qual s’ha optat per 

desenvolupar aquest mètode d’interacció directa és perquè són els usuaris els que tenen una 

millor visió de quins aspectes es podrien millorar pel que fa a l’ús de l’aparell i la seva 

ergonomia. 

Tot seguit es mostren les qüestions formulades a diferent personal sanitari de la Clínica 

Sagrada Família de Barcelona, entre d’altres. 

1. Quins són els procediments més comuns en els que ha d'utilitzar l'espècul? 

2. Quin és el temps estimat que es triga en aquests procediments en què s'empra 

l'espècul? 

3. Aproximadament, quants procediments realitza a la setmana utilitzant l'instrument? 

4. Com es prepara l'aparell pel procediment? Ha d'utilitzar algun lubricant o escalfa 

l'instrument? Com ho fa per escalfar-lo? 

5. Ha tingut algun cop cap inconvenient durant l'ús de l'espècul? 

6. Ha de dur a terme algun procés diferent en el cas de pacients amb obesitat o 

multípares? 

7. Durant la seva experiència, és el vaginisme una condició que pateixen moltes 

pacients? 

8. Ha de seguir algun procés diferent en aquests casos de vaginisme? 

9. Sol utilitzar en major quantitat espèculs esterilitzables d'acer inoxidable o espèculs 

d'un sol ús? 

10. Què destacaria de l'actual espècul? És a dir, ergonòmicament, quins beneficis troba 

que té l'espècul pels professionals sanitaris que l'empren? 

11. Destacaria algun problema en l'actual espècul? Si és així, quin o quins? 

12. Coneix algun altre disseny d'espècul vaginal? Si és així, sap per què no s'utilitza? 

13. Afegiria alguna altra funció a l'aparell? 

16.1. Respostes Dra. Flor Molfino 

Especialista en reproducció assistida. 

1. Quins són els procediments més comuns en els que ha d'utilitzar l'espècul? 
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Citologia, proba de transferència, transferència embrionària i durant la punció fol·licular. 

2. Quin és el temps estimat que es triga en aquests procediments en què s'empra 

l'espècul? 

Aproximadament tenen una durada de cinc minuts com a màxim. 

3. Aproximadament, quants procediments realitza a la setmana utilitzant 

l'instrument? 

A la setmana se solen realitzar en uns 20 procediments. 

4. Com es prepara l'aparell pel procediment? Ha d'utilitzar algun lubricant o escalfa 

l'instrument? Com ho fa per escalfar-lo? 

Normalment s’utilitza lubricant. 

5. Ha tingut algun cop cap inconvenient durant l'ús de l'espècul? 

A vegades he tingut algun problema amb pacients amb obesitat, multípares o aquelles la 

vagina de les quals té una longitud major de la mesura estàndard. 

6. Ha de dur a terme algun procés diferent en el cas de pacients amb obesitat o 

multípares? 

En aquests casos utilitzo el tipus d’espècul més llarg i ample. 

7. Durant la seva experiència, és el vaginisme una condició que pateixen moltes 

pacients? 

No és una condició molt freqüent. 

8. Ha de seguir algun procés diferent en aquests casos de vaginisme? 

Sempre utilitzo espèculs petits per a totes les pacients. 

9. Sol utilitzar en major quantitat espèculs esterilitzables d'acer inoxidable o 

espèculs d'un sol ús? 

Normalment faig servir els que son d’un sol ús, però m’agraden més els d’acer inoxidable. 

10. Què destacaria de l'actual espècul? És a dir, ergonòmicament, quins beneficis 

troba que té l'espècul pels professionals sanitaris que l'empren? 

Destacaria el fet que tinguin els pics roms. A més, el que són esterilitzables, és a dir, els d’acer 

inoxidable llisquen millor i son més còmodes. 

11. Destacaria algun problema en l'actual espècul? Si és així, quin o quins? 
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A vegades, les vores dels pics no són suficientment roms i corbats, i d’altra banda, m’agradaria 

que fossin més allargats. 

12. Coneix algun altre disseny d'espècul vaginal? Si és així, sap per què no 

s'utilitza? 

També se sol utilitzar l’espècul Collin, però és més pràctic i còmode l’espècul de Pederson, o 

“bec d’ànec”. 

13. Afegiria alguna altra funció a l'aparell? 

Una funció molt útil seria afegir llum a l’instrument. 

16.2. Respostes Dr. Melchor Carbonell 

Especialista en obstetrícia i reproducció assistida. 

1. Quins són els procediments més comuns en els que ha d'utilitzar l'espècul? 

Citologia, inseminació artificial, transferència embrionària. 

2. Quin és el temps estimat que es triga en aquests procediments en què s'empra 

l'espècul? 

Aproximadament tenen una durada d’entre 3 i 5 minuts. 

3. Aproximadament, quants procediments realitza a la setmana utilitzant 

l'instrument? 

A la setmana se solen realitzar en uns 15 procediments. 

4. Com es prepara l'aparell pel procediment? Ha d'utilitzar algun lubricant o escalfa 

l'instrument? Com ho fa per escalfar-lo? 

Normalment s’utilitza lubricant. Tot i que, depenent de la consulta hi ha possibilitat 

d’escalfament previ. 

5. Ha tingut algun cop cap inconvenient durant l'ús de l'espècul? 

En aquest cas, referent a la pacient, els inconvenients són vaginisme, dificultat de visió en 

pacients amb obesitat, i la seva incomoditat durant el procediment. 
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D’altra banda, respecte a l’espècul de plàstic, un dels problemes és el seu trencament, mentre 

que en aquells que són de metall, l’inconvenient consisteix en el mal funcionament del 

mecanisme d’apertura i bloqueig de l’instrument. 

6. Ha de dur a terme algun procés diferent en el cas de pacients amb obesitat o 

multípares? 

En aquests casos utilitzo l’espècul de major diàmetre i longitud, el qual requereix major esforç 

per poder observar el coll de l’úter i evitar el desplaçament de l’aparell. 

7. Durant la seva experiència, és el vaginisme una condició que pateixen moltes 

pacients? 

No és una condició molt freqüent. Menys del 10% de les pacients a la meva consulta 

manifesten vaginisme o dificultat d’exploració. Si no m’equivoco, en determinades poblacions 

com Pakistan i el Nord d’Àfrica, aquesta condició podria pujar a un 25-30%. 

8. Ha de seguir algun procés diferent en aquests casos de vaginisme? 

Per a aquests casos, faig servir l’espècul de menor mida, realitzant el procediment de forma 

més pausada i condicionada a tolerància. 

9. Sol utilitzar en major quantitat espèculs esterilitzables d'acer inoxidable o 

espèculs d'un sol ús? 

Normalment faig servir els espèculs plàstics d’un sol ús. 

10. Què destacaria de l'actual espècul? És a dir, ergonòmicament, quins beneficis 

troba que té l'espècul pels professionals sanitaris que l'empren? 

És un dispositiu que s’ha anat perfeccionant amb el temps. Diferents marques presenten 

diferents avantatges/inconvenients. Les principals limitacions actuals són secundàries a la 

relació cost – qualitat que cada centre està disposat a invertir. 

11. Destacaria algun problema en l'actual espècul? Si és així, quin o quins? 

No de forma general. Potser problemes amb marques concretes degut a baixa qualitat dels 

materials i per dificultats amb el mecanisme de bloqueig. 

12. Coneix algun altre disseny d'espècul vaginal? Si és així, sap per què no 

s'utilitza? 

Hi ha alguns amb il·luminació independent. No s’utilitzen a causa del cos tan elevat que tenen. 

13. Afegiria alguna altra funció a l'aparell? 
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Penso que no en general. 

16.3. Respostes Dra. Lidia Illan 

Especialista en ginecologia i obstetrícia. 

1. Quins són els procediments més comuns en els que ha d'utilitzar l'espècul? 

L’espècul s’utilitza en la pràctica ginecològica habitual per a qualsevol procediment que 

requereixi visualització directe del cèrvix uterí o de les parets vaginals. Alguns motius de 

consulta que requeririen l’ús de l’espècul són: sagnat genital, leucorrea anòmala, i altres. A 

més a més, també s’utilitza en alguns procediments com la realització de colposcòpia, la presa 

de citologia cervical o biòpsies cervicals, la inserció o extracció de Dispositius Intrauterins 

(DIU), etc. 

2. Quin és el temps estimat que es triga en aquests procediments en què s'empra 

l'espècul? 

El temps estimat pels diferents procediments és variable. Una exploració ginecològica per 

leucorrea pot suposar 1 minut. Mentre que, una colposcòpia amb necessitat de presa de 

biòpsia pot suposar uns 10-15 minuts. 

3. Aproximadament, quants procediments realitza a la setmana utilitzant 

l'instrument? 

En una setmana de consulta ginecològica diària es poden arribar a emprar uns 50-70 

espèculs. Aquest número serà més reduït en funció del perfil de la pacient. Per exemple, una 

pacient adolescent que no ha mantingut relacions sexuals, no duré a terme exploració amb 

espècul, així com en una parella que acut per esterilitat tampoc seria necessari el seu ús. 

4. Com es prepara l'aparell pel procediment? Ha d'utilitzar algun lubricant o escalfa 

l'instrument? Com ho fa per escalfar-lo? 

A la meva unitat tenim tres tipus d’espèculs en funció de la seva mida. L’elecció d’un o un altre 

depèn de la tolerància de la pacient i del seu introit vaginals. Sempre utilitzem lubricant a 

l’aigua per a la col·locació. Aquest s’aplica per tots dos pics de l’espècul abans de la 

introducció. En el cas que s’hagi de prendre mostres com PCR vaginal o cervical, o citologia 

líquida, la quantitat de lubricant és menor degut a la possible interacció amb els reactius 

d’aquestes probes. 

5. Ha tingut algun cop cap inconvenient durant l'ús de l'espècul? 
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En alguna ocasió hi ha pacients que no toleren l’obertura de l’espècul pel dolor que els hi 

causa, per la qual cosa l’exploració en aquestes pacients és subòptima. 

6. Ha de dur a terme algun procés diferent en el cas de pacients amb obesitat o 

multípares? 

En aquests casos generalment utilitzem l’espècul de major mida donat que la laxitud dels 

teixits o la major pressió pelviana així ho requereix. 

7. Durant la seva experiència, és el vaginisme una condició que pateixen moltes 

pacients? 

El vaginisme en la meva experiència és una condició relativament comú que s’agreuja o es 

minimitza en funció de l’esta emocional de la pacient. 

8. Ha de seguir algun procés diferent en aquests casos de vaginisme? 

Degut al fet que he comentat a la pregunta anterior, intento crear una situació confortable i de 

confiança amb la pacient que ho pateix amb l’objectiu de millorar l’experiència. A més a més, 

intento emprar l’espècul de menor mida, major quantitat de lubricant i fer massatge perineal 

digital prèviament. També es poden utilitzar anestèsics percutanis com la crema EMLA.  

9. Sol utilitzar en major quantitat espèculs esterilitzables d'acer inoxidable o 

espèculs d'un sol ús? 

Normalment faig servir els que son d’un sol ús. 

10. Què destacaria de l'actual espècul? És a dir, ergonòmicament, quins beneficis 

troba que té l'espècul pels professionals sanitaris que l'empren? 

És una eina fonamental per la nostra pràctica. El fet de tenir diferents mides ens permet 

adaptar-nos a les característiques de les pacients. 

11. Destacaria algun problema en l'actual espècul? Si és així, quin o quins? 

El principal problema succeeix quan la pacient presenta una mala tolerància a l’aparell, o bé 

quan, tot i afegir l’espècul de major mida, es produeix el prolapse de les parets vaginals, fet 

que impedeix la visualització del cèrvix. 

12. Coneix algun altre disseny d'espècul vaginal? Si és així, sap per què no 

s'utilitza? 

Hi ha dos dissenys més que conegui, a més de l’espècul de plàstic d’un sol ús: el metàl·lic 

esterilitzable, les vores del qual són menys romes i, segons la meva experiència, més molest 
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per a les pacients (l’avantatge que té és que la seva obertura pot ser major, fet que podria ser 

més útil en casos de visualització subòptima), i l’espècul cònic, amb el que només es pot veure 

la part distal i no les parets vaginals. 

13. Afegiria alguna altra funció a l'aparell? 

No se m’ocorre cap. 

16.4. Respostes Dr. Josep Grau 

Especialista en ginecologia i obstetrícia. 

1. Quins són els procediments més comuns en els que ha d'utilitzar l'espècul? 

El més freqüent és en medicina preventiva, per dur a terme citologies. A més a més, també 

permet fer biòpsies per saber si hi ha alguna alteració o algun problema a la citologia, i també 

colposcòpies. És a dir, es pot distingir una línia d’ús preventiva, però després el 20% de les 

consultes ginecològiques són per problemes de vaginitis, i per tant s’utilitza per poder agafar 

mostres del flux vaginal adequades. També es poden fer preses de mostres de l’endocèrvix 

per temes de clamídies. Llavors, no tan sols s’utilitza per dur a terme citologies, sinó també 

per temes d’infeccions o malalties de transmissió sexual. 

L’espècul possibilita la presa de mostres endometrials, és a dir, poder entrar a l’interior de 

l’úter. Així com, en pacients que tenen alteracions per problemes d’hemorràgies o que se 

sospiti a través d’ecografies que hi hagi alguna patologia endometrial, també permet 

visualitzar el coll de l’úter i introduir una cànula que es diu cànula de cornier, la qual té un 

mecanisme de succió que permet treure mostres.  

2. Quin és el temps estimat que es triga en aquests procediments en què s'empra 

l'espècul? 

Depèn de quin sigui el procediment. En el cas de la citologia, el procediment serà d’un o dos 

minuts, una altra cosa es que s’hagi de fer una colposcòpia, és a dir, una visualització del coll 

de l’úter a 14 augments quan hi ha una alteració citològica o bé quan es visualitza una lesió 

al coll de l’úter. Això pot portar més temps, aproximadament entre 10 i 15 minuts. En el cas 

de realitzar una biòpsia pot portar 15 minuts  

3. Aproximadament, quants procediments realitza a la setmana utilitzant 

l'instrument? 
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A la setmana aproximadament podria fer servir uns 40 espèculs. Però aquest número pot 

variar depenent de l’especialitat de cada ginecòleg. Dins de la ginecologia es poden distingir 

diferents subespecialitats, de manera que no s’utilitza la mateixa quantitat d’aparells en una 

consulta hospitalària que en una consulta d’assistència primària o preventiva, on cal destacar 

que, normalment, el procediment el realitzen les llevadores.  

4. Com es prepara l'aparell pel procediment? Ha d'utilitzar algun lubricant o escalfa 

l'instrument? Com ho fa per escalfar-lo? 

El fet d’escalfar l’aparell es feia abans, quan l’espècul que utilitzàvem era metàl·lic. 

Actualment, el 99% dels espèculs que utilitzem són els de plàstic, d’un sol ús. D’altra banda, 

es pot utilitzar una certa lubricació. Però, en el cas d’haver de prendre alguna mostra de 

citologia no és el més convenient ja que aquestes es poden veure alterades. 

5. Ha tingut algun cop cap inconvenient durant l'ús de l'espècul? 

Un dels inconvenients es produeix en casos en què la pacient mai ha tingut relacions sexuals, 

per la qual cosa el procediment és molt complicat. 

6. Ha de dur a terme algun procés diferent en el cas de pacients amb obesitat o 

multípares? 

La mida d’espècul que s’utilitza depèn de la longitud de la vagina, és a dir, la variant que 

s’emprarà s’ha d’adequar a la mida de la vagina de la pacient. Així, en dones que tenen 

obesitat o són multípares, amb els espèculs habituals no es visualitza bé el coll de l’úter, per 

la qual cosa, de vegades es fan servir els antics aparells metàl·lics, del quals també  hi ha de 

diverses mides i són més llargs. Aquests fan referència a l’1% restant. 

7. Durant la seva experiència, és el vaginisme una condició que pateixen moltes 

pacients? 

El vaginisme depèn de en què se centri la consulta, això vol dir que si es tracta de pacients 

que vénen a fer-se una revisió general  serà més infreqüent. En canvi, si el motiu de la visita 

ja és aquest, és a dir, perquè tenen dolor durant les relacions sexuals, etc., llavors t’ho trobaràs 

més. En general, el vaginisme és infreqüent, una altra cosa és que molesti la introducció de 

l’espècul per la falta de lubrificació, sobretot en dones menopàusiques. 

8. Ha de seguir algun procés diferent en aquests casos de vaginisme? 

Quan es tracta de vaginisme és molt difícil realitzar el procediment. En aquests casos s’utilitza 

l’espècul de mida virginal. D’altra banda, una altra cosa és aquelles persones que tenen por 



  Annexos 

110   

perquè han tingut una mala experiència amb la col·locació de l’espècul. Llavors, hi ha 

mecanismes que ajuden, com són els mecanisme de relaxació del múscul elevador. Així 

mateix, també ajuda molt la delicadesa i sobretot sincronitzar el ritme de col·locació amb el de 

la pacient, és a dir, sobretot que la pacient tingui la sensació de controlar en tot moment 

l’exploració, de manera que si li fa mal es pari el procediment. 

9. Sol utilitzar en major quantitat espèculs esterilitzables d'acer inoxidable o 

espèculs d'un sol ús? 

Tal com he comentat anteriorment, el 99% dels espèculs que utilitzo són rebutjables, és a dir, 

de plàstic. Mentre que per a casos excepcionals en els que s’ha d’utilitzar un aparell de major 

longitud, utilitzo l’espècul metàl·lic reutilitzable degut a què la seva longitud sol ser major. 

10. Què destacaria de l'actual espècul? És a dir, ergonòmicament, quins beneficis 

troba que té l'espècul pels professionals sanitaris que l'empren? 

Una de les coses a destacar és que s’adapta a la majoria de les pacients, excepte en aquelles 

pacients multípares.  

11. Destacaria algun problema en l'actual espècul? Si és així, quin o quins? 

En aquest cas, pel que fa a l’espècul virginal, moltes vegades no es visualitza correctament el 

cèrvix. Per contra, és menys molest. 

12. Coneix algun altre disseny d'espècul vaginal? Si és així, sap per què no 

s'utilitza? 

Per a la pràctica quirúrgica, és a dir, per a dur a terme conitzacions del coll uterí, hi ha espèculs 

de 4 valves que eviten la transmissió de l’electricitat a la vagina, per la qual cosa és ideal per 

a aquests procediments. 

13. Afegiria alguna altra funció a l'aparell? 

El fet d’afegir il·luminació penso que seria una bona característica per fer operacions del cèrvix 

com és la conització. A més a més, hauria d’haver espèculs més llargs o més amples per 

segons quines vagines, per tal d’evitar l’ús dels espèculs esterilitzables metàl·lics, els quals 

són més molests. 

16.5. Respostes Dra. Anna Mallafré 

Especialista en ginecologia i obstetrícia. 
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1. Quins són els procediments més comuns en els que ha d'utilitzar l'espècul? 

Els procediments més comuns són l’exploració de la vagina i el coll de l’úter. 

2. Quin és el temps estimat que es triga en aquests procediments en què s'empra 

l'espècul? 

El temps és d’un o dos minuts. 

3. Aproximadament, quants procediments realitza a la setmana utilitzant 

l'instrument? 

El número de procediments que es realitzen és d’entre seixanta i vuitanta. 

4. Com es prepara l'aparell pel procediment? Ha d'utilitzar algun lubricant o escalfa 

l'instrument? Com ho fa per escalfar-lo? 

Els aparells utilitzats són de plàstic no reutilitzables, per la qual cosa no cal seguir cap 

procediment.  

5. Ha tingut algun cop cap inconvenient durant l'ús de l'espècul? 

A vegades es produeix el trencament d’aquests, fan soroll o el mecanisme és queda encallat. 

6. Ha de dur a terme algun procés diferent en el cas de pacients amb obesitat o 

multípares? 

Sí, en aquests casos s’utilitzen valves. 

7. Durant la seva experiència, és el vaginisme una condició que pateixen moltes 

pacients? 

Algunes pacients pateixen aquesta condició, però cal destacar que no gaires. 

8. Ha de seguir algun procés diferent en aquests casos de vaginisme? 

En aquests casos s’utilitzen espèculs de dimensions més petites, o directament sense 

espècul. 

9. Sol utilitzar en major quantitat espèculs esterilitzables d'acer inoxidable o 

espèculs d'un sol ús? 

Normalment s’utilitzen aparells no reutilitzables, és a dir, d’un sol ús. 

10. Què destacaria de l'actual espècul? És a dir, ergonòmicament, quins beneficis 

troba que té l'espècul pels professionals sanitaris que l'empren? 
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Ergonòmicament no destacaria cap benefici. L’única cosa és que en tractar-se d’un aparell no 

reutilitzable és més higiènic i més ràpid d’utilitzar. 

11. Destacaria algun problema en l'actual espècul? Si és així, quin o quins? 

Alguns problemes a destacar és que, tal com he comentat anteriorment, es trenquen, fan 

soroll durant l’obertura i tancament o, fins i tot, s’encallen. A més a més, no hi ha gaires mides 

“especials”. 

12. Coneix algun altre disseny d'espècul vaginal? Si és així, sap per què no 

s'utilitza? 

L’altre disseny utilitzat és aquell format per ferro. Però, no sol ser molt utilitzat ja que necessita 

més procediments per tal d’esterilitzar-lo. 

13. Afegiria alguna altra funció a l'aparell? 

No afegiria cap funció, però crec que sí que es podria millorar el disseny actual. 

  



Estudi, millora i desenvolupament de l’espècul vaginal   

  113 

17. Annex D: Taula d’especificacions 

Empresa d'enginyeria: 

Espècul vaginal 

Data d'inici:   

Ana Arribas Mancheño Darrera revisió:   

Especificacions 

Concepte Data Proposta R/D Descripció Nº 

Funció 

15/04/2020  P.S / Eng  R  
Obertura d'accés al cèrvix amb camp 

de visió suficient. 
1  

 15/04/2020  P.S / Eng   R 
Impedir l'enfonsament de les parets 

vaginals. 
2 

 15/04/2020  P.S / Eng   R 
Protegir de punxades el teixit de les 

parets vaginals. 
3  

 15/04/2020  P.S / Eng   R 
Possible introducció de l'espècul per 

part de la pacient. 
4 

 15/04/2020  P.S / Eng   R 
Permetre la introducció amb una sola 

mà 
5  

Dimensions 

 15/04/2020  Eng   R Longitud màxima: 15 cm. 6  

 15/04/2020  Eng    R Longitud mínima: 7,5 cm. 7  

 15/04/2020   Eng    R Amplada màxima: 5 cm. 8  

 15/04/2020   Eng    R Amplada mínima: 2 cm. 9  

 15/04/2020   Eng    R Angle màxim del mànec: 130°. 10  

 15/04/2020   Eng    R Angle mínim del mànec: 110°. 11  

 15/04/2020  P.S / Eng   R Diferents mides d'espècul. 12  

Moviments 

21/04/2020   P.S / Eng  R 

Mecanisme que permeti el moviment 

d'introducció i extracció de l'estructura 

dilatadora. 

13  

 21/04/2020   P.S / Eng  R 

Moviment, lineal i longitudinal respecte 

el canal vaginal, d'introducció i 

extracció de l'estructura dilatadora. 

14  

Forces  21/04/2020  Eng   R 
Suportar pressions de l'ordre de 1 a 12 

cmH₂O. 
15  

Materials 

 15/04/2020   Eng  R 
Material elàstic per al recobriment de 

l'estructura dilatadora. 
16  

15/04/2020    Eng  R 
Material rígid per a l'estructura 

dilatadora. 
17 

29/04/2020    Eng  D 
Lleugeresa del conjunt: Màxim 150g. 

aproximadament. 
18  

21/04/2020    Eng  R Innocuïtat biològica del material 19  
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21/04/2020  Eng  R Materials reciclables 20  

21/04/2020  Eng  R Material transparent 21  

Fabricació i 

muntatge 

21/04/2020    Eng  D Gran volum de producció 22  

21/04/2020    Eng  D Simplicitat de fabricació 23  

Cost  29/04/2020   Eng  D No superar 0,88 €/conjunt 24  

Vida útil, 21/04/2020    Eng  R Instrument no reutilitzable 25  

manteniment 

i 
 21/04/2020   Eng  R El material ha de ser reciclable 26  

impacte 

ambiental 
 21/04/2020   Eng  R 

El material desusat serà tractat per les 

empreses de residus sanitaris 
27  

Aspectes 

legals 

 21/04/2020   Eng  R 
Complir amb la Directiva 93/42/CEE o 

2007/47/CE 
28  

 21/04/2020   Eng  R 
Complir amb el Real Decret RD 

1591/2009 
29  

Taula 17-1. Taula d’especificacions 
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18. Annex E: Estat de la tècnica 

18.1. Espècul vaginal amb anell separador (European Patent 

0043218; any 1984) 

 

Figura 18.1-1. Espècul vaginal amb anell separador (European Patent 0043218; any 1984) 
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Figura 18.1-2. Espècul vaginal amb anell separador (European Patent 0043218; any 1984) 
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18.2. Espècul vaginal cònic (International Patent 2013/033607; 

any 2013) 

 

Figura 18.2-1. Espècul vaginal cònic (International Patent 2013/033607; any 2013) 
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Figura 18.2-2. Espècul vaginal cònic (International Patent 2013/033607; any 2013) 
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18.3. Espècul vaginal cilíndric (US Patent 10,582,845; any 2020) 

 

Figura 18.3-1. Espècul vaginal cilíndric (US Patent 10,582,845; any 2020) 
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19. ANNEX F: AMFE DE PROCÉS 

La matriu AMFE o l’anàlisi dels modes de fallada i els seus efectes és una metodologia que 

s’empra per tal de detectar els errors en un procediment o producte, el qual es troba en una 

fase conceptual o de disseny. 

Degut a què qualsevol inconvenient durant l’ús de l’espècul pot arribar a provocar greus 

conseqüències en la salut i seguretat de les pacients, l’anàlisi dut a terme a través del mètode 

AMFE s’ha basat en l’estudi de la seguretat del procés. 

Aquest anàlisi ha permès detectar de forma ràpida i senzilla els problemes destacables i, per 

tant, es tracta d’un mètode molt útil a l’hora d’adoptar les solucions més adequades durant 

l’etapa conceptual. 

Tot seguit es mostren les matrius AMFE realitzades per al procés en el qual intervé l’espècul 

utilitzat en l’actualitat, així com l’avaluació mitjançant el mateix mètode un cop les solucions 

fossin implementades. 

19.1. Aplicació del mètode AMFE al procés que segueix 

l’espècul de Cusco utilitzat en l’actualitat 

Aquest AMFE analitza el conjunt de processos o procediments que es realitzen durant l’ús de 

l’espècul, per tal d’obtenir els punts crítics i, així, millorar aquests aspectes a través del 

plantejament d’un seguit de solucions capaces de resoldre’ls, donant lloc conseqüentment a 

la millora de la seguretat de l’aparell. 

Amb l’objectiu de donar valors als processos analitzats i determinar quins són més crítics, 

s’utilitzen els tres paràmetres d’avaluació propis del mètode AMFE, que són la freqüència (F) 

en que es produeix el mode de fallada, la capacitat de detecció (N) i la gravetat que comporta 

(G). D’aquesta manera, multiplicant els valors establerts en cada cas per a cadascun 

d’aquests paràmetres, s’obté l’índex de prioritat de risc (IRP), que permet determinar de forma 

clara quins són els modes de fallada sobre els quals cal parar més atenció i, per tant, prioritzar 

l’actuació. 
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Els valors atribuïts per a l’avaluació de la freqüència seran d’1 a 4, sent 1 el cas en què l’error 

no es produeix gairebé mai, i sent 4 el cas en què l’error té lloc de manera habitual. Pel que 

fa al grau de detecció, 1 indica un error que pot ser detectat fàcilment, mentre que 4 fa 

referència a aquell error difícilment detectable, sent pràcticament impossible. Finalment, 

respecte la gravetat de l’error, també s’avaluen els errors de l’1 al 4, de manera que els errors, 

la gravetat dels quals sigui mínima, és a dir, no provoquin greus inconvenients, són marcats 

com a 1, fins a un valor de 4, que representa aquells errors capaços de donar lloc a grans 

complicacions. 

Els procediments que han estat avaluats són els següents: 

• Introducció de l’espècul 

• Dilatació o expandiment de l’espècul 

• Compressió o tancament de l’espècul 

• Extracció de l’espècul 

INTRODUCCIÓ DE L’ESPÈCUL 

La introducció de l’espècul consisteix en la col·locació de l’aparell a l’interior de l’aparell 

reproductor femení amb l’objectiu de dur a terme qualsevol dels procediments en què aquest 

aparell ha d’intervenir, els quals han estat comentats al capítol 4. Aquesta és una fase força 

violenta, degut a què es tracta del primer contacte de l’instrument amb el cos de la pacient, 

per la qual cosa, l’usuari ha d’anar amb molta cura, ja que qualsevol inconvenient pot donar 

lloc a la complicació de tot el conjunt de processos realitzats posteriorment. Així doncs, cal 

disminuir els factors que provoquin dificultats en la col·locació de l’espècul, sent aquest el 

mode de fallada. 

DILATACIÓ DE L’ESPÈCUL 

Aquesta és una fase que consisteix en l’obertura de l’aparell amb la finalitat de dilatar el canal 

vaginal. És un procés de gran importància pel que fa al correcte desenvolupament del 

procediment  o consulta al qual s’està sometent la pacient, per la qual cosa està directament 

relacionat amb l’adequat treball de l’usuari. Això vol dir que l’existència d’algun inconvenient, 

la majoria relacionats amb el disseny de l’aparell i dels materials, pot donar lloc a un 

expandiment i camp de visió insuficients, fets que comporten greus dificultats a l’hora de 

realitzar les consultes en qüestió. 

COMPRESSIÓ DE L’ESPÈCUL 
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Una altra de les fases més importants durant l’ús de l’espècul és el seu tancament. Es tracta 

d’un procés que s’ha de dur a terme amb molta cura, ja que pot arribar a provocar lesions en 

l’aparell reproductor de la pacient, tot i que normalment, les complicacions són degudes al 

disseny de l’espècul que s’empra en l’actualitat. Així doncs, per tal d’avaluar els punts crítics 

referents a aquest procés, s’ha de parar molta atenció pel que fa als aspectes que provoquen 

la impossibilitat de tancar l’aparell per a una correcta extracció, o bé, el tancament sobtat 

d’aquest, sent aquests els modes de fallada. 

EXTRACCIÓ DE L’ESPÈCUL 

Pel que fa a l’extracció de l’espècul cal destacar que es tracta de l’última fase durant l’ús de 

l’aparell, i a més, consisteix en el procés que es podria identificar com el menys probable a 

provocar inconvenients. Això és degut a què la majoria serien provocats com a resultats dels 

problemes durant els anteriors procediments. Per exemple, en aquest cas la dificultat 

d’extracció de l’instrument podria anar lligada a un inadequat tancament de l’espècul, fet que 

fa referència a la fase de compressió. De manera que, en resoldre els problemes de fases 

anteriors es podria aconseguir una disminució de les complicacions en fases d’ús posteriors. 

Tot i així, en cas que es produïssin dificultats durant aquesta fase, les conseqüències 

provocarien un elevat risc en la seguretat i salut de les pacients tractades. És per aquest motiu 

que s’ha de valorar i analitzar totes les complicacions que donin lloc a inconvenients durant 

l’extracció de l’espècul. 

Procés Fallades Fitació 
Accions a 

prendre 
Disseny Modes Efectes Causes F N G IRP 

Introducció 
Dificultats en 

la col·locació 

Possibles 

danys a les 

pacients 

Mala praxis 

(ús) 
1 1 4 4 * 

Inadequada 

mida de 

l'espècul (ús / 

disseny) 

2 1 4 8 

Major 

varietat de 

mides 

Introducció 

violenta (ús) 
1 1 4 4 * 
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Zona de 

subjecció poc 

ergonòmica 

(disseny) 

2 1 4 8 

Disseny 

d'un nou 

instrument 

El material no 

rellisca 

correctament 

(disseny del 

material) 

3 2 4 24 

Millora del 

material 

emprat 

Dilatació 

Expandiment 

insuficient 

Dificultats en 

l'ús d'altres 

estris durant 

els 

procediments 

Trencament 

de les 

estructures o 

pics dilatadors 

(disseny del 

material) 

1 1 3 3 
 

Inadequada 

mida de 

l'espècul (ús / 

disseny) 

2 1 3 6 
 

Camp de visió 

insuficient 

Dificultat per a 

realitzar el 

procediment 

Poca 

superfície de 

contacte 

contra les 

parets interiors 

del canal 

vaginal 

(disseny) 

2 1 3 6 
 

Poca 

transparència 
1 1 3 3 
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(disseny del 

material) 

Obertura del 

mànec 

insuficient 

1 1 3 3 
 

Compressió 

Tancament 

sobtat o 

impossibilitat 

de tancament 

Possibles 

danys a les 

pacients 

Mecanisme de 

bloqueig 

inadequat 

(disseny) 

1 2 4 8 

Disseny 

d'un nou 

instrument 

Mala praxis 

(ús) 
1 1 4 4 * 

Trencament 

del 

mecanisme o 

de les 

estructures 

dilatadores 

1 1 4 4 

Disseny 

d'un nou 

instrument 

Extracció 

Dificultats 

durant 

l'extracció 

Possibles 

danys a les 

pacients 

Inadequat 

tancament de 

l'aparell (ús) 

2 1 4 8 

Disseny 

d'un nou 

instrument 

Extracció 

violenta (ús) 
1 1 4 4 * 

El material no 

rellisca 

correctament 

(disseny del 

material) 

3 2 4 24 

Millora del 

material 

emprat 
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Mecanisme 

poc ergonòmic 

(disseny) 

2 1 4 8 

Disseny 

d'un nou 

instrument 

Taula 19.1-1. Estudi AMFE del procés que segueix l’espècul de Cusco utilitzat en l’actualitat 

Com es pot observar a la Taula 19.1-1, s’ha estudiat la presa de diverses accions per tal 

d’aconseguir millores en els casos en què: les causes que donen lloc als modes de fallada 

obtenen un índex de prioritat de risc superior a 8; dos dels valors adjudicats als paràmetres 

d’avaluació són iguals o superiors a 3; o el valor pertanyent a la gravetat és igual a 4. Alguns 

dels casos en què ha succeït aquest fet són degut a la inadequada mida de l’espècul, zones 

de subjecció poc ergonòmiques, el disseny del material, etc. 

D’altra banda, tal com mostra la Taula 19.1-1, hi ha caselles referents a les accions preses en 

què apareix un asterisc (*). En aquests casos, tot i que caldria prendre accions de millora, ja 

que presenten el valor 4 a la columna referent a la gravetat, no se n’ha plantejat cap perquè 

es tracta de causes que donen lloc a modes d’error relacionats directament amb l’ús de 

l’aparell. Això vol dir que, tot i modificar el disseny de l’actual espècul, no hi hauria cap canvi, 

llevat que l’usuari encarregat fes ús de l’instrument de forma correcta. 

En conclusió, degut a què s’han obtingut força IRP elevats pel que fa a aspectes de disseny 

de l’espècul actual, utilitzant el mateix mètode AMFE que per a aquesta avaluació, es 

rectificarà l’AMFE referent a la valoració del nou disseny seleccionat. 

19.2. Aplicació del mètode AMFE al procés que segueix el 

disseny d’espècul seleccionat  

Tal com s’ha comentat a l’apartat anterior, i com es pot observar a la Taula 19.1-1, la major 

part de les mesures proposades per tal de millorar la seguretat de l’aparell i la salut de les 

pacients, consisteix en l’elaboració d’un nou disseny encarregat de dur a terme les mateixes 

funcions, i compleixi les especificacions detallades al capítol 5. 

D’aquesta manera, la Taula 19.2-1 mostra l’avaluació dels processos que se segueixen durant 

l’ús de l’espècul, els quals són els mateixos que pel cas de l’espècul de Cusco utilitzat 

actualment. Seguidament, aquests són avaluats seguint els criteris detallats en el cas anterior. 
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Procés Fallades 
Accions 

preses 

Fitació 

Disseny Modes Efectes Causes F N G IRP 

Introducció 
Dificultats en 

la col·locació 

Possibles 

danys a les 

pacients 

Mala praxis 

(ús) 

 
1 1 4 4 

Inadequada 

mida de 

l'espècul (ús / 

disseny) 

Diferents 

tipus 

segons 

les 

longituds i 

diàmetres 

1 1 4 4 

Introducció 

violenta (ús) 

 
1 1 4 4 

Zona de 

subjecció poc 

ergonòmica 

(disseny) 

Disseny 

d'un nou 

instrument 

1 1 4 4 

El material 

no rellisca 

correctament 

(disseny del 

material) 

Material 

adequat 

per tal de 

protegir i 

facilitar la 

col·locació 

1 1 4 4 

Dilatació 
Expandiment 

insuficient 

Dificultats en 

l'ús d'altres 

estris durant 

els 

procediments 

Trencament 

de les 

estructures o 

pics 

dilatadors 

(disseny del 

material) 

 
1 1 3 3 
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Inadequada 

mida de 

l'espècul (ús / 

disseny) 

 
2 1 3 6 

Camp de 

visió 

insuficient 

Dificultat per 

a realitzar el 

procediment 

Poca 

superfície de 

contacte 

contra les 

parets 

interiors del 

canal vaginal 

(disseny) 

 
2 1 3 6 

Poca 

transparència 

(disseny del 

material) 

 
1 1 3 3 

Obertura del 

mànec 

insuficient 

 
1 1 3 3 

Compressió 

Tancament 

sobtat o 

imposibilitat 

de 

tancament 

Possibles 

danys a les 

pacients 

Mecanisme 

de bloqueig 

inadequat 

(disseny) 

Disseny 

d'un nou 

instrument 

1 1 4 4 

Mala praxis 

(ús) 

 
1 1 4 4 

Trencament 

del 

mecanisme o 

de les 

Disseny 

d'un nou 

instrument 

1 1 4 4 
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estructures 

dilatadores 

Extracció 

Dificultats 

durant 

l'extracció 

Possibles 

danys a les 

pacients 

Inadequat 

tancament 

de l'aparell 

(ús) 

Disseny 

d'un nou 

instrument 

1 1 4 4 

Extracció 

violenta (ús) 

 
1 1 4 4 

El material 

no rellisca 

correctament 

(disseny del 

material) 

Material 

adequat 

per tal de 

protegir i 

facilitar 

l'extracció 

1 1 4 4 

Mecanisme 

poc 

ergonòmic 

(disseny) 

Disseny 

d'un nou 

instrument 

1 1 4 4 

Taula 19.2-1. Estudi AMFE del procés que segueix el nou disseny d’espècul seleccionat 

La Taula 19.2-1 mostra que el nou mecanisme implementat en el disseny seleccionat millora 

notablement els resultats pel que fa a la seguretat i salut de les pacients, mentre que, pel que 

fa als usuaris, permet el correcte desenvolupament dels procediments o consultes que han 

de realitzar. Aquest fet queda destacat gràcies a què la freqüència d’ocurrència dels modes 

de fallada és gairebé nul·la, cosa que assegura en gran mesura que aquests danys no es 

produiran. Tot i així, la gravetat dels riscs que comporten en cas que es produïssin els errors 

són elevats, ja que provocarien possibles danys a les pacients. 

En conclusió, es pot observar que el nou disseny plantejat és capaç de reduir els riscs i, per 

tant, millorar els procediments o passos a seguir pel seu ús, aconseguint així el correcte 



Estudi, millora i desenvolupament de l’espècul vaginal   

  129 

funcionament de l’aparell, evitant en gran mesura qualsevol inconvenient relacionat amb el 

seu mecanisme o materials que el formen. 
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20. Annex G: AMFE DE PRODUCTE 

Tal com s’ha realitzat anteriorment en relació al procés d’ús de l’espècul, s’ha dut a terme 

l’anàlisi dels modes de fallada i els seus efectes del disseny conceptual seleccionat. 

En aquest cas, el mètode AMFE s’ha basat en l’estudi de la seguretat del producte, degut a 

què qualsevol complicació o inconvenient relacionat amb el disseny o fabricació de l’aparell 

pot arribar a provocar greus conseqüències en la salut i seguretat de les pacients i del personal 

sanitari. 

20.1. Aplicació del mètode AMFE a l’espècul amb mecanisme de 

bloqueig per gir 

En aquest apartat s’analitza la solució seleccionada, la qual es tracta de l’espècul amb 

mecanisme de bloqueig per gir. Per tal de dur a terme un anàlisi adequat d’aquest disseny, 

s’han considerat les diferents estructures que el conformen, tenint en compte així el conjunt 

de modes de fallada que es poden produir per a cadascuna d’aquestes, juntament amb els 

efectes que poden arribar a provocar. 

El components que formen l’espècul amb mecanisme de bloqueig per gir que han sigut 

analitzats a través del mètode AMFE són: 

• Estructura dilatadora. La seva funció consisteix en dilatar l’interior de l’aparell 

reproductor femení de la pacient amb l’objectiu d’aconseguir una obertura suficient 

perquè el professional sanitari encarregat sigui capaç de realitzar el procediment de la 

consulta de la forma més adequada possible. De la mateixa manera, aquesta 

estructura ha de garantir la comoditat de les pacients, evitant qualsevol tipus de 

patiment o lesions. 

• Estructura bloquejadora. Té la tasca de fer pressió contra els sortints presents a 

l’estructura dilatadora per tal de permetre el seu expandiment. A més a més, un dels 

aspectes més importants a destacar és que permet la dilatació progressiva gràcies a 

les protuberàncies que conté, les quals bloquegen l’estructura en engranar-se amb les 

ranures de l’estructura dilatadora. 
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• Funda protectora. Es tracta del component encarregat de protegir el teixit de l’interior 

del canal vaginal de la pacient envers possibles lesions provocades per l’estructura 

dilatadora durant el seu expandiment o tancament. 

Tot seguit es mostra la taula d’anàlisi, on queden detallats els modes de fallada, els efectes i 

les causes que aquests provoquen, on es tindran en compte aquells relacionats amb el 

disseny i la fabricació del dispositiu. 

Components Fallades 
Mesures 

actuals 

Fitació Accions 

a 

prendre Disseny Modes Efectes Causes F N G IRP 

Estructura 

Dilatadora 

Trencament 

de les peces 

dilatadores 

Possibles 

danys a les 

pacients 

Fabricació 

Elecció 

material 

rígid 

2 1 4 8 

Controls 

de 

qualitat. 

Revisió 

100% 

Pèrdua camp 

de visió 
Fabricació 2 1 3 6 

Controls 

de 

qualitat. 

Revisió 

100% 

No 

s'expandeix 

suficientment 

Disminució 

del camp de 

visió 

Disseny 

Obertura 

progressiva 

mitjançant 

un sistema 

de bloqueig 

1 1 3 3 
 

Estructura 

Bloquejadora 

Insuficient 

pressió per a 

la dilatació 

Insuficient 

expandiment 
Disseny 

Pressió 

progressiva 

mitjançant 

un sistema 

de bloqueig 

1 1 3 3 
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Els sortints 

no engranen 

correctament 

Bloqueig 

inadequat 

Disseny de 

toleràncies 

 
1 1 3 3 

 

No es 

permet la 

seva 

introducció 

(Els sortints 

no rellisquen 

per la ranura 

d'introducció) 

No es 

produeix cap 

expandiment 

Disseny de 

toleràncies 

 
1 1 4 4 

 

Funda 

protectora 

No 

s'expandeix 

suficientment 

durant la 

dilatació de 

l'estructura 

dilatadora 

Trencament 

de la funda 
Fabricació 

Elecció 

material 

elastòmer 

1 2 3 6 

Controls 

de 

qualitat. 

Revisió 

100% 

No és capaç 

de suportar 

grans 

pressions 

Enfonsament 

de les parets 

vaginals i 

pèrdua de 

camp de 

visió 

Fabricació 
 

1 1 3 3 
 

Taula 20.1-1. Estudi AMFE dels components de l’espècul amb mecanisme de bloqueig per gir 

La Taula 20.1-1 mostra els resultats un cop s’ha realitzat l’anàlisi AMFE. Tal com es pot 

observar, els valors d’índex de prioritat de risc (IRP) obtinguts són molt petits. Tot i així, s’han 

plantejat accions per a aquells el valor del qual és igual o major a 6. És el cas del trencament 

de les peces dilatadores referent a l’estructura dilatadora, així com l’expandiment insuficient 

de la funda protectora. Convé destacar que aquests modes de fallada són causats per 

problemes durant la fabricació dels aparells, i és per aquest motiu que no s’han especificat 
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detalladament accions a prendre degut al poc coneixement dins d’aquest àmbit, ja que el 

projecte no engloba aquesta fase. D’altra banda, ja s’han aplicat mesures que tenen com a 

objectiu evitar aquestes complicacions, sobretot aquelles que poden donar lloc a possibles 

danys a les pacients. 

En conclusió, tal com s’ha pogut observar a la Taula 20.1-1, tot i l’existència de possibles 

perills derivats de la fabricació dels aparells, l’espècul compleix amb les especificacions 

detallades assegurant la seguretat i benestar de les pacients, així com l’adequat 

funcionament. 
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21. Annex H: Taules de materials 

21.1. Polipropilè 11R12A 

 

Figura 21.1-1. Polipropilè 11R12A 
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21.2. Poliestirè ALCOM MED PS 100 AS 14114 

 

Figura 21.2-1. Poliestirè ALCOM MED PS 100 AS 14114 
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21.3. PMMA CYROLITE MD H12 

 

Figura 21.3-1. PMMA CYROLITE MD H12 
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21.4. Polietilè Purell ACP 6031 D 

 

Figura 21.4-1. Polietilè Purell ACP 6031 D 
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21.5. Policarbonat APEC 1745 

 

 

Figura 21.5-1. Policarbonat APEC 1745 
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21.6. Poliisoprè Cariflex IR0307 K Polymer 

 

Figura 21.2-6. Poliisoprè Cariflex IR0307 K Polymer 
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21.7. Elastòmer de silicona Addisil 440E 

 

 

Figura 21.8-1. Elastòmer de silicona Addisil 440E 
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22. Annex I: Simulacions 

22.1. Simulació estàtica 

Aquest punt detalla el procediment seguit a través del programa de CAD anomenat 

SolidWorks, per tal de realitzar la simulació estàtica, així com els resultats obtinguts. L’objectiu 

d’aquesta simulació és comprovar si les diferents estructures que conformen l’espècul 

dissenyat són capaces de suportar els esforços màxims als que podran veure’s sotmeses, 

aplicant les propietats dels materials seleccionats. 

22.1.1. Estructura dilatadora 

Segons un estudi l’objectiu del qual consisteix en obtenir la caracterització biomecànica 

quantitativa de la vagina, es coneix que l’esforç màxim que haurà de suportar l’aparell és de 

4N. Així doncs, per tal de dur a terme un estudi rigorós, s’ha aplicat un factor de seguretat 

d’entre 2 i 3, donant d’aquesta manera un marge per evitar possibles perills derivats d’un 

augment del valor de l’esforç aplicat. El material aplicat és el Policarbonat. 

Tot seguit es mostra una imatge de l’estructura dilatadora en posició oberta, on les fletxes 

verdes representen la superfície que s’ha especificat com a subjecció, mentre que les fletxes 

liles mostren la direcció i les superfícies on s’aplica la força. 
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Figura 22.1.1-1. Forces aplicades a l’estructura dilatadora 

Així doncs, un cop executat l’estudi de simulació per a aquesta primera estructura, el resultat 

ha estat el següent: 

 

Figura 22.1.1-2. Resultats tensions estructura dilatadora 
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Figura 22.1.1-3. Resultats desplaçaments estructura dilatadora 

Comparant el valor màxim que pot suportar (7,38 MPa) amb la resistència a la tracció del 

policarbonat (70 MPa), la conclusió és que l’estructura serà capaç de suportar les tensions 

aplicades de forma segura garantint la rigidesa de la peça. 

22.1.2. Estructura bloquejadora 

Pel que fa a aquesta estructura, s’ha aplicat una pressió de 7 MPa, valor màxim obtingut 

després de realitzar la simulació de l’estructura dilatadora. A més, gràcies a la diferenciació 

per colors, s’ha pogut observar com aquest valor màxim apareix just en el punt en què 

l’estructura bloquejadora ha de fer pressió per tal de d’obrir l’estructura dilatadora. En aquest 

cas, el material aplicat també és Policarbonat. 

Tal com s’ha comentat anteriorment, les fletxes verdes representen la superfície especificada 

com a superfície de subjecció, mentre que les vermelles mostren la direcció de la pressió 

aplicada. 

 

Figura 22.1.2-1. Forces aplicades a l’estructura bloquejadora 

Els resultats obtinguts durant la simulació són els següents: 
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Figura 22.1.2-2. Resultats tensions estructura bloquejadora 

 

 

Figura 22.1.2-3. Resultats desplaçaments estructura bloquejadora 



Estudi, millora i desenvolupament de l’espècul vaginal   

  145 

Com es pot observar, els valors més elevats tant de tensions com deformacions es troben a 

l’extrem de l’estructura bloquejadora pel fet que es tracta del punt que tindrà un contacte 

directe amb les pestanyes presents a l’estructura dilatadora, l’objectiu de les quals es permetre 

l’obertura de l’estructura dilatadora. En conclusió, es pot observar que la peça és capaç de 

suportar els esforços de forma correcta. 

22.1.3. Funda protectora 

Finalment, en relació a aquesta estructura, tal com es pot observar a la Figura X, s’ha aplicat 

una força del 10N, referent a la força màxima amb un factor de seguretat aplicat a la que es 

pot veure sotmesa l’estructura dilatadora, però en aquest cas en sentit contrari. En aquest cas, 

el material aplicat és Poliisoprè. 

 

Figura 22.1.3-1. Forces aplicades a la funda protectora 

Els resultats obtinguts són els següents: 
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Figura 22.1.3-2. Resultats tensions funda protectora 

 

 

Figura 22.1.3-3. Resultats desplaçaments funda protectora 
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Com es pot observar, comparant el valor màxim que pot suportar l’estructura (0,03 MPa) amb 

la resistència a la tracció del poliisoprè (21,6 MPa) es pot dir que la peça és capaç de suportar 

els esforços aplicats sense patir greus inconvenients.  
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23. Pressupostos 

23.1. Estructura dilatadora 

 

Figura 23.1-1. Pressupost estructura dilatadora 

23.2. Estructura bloquejadora 

 

Figura 23.2-1. Pressupost estructura bloquejadora 



Estudi, millora i desenvolupament de l’espècul vaginal   

  149 

23.3. Funda protectora 

 

Figura 23.3-1. Pressupost funda protectora 
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24. Annex J: Plànols 

A continuació s’adjunten els plànols del projecte 

  



Estudi, millora i desenvolupament de l’espècul vaginal   

  151 

  



  Annexos 

152   
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25. Etiquetatge 

Tot seguit, es mostra l’etiqueta de l’empaquetat del SPEC V. 

 

Figura 25-1. Etiqueta SPEC V 
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26. Marcat CE 

El marcat CE és un logotip que es col·loca als dispositius mèdics per indicar que el producte 

compleix els requisits de les directives. Aquest indica que el dispositiu funciona d’acord amb 

el propòsit previst i compleix la legislació relativa a la seguretat i el rendiment. Un producte 

que porta la marca CE pot comercialitzar-se lliurament a qualsevol lloc de la Unió Europea. 

Tot i així , abans de poder col·locar la marca CE, s’ha de signar una declaració de conformitat.  

A més, s’ha de presentar una documentació tècnica que demostri que el producte s’ajusta als 

requisits del MDD. Aquesta documentació s’ha de mantenir com a mínim cinc anys després 

de que es fabriquin els últims productes. La MHRA, és a dir, l’Agencia Reguladora de 

Medicaments i Productes Sanitaris, pot demanar aquesta documentació en qualsevol 

moment. Consta de diversos punts com són una descripció general de l’aparell, els materials 

que el formen, etiquetatge i empaquetament, anàlisi de riscos, etc. 

26.1. Introducció 

El SPEC V és un aparell desenvolupat per AC BIOMEDICAL que proporciona al personal 

sanitari una millor visibilitat i accés a la vagina, el coll de l’úter i les àrees circumdants. 

Executarà aquesta funció alhora que proporcionarà un nivell de comoditat que no ofereixen 

els espècul convencionals que es troben al mercat actualment. 

26.2. Descripció i especificació de l’aparell 

26.2.1. Descripció general 

Nom de l’empresa: AC BIOMEDICAL 

Nom de l’aparell: SPEC V 

Descripció general del dispositiu: El disseny està format per dues peces. La primera rep el 

nom d’estructura dilatadora i està formada per quatre plaques encarregades de dilatar el canal 

vaginal de la pacient. La segona rep el nom d’estructura bloquejadora i consisteix en un 
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cilindre amb mànec que s’introdueix a l’interior de l’estructura dilatadora i en fer pressió contra 

uns sortints situats a les plaques de la primera peça, permet l’obertura de l’aparell. 

Propòsit: El SPEC V té com a objectiu aconseguir un augment de la comoditat de les pacients 

mentre es manté la seva adequada funcionalitat, permetent l’accés i la visibilitat de la vagina, 

cèrvix i àrees circumdants. 

Usuaris previstos: Dones d’edats entre 25 i 60 anys. 

26.2.2. Població prevista 

Població de pacients prevista: Tenint en compte que les dones entre 25 i 60 anys s’han de 

dur a terme una revisió ginecològica cada any, i el fet que no totes les clíniques i hospitals 

utilitzaran aquest aparell, el número de pacients serà d’unes 1075000. 

Condicions mèdiques: Cauterització del coll de l’úter, prova de Papanicolaou, col·locació d’un 

dispositiu intrauterí, histerectomia vaginal i inseminació artificial. 

26.2.3. Mode d’ús 

L’estructura dilatadora es col·loca en posició tancada a l’interior del canal vaginal de la pacient. 

Poc a poc s’introdueix l’estructura bloquejadora lleugerament girada per tal que els sortints 

situats a la seva superfície puguin desplaçar-se per la ranura present a l’estructura dilatadora. 

Depenent de quina posició es requereix, l’usuari pot decidir en quin moment girar l’estructura 

bloquejadora, obtenint així l’obertura o dilatació desitjada. En aquest moment, el personal 

sanitari ja pot realitzar el procediment adequat. Un cop finalitzat, es torna a girar l’estructura 

bloquejadora i s’extreu lentament. Finalment, ja es pot extreure l’estructura dilatadora, la qual 

ja es troba en posició tancada. Gràcies a la funda protectora situada a l’exterior de l’estructura 

dilatadora, s’evita el risc de punxades durant el tancament afavorint així la seguretat i 

comoditat de les pacients. Per acabar, el SPEC V ha de ser correctament eliminat d’acord a 

les condicions dels residus mèdics. 

26.2.4. Classificació 

Segons l’article 1 de la Directiva 93/42/CEE, el producte es considera un equip mèdic després 

de ser definit segons els diferents punts tractats en ell. 
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26.2.5. Tipus de risc 

A partir del capítol I de l’Annex VIII, l’aparell s’ha definit com un producte d’ús transitori pel que 

fa a l’àmbit de la durada, ja que està destinat a ser utilitzat de forma continua durant menys 

de 60 minuts. A més, es classifica com a producte de Classe I, pel fet que és un dispositiu 

d’ús transitori i invasiu a través del orificis corporals, el qual no està destinat a connectar-se a 

cap producte actiu. 

26.2.6. Noves característiques 

El disseny de SPEC V incorpora noves característiques o especificacions com per exemple 

una funda protectora que envolta l’estructura dilatadora per tal d’evitar el possibles riscos, com 

són punxades o lesions a les parets laterals vaginals; la possible pròpia introducció de l’aparell 

per part de les pacients, fet que millora la seva confiança; mànec amb un angle de XXXº per 

evitar el contacte directe de l’usuari amb el cos de la pacient. 

26.2.7. Accessoris 

Els procediments en els que se sol utilitzar l’espècul involucren l’ús d’altres estris per tal de 

poder realitzar les funcions necessàries. Entre aquests es troben raspalls de mostreig que 

tenen la funció de recollir mostres durant els exàmens cervicals, dispositius intrauterins i el 

seu aplicador, catèters pel tractament de la fecundació in vitro, etc. 

26.2.8. Models d’espècul 

El dispositiu es trobarà disponible en diverses mides: petita, mitjana, gran i molt gran. La 

necessitat de dissenyat diferents mides es deu a diferents factors com: a les diferents 

llargades i amplades vaginals, a les diferents condicions que es poden presentar, com pot ser 

el vaginisme i la obesitat, al part, a la menopausa, així com a l’activitat sexual. 

26.2.9. Disseny SPEC V 

La Figura 25.2.9-1 i Figura 25.2.9-2 mostren les estructures que conformen el SPEC V. 
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Figura 26.2.9-1. Components de l’espècul dissenyat 

  

Figura 26.2.9-2. Estructura dilatadora, estructura bloquejadora i funda protectora 

26.2.10. Materials 

Els materials escollits són el policarbonat i el poliisoprè, i convé destacar que tindran un 

contacte directe amb el cos de la pacient. 

26.2.11. Dimensions 

Plànols Annex J 
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26.2.12. Dispositius actuals 

Actualment, hi ha molts tipus diferents d’espèculs en ús, tots ells utilitzats per a diversos 

propòsits. Els espèculs normalment estan fabricats d’acer inoxidable, els quals són 

reutilitzables, o de plàstic, els quals són d’un sol ús. Entre alguns d’aquest tipus d’espèculs 

vaginals es troben l’espècul de Cusco (bivalve), l’espècul de Pederson, l’espècul de Graves, 

l’espècul de Sims, l’espècul de Collins, i l’espècul de Yona Care. 

26.2.13. Estat de la tècnica 

S’ha investigat l’estat de la tècnica amb l’objectiu de conèixer la resta de dispositius similars 

disponibles a Europa i altres mercats internacionals. Alguns dels productes trobats són un 

espècul amb un anell separador, un espècul vaginal cònic i un espècul vaginal cilíndric. 

26.3. Documentació, empaquetament i etiquetatge del producte 

final 

26.3.1. Etiquetatge 

El SPEC V anirà empaquetat per tal de mantenir les condicions d’esterilització necessàries. 

La Figura 25.3.1-1 mostra un exemple de l’etiquetatge que s’utilitzarà. 

 

Figura 26.3.1-1. Etiqueta SPEC V 
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26.3.2. Fabricació 

El procés de fabricació és l’emmotllament per injecció que consisteix en la càrrega d’un motlle 

amb la matèria prima emprada per a la fabricació, amb el seu posterior refredament, que 

finalment, donarà lloc a la peça desitjada. 

El procés de fabricació es pretén dur a terme per una empresa externa especialitzada en 

emmotllament per injecció anomenada Protolabs. 

26.3.3. Esterilització 

El procés d’esterilització escollit és el mètode per òxid d’etilè. La primera fase consisteix en el 

precondicionament, que té lloc per pre-escalfar i humitejar la càrrega. A continuació, es realitza 

l’esterilització de cadascun dels espèculs i un cop finalitzat aquest procediment, es duu a 

terme la desgasificació. 

26.4. Declaració de conformitat 

26.4.1. Dades 

Nom: SPEC V 

Marca registrada:  

Direcció: C/ Jaume I, 55, 08721, Corbera, España  

26.4.2. Declaració 

La Declaració de Conformitat de la UE s’emet sota la responsabilitat exclusiva de AC 

BIOMEDICAL. 

26.4.3. Nom del producte i empresa 

Nom del producte: SPEC V 

Nom comercial: AC BIOMEDICAL 
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26.4.4. Tipus de risc 

Classe de risc: El risc és de classe 1, d’acord a les regles establertes a l’Annex VIII del MDR 

del UE. 

26.4.5. Declaració del marcat CE 

S’identificarà una marca CE al dispositiu per reconèixer la conformitat dels dispositius amb les 

normes de seguretat i rendiment de la UE.  
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