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NRC 

First patients suffered from   
respiratory insuficency due to  
denervation post poliomyelitis

Outpatient clinic for the 
Stockholm region ≈ 2 million

Consultancy for patients from 
regions of Sweden and 

Scandinavia

Staff ≈ 15 
persons1/3  Ventilated patients, 

neuromuscular disorders

1/3  Education and licensing 
of personal assistants for 

home care 

1/3 
tracheostomised

patients 



NRC patients

•100 chronically tracheostomized  patients

•30 with silver cannulas

•75 patients from the rest of Sweden including the Nordic countries

•125 patients on ventilator





Evidens…….

• Mechanical ventilation for amyotrophic lateral sclerosis/motor 
neuron disease :Aleksandar Radunovic

• Relative contraindications for percutaneous tracheostomy: from the 
surgeons' perspective



Vad tillverkar vi?

•Modifierar alla kanyler oavsett tillverkare

•Stomatätning – Det sista en svag röst behöver är ett läckage

•Fenestrering – För att få tal och hostfunktion

•Passform – Spetsläge, komfort och tryckskador

•Estetik – Så viktigt för så många patienter.



Bivona Aire Cuff – Före och efter



Silver – För vidare anpassning under besöket



Fenestrering, innerkanyl och koppling



3D Construction of cannulas

•We render airways from computer tomograms CT

•CAD for more advanced solutions and documentation

•3D-scanners for production control and  for making  anatomical models 

•3D-printers; Stereolithography (SLA) and Fused Filament Fabrication (FFF) 



First reconstruction
ca 2005 







































Artec Spider 3D scanner

Documenting  modified cannulas
Comparison between two individuals

Scanning  of  problematic stomas

3D Models  to print stomas and 
produce molds









Vad behöver vi för distanstillverkning?

Helst så ser vi patienten hos oss – men i dessa Covid-19tider……

En remiss som beskriver problemet och vad man vill ha löst, vad som har provats.

Om det är ett enkelt problem kan vi tillverka mot beskrivning ” vi vill ha en 15 mm lång konisk tätning på 
en Tracoe twist 301-05 Innerdiameter 7,0 som ska vara 3 mm tjock vid vingarna”

OM anatomin är avvikande: En  Bronkoskopi och CT- hals 
Sug rent innan CT bilden. Ta en serie med kanyl, en utan.
Täta snitt, ingen strålbesparing, inga filter.  DICOM-filer med viewer länkas över till oss. Om det sker i 
molnet vill vi att bilden anonymiseras.



Begäran om remiss/betalningsförbindelse för utveckling
av prototyp/beställning av trakealkanyl Av remiss/betalningsförbindelse ska framgå

Patientens namn, födelsedata och fullständig adress.
remitterande läkare, klinik, sjukhus och sjukhusets adress.
kontaktuppgifter till remittent/annan kontaktperson såsom mailadress, telefon.
Begäran om åtgärd t ex utprovning av kanylprototyp, beställning av antal kanyler.
Leveransadress om annan än ovan fakturaadress

Danderyds sjukhus
Nationellt respirationscentrum
182 88 Stockholm



Praktiska tips

•Planera kroniska trachetomier. Storlek, avsett bruk, fenstering

•CT / UL innan för mindre problem. Undvik liten cuff i stor tracea.

•Ej Bivona TTS till ALS när talet försvinner : 20-30% utvecklar dilatationer

• Kirurgisk hellre än percutan =större grupp standardkanyler som passar bra.

•Placering av fenesteringar för tal underlättas av “flöjt” som ses I bronkoskop









Ultraljud för planering av  trakeostomier



Vener …..



Vad är en 
trakealkanyl?







Evidens…

• The utility of 3D-printed airway stents to improve treatment 
strategies for central airway obstructions. Xu

• Material Wear of Polymeric TracheostomyTubes: A Six-Month Study 
Backman

• A retrospective survey of outpatients with long-term tracheostomy
• G Björling
• Tracheal implants revisited Frostell i princip ett svar på Macchiarini

skandalen 
• Stenting of Complex Malignant Central-Airway Obstruction Guided by 

a Three-Dimensional Printed Model Of The Airways

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Bj%C3%B6rling+G&cauthor_id=16548851
https://cdn.clinicalkey.com/rss/issue/01406736.xml
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