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4 preguntes

� Quina impressora necessito?

� Quins materials puc fer servir?

� Existeix algun software específic?

� Hi han qüestions logístiques a considerar?



Impressores

Stratasys Formlabs Ultimaker (2+) 3D Systems

Materialise Zortrax Makerbot AIDA

Eco White Solutions UPC HP BQ

Canon Leapfrog (RICOH) ...



Tecnologia
• Estereolitografia (SLA)
• Fused Deposition Modeling (FDM)

– 2012 (12k €)
– 2018 (2k €)

Prestacions
• Volum d’impressió?
• Un o dos extrusors?
• Tancada o oberta?
• User friendly!
• Suport i/o servei de manteniment!

Impressores

• 223 x 223 x 205 mm
• Un extrusor
• Oberta

• No!



Materials

*Ricotti R et al. 3D-printed applicators for high dose rate brachytherapy: Dosimetric assessment at different infill percentage. Phys. Med. (2016)



Materials

Materials
• PLA

– Polímer termoplàstic biodegradable de fàcil impressió
– Prototips i maniquins
– 750 gr. ~ 25€

• ABS
– Polímer termoplàstic que fa servir LEGO
– Biomedical compatible
– 750 gr. ~ 50€

• PCL
– Polièster dels bolus clàssics.

• PC-ISO
– Policarbonat biompatible amb certificat ISO.

• Resines
• ...



Software

Si el TPS no permet l’exportació directe al format *.stl
• Software propi (Matlab, Scripts, 3DSlicer)

A banda, hi ha programes d’ús “obligatori”:
• Meshmixer, FreeCAD, Cura (o similars)

Existeixen solucions comercials específiques:
• ADAPTIIV (Halifax, Canada)

– Solució integral (software & hardware)

• Abax Innovation (Madrid, Espanya)
– Projecte d’impressora 3D específica per a la Física Mèdica



Software
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Logística

La posada en marxa, el disseny de les peces i el procés d’impressió 
són un pou sense fons d’hores !

Molt recomanable disposar de:

• Suport per part de manteniment i/o informàtica i/o electromedicina

• Col·laboració amb la universitat (estudiants en pràctiques, TFG...)

• Un tècnic “manetes”

• Residents



Logística

El procés d’impressió d’alguns materials emet gasos tòxics.
• Campana extractora

Alguns materials (ABS) són molt sensibles a les condicions ambientals.
• Impressora tancada

Les peces necessiten d’un post-processat.
• Recomanable disposar d’un taller



En quin punt estem?

• Figuretes i tonteries per la gent del servei.

• Motllos per tractaments de braquiteràpia.

• Fabricació de maniquins.

• Bolus per tractaments de mama.

• Bolus per modulació d’electrons.



Resum

� La tecnologia 3D presenta unes possibilitats molt interessants per a 
un servei de Radiofísica.

� La tècnica d’impressió 3D és econòmica i logísticament accessible.

� Però té unes necessitats específiques que s’han de valorar: 
personal, software, espai de treball...




