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NeedleOff – Safe Sharps Disposal
Sinds een aantal jaren is het terugplaatsen van de dop op de naald van een injectiespuit (het zogenaamde
“recappen”) verboden. Dit is om het gevaar op een prikaccident te verminderen. Degene die zich met een
gebruikte naald heeft geprikt moet namelijk een protocol door voordat men weer aan het werk mag, en
dit kan weken duren. Dit maakt het met de hand verwijderen van naalden van dentale injectiespuiten met
schroefdraad niet meer mogelijk. Om de naalden alsnog te kunnen verwijderen heeft BPO in opdracht van
Sharpfield BV de NeedleOff ontwikkeld. BPO heeft de complete ontwikkeling gedaan van idee schetsen,
engineering, 3D print prototypes met elektronica tot en met de productiebegeleiding.
Veilig verwijderen van naalden met NeedleOff.
De draagbare en intuïtieve NeedleOff werkt met iedere
dentale injectiespuit met schroefdraad. Het ontwerp
maakt het mogelijk om met één hand de naald veilig
te verwijderen. De naald wordt direct na de laatste
injectie door de behandelaar in de NeedleOff gestoken.

BPO heeft de nadruk gelegd op het ontwerpen van een
betrouwbaar afdraaimechanisme, de werking daarvan
is geverifieerd door in een relatief vroeg stadium
volledig werkende 3D-print prototypes te bouwen en
te testen in de praktijk. Hierna is verdergegaan met de
uitontwikkeling van het gehele apparaat, inclusief het

NeedleOff omklemt de naald en draait die automatisch
van de spuit. Na het
uitnemen van de
spuit valt de naald
in de geïntegreerde
Sharptainer. Deze
Sharptainer heeft
een opslagcapaciteit
van 400 naalden en
dankzij het slimme
ontwerp sluit deze
automatisch bij
het verwijderen uit
NeedleOff. Later
kan de Sharptainer
Uitnemen container NeedleOff
permanent worden
verzegeld voor veilige
verdere afvalverwerking.

aansturen van de ontwikkeling van de elektronische
componenten en software. Door gebruik van RFID tags
in de Sharptainers is het onmogelijk om te veel naalden
in een container te laten verdwijnen. De veilige inhoud
is gemaximeerd op 400 naalden, waarna er een nieuwe
Sharptainer geplaatst moet worden om de NeedleOff
weer te activeren.

BPO heeft in opdracht van Sharpfield B.V. de gehele
ontwikkeling van de NeedleOff op zich genomen.
Concurrerende producten die al op de markt waren
hadden een belangrijk nadeel: ze werkten
niet betrouwbaar, of waren geschikt
voor maar één of hooguit enkele soorten
naalden. Voor NeedleOff was het van
belang dat alle dentale naalden met
schroefdraad betrouwbaar verwijderd
en opgeslagen kunnen worden. BPO
heeft in het begin van het traject dan
ook de nadruk gelegd op ideeën voor het
vastgrijpen en afdraaien van de naalden.
Hiervoor is uiteindelijk het gepatenteerde
afdraaimechanisme ontwikkeld, dat in
de grijpercassette is gemonteerd. Deze
kan worden verwisseld, waardoor het
mogelijk is om voor iedere procedure
gedurende de dag een schone grijpercassette
te gebruiken.
Naald insteken en afdraaien

BPO heeft tijdens de ontwikkeling meermaals een serie
van 10 stuks volledige functionele prototypes gemaakt,
zodat deze getest konden worden in tandartspraktijken.
Met behulp van deze volledig functionele prototypes
is het mogelijk gebleken om in een vroeg stadium
het betrouwbaar functioneren en de interactie van
gebruikers met het apparaat te bekijken en waar
nodig te verbeteren. Meer dan 25 origineel ontworpen
onderdelen zijn vervolgens door BPO uitontwikkeld
tot produceerbare onderdelen. Tenslotte is BPO nauw
betrokken geweest bij het beoordelen en goedkeuren
van de componenten en het eindproduct. Na succesvolle
afronding van deze laatste stappen is NeedleOff nu
gereed voor introductie!
NeedleOff is vanaf heden
te bestellen. Voor meer
informatie zie:
www.needleoff.com

Afdraaimechanisme

Geopende NeedleOff

Magic box
BPO heeft een nieuwe type vouwdoos ontwikkeld, dat in één shot wordt geproduceerd en vervaardigd uit één
deel; de Magic box. BPO heeft het product ontwikkeld in opdracht van Gamma-Wopla en heeft het gehele traject
uitgevoerd: van eerste schets tot en met levering van de 3D data aan de Italiaanse matrijsbouwer. Voor het
produceren van het kunststof deel wordt een geavanceerde, voor filmscharnieren geoptimaliseerde, cascade
matrijs gebruikt met 22 aanspuitpunten. Het onderdeel van PP wordt gespuitgiet op een 800 ton machine van
Gamma-Wopla en weegt slechts 790 gram in de uitvoering van 400x300x200mm met een intern volume van 20L.
Vernieuwend en innovatief concept.
Het doel van het project was om
dicht bij een kartonnen doos
oplossing te komen, maar
dan vervaardigd
uit kunststof
zodat deze
geschikt is
voor een
meerwegsysteem van 5 tot
10 gebruikscyclussen.
Het resultaat is een
vernieuwend en innovatief
Ingevouwen doos (plano)
product, de Magic box.
Belangrijke thema’s in het project: letterlijk ‘Out of
the box’ ideeën genereren, concept ontwikkeling
met werkende prototypen, één onderdeel, focus op
eenvoudig en eenduidig gebruik, retoursysteem,
stapelen op een pallet, filmscharnieren en verschillende
kliksystemen.
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In Minder dan 3 seconden. Het eindresultaat is een
kunststof doos gemaakt uit één onderdeel met twee
uitvoeringsvormen. Door middel van filmscharnieren kan
de doos van plat (leeg retour) naar doos (vol transport)
gevouwen worden. Het in- en uitklappen kan in minder
dan drie seconden uitgevoerd worden zonder het
gebruik van extra onderdelen. Hiernaast is de doos in
beide uitvoeringen, dus zowel plano als in uitgevouwen
toestand, stapelbaar. Ook is de bodem geschikt voor
gebruik op een transportband door het toepassen van
een loopkrans. De Magic box is duurzaam doordat deze
meerdere gebruikscyclussen
meegaat (retoursysteem),
uit één materiaal wordt
vervaardigd en na zijn
end-of-life volledig
gerecycled kan worden.

gebeurt in een stapeling en tevens in detail
gekeken naar de bodemdoorbuiging
van de doos. De resultaten van
deze simulaties zijn gebruikt
om keuzes te maken in de
conceptontwikkeling. Zo is een
optimale balans gerealiseerd tussen
maximale belasting en gewicht.

Spanningssimulatie bij stapellast

Doorbuiging simulatie bodem

Moldflow. Voor de Magic Box, met zijn grote
geprojecteerde oppervlak, zijn het aantal en de locatie
van de aanspuitpunten uitvoerig geanalyseerd en
geoptimaliseerd. Onder andere de vele filmscharnieren
(18) waren uitdagend voor de produceerbaarheid van
het onderdeel. Onze resultaten zijn in nauw overleg
met Gamma-Wopla en de matrijsbouwer besproken
en geoptimaliseerd. Het product is zonder problemen
te produceren met een uitstekende balans tussen
productkwaliteit en cyclustijd.
Met de Magic box heeft Gamma-Wopla een vernieuwend
en innovatief product in handen met een legio
aan uitbreidingsmogelijkheden, denk hierbij aan
verschillende maten van de doos. Voor meer informatie
over de doos en de mogelijkheden zie:
https://www.gamma-wopla.com/nl/magic-box

Simulatie. Met behulp
van eindige elementen
analyses (FEA) heeft
BPO gesimuleerd wat er
Uitgevouwen doos

Uitvouwen doos

Product innovatie: juist nu (!)
Waar heb je als klant, bedrijf behoefte aan in deze uitdagende
tijd? Deze tijd vraagt immers juist om een nieuwe denkwijze, om
productinnovatie. Heb je een idee voor een product maar weet je
niet hoe deze te ontwikkelen? Wij kunnen creatief en innovatief
met je meedenken, advies geven, en het produceerbaar maken.

BPO heeft, naast meer dan dertig jaar kennis en ervaring op
het gebied van productontwikkeling, een groot netwerk binnen
producerend Europa. Neem gerust contact op per telefoon of e-mail
en stel de vraag die je hebt.

