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Bilaga l • Populärvetenskaplig sammanfattning
Den populärvetenskapliga sammanfattningen ska publiceras på Jordbru ksverket webbplats. Språket ska därför
vara lättförståeligt även för de som inte arbetar med försöksdjur samtidigt.

Titel

Biologisk utvärdering av medicintekniska material
Försökets varaktighet

l En vecka till ett år
Sökord (nyckelord, max 5)

Lokal tollerans, medicintekniska material
Försökets syfte (enligt 3 kap 1 § SJVFS 2012:26) markera med kryss
Grundforskning
Vilka effekter sjukdomar, ohälsa eller annat avvikande tillstånd har på människor, djur eller växter samt hur de ska
undvikas, förebyggas, diagnosticeras eller behandlas
Utvärdering, påvisande, reglering eller modifiering av fysiologiska tillstånd hos människor, djur eller växter
Forskning som syftar till förbättring av djurens välfärd
Utveckling, tillverkning eller testning av kvalitet, effekt och säkerhet av läkemedel, livsmedel , foder och andra ämnen
eller produkter
Artskydd
Skydd av den naturliga miljön för att bevara människors eller djurs hälsa eller välfärd
Rättsmedicinska undersökningar
Användning i högskoleutbildning eller i utbildning som syftar till att förvärva, upprätthålla eller utveckla yrkesfärdigheter
Upprätthållande av kolonier av genetiskt förändrade djur som inte används i andra försök
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Beskriv försökets mål (de vetenskapliga frågorna, eller de vetenskapliga , kliniska behoven som ska mötas).

Undersöka ifall ett nytt medicintekniskt material är säkert att testa i människa.
Vilka nyttorförväntas komma ur försöket (vilka vetenskapliga framsteg kommer att nås, hur kan människor
eller djur dra nytta av försöket)?

Utvärdering av nya medicintekniska material för förbättring och utveckling av nya produkter
Vilka arter ska användas och antalet individer?

l Mus och råtta, totalt 500 djur/år
Vilka är de förväntade negativa effekterna på djuren och vi lken är den förväntade svårhetsgraden?

Endast lätt smärta i såret efter operation. Om materialet är retande kan djuret börja att klia sig. Måttlig.
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3R-aspekter
1. Ersätta (Replace)
Förklara varför djur måste användas och varför djurfria alternativ inte kan användas

Basala toxicitetstester kan göras på cellkulturer, men för att kurma använda ett nytt medicintekniskt
mateiral i människa måste det först testas för tollerans i kroppen på djur enligt standard ISO l 0993-6.
2. Begränsa (Reduce)
Förklara hur ni har försäkrat er om att använda så få djur som möjligt

Genom att använda en erkänd standardiserad metod som noggrant utvärdrats tidigare för detta syfte
kommer minsta möjliga antal djur att kurma användas.
3. Förfina (Refine)
Förklara valet av art och varför den valda djurmodellen är den mesl förfinade. Beskriv de insatser som görs för att minimera djurens eventuella lidande

Utvärdering av tollerans av nya medicintekniska mateiral i mus och råtta har visat sig representera
märmoskok.roppen väl. Djurhantering utförs enligt EBMs rutiner. Djuren acklimatiseras. Miljöberikning
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lDiarienummer
Följande ska fyllas i av nämnden

Försökets svårhetsgrad

Ringa svårhet

~" Måttlig svårhet

Avsesvärd svårhet

Term inal

Terminal/organ

Utvärdering i efterhand

Försöket ska utvärderas i efterhand

[j Nej

Om ja, ange i vilka delar och ur vilken aspekt

Tillägg eller ändringar som påverkar den populärvetenskapliga sammanfattningen
Observera att nämnden här endast ska notera ändringar eller tillägg som behövs för att den populärvetenskapliga
sammanfattningen ska bli korrek

