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S.sz.
Törött darabokhoz történő kapcsolódás  működési 

alternatívái
Előny Hátrány / kockázat Megfelelőség

1.

Felső (prox.) törtvég megfogása a kivevő eszköz menetes 

csatlakoztatásával vagy kézi fogós rögzítés

közel van a bevezetési nyíláshoz, az 

eszközök jól irányíthatóak

menet rákapatása nehézkes lehet, 

kézi fogónak mélyen ülő, kis felületek

teljesen megfelel a műtéti 

kivitelezhetőségnek

2.

Distális tört darab felső végcsonkja: a kanülálás helyi 

kibővítésében kialakított, belső menetes furat egy 

alkalmas eszköz csatlakoztatásához

sikeres csatlakoztatás esetén biztos, 

szétkapcsolódástól mentes rögzítés

kiegészítő, menetes felület szükséges, 

a piacon lévő szegeknél nem 

használható, jelentős gyártás-

technológiai nehézség

ebben a velőüregi mélységben 

kétséges a menetes csatlakoztatás 

kivitelezhetősége

3.

Ütköztetés a distalis reteszfuratban belülről, kanüláláson 

keresztül

biztos ütköztetési felület, jó megvezetés az eszköz kifordulhat a reteszfuratból, 

a reteszfurat helyzetét és irányát 

pontosan el kell találni

teljesen megfelel a műtéti 

kivitelezhetőségnek

4.

Ütköztetés a distalis reteszfuratban kívülről (vekőüreg és 

a szeg közötti rés felhasználásával)

biztos ütköztetésre alkalmas felület, tömör 

szegeknél is használható

a szeg és a belső corticalis fal között 

rést igényel, jelentős gyártási 

nehézségek

korlátozottan megfelelő lehet (a 

reteszfurat síkjában létrejövő törés 

esetén nem használható

5.

Distalis végcsonk ütköztetése a kanülálást hozzáférési 

útként felhasználva

kanülálás esetén  a törési síktól függetlenül 

működik, a szeg kerülete mentén bárhol 

képes kapcsolódni

a törött vég nehezen hozzáférhető 

mélységű lehet, kanülálást feltételez, a 

gyártás nem igényel különös eljárást

teljesen megfelel a műtéti 

kivitelezhetőségnek

6.

Distalis vég visszatolása térdízület felől, retrograde 

behatolással

biztos ütközés a furathelyzetek keresése 

nélkül, tömör szeghez is alkalmas

új feltárás, a térdízület megbontását 

teszi szükségessé

teljesen megfelel a műtéti 

kivitelezhetőségnek

… … … … …

Konstrukciós lehetőségek kockázati mátrixa
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Működési hatékonyság és technológiai kivitelezhetőség alapján preferált 

megoldási változatok

Lehetséges megfogási felület kivevő fogó alkalmazásához

Csatlakoztatási felület a normál szegkivevő rögzítéséhez

(menetes adapter)

Kiegészítő menetes toldat horgonyzási felületkiképzése

(előtét a normál szegkivevő adapterhez)

Az eltávolító nyárs horgonyzást biztosító végkiképzése

Az eltávolító nyárs és a szegvég helyes összekapcso-

lódása a distalis szegvég homlokfelületén ütköztetve
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Kísérleti próbák a szerkezeti megvalósítások működőképességének ellenőrzésére

1. Csatlakozás a proximalis törtvéghez a 

rendszeresített, normál szegkivevő

menetes adapterével

2. Eltávolítás kiütő súly alkalmazásával

1. Distalis törtvégben menetes csatlakozási 

kialakítás a kanülálás kibővítéseként (1. 

sz. alternatíva)

2. Kiegészítő, menetes toldat 

csatlakoztatása a kibővített menetes 

segédfurathoz

3. A normál szegkivevő adapter 

csatlakoztatása

4. Eltávolítás kiütő súly alkalmazásával

1. Distalis törtvég kanülálás kifutási 

felületének felhasználása(2. sz. alternatí-

va)

2. Előhajlított, kampós végkiképzésű 

célszerszám kialakítása

3. A kanülálásban végigvezetett és túltolt 

eszköz horgonyzása a szeg distalis

homlokfelületén

4. Eltávolítás nyársmegfogó és kiütő súly

alkalmazásával
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Megvalósított és kipróbált eszközök törött trochanter szeg eltávolításához

Teljes műtőkészlet két tálcába rendezett 

eszközökkel

Súlyvezető szár menetes 

csatlakozással a speciális, 

nyársfogó eszközhöz

Csatlakoztatott nyársfogó 

eszköz.

• fogazott nyélrögzítés,

• speciális rögzítő fogazat a 

nyárs biztos megtartásá-

hoz,

• kiütő felület a vezetősúly 

használatához

Törött, distalis szegvég 

eltávolításához összeállított 

szerelvény
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Törött trochanter-szeg eltávolításának műtéti lépései

Szegeltávolító műtét előkészületei:

Először a szeg sérülésmenetes esetében szokásos, 

kiegészítő elemek eltávolítása szükséges 

(zárócsavar, rotációgátló rögzítő csavar oldása, 

dinamikus csavar kihajtása, distalis reteszcsavarok)

Proximalis törtvég eltávolítása:

• normál kivevő toldat csatlakoztatása a menetes

szegvéghez,

• súlyvezető szár összekapcsolása,

• kiütő súly felfűzése a szárra,

• végütköző rögzítése a száron,

• proximalis szegvég kiütése a velőüregből

• (Mélyen ülő, elmozdult szegvéghez kardán 

kivevő szár is választható.)

1

2

Distalis szegvég stabilizálása:

• A törött darab eltávolításához döntően a kivevő 

nyársat használjuk, amelynek a kanülálásban

szabadon kell mozognia, így a reteszcsavar 

nem lehet a szegben.

• A szegdarab további letolásának elkerülésére a

reteszfuratban a retesz vége átmenetileg a 

szeg falvastagságáig kihajtva maradhat  (vagy a 

retesz helyére, esetleg szeg distalis vége alá)  

Schanz-csavart is hajthatunk).

3

X

Kivevő eszközök összeállítása:

• a nyársat rögzítő kézifogót a nyárs végéhez 

kapcsoljuk,

• a nyársat a szeg kanülálásába vezetjük.

• Várhatóan nagyobb erőszükséglet esetén a kézi 

fogóhoz kiütő súly is csatlakoztatható.

4
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Törött trochanter-szeg eltávolításának műtéti lépései (folyt.)

Kivevő nyárs horgonyzása törött szegvég 

eltávolításához:

• a kivevő nyársat toljuk túl a szeg distalis végén,

• majd húzzuk vissza mindaddig, amíg a szegvég

homlokfelületén biztos rögzülést nem

érzékelünk,

• mindenképpen távolítsuk el a félig benthagyott

reteszt (vagy Schanz-csavart).

5

Distalis szegvég eltávolítása:

• a törött szegvég a fogó segítségével 

kíméletesen eltávolítható.

• (Az eltávolító mozgás a fogó kíméletes 

ütögetésével is segíthető vagy a csatlakoztatott 

súlyvezető és súly is használható.)

6
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Törött trochanter-szeg eltávolításának példái

Tipikus szegtörések a dinamikus csavar átvezetési 

keresztmetszetében vagy a szeg átmérőváltozási zónájában:

Sikeresen eltávolított, törött trochanter-szeg:

Helyes eltávolítási lépések kontrolljai:
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Z-light trochanter-szeg továbbfejlesztése törött darabok 

eltávolíthatóságához és a betegkomfort növeléséhez

Cél:

• az implantátumok kismértékű módosítása,

• olyan szükséges átalakítások megvalósítása, amelyek 

nem kényszerítenek a felhasználók implantátum-

készleteinek cseréjére,

• az esetleges módosítások mellett is megőrzött 

kompatibilitás a régi műtőeszközökkel.

A dinamikus csavar átvezetési 

keresztmetszete alatti kanülálás belépő 

nyílásának menetes  felbővítése (csatlakozó 

felület az opcionális kivevő adapterhez).

Laterális lágyrésznyomás > fájdalom, betegkomfort jelentős 

csökkenése:

Laterálisan kiálló dinamikus csavar lehetséges okai:

• nem optimálisan megválasztott implantátumhossz,

• jelentős combnyak-rövidülés során lateralisan vándorló 

dinamikus csavar,

• átlagtól kisebb lágyrészvastagságú sérült.

Megoldás módosított implantátum-alakkal:

Laterális lágyrésznyomást okozó implantátum-kontúrpont

geometriai módosítása.

(Az igény opcionális. Külön behajtó szár használata

szükséges, amelyről leolvasható a dinamikus csavar levágott 

kontúrpontjának a kívánt helyzete.)
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…köszönöm a figyelmet és a hasznos közreműködést.

3300 Eger, Eger-Berva

felsőtárkányi 2478. hrsz.

Tel.: +36 36 415 577

E-mail: medimetal@medimetal.hu

www.medimetal.hu
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