
Operaèní postup

Podložka pod pánevní jamku typ BS



PODLOŽKA POD PÁNEVNÍ JAMKU TYP BS

OBSAH
Úvod 2
Rozmìrová øada 2
Nástroje pro aplikaci podložky    4
Operaèní postup 5

1



Úvod:
Podložka pod pánevní jamku typu BS byla konstruována s využitím posledních poznatkù a 

zkušeností s Burchovým-Schneiderovým prstencem. Pøi její výrobì je využívána moderní technologie, 
vèetnì 3D poèítaèového modelu.

Tato  publikace  má  sloužit  jako  orientaèní návod pro uvedený implantát a instrumentárium.    
Z dùvodu struènosti je zamìøena pouze na problematiku implantace tohoto implantátu a pøedpokládá, že 
operatér i ostatní personál je dokonale seznámen s obecnými pravidly operativy náhrad kyèelního 
kloubu. Cílem publikace je umožnit lékaøùm a instrumentáøkám rychlou orientaci a správné požívání 
jednotlivých prvkù instrumentária tak, aby bylo dosaženo optimálního výsledku, a v neposlední øadì, 
aby nedocházelo ke zbyteèné mu poškození a znehodnocení instrumentária nebo dokonce implantátu. V 
žádném pøípadì tedy není uèebnicí operaèní techniky.

Rozmìrová øada:
Podložka pod pánevní jamku typ BS (dále jen podložka BS) je urèena k ošetøení pøípadù s 

rozsáhlou kostní ztrátou acetabula. Je vyrábìna z korozivzdorné oceli ISO 5832-1, a to ve dvou 
velikostech  o vnìjším prùmìru 56 a 51 mm, v pravé a levé variantì. Do sestavy s podložkou BS jsou 
urèeny níže uvedené kortikální nebo spongiózní šrouby. Podložka BS slouží jako nosný prvek pod 
cementovanou plochou jamku kyèelního kloubu (UHMWPE) o prùmìru 49 a 44 mm.

 D/  jamky/varianta (mm) Objednací èíslo
51/44 L 333600
51/44 P 333601
56/49 L 333610
56/49 P 333611

Æ Æ
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Šrouby (ISO 5832-1):

Kortikální šroub s nízkou hlavou opatøený šestihranem 3,5 mm je dodáván v pìti délkách, od 
25 do 45 mm s odstupòováním po 5 mm. Šrouby jsou opatøeny samoøeznou špièkou.

Spongiozní šroub s nízkou hlavou opatøený šestihranem 3,5 mm je dodáván v pìti délkách, od 
25 do 45 mm s odstupòováním po 5 mm. Šrouby jsou opatøeny samoøeznou špièkou.

Všeobecná èást:
Sestava podložky pod pánevní jamku  typ BS je tvoøena samotnou podložkou BS a šrouby. Úplná 

sestava acetabularní konstrukce je tvoøena sestavou podložky pod pánevní jamku  typ BS v kombinaci s 
cementovanou plochou jamkou kyèelního kloubu odpovídající parametrùm dle pøedpisù výrobce, 
specifikovaných v pøíslušném pøíbalovém letáku podložky pod pánevní jamku - typ BS.

Jamka kyèelního kloubu plochá je urèena pro hlavice odpovídající parametrùm dle pøedpisù 
výrobce, specifikovaných v pøíslušném pøíbalovém letáku.
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Nástroje pro aplikaci podložky:

Instrumentárium je uloženo v sítu jako souprava pro aplikaci podložky pod pánevní jamku typ BS 
(obj. è.: 331040) umožòujících pøehledné uspoøádání nástrojù pøi operaci, jejich pøepravu, sterilizaci i 
skladování. Složení soupravy je v tabulce „ Obsah soupravy pro aplikaci podložky - typ BS". Spolu s nástroji 
je v sítu i vyndavatelný stojánek na šrouby spolu s vidlicí na šrouby a mìøítkem délky šroubu.

Doporuèené nástroje pro aplikaci podložky pod pánevní jamku typ BS:

Jako doplnìk instrumentária pro aplikaci podložky pod pánevní jamku typ BS lze použít standardnì 
používaných nástrojù pro aplikace podobných implantátù. Nìkteré z nástrojù jsou uvedeny v tabulce 
„Doporuèené nástroje".
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4. Budeme-li podložku BS zasekávat do os 
ischii, provedeme pomocí dláta {D7}zásek 
pøibližnì 2 mm hluboký, vydutý smìrem ven 
(3 ramenný), který je pøipraven pro distální 
špièku podložky BS a slouží jako její 
zavadìè (obr.1). 

Poznámka:
Šíøku a polohu záseku lze urèit pøibližnì po 
pøiložení podložky BS do acetabula, pokud 
jsme si jisti jakou velikost podložky BS 
použijeme.

5. Vyplníme defekty acetabula, jeho dno i 
všechny kavity spongiózními homoštìpy a 
zatluèeme je kulatým tloukem na tìsno.

6.Vybereme velikost podložky BS a k ní 
odpovídající velikost PE jamky

                                                                                                                                

   OPERAÈNÍ POSTUP

Obecné zásady
Pøed operací je vhodné provést pøedoperaèní plánování, dle kterého mùžeme urèit velikost podložky 

BS pomocí dodávaných prùhledných šablon, a pøibližné množství štìpù. Definitivní rozhodnutí však nastává 
až pøi operaci po úpravì samotného acetabula k vlastnímu vložení podložky BS a tím zjištìní rozsahu defektu.

Operaci podložky BS mùžeme provést z libovolného pøístupu dle uvážení operatéra.

Podle zvoleného pøístupu se operaèní technika a postup operace od sebe liší. Lze doporuèit 
transtrochanterický pøístup, kde je potøeba odtìtí velkého trochanteru s úpony svalstva. Aèkoliv odtìtí 
velkého trochanteru není vždy potøeba, použití podložky BS vyžaduje rozsáhlejší odhalení acetabula a 
kyèelního køídla.

Nìkdy pøi anterolateralním pøístupu není nutná osteotomie trochanteru, je však tøeba odklopit široký 
lalok s glutealním svalstvem.

Operaèní postup podložky BS
1. Vyjmeme uvolnìnou komponentu a dùkladnì odstraníme všechny cizí tìlesa a zbytky mrtvých tkání.

2. Zjistíme rozsah defektu, ozøejmíme okraje acetabula a obnažíme plochu ilické kosti nad acetabulem (stejnì 
daleko, jako potøebuje místo na ilické kosti proximální pøíruba podložky BS, odsuneme M. glauteus 
minimus).

3. Upravíme stìny i dno acetabula rotaèní frézou {D2, D4, D5}, proximálnì to mùže být i nìkolik cm, a 
exkochleujeme její kavity.
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Poznámka:
Podložku BS mùžeme zkusmo vložit do acetabula  a proximální pøírubu dle potøeby mírnì dotvarovat 
pomocí kleští nebo šroubováku. Pøi tvarování je potøeba dávat pozor na zdeformování otvorù pro šrouby 
a pøekøížení proximální pøíruby.

7. Vložíme distální špièku podložky BS do záseku v os ischii, poté ji stlaèíme co nejvíce laterálnì, i v této 
pozici však mùže být proximální køídlo ještì mírnì nadzvednuté. Pomocí doražeèe{D6}podložku 
zarazíme skrz výše uvedený zásek v os ischii do požadované polohy (obr.2). Stejným doražeèem 
mùžeme proximální køídlo podložku BS pøirazit ke kyèelnímu køídlu (obr.3) a je-li tøeba, pøes otvor ve 
dnì podložky BS pøidáme další homoštìpy tak, aby podložka dobøe dosedala jak na ilickou kost, tak na 
štìpy.

Poznámka:
Umístìní podložky BS záleží na zvyklostech ortopeda. Mùžeme podložku umístit distální špièkou na os 
ischii, nebo jí zasekneme do již pøipraveného záseku. Nechceme-li umístit distální špièku na nebo do os 
ischii, mùžeme ji provléknout podél incisura acetabulí k foramen obturatum a zahnout pro pevnìjší 
uchycení. 

8. Proximálnì podložku BS fixujeme k ilické kosti minimálnì ètyømi samoøeznými šrouby kortikálními 
nebo spongiózními s nízkou hlavou (obr.4), typ si zvolíme dle vlastního uvážení. Pro šrouby vyvrtáme 
pomocí vrtáku 3.2 s ohebným nástavcem (nebo lze použít pøímý vrták) {11,12} a vrtacího pouzdra {14} 
otvory, jejichž hloubku si zmìøíme hloubkomìrem {13}, jehož stupnice ukazuje pøímo správnou délku 
šroubu. Šrouby aplikujeme v rùzném smìru a dbáme na to, aby nedošlo k posunutí podložky BS 
proximálnì. Šrouby k fixaci podložky užíváme pøi aplikaci podložky BS vždy!
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otvory urèené pro
pøípadnou fixaci
šrouby v lemu 
podložky

otvory urèené pro
pøípadnou fixaci
šrouby z vnitøní 
strany podložky

Poznámka:
Doporuèujeme dát šrouby proti sobì v co nejvìtším úhlu.
Posunula-li se podlažka BS proximálnì, pøidáme pod podložku štìpy.
Šrouby lze umístit do 4 otvorù v tvarovatelné proximální pøírubì, 4 otvorù v proximální èásti lemu 
a všech otvorù ve vnitøní polokulové èásti podložky, které mají osazení pro hlavièku šroubu.
V pøípadì nutnosti doplòkové fixace distální špièky, lze využít 2 otvorù pro šrouby umístìných v 
distální špièce. 

Pøi samotném zavádìní šroubu upneme šroub do pøidržovacích kleští {D3}a zašroubujeme 
pomocí kloubového šroubováku {15}. Je nutné, aby fixace byla stabilní a podložka BS pevnì dolehla k 
vlastní kosti i na homoštìpy.

9. Do podložky BS cementujeme jamku kyèelního kloubu (UHMWPE) odpovídající velikosti. Je nutné 
zkontrolovat velikost hlavièky døíku, aby odpovídala prùmìru artikulaèní plochy cementované ploché 
jamky (? 28 mm) a pøípadnì ji vymìnit.
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