
Operaèní postup

Døík TEP necementovaný  revizní - typ SF





  Revizní dřík kyčelního kloubu určený pro implantaci bez kostního cementu je vyroben z titanové 
slitiny Ti6Al4V . Je dodáván ve dvou délkách - 190 a 230 mm a v šesti průměrech válcového 
drážkového dříku - 13, 15, 17, 19, 21 a 23 mm. 
Dřík má 9 - 12 drážek, (podle průměru dříku) které zajišťují rotační stabilitu dříku .
Horní část dříků je v délce 95 -115 mm pokryta plazmově nanesenou vrstvou titanu. Dolní část 
dříku je třikrát rozříznuta za účelem snížení tuhosti. Krček endoprotézy je zakončen kuželem 
12/14 ( EURO ), CD úhel endoprotézy je 135 stupňů.    

   Revizní necementovaný dřík vychází tvarově z dříku TEP typu S.F., který je  výjimečně , pokud 
je to možné, také používán k reoperacím, i když tento implantát je určen k primoimplantacím . 
Tato koncepce umožnila použít většinu nástrojů z instrumentaria na zavádění dříku S.F. Při 
konstrukci byly použity zkušenosti s necementovanými dříky typu S.F. a při výrobě jsou 
využívány nejmodernější technologie. 
   Při použití nástrojů dodávaných výrobcem je zaručena jednoduchá implantace a dokonalá 
fixace implantátů. Sortiment dříků umožňuje řešit většinu případů, které se mohou vyskytnout při 
revizní operaci kyčelního kloubu.                                                                                
  Tato publikace má sloužit jako operační návod pro uvedený konkrétní implantát a 
instrumentárium. Z důvodu stručnosti je zaměřena pouze na problematiku implantace daného 
typu endoprotézy a předpokládá, že operatér i ostatní personál je dokonale seznámen s 
obecnými  pravidly operativy náhrad kyčelního kloubu. 
   Cílem publikace je umožnit lékařům a instrumentářkám rychlou orientaci a správné používání 
jednotlivých prvků instrumentária tak, aby bylo dosaženo optimálního výsledku a v neposlední 
řadě, aby nedocházelo ke zbytečnému poškození  a znehodnocení instrumentária, nebo 
dokonce implantátu. V žádném případě tedy není učebnicí operační techniky. 





   Před každou revizní operací totální endoprotézy kyčelního kloubu je nutné rozhodnout, je-li pro 
daný případ tento typ implantátu vhodný a dále je nezbytné provést  předoperační plánování, 
které umožní určit velikost femorální komponenty. K předoperačnímu  plánování musí být k 
dispozici  snímek pánve a obou kyčelních kloubů v A/P projekci a snímky obou kyčelních kloubů 
v axiální projekci  k určení šíře metafýzy. Plánování velikosti dříku provádíme pomocí 
průhledných šablon, které jsou dodávány výrobcem. Tyto šablony přikládáme na RTG snímky 
stejného zvětšení a určujeme délku a průměr dříku revizní endoprotézy .

Revizní operaci provedeme z anterolaterálního přístupu podle Bauera. Výhodné je použít 
elektroskalpelu při pronikání k hornímu konci femuru. 
Po odstranění původního implantátu a případně rovněž  kostního cementu, je nezbytné odeslat 
eventuální výpotek, vzorky měkkých tkání a odstraněný implantát k bakteriologickému vyšetření 
a stanovení citlivosti na antibiotika, u implantátu ke zjištění bakteriologického nálezu ve filmu na 
povrchu implantátu. 
Po opracování dřeňového kanálu podle dále uvedeného operačního návodu, zavedeme revizní 
dřík, v případech žádného nebo malého poškození proximálního femuru přímo do lůžka 
vytvořeného pomocí nástrojů. V případech většího poškození je nutné použít spongiózní drť, 
nebo kostní štěpy. 
Primární fixace dříku je zaručena zavedením s přesahem 0,5 mm. U proximální části dříku je to 
přesah porézního titanového nástřiku, u válcového dříku je to přesah hrotů drážek, který 
zajišťuje rotační stabilitu. 
Tato primární fixace dosažená při operaci je umocňována prorůstáním kostní tkáně, tzv. fixace 
sekundární. K ní dochází postupně během 10 -12 týdnů po implantaci. Po této době je implantát 
zpravidla úplně spojen s kostí.     
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