
Operaèní postup

Doc. MUDr. Tomáš Trè, CSc.
Ing. Jaroslav Cingr

Oválná jamka typ TC

 



OVÁLNÁ JAMKA TYP TC

OBSAH
Úvod 2
Rozmìrová øada 2
Nástroje pro aplikaci podložky 4
Operaèní postup 6

1



2

  D/L/[ovalita] (mm)        Objednací èíslo

      50/62 [12]   333800
      50/68 [18]   333802
      56/68 [12]   333810
      56/74 [18]   333812
      64/76 [12]   333820
      64/82 [18]   333822

 

Úvod
Jamka typ TC je urèena jak pro revizní náhradu za pøedchozí proximálnì migrující jamku, tak 

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

Rozmìrová øada
Oválná jamka typ TC je vyrábìna z titanu (ISO 5832-3), a to ve dvou velikostech  o vnìjším 

prùmìru D, ve dvou délkách L. Oválná jamka TC se skládá z pláštì a artikulaèní vložky typ S.F./N nebo 
S.F./10 a implantuje se bez použití kostního cementu.
Každý pláš� je dodáván se zaslepovacím šroubem do dna a zaslepovacími šrouby do otvorù v plášti 
jamky a s drátìnou pojistkou již vloženou do drážky pláštì.

Artikulaèní vložka jamky (UHMWPE)

 

Vložka jamky N (symetrická)

    Velikost vložky         Objednací èíslo

         50/28             332015
         56/28             332030
         64/28             332050
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Vložka jamky 10° (asymetrická)

Šrouby (slitina Ti6Al4V)
Kortikální šroub s nízkou hlavou opatøený šestihranem 3,5 mm je dodáván v šesti délkách, 

od 25 do 55 mm. Šrouby jsou opatøeny samoøeznou špièkou.

Spongiozní šroub s nízkou hlavou opatøený šestihranem 3,5 mm je dodáván v pìti délkách, 
od 25 do 55 mm. Šrouby jsou opatøeny samoøeznou špièkou.

Kortikální šroub                                               Spongiozní šroub

Úplná sestava jamky TC
Úplná sestava totální endoprotézy kyèelního 

kloubu je tvoøena femorální komponentou (døík), hlavicí a 
acetabulární komponentou (jamka) doplnìnou o nìkterý 
typ fixaèních šroubù. V sestavì TEP lze kombinovat 
kteroukoliv velikost døíku a jamky, musí však být použita 
hlavice odpovídajících parametrù dle pøedpisù výrobce, 
specifikovaných v pøíslušných pøíbalových letácích. 
Hlavice musí mít vnìjší prùmìr odpovídající prùmìru 
artikulaèní plochy vložky (Æ 28 mm) a musí být opatøena 
odpovídajícím kuželem.

 

    Velikost vložky         Objednací èíslo

         50/28             332115
         56/28             332130
         64/28             332150
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Nástroje pro aplikaci oválné jamky typ TC

Instrumentárium je uloženo ve dvou kazetách umožòujících pøehledné uspoøádání nástrojù pøi 
operaci, jejich pøípravu, sterilizaci i skladování. Uspoøádání kazet je na následujících obrázcích.
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1 - Fréza struhadlová s rychloupínací koncovkou, 2 - Nástavec struhadlové frézy - koncovka tøíhran 
(Synthes), 3 - Šablona tvarová (plast) pro jamku TC, 14 - Vložka zkušební pro jamku TEP typ SF,    
18 - Pìchovaè štìpù - TC. 

1 - Fréza struhadlová s rychloupínací koncovkou, 4 - Zavadìè pláštì jamky TEP typ SF, 5 - Raménko 
horizontální zamìøovací, 6 - Raménko vertikální zamìøovací s úhlomìrem, 7 - Držák tvarové 
šablony - TC, 8 - Šroubovák - 6HR 3,5 mm, 9 - Flexibilní nástavec pro výmìnný vrták , 9 - Vrták - 
koncovka s ploškou, 10 - Pouzdro vrtací pro jamku TEP typ SF, 11 - Hloubkomìr pro jamku TEP typ 
SF,  12 - Kleštì pøidržovací pro jamku TEP typ SF, 13 - Šroubovák kloubový, 15 -Vodiè fréz jamky 
TC,  16 - Vodící pouzdro - TC,  17 - Držák vodièe fréz - TC.



5

 

Indikace implantátu:

Implantát je urèen pro implantaci do nesférických acetabulí, zejména pro stupeò porušení 
sfericity jamky dle Paproskyho typu 2A, 2B, 2C a 3A.

Pacienti s jasným infekèním postižením TEP kyèelního kloubu, se zlomeninou v oblasti 
acetabula èi disociací pánve Paprosky typ 3B nejsou vhodní pro tento typ oválné jamky ve stávající 
modifikaci.



6

OPERAÈNÍ POSTUP

Obecné zásady
Operaci oválné jamky TC lze provést z libovolného pøístupu dle uvážení operatéra.

Pøed každou operací oválné jamky je nezbytné provést pøedoperaèní plánování, které umožní 
urèit velikost implantátu. Plánování velikosti implantátu se provádí pomocí šablon, které jsou 
dodávány výrobcem. Tyto šablony se pøikládají na RTG snímky stejného zvìtšení.

Podle zvoleného pøístupu se operaèní technika a postup operace od sebe liší. Lze doporuèit 
Bauerùv pøístup, v nìkterých pøípadech vystaèíme s modifikovaným Watson - Jonesovým pøístupem.

Jelikož oválná jamka TC umožòuje vyplnit defekt na tìsno (tzv. press-fit), je potøeba si 
zapamatovat správný prùmìr frézy pro opracování distální a proximální èásti defektu. Pro 
pøehlednost je uvedena tabulka správných relací mezi frézami použitými pro opracování acetabula a 
zavádìnými implantáty.

Velikost pøipravovaného lùžka je nutné vždy prùbìžnì kontrolovat šablonou!
V nìkterých pøípadech (chceme-li jamku umístit s menším pøesahem) mùžeme rozšíøit rozmìry 
pøipravovaného lùžka doporuèenou frézou s citem od ruky nebo použít frézu o vìtším prùmìru.

Æ48     Æ40

Æ54     Æ46

Æ62     Æ52

Velikost jamkyPrùmìr frézy

proximálnìdistálnì ovalitavelikost

1250/62

1850/68

1256/68

1856/74

1264/76

1864/82
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1. Opracování acetabula

Vyjmeme uvolnìnou komponentu             
a dùkladnì odstraníme všechna cizí tìlesa a zbytky 
mrtvých tkání.

Zjistíme rozsah defektu, ozøejmíme okraje 
acetabula. 

Pomocí plastové šablony (3) nasazené na 
držáku tvarové šablony (7) urèíme velikost jamky 
TC a k ní odpovídající velikost frézy (obr. 2).

Postupnì upravíme stìny i dno 
acetabula; v distální oblasti defektu rotaèní frézou 
(1) upnutou v nástavci (2) do velikosti o jeden 
prùmìr menší než je velký prùmìr pláštì
a exkochleujeme pøípadné kavity nebo defekty 
(obr.1). Na základì posouzení podle plastové 
šablony (3), použijeme pro opracování 
superiorální oblasti acetabula frézu podle tabulky 
tj. pro implantát velikosti 50 frézu 40, pro 
implantát velikost 56 frézu 46 a pro implantát 
velikosti 64 frézu 52! 
Ve vìtšinì pøípadù staèí pouze oživit kost, protože 
implantát svým tvarem dobøe vyplòuje vìtšinu 
defektù. Je-li zapotøebí pøipravit lùžko pøesnì, 
použijeme vodiè fréz. /2/ Pamatujte, že cílem je 
vytvoøit lùžko podle skuteèného tvaru jamky TC 
tak, aby krajní klínovitá žebra byla pokud možno 
slabì zaseknuta do kosti a zároveò by implantát 
mìl být vkládán do kostìného lùžka s mírným 
pøesahem   (obr. 3).

Poznámka: Velikost pøipravovaného lùžka je 
nutné vždy prùbìžnì kontrolovat šablonou! 
Pomocí otvoru v šablonì lze zároveò kontrolovat 
dobré dosednutí na dno acetabula (obr.2).
V nìkterých pøípadech (chceme-li jamku umístit s 
menším pøesahem) mùžeme rozšíøit rozmìry 
pøipravovaného lùžka doporuèenou frézou s citem 
od ruky, nebo použít frézu o vìtším prùmìru.

obr. 3
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2. Úprava podélného rozmìru acetabula pomocí vodièe fréz.

Z nástavce struhadlové frézy (2) vysuneme 
plastové držadlo a na nástavec nasuneme 
plastové pouzdro vodièe (16) tak, aby jeho 
pøíruba byla smìrem k upínací stopce (obr. 4). 
Do nástavce upneme struhadlovou frézu (1) 
odpovídající pøíènému rozmìru žeber jamky TC, 
tj. pro jamku 50 použijeme frézu 40, pro jamku 
56 použijeme frézu 46 a pro jamku 64 použijeme 
frézu 52!

Na vodiè fréz (15) odpovídající velikosti 
nasadíme držák vodièe fréz s rukojetí (17) 
pomocí rychloupínky tak, aby šipka na 
polohovaèi smìøovala proti šipce na kostce   
(obr. 5).

D o  d r ž á k u  v o d i è e  f r é z  ( 1 7 )  
zašroubujeme rukoje� podle potøeby operatéra. 
Rukoje� dotáhneme otoèením gatexového 
držadla.

obr. 4

obr. 5

(17)

(15)

(16)

(16)

(2)

(2)

(1)
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Vodiè fréz vložíme do vyfrézované 
distální èásti acetabula a nástavec (2) se 
struhadlovou frézou a vodícím pouzdrem 
(16) vložíme do kostky vodièe (15) skrz 
rozøíznutí v kostce (obr. 5, 6 a obr. 7).

Do kostky zasuneme pouzdro (16), 
které vymezuje správný podélný rozmìr 
jamky TC. Pro kratší podélný rozmìr jamky 
TC zasuneme pouzdro (16) do kostky tak, aby 
nástavec (2) s frézou byl blíže ramene vodièe 
(15). Pro delší podélný rozmìr jamky TC 
pouzdro (16) otoèíme o 180° (obr. 8). 
Správnou polohu mùžeme zkontrolovat 
pomocí popisu na kostce vodièe fréz (15).

Upozornìní: Pøi frézování je 
potøeba hlídat hloubku frézování. Pøi vìtší 
hloubce frézování než je vyfrézovaná 
distální oblast acetabula sloužící jako 
opìrná plocha pro vodiè mùže dojít ke 
styku frézy s opìrnou polokoulí vodièe! 
Vodiè dovoluje podfrézová ní cca o 5 mm.

Boèní tvar kostního lùžka mùžeme 
doupravit lžièkou.

obr. 8

obr. 7obr. 6
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3. Zavedení pláštì jamky

Pøipravíme sestavu pro zavedení 
definitivní jamky TC (obr. 9). Pláš� jamky 
TC se zavádí pomocí zavadìèe (4). Zavadìè 
p l á š t ì  j a m k y  m ù ž e  b ý t  o p a t ø e n  
horizontálním (5) a vertikálním (6) 
zamìøovacím raménkem s úhlomìrem. 

Spojení pláštì šablony se zavadìèem 
je umožnìno nasazením oválného konce 
døíku zavadìèe do odpovídajícího 
zahloubení ve dnì pláštì. Pevného spojení 
šablony a zavadìèe docílíme zašroubováním 
šroubu zavadìèe do závitového otvoru v 
plášti šablony. K dotažení spojovacího 
šroubu, jehož hlava s vnitøním šestihranem je 
umístìna v rukojeti, je urèen šroubovák se 
šestihranem 5 mm. Šroubovák se zavádí 
otvorem v nárazníku rukojeti ve smìru šipky. 

Pøed zavedením jamky musí být 
operaèní stùl ve vodorovné poloze. Osa 
jamky v transverzální rovinì musí být 45° od 
roviny saginální. Tuto osu urèíme pomocí 
horizontálního zamìøovacího raménka, které 
musí probíhat rovnobìžnì s operaèním 
stolem, a tudíž i soubìžnì s osou pacienta. 
Druhé pomocné rameno je zavedeno 
vertikálnì do zavadìèe. Na jeho konci je 
jednoduchý úhlomìr s kyvadlem. Tento 
úhlomìr ukáže velikost anteverze jamky 
vzhledem k saginální rovinì. Doporuèujeme 
volit anteverzi jamky 10 až 15°.

Pøed zavedením pláštì vyplníme dno 
acetabula kostními štìpy. (implantát má 
ploché dno).
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Zavedeme pláš� jamky TC do 
pøipraveného acetabula, urèíme 
požadovanou polohu pomocí 
ramének a pláš� jamky kotvíme 
údery kladiva na nárazník zavadìèe. 
Pøi zavádìní je potøeba pláš� pevnì 
držet v dané poloze (obr. 10).

Poznámka:    Pøed zavedením pláštì 
jamky do pøipraveného acetabula 
mùžeme vyplnit mezižeberní 
prostory pláštì kostními štìpy       
(obr. 11). Je tøeba si uvìdomit, že pøi 
výše popsaném zpùsobu zavádìní 
pláštì  mohou nìkteré š tìpy 
vystøelovat ven.

4. Pomocná fixace šrouby

Pláš� jamky TC dovoluje 
fixovat implantát samoøeznými 
titanovými šrouby kortikálními nebo 
spongiózními. Šrouby lze zavést do 
všech tøí kostí tvoøících acetabulum, 
a to jak pomocí otvorù v žebrech tak i 
pomocí ètyø otvorù uvnitø pláštì. 
Tyto ètyøi otvory jsou opatøeny 
záslepkou, kterou uvolníme pomocí 
kloubového (13) nebo pøímého (11) 
šroubováku.

obr. 10

obr. 11

obr. 12
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obr. 13

obr. 14

obr. 15

Pro šrouby vyvrtáme pomocí vrtáku o 
prùmìru 3.2 nebo   4 mm (podle kvality 
kostní tkánì) s ohebným nástavcem (9) 
otvory, jejichž hloubku si zmìøíme 
hloubkomìrem (11).  V tomto pøípadì musí 
být vrták opatøen vrtacím pouzdrem (10) 
(obr. 12). Nìkdy lze použít  i pøímý vrták.

Pøi zavádìní šroubù upneme šroub do 
pøidržovacích kleští (12) a zašroubujeme ho 
pomocí kloubového šroubováku (13). Je 
potøeba, aby fixace byla stabilní a jamka TC 
pevnì dolehla k vlastní kosti i na štìpy     
(obr. 13).

Šrouby plnì dotahujeme až po zavedení 
všech fixaèních šroubù. Je nutné, aby tyto 
šrouby byly pevnì dotaženy, protože 
vyènívající hlavy nedotažených šroubù by 
zabránily správnému dosednutí aktikulaèní 
vložky a jejímu zajištìní drátìnou pojistkou.

Š r o u b y  p r o  p o m o c n o u  f i x a c i  
doporuèujeme používat vždy.

Zkontrolujeme správnou polohu 
pláštì a uzavøeme otvor pro zavadìè v plášti 
pøipravenou kovovou zátkou. Dbáme pøi 
tom, aby zátka nepøeènívala do vnitøního 
prostoru pláštì. Pokud není tento požadavek 
splnìn, nelze zavést artikulaèní vložku    
(obr. 14).

5. Použití kostní plastiky

Pomocí pìchovaèe štìpù (18) 
zatlaèíme další pøípadné spongiózní štìpy 
mezi žebra. Naposledy zkontrolujeme 
správnou polohu jamky.

Poznámka:   Vyplnìní mezižeberních 
prostorù lze provést až po vsazení artikulaèní 
vložky (obr. 15).
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6. Zkušební zakloubení

Do pláštì vložíme zkušební vložku 
(14) urèenou pro zkušební zakloubení. 
Vložku není tøeba v plášti zajiš�ovat, je 
držena pružností pojistky vplášti jamky TC 
(obr.16).

7. Vsazení artikulaèní vložky

P ø e d  k o n e è n ý m  v s a z e n í m  
artikulaèní vložky zkontrolujeme èistotu 
vnitøní plochy pláštì, aby bylo zaruèeno 
dokonalé dosednutí vložky, a tím i správná 
funkce drátìné zajiš�ovací pojistky.

Správné zapadnutí pojistky do 
drážky v artikulaèní vložce je provázeno 
„klapnutím“.

obr. 16
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