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   Sugerowany sposób zakładania.

        Na ogół wystarczający jest układ     standardowy, złożony z dwóch klamer zespolonych ze
   sobą łącznikami. 
   Zamiast łączników można założyć krótkie nośniki, które umożliwiają ponadto przy większej ilości

odłamów miednicowych mocowanie dodatkowych wszczepów. 

                   

Czynności wstępne.

1) Ustalić miejsca wprowadzenia wszczepów klamry, 
pamiętając o ogólnych zasadach montażu dotyczących 
sztywności i elastyczności konstrukcji.

                   

Wprowadzenie pierwszego wszczepu klamry.

2) Naciąć skalpelem skórę w miejscu wprowadzenia 
pierwszego wszczepu. 

          

3) Wbić trokar o średnicy 7 mm z osłonką i znajdując 
nim środek talerza miednicowego, lekko go zaznaczyć. 

          

4) Zsunąć osłonkę po trokarze do oparcia o talerz kości 
miednicowej 

5) Wysunąć trokar 
z osłonki.

- efekt: osłonięty  
otwór w tkankach 
miękkich i dostęp
do talerza.
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6) Włożyć w osłonkę tro-

             

kara tulejkę redukcyjną 7/5 i korzystając z napędu 
wolnoobrotowego, wiertłem o średnicy 5 mm (4,5 lub 
4,7 w przypadkach gdy są zmiany osteoporotyczne) 
wywiercić otwór w talerzu kości miednicowej pamiętając
o  tym, aby nie uszkodzić tkanek miękkich.
Do wykonania otworu pod ten wszczep nie należy 
stosować napędów szybkoobrotowych. 

      

Wysunąć wiertło i wyjąć tulejkę redukcyjną 7/5.

           

7) W wywiercony otwór, za pomocą uchwytu wszczepów
lub korby wkręcić odpowiedniej długości wszczep udowy 

 

Zdjąć uchwyt wszczepów lub korbę.
Zdjąć osłonkę trokara.
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- efekt: wprowadzony pierwszy wszczep w odłam 
kostny.

Uwaga: W przypadku stosowania wszczepów samowier-
cących czynności 6) nie stosuje się.  Od razu napędem 
wolnoobrotowym wprowadzić wszczep.

                 

8) Na walcową końcówkę wszczepu nałożyć tulejkę 
izolacyjną. 
W przypadku łączenia klamer krótkimi nośnikami na 
końcówkę wszczepu należy nakładać dwie tulejki 
izolacyjne.

Uwaga: Tulejka jest ciasno pasowana na wszczepie.

            

Wprowadzenie drugiego wszczepu klamry.   

Powtórnie sprawdzić ułożenie odłamów kostnych wzglę-
dem siebie. W przypadku koniecznym skorygować ich 
ułożenie. 

9) Powtarzając czynności 1-8  wprowadzić drugi 
wszczep.

       

10) Powtarzając czynności 
1-8  wprowadzić trzeci 
wszczep.
11) Powtarzając czynności 
1-8  wprowadzić czwarty 
wszczep.

      

Montaż pierwszej 
klamry.   

12) Na tulejki izolacyjne 
końcówek wszczepów   
wprowadzonych na górze 
miednicy nałożyć zaciski 
standardowe, przez które
przesunąć długi nośnik; 
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umieścić nośnik w miejscu pożądanym i zamocować wstępnie 
na nim zaciski.

Winien on być jak najbliżej ciała, ale tak aby była również za-
pewniona odpowiednia przestrzeń do pielęgnacji miejsc wpro-
wadzenia wszczepów.

    

Montaż drugiej 
klamry.   

13) Na tulejki izolacyjne 
końcówek wszczepów 
wprowadzonych na dole 
miednicy nałożyć zaciski 
standardowe, przez które
przesunąć drugi długi 

        

nośnik; umieścić nośnik w miejscu pożądanym i zamocować 
wstępnie zaciski na nośniku. 

Tak jak poprzednio, winien on być jak najbliżej ciała, i to tak
aby była również zapewniona odpowiednia przestrzeń do  
pielęgnacji miejsc wprowadzenia wszczepów.

Zależnie od potrzeb ustawić nośniki na pożądanej wysokości.

    Wywarcie docisku międzyodłamowego i połączenie klamer

    14) Luzując jeden z zacisków dociągnąć odłamy do siebie i zablokować oba zaciski. Czynność
     wykonać dla  obu klamer (rys. powyżej).  

         

    15) Na końce nośników z jednej strony nałożyć zaciski standardowe i przez nie przeprowadzić
    łącznik z nałożonymi na jego końcówki tulejkami izolacyjnymi. 
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16) Na końce nośników z dru-
giej strony nałożyć zaciski 
standardowe i przez nie prze-
prowadzić łącznik z nałożony-
mi na jego końcówki tulejkami
izolacyjnymi.   

 

         

Dociągnąć obie klamry do siebie i zablokować zaciski.

Ułożenie poszczególnych elementów dwuklamrowego 
układu standardowego pokazano na rys. poniżej.

       

Kontrola ustawienia odłamów.   

17) Skontrolować ostateczne ustawienie odłamów kostnych względem siebie. W przypadkach 
niewłaściwych, poluzować zaciski, przeprowadzić korektę ustawienia, wywrzeć docisk 
międzyodłamowy i zamocować powtórnie zaciski.

- efekt: założony układ dwuklamrowy z wywartym dociskiem na odłamy miednicy.
  

     

Inny sposób zamontowania łączników.

Łączniki można założyć również nad nośnikami zamiast 
pod nimi.
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W przypadku konieczności wywarcia większego docisku lub zespalania większej ilości odłamów, 
należy zamiast łączników zastosować krótkie nośniki umieszczone pod nośnikami długimi, 
blisko ciała pacjenta. 
Czynności wstępne (pkt.1) oraz wprowadzenie pierwszego wszczepu opisane w punktach 2-7 
są identyczne. 
Natomiast sugeruje się inną kolejność wprowadzania drugiego i pozostałych wszczepów.

      

Wprowadzenie drugiego wszczepu klamry.   

18) Powtórnie sprawdzić ułożenie odłamów kostnych 
względem siebie. W przypadku koniecznym skorygować 
ich ułożenie. 

19) Powtarzając czynności 1-7  wprowadzić drugi 
wszczep.
Uwaga: w przypadkach uznanych za konieczne można 
już na tym etapie połączyć wprowadzone wszczepy 
krótkim nośnikiem – po uprzednim założeniu tulejek 
izolacyjnych i zacisków standardowych.

      

20) Powtarzając czynnoś-
ci 1-7  wprowadzić trzeci 
wszczep.
21) Powtarzając czynnoś-
ci 1-7  wprowadzić 
czwarty wszczep.

      

Montaż pierwszej klamry.   

22) Na walcowe końcówki wszczepów z jednej strony 
nałożyć tulejki izolacyjne. 
 

Uwaga: Tulejka jest ciasno pasowana na wszczepie.
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23) Na tulejki izolacyjne
końcówek wszczepów 
wprowadzonych z jed-
nej strony miednicy 
nałożyć zaciski standar-
dowe, przez które prze-
sunąć krótki nośnik;

                         

     

umieścić nośnik w miejscu pożądanym i zamocować 
wstępnie zaciski na nośniku. 

Winien on być jak najbliżej ciała, ale tak aby była również
zapewniona odpowiednia przestrzeń do pielęgnacji miejsc 
wprowadzenia wszczepów.

     

Montaż drugiej klamry.   

24) Na walcowe końcówki wszczepów z drugiej strony 
nałożyć tulejki izolacyjne. 
 

Uwaga: Tulejka jest ciasno pasowana na wszczepie.

      

25) Na tulejki izolacyjne
końcówek wszczepów
wprowadzonych po dru-
giej stronie miednicy 
nałożyć zaciski standar-
dowe, przez które prze-
sunąć krótki nośnik;

              

      

umieścić nośnik w miejscu pożądanym i zamocować 
wstępnie zaciski na nośniku. 

Winien on być jak najbliżej ciała, ale tak aby była również
zapewniona odpowiednia przestrzeń do pielęgnacji miejsc 
wprowadzenia wszczepów.

Zależnie od potrzeby ustawić nośniki na pożądanej 
wysokości. 
26) Dociągnąć odłamy do siebie i zablokować zaciski obu 
klamer z krótkimi nośnikami.

Wywarcie docisku międzyodłamowego i połączenie obu klamer
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27) Na końce wszczepów u dołu miednicy nałożyć tulejki izola-
cyjne, na nie zaciski standardowe, przez które przeprowadzić 
pierwszy długi nośnik;
dociągnąć odłamy do siebie i zamocować wstępnie zaciski dłu-
giej klamry na nośniku.  

    

    

   28) Na końce wszczepów u góry miednicy nałożyć tulejki izo-
   lacyjne, na nie zaciski standardowe, przez które przeprowa- 
   dzić drugi długi nośnik;
   dociągnąć odłamy do siebie i zamocować wstępnie zaciski 
   drugiej długiej klamry na nośniku.

   

Ułożenie poszczególnych elementów dwuklamrowego układu 
standardowego pokazano na rys. obok i poniżej.
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Kontrola ustawienia odłamów.   

29) Skontrolować ostateczne ustawienie odłamów kostnych względem siebie. W przypadkach 
niewłaściwych, poluzować zaciski, przeprowadzić korektę ustawienia, wywrzeć docisk 
międzyodłamowy i zamocować zaciski.

- efekt: założony dwuklamrowy układ standardowy z wywartym dociskiem na odłamy
miednicy.

Inne sposoby zamontowania klamer (przykłady).

          

Krótki nośnik (po lewej stronie) i łącznik (po 
prawej). 
Ułożenie może być też odwrotne.

          

Trzeci wszczep przy dodatkowym odłamie
z jednej strony. 
Ułożenie może być też odwrotne.
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Trzeci wszczep przy dodatkowym odłamie
z obu stron. 
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