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Zevní fixátor, hřeby Steinman

ÚČEL POUŽITÍ

Kruhové zevní fixátory umožňují délkovou a úhlovou korekci dlouhých kostí a korekci kontraktur kloubů. Principem je 
transoseální fixace kostími dráty, jejichž výhodou je maximální stabilita ve smyslu angulace a rotace při  zachování dosta-
tečné elasticity, napomáhající kostnímu hojení. Nově doplněná konstrukce fixátoru o fixaci pomocí hřebů Steinman dále 
výrazně zvýšila stabilitu fixátoru.

Indikace:
–  při indikaci léčení zlomenin dlouhých kostí zevní fixací lze použít rovnocenně k jednorovinným fixátorům i kruhový fixátor
–  výhodné především u zlomenin v blízkosti kloubních štěrbin
–  k léčení pakloubů principem komprese a distrakce
–  kompresně distrakční působení se provede aplikací kruhového fixátoru ve dvou etážích
–  prolongace končetin – klasické využití fixátoru pro kalotaxi nebo epifyzeodistrakci
–  segmentální kostní transport při kostních defektech (trauma, infekt, resekce kostního nádoru) lze aparát díky vysoké 

vnitřní stabilitě použít dvouetážově tak, že defekt kostí se zmenšuje přibližováním středního segmentu kosti, který je 
zároveň na druhé straně distrahován od neporušené část kosti, což odpovídá kalotaxi při prolongaci

–  úhlové deformity končetin spojené se zkratem – kruhovým fixátorem lze po naložení kopírující úhlovou deformitu 
postupně korigovat a zároveň prodlužovat kost v místě úhlové deformity

–  kloubní kontury a těžké deformity – kruhový fixátor lze použít ke korekci těžkých, jinak obtížně zvládnutelných kloub-
ních kontraktur, především v oblasti hlezenního kloubu a kloubů nohy, kde lze postupně korekcí dosáhnout uspokojivé-
ho postavení v několika kloubech současně, bez nutností operace na měkkých tkáních.

Kontraindikace:
Je obtížné uvést kontraindikaci pro použití. Volba nejvhodnějšího složení fixátoru a jeho konkrétní použití  pro každého 
pacienta přísluší operatérovi.

POSTUP POUŽITÍ

Použití výrobku – kruhového fixátoru je odvislé od navržené montáže, kterou pro konkrétního pacienta navrhuje a realizu-
je operatér.  Pomocí šroubových spojení se nasadí aparát kolem operované kosti a pomocí drátů a hřebů se fixuje ke kosti.

K dosažení požadované stability je nutné dodržet několik následujících základních principů:
–  rigidita montáže, zahrnující následující prvky – pevnost materiálu, průměr použitého kruhu(třmenu), počet kruhů 

k fixaci kostního segmentu, počet spojovacích částí fixátoru a délka fixátoru
–  spojení aparátu s kostí, průměr použitých drátů, počet drátů na jednom kruhu, napětí drátů, úhel zkřížení drátů, použití 

fixačních hřebů a centrace kostí do středu fixátoru
–  vnitřní stabilita systému, plocha kontaktu s kostí, průměr regenerátu, kvalita jeho vyzrání a délka fixovaného segmentu 

Doporučení:
–  stabilitu lze zvýšit použitím drátů s olivkami  a doplněním hřebů Steinman
–  dráty s olivkou umožňují peroperační korekci úlomků tahem za drát v příslušném směru

VAROVÁNÍ

Různé druhy matriálů na implantáty se nesmí kombinovat při použití u stejného pacienta (nelze použít implantát se slitiny 
titanu s ocelovým implantátem). 
Výrobky nelze kombinovat s výrobky jiných výrobců.

Omezení opakovaného zpracování: Implantáty se nesmí opakovaně použít.

POKYNY

Místo použití: Odborná pracoviště poskytovatelů zdravotní péče.

Postupy čištění, dezinfekce, sušení a sterilizace jsou uvedeny ve všeobecných návodech PL0169 a PL0088.

vonKaJŠí fixátor, KLinCe Steinman

ÚČEL POUŽITIA

Kruhový vonkajší fixátor umožňujúci dĺžkovú a uhlovú korekciu dlhých kostí a korekciu kontraktúr kĺbov. Princípom je transoseálna fixácia 
kosti drôtmi, ktorých výhodou je maximálna stabilita v zmysle anfulácie a rotácie pri zachovaní dostatočnej elasticity, napomáhajúca 
kostnému hojeniu. Novodoplnená konštrukcia fixátoru o fixáciu pomocou fixačných skrutiek ďalej výrazne zvýšila stabilitu fixátoru.

Indikácie:
–  pri indikácii liečenia zlomenín dlhých kostí vonkajšej fixácii je možné použiť rovnocenne k jednorovinovým fixátorom kruhový 

fixátor 
–  výhod je možné využiť predovšetkým u zlomenín v blízkosti kĺbovej štrbiny
–  u liečenia pakĺbov je využívaný princíp kompresie a distrakcie
–  kompresne distrakčné pôsobenie sa vykoná aplikáciou kruhového fixátoru v dvoch etážach
–  prolongácia končatín – je klasickým využitím fixátoru pre kalotaxiu alebo epifyzeo-disktrakciu
–  segmentálny kostný transport pri kostných defektoch – po strate veľkých kostných častiach z rôznych príčin (trauma, infekt, resek-

cia kostného nádoru) je možné aparát vďaka vysokej vnútornej stabilite použiť dvojetážovo tak, že defekt kosti sa zmenšuje prib-
ližovaním stredného segmentu kosti, ktorý je tiež na druhej strane distrahovaný od neporušenej časti kosti, čo zodpovedá kalotaxii 
používanej pri prolongacii končatín

–  uhlové deformity končatín spojené so skratom – kruhovým fixátorom je možné po naložení kopírujúci úlohou deformitu postupne 
korigovať a zároveň i predlžovať kosť v mieste uhlovej deformity

–  kĺbové kontraktury a ťažké deformity – kruhový fixátor je možné použiť ku korekcii ťažkých, inak zvládnuteľných kĺbových kontrak-
túr, predovšetkým v oblasti členkového kĺbu a kĺbov nohy, kde je možné postupovať korekciou a dosiahnuť uspokojivého postavenia 
v niekoľkých kĺboch súčasne, bez nutnosti operácie na mäkkých tkanivách.

Kontraindikácie:
Je ťažké uviesť kontraindikácie pre použitie. Voľba najvhodnejšieho zloženia fixátora a jeho konkrétne použitie pre každého pacienta 
prináleží operatérovi.

POSTUP POUŽITIA

Použitie výrobku – kruhového fixátora je závislé od navrhnutej montáže, ktorú pre konkrétneho pacienta navrhuje a realizuje opera-
tér.  Pomocou skrutkových spojení so nasadí aparát okolo operovanej kosti a pomocou drôtov a klincov sa fixuje ku kosti.

K dosiahnutiu požadovanej stability je nutné dodržať niekoľko následujúcich základných princípov. Sú to:
–  rigidita montáže, zahrňujúca následujúce prvky: pevnosť materiálu, priemer použitého kruhu (strmeňa), počet kruhov k fixácii 

kostného segmentu, počet spojovacích častí fixátora, dĺžka fixátora
–  spojenie aparátu s kosťou,  priemer použitých drôtov, počet drôtov na jeden kruh, napätie drôtu, uhol skríženia drôtov, použitie 

fixačných skrutiek,  centrácia kosti do stredu fixátora
–  vnútorná stabilita systému,  plocha kontaktu kosti, priemer regenerátu, kvalita a jeho dozrievanie, dĺžka fixovaného kostného 

segmentu

Odporúčania:
–  stabilitu je možné zvýšiť použitím drôtov s olivkami a doplnením klincov Steinman
–  drôty s olivkou umožňujú peroperačnú korekciu úlomkov ťahom za drôt v príslušnom smere

VAROVANIA

Rôzne druhy nanomateriálov na implantáty sa nesmú kombinovať pri použití u toho istého pacienta (nemožno použiť implantát zo 
zliatiny titánu s oceľovým implantátom). 
Výrobky nie je možné kombinovať s výrobkami iných výrobcov.
Obmedzenie opakovaného spracovania: Implantáty sa nesmú používať opakovane.

POKYNY

Miesto použitia: Odborné pracoviská poskytovateľov zdravotnej starostlivosti.

Postupy čistenia, dezinfekcie, sušenia a sterilizácie sú uvedené vo všeobecných návodoch PL0169 a PL0088.

externaL fixator, Steinman naiLS

PURPOSE

The circular external fixator enabling corrections of linear, angulatory and rotatory deformities of long bones and correction of joint 
contraction. The principle is a transoseal bone fixation by wires. The advantage is maximum angulatory and rotatory stability, while 
maintaining sufficient elasticity facilitating bone healing. Newly completed construction of the fixator with fixation by means of fixation 
screws has further significantly increased the stability of the fixator. 

Indications:
–  when indicating the use of an external fixator in threatement of long bone fractures, the circular fixator may be used as an equivalent 

to the unilateral one
–  use of it can be advantages especially in fractures close to the articulations in the proximity of the toggle fissure
–  healing pseudoarthrosis the principle of compression and distraction is used
–  compression-distraction effect may be ensured with the circle fixator, what requires the application of the fixator in two levels.
–  prolongation of limbs – it is classical utilisation of the fixator for calotaxion or epiphyseodistraction
–  segmental bone transport at bone defects – after loss of big bone parts due to various causes (trauma, infection, resection of bone 

tumour) the apparatus may be used in two levels thanks to high internal stability so that, the defect of the bone is decreased by 
approaching the central segment of the bone, which is at the same time on the other side distracted from the undamaged part of the 
bone, which conforms to calotaxion used for prolongation of the limbs

–  angular deformities of the limbs connected with shortness – this deformity may be corrected gradually with the circular fixator after 
putting on copying the deformity and it is also possible to lengthen the bone simultaneously at the place of the angular deformity

–  toggle contractures and serious deformities – the circular fixator also may be used for correction of serious, differently manageable 
toggle contractures, especially in the area of the talar joint and the joints of foot, where it is possible to progress with correction and 
to reach satisfactory position in several joints simultaneously without the necessity for operation on soft tissues. 

Contraindication:
It is difficult to provide contraindications of use. Choice of the most suitable fixator combination and its specific use for each patient 
depends on the surgeon.

INSTRUCTIONS FOR USE

Use of the product – circular fixator – depends on the suggested application suggested and implemented by the surgeon for the individual 
patient. Using screw connections, the apparatus is fitted around the operated bone and then fixed to the bone using wires and screws.

Several basic principles are necessary to be adhered to for reaching the required stability. They are:
–  Rigidity of the whole system including the following elements: strength of the material, diameter of the used circle (voke), number 

of circles for fixation of the bony segment, number of connecting parts of the fixator, length of the fixator
–  Connection of the apparatus with the bone, diameter of the used wires, number of wires on one circle, tension of the wire, angle of 

crossing of the wires, usage of fixation screws, centring of the bone to the middle of the fixator
–  Internal stability of the system, area of contact of the bone, diameter of the regenerate, quality and its ripening, length of the 

fixed bone segment

Recommendation:
–  stability can be increased by using wires with stoppers and adding Steinman pins
–  wires with probe allow intraoperative fragments correction by pulling the wire in the appropriate direction

WARNING

Different kinds of materials in implants may not be combined within the use for the same patient (no implant made of titanium alloy 
may be used with a steel implant). 
Products may not be combined with products by other manufacturers.
Limitation of reprocessing: Implants should not be reused.

INSTRUCTIONS

Place of use: Specialized facility for health-care providers.

The procedures of cleaning, disinfection, drying and sterilization can be found in general instructions PL0169 and PL0088.
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