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Hřeby rekonstrukční

Popis a indikace zdravotnického prostředku

1) Indikace KrátKého reKonstruKčního hřebu: umožňuje syntézu tříštivé pertrochanterické, intertro-
chanterické, horní subtrochanterické zlomeniny a jejich kombinace se zlomeninou krčku.

Implantátový systém Krátkého rekonstrukčního hřebu se skládá z některého typu nebo velikosti Hřebu G, jed-
noho nebo dvou Šroubů, jež se zavádí do krčku, pod jejichž hlavy je možné vložit Dlahu. Hřeb je vhodné uzavřít 
Zátkou. V distální části se hřeb jistí Zajišťovacím šroubem, jedním nebo dvěma. Dále je možné proximální nebo 
distální šroub do krčku zajistit Stavěcím šroubem.

Krátký rekonstrukční hřeb je na průřezu kruhový. Proximálních 80 mm bez ohledu na velikost hřebu je ze-
síleno na 15 mm. Proximální část v délce 90 mm je vyhnuta o 6°30´. Toto vyhnutí umožňuje jeho zavedení 
z vrcholu velkého chocholíku. Hřeb je universální, jak pro pravou tak i levou končetinu je stejný. Hřeb je 
dutý, což umožňuje jeho zavedení po vodícím drátu. Jeho délka je 200 mm v průměrech 11 a 13 mm. Vari-
antně pro tuto indikaci lze použít i hřeb plný, délky 225 mm v průměrech 11 a 13 mm v provedení ocelovém 
nebo titanové slitiny. 

2) Indikace Dlouhého reKonstruKčního hřebu umožňuje syntézu současných zlomenin diafýzy a krč-
ku téhož femuru. Ještě častěji je používán při syntéze femuru, u které musí být použito proximální jištění a proxi-
mální fragment je příliš krátký nebo jinak defektní a zajištění je nutné provést do krčku stehenní kosti.

Implantátový systém Dlouhého rekonstrukčního hřebu se skládá z levého nebo pravého typu a některé velikosti 
Rekonstrukčního hřebu, jednoho nebo dvou Šroubů, jež se zavádí do krčku, pod jejichž hlavy je možné vložit 
Dlahu. Hřeb je vhodné uzavřít Zátkou. V distální části se hřeb jistí jedním nebo dvěma Zajišťovacími šrouby. Dále 
je možné proximální nebo distální šroub do krčku zajistit Stavěcím šroubem.

Rekonstrukční hřeb je na průřezu kruhový. Proximálních 80 mm bez ohledu na velikost hřebu je zesíleno na 
15 mm. Proximální část v délce 90 mm je vyhnuta o 6°30´. Toto vyhnutí umožňuje jeho zavedení z vrcholu vel-
kého chocholíku. Hřeb je ohnutý v sagitální rovině do oblouku o poloměru 2500 mm, a proto je odlišný pro levou 
a pravou končetinu. Hřeb je dutý, což umožňuje jeho zavedení po vodícím drátu. Dodávány jsou hřeby v průmě-
rech 10; 11; 12; 13; 14 a 15 mm, v délkách od 320 do 500 mm po 20 mm v ocelovém provedení a v průměrech 
10; 11; 12 mm, v délkách od 320 do 500 mm po 20 mm v provedení titanová slitina. Dodávány jsou hřeby pouze 
duté. Anteverze krčku proti diafýze je 9 stupňů.

Doporučený postup použití implantátu:

Uložení pacienta je shodné s polohou pro syntézu běžným nitrodřeňovým femorálním hřebem. Poloha na ex-
tenčním stole musí umožňovat (kromě zobrazení místa zlomeniny a místa distálního jištění) zobrazení krčku 
a hlavice v plném rozsahu ve dvou základních projekcích.

1. Repozice se provádí pod RTG na trakčním stole v nulové rotaci a eventuální addukci. Je vhodné vychýlení trupu 
ke zdravé straně u obézních pacientů. Neuspokojivou repozici lze dodatečně dokončit po zavedení hřebu do di-
afýzy pozvednutím cíliče proti ventrálně dislokovaném krčku nebo tlakem Hohmannovým hákem, raspatoriem, 
Steinmanem či zavedením repozičních kleští z incie pro skluzné šrouby. Toto postavení lze zajistit pomocí K-drátů, 
které probíhají mimo plánovaný implantát, ale většinou není nutné.

 2. Incize délky se provádí asi 5 cm kraniálně od velkého trochanteru. Perforátor se zavede do vrchlíku velkého 
trochanteru nebo tříštivé zóny pod úhlem 6° k diafýze. Je nutná kontrola RTG ve dvou projekcích.
Jedním z perforátorů se vytvoří maximální průměr otvoru 14,1 mm. K vytvoření otvoru ve spongiozní části femu-
ru je vhodné použít Ruční šídlo průměru 5 mm, pak je zaveden Zavaděč. 
Provede se předvrtání na patřičný průměr předpokládaného použitého hřebu. Postup je obdobný jako u předvr-
távání pro jiné typy hřebování.

3. Nutné je předvrtat proximální část v délce 80 mm o 0,5 nebo 1 mm větším otvorem, tedy průměry fréz 15,5 
nebo 16 mm. Další část dutiny femuru frézou otvor maximálně o 1 mm větší než je velikost hřebu.

4. Vodící drát pro předvrtání se vymění za vodící drát pro zavedení hřebu. Klasický sklon šroubů v hřebu je130 
stupňů. Při plánování většího skluzu či valgozitě krčku použijeme hřeb se sklonem šroubů 135 stupňů. Při varoz-
ním krčku nebo u pacientů, kde se nepožaduje větší skluz, je vhodné použít hřeb se sklonem šroubů 125°.

5. Po výplachu je kompletován zvolený typ hřebu s jedním z cíličů. Cílič 125°/135° slouží k zavedení hřebů 
s úhlem krčku 125°, respektive 135°. Cílič 130°/45° slouží k zavedení hřebu s úhlem krčku 130°a stávajícího 
dlouhého rekonstrukčního hřebu – MEDIN. K zajištění nových typů dlouhých rekonstrukčních hřebů se po-
užije cílič 125°/135°a to s úhlem 135°. Kompletace se provede pomocí Šroubu třmenu. Do Cíliče se nasadí 
patřičná pouzdra a provede se kontrola všech otvorů, zda Cílič a vytipovaný hřeb souhlasí. Ke kontrole je 
vhodné použít například Důlčík. Do cíliče se též namontuje buď Tyč vodícího kladiva nebo Naražeč, podle 
způsobu zavádění hřebu. Doporučujeme namontování Naražeče, neboť hřeb by měl být zaveden pouze 
rukou, popřípadě velmi jemnými údery (pro krátký rekonstrukční hřeb). Při zavádění dlouhého rekon-
strukčního hřebu bude nutno použít údery silnější.
Cílič umožňuje zavedení dvou šroubů do krčku a dvou šroubů při distálním jištění (pro krátký rekonstrukční hřeb). 
Dlouhý rekonstrukční hřeb v distální části je nutno zajistit metodou „volně z ruky“. Všechny šrouby je možné 
předvrtat a zavést přes pouzdra Cíliče. Před vrtáním otvorů je nutné odstranit Zavaděč. 
Cílič 130°/45°, 125°/135° výrobce dodává jako komplet, který je složený ze tří hlavních částí (dvou zamě-
nitelných ramen a upevňovací části hřebů). Jejich vzájemná zaměnitelnost mezi sebou u dalších stejných 
výrobků není možná.
Jakékoliv pochybnosti nebo nejasnosti konzultujte s naším obchodním zástupcem.

6. Kontrola otvorů v hřebu, zda směřují proti krčku a hlavici.

7. Dle anteverze krčku sklon cíliče dorzální rotací (nebo skloněním stolu ke zdravé straně).

8. Incize asi 4 cm na laterární straně v subtrochanterické oblasti pro zavedení dvou šroubů. Ustavení hřebu se 
provádí pomocí zobrazení ve dvou hlavních projekcích. Do otvorů Cíliče, jež směřují do krčku, se vloží po incizi 
Pouzdro s Pouzdrem 1 a Drát vodící. Před vrtáním Drátem vodícím je vhodné vyrobit vstupní důlek do kortikális 
kosti pomocí Důlčíku. Drát vodící může mít tendenci „švindlovat“ uhýbáním proximálně. Doporučujeme nejdříve 
přesně zaměřit distální proximální otvor. Drát v předozadní projekci prochází asi 10 mm nad Adamsovým ob-
loukem, v boční projekci středem krčku a hlavice. Drát vodící se zavede do patřičné vzdálenosti. Doporučené 
zavedení viz obr.1. Doporučujeme zavést i druhý Drát vodící.

9. Následuje zavedení distálního šroubu, a to tak, že pomocí Měrky na drát nebo Šablony se odečte délka vyčníva-
jícího konce Drátu vodícího, viz obr. 2. Tento odečtený rozměr slouží jak k nastavení dorazu Vrtacího přípravku, tak 
i k určení délku Šroubu. Při předvrtání otvoru do krčku se nejdříve nastaví doraz na Vrtacím přípravku, do otvorů 
v Cíliči se vloží Pouzdro a též Pouzdro 2. Před dovrtáním na doraz je nutné provést kontrolu RTG, viz obr.3.

10. Vytipovaný šroub se upevní do klíče a přes Pouzdro se zavede do krčku, viz obr. 4. Šrouby jsou samořezné, 
a proto není třeba závit předřezávat. Pozor - vzdálenost Šroubu od konce hlavice je na obrázku uvedena jako 
teoretická hodnota. Vlivem přiblížení a komprese zlomků krčku však tato hodnota bude menší a jelikož se nedá 
předem určit, je na operatérovi, aby s touto eventualitou počítal. Hodnoty jsou vypočítány pro případ, že se pod 
hlavu šroubu použije Dlaha (viz použití v následujícím textu). Bez použití Dlahy dojde k posunutí šroubu ke konci 
hlavice kyčelního kloubu asi o 2 mm.

11. Pokud plánujeme kompresi krčku přímo na operačním stole je možné pod hlavy šroubu vložit dlahu. Jinak 
může dojít při dotahování šroubu k poškození (zamačkávání) hrany hlavy šroubu do kosti. Doporučený postup 
je následující:
– zavedení distálního Šroubu do krčku a to tak, že je již zaveden do druhého úlomku (hlavice), ale Šroub není 

dotažený
– při zavádění proximálního Šroubu do krčku se Dlaha nejdříve vloží mezi Cílič a pacienta na distální Šroub, 

proximální Šroub se prostrčí otvorem ve Dlaze
– provede se dotažení obou šroubů s patřičnou kompresí

12. Distální jištění krátkého rekonstrukčního hřebu je velice snadnou záležitostí. Do patřičných otvorů v Cíliči se 
vloží Pouzdro 2 a příslušným Důlčíkem se provede předznačení otvoru, Důlčík se odstraní a potom se vkládají 
pouzdra podle typu použitého zajišťovacího šroubu:
– Šroub zajišťovací (závit jen částečně) – do Pouzdra 2 se vloží Pouzdro 4 a Vrtákem průměru 3,5 se předvrtá 

otvor přes obě kortikális. Pouzdro 4 se nahradí Pouzdrem 3 a Vrtákem průměru 5 se odvrtá bližší kortikális.
– Šroub zajišťovací (závit až pod hlavu) – do Pouzdra 2 se vloží Pouzdro 4 a Vrtákem průměru 3,5 se předvrtá 

otvor přes obě kortikális.
– Šroub zajišťovací 5 – do Pouzdra 2 se vloží Pouzdro 5 a Vrtákem průměru 4,4 se předvrtá přes obě kortikális 

otvor.

Přes Pouzdro 2 se provede Hloubkoměrem určení délky Zajišťovacího šroubu, jenž se zavede patřičným šroubo-
vákem přes toto pouzdro.
Distálně distální otvor je možné využít pro dynamickou kompresi (zhruba 5 mm).
Distální jištění dlouhého rekonstrukčního hřebu se provede metodou „volně z ruky“ a to podle zkušeností opera-
téra. Tuto část je nutné konzultovat s obchodním zástupcem a podle požadavků lékařského pracoviště objednat 
potřebné instrumentárium. Anteverze distálních a proximálních otvorů je 9 °.

13. Při potřebě zajistit zlomeninu krčku v revidované poloze je možné šrouby do krčku zajistit stavěcími šrouby. 
Potom se použije jeden ze dvou stavěcích šroubů pro zajištění proximálního nebo distálního šroubu do krčku. 

14. Hřeb se uzavře pomocí Zátky, kterou je možné zavést tak, že se z Cíliče odstraní Šroub třmenu, Cílič se ponechá 
nasazený na hřebu a přes náboj Cíliče se zavede Zátka.

Po výplachu jsou rány suturovány. K místu zavedení hřebu do femuru je odsavný drén zaváděn pravidelně, nesmí 
odsávat přímo z dřeňové dutiny. Rána je kryta měkkým obvazem a je provedena RTG. dokumentace.

Poznámky:
– Před zavedením hřebu je nutno po sestavení příslušného Hřebu s Cíličem zkontrolovat, zda všechny otvory, do 

kterých se budou zavádět šrouby, odpovídají otvorům v Cíliči.
– Při zavádění Hřebu lze použít kladivo jen v nejnutnějším případě. Hřeb by měl být v normálním případě zave-

den pouze rukou. Toto neplatí při zavádění rekonstrukčního hřebu.
– Použití Dlahy pod hlavu Šroubu závisí pouze na rozhodnutí operatéra. Implantát je konstruovaný tak, že použití 

či nepoužití Dlahy neovlivňuje postup operace. Dlaha by však měla být použita v těch případech, kdy je žádoucí 
provedení komprese zlomeniny krčku přímo na operačním stole nebo kdy kortikális v místě dosednutí hlavy 
Šroubu neskýtá žádnou oporu.

– Implantáty je možné získat ve dvojím provedení, a to buď ocelové nebo z titanové slitiny. Při použití u jedno-
ho pacienta nesmí nikdy dojít k jejich kombinaci.

– Pacient musí být upozorněn, že implantát nepřenese celou hmotnost pacienta. Musí používat podpůrné pro-
středky, než dojde k srůstu zlomeniny.

Doporučený postup extrakce implantátu

Pokud distální šrouby nebyly odstraněny v průběhu hojení zlomeniny, jsou odstraněny nyní společně s proxi-
málními šrouby do krčku.

Je odstraněna zátka hřebu. Do vnitřní dutiny proximálního konce hřebu se zavede Vytahovací tyč, na kterou se 
nasadí Závaží a namontuje Držadlo. Hřeb je vytlučen údery proti Držadlu.

DoPoručenÝ PostuP osteosYntéZY nePřeDVrtAnÝMI reKonstruKčníMI hřebY

V řadě rekonstrukčních hřebů dlouhých MEDIN jsou velikosti průměrů 10 a 11 mm upraveny na nepředvrtané za-
vedení. Odpadá frézování dřeňové dutiny, jinak se však postup neliší od výše uvedených způsobů osteosyntézy.

Frézy nitrodřeňové 

K předvrtání dřeňové dutiny nitrodřeňové slouží řada fréz MEDIN. Kompletní řada začíná frézou o průměru 8 mm 
a pokračuje po 0,5 mm do průměru 16,5 mm. Do velikosti 16 mm jsou standardním obsahem setu, velikost 16,5 
je nabízena jednotlivě, alternativně s pevným vrtákem 16,5 mm. Rychlospojka umožňuje napojení fréz i vrtáku 
na běžně používané pohonné jednotky.

Při používání se nesmí užívat zpětný chod vrtačky! Při sebemenším zatížení frézy může totiž dojít k „roz-
vinutí“ ohebného hřídele. 

Požadujeme, aby se frézy používaly pouze s originálními vodiči MEDIN o průměru 3 mm, délky 950 a 1150 mm, 
zakončenými olivkou. Bez vodicích drátů je použití těchto fréz zakázáno. Frézování musí začít frézou o průměru 
8 mm, která jediná je speciálně upravena k čelnímu záběru. Nedoporučuje se vynechávat některé velikosti fréz, 
tj. je potřebné frézovat po 0,5 mm.

Doporučený způsob čištění

1) Mechanicky očistit vodou pomocí kartáčku.

2) Propláchnout nástroje tlakovou vodou, nejlépe namontovat trysku na vodovodní ventil a pomocí takto získa-

ného proudu vody o vyšším tlaku promýt nástroje.

3) Naložit nástroje do dezinfekčního roztoku minimálně na 10 minut. Doporučujeme 20 až 30 minut. Doporučený 
dezinfekční prostředek je KORSOLEX plus.

4) Opětovně propláchnout proudem tlakové vody do té doby, pokud neteče již neznečištěná voda. Proplachování 
je možné provádět v konvenčně dodávaných tlakových myčkách při napojení nástrojů na trysky.

5) Profouknout nástroje tlakovým vzduchem.

Poznámka:
Při jakémkoliv používání, tedy i při čištění, se nesmí flexibilní hřídel frézy nadměrně ohýbat, a to především ohy-
bem do malého průměru. Povolený rádius ohybu je dán ohybem frézy nasunuté na originálním vodiči určeném 
výrobcem pro předvrtávání, přičemž se nesmí vynaložit nadměrné zatížení.
Po použití by na frézách nikdy nemělo dojít k zaschnutí nečistot. Potom by čištění vyžadovalo daleko více pozor-
nosti a nebyla by záruka, že dojde k dokonalému vyčištění nástrojů.

instrumentárium

Kompletní seznam instrumentária potřebný k úspěšnému zavedení implantátů je uveden v katalogu. V katalogu 
jsou uvedeny i doplňkové nástroje. 

Nástroje jsou vyrobené z austenitické nebo martenzitické korozivzdorné oceli, které se pro tyto účely dlouhodobě 
používají. Dodávají se nesterilní, ale vyčištěné. Implantáty i instrumentárium se musí před použitím vysterili-
zovat. 

Také instrumentárium se dodává nesterilní, ale vyčištěné. Doporučená sterilizace v parním sterilizátoru je při 
teplotě 121 °C, přetlaku 105kPa po dobu minimálně 20 minut. Implantáty i nástroje jsou baleny samostatně do 
PE sáčků, které jsou opatřeny samolepicími štítky.

Nástroje instrumentária je možné opakovaně čistit, dezinfikovat a sterilizovat, ošetřovat podle PL 0138 návodu 
na použití. Implantáty se musí ošetřovat podle všeobecného příbalového letáku pro implantáty PL 0088.

Implantáty jsou určeny pro jedno použití, pro jednoho pacienta a pro jednu stabilizaci poškozené kosti, opakova-
né použití je zakázané. Tato skutečnost je uvedena v příbalovém letáku týkajícím se všech implantátů. Pokud jde 
o jednotlivé nástroje, jsou určeny k opakovanému použití, a to do té doby, kterou jako možnou určí lékař (pokud 
není stanoveno jinak). 

Nástroje i implantáty je nutno likvidovat v nemocnicích stejným způsobem jako jiný infikovaný materiál, viz 
PL 0088.

zAvedení rekonstrukčníHo Hřebu

PO ZAVEDENÍ HŘEBU NÁSLEDUJE:

ZAVEDENÍ VODÍCÍHO DRÁTU

PŘEDVRTÁNÍ OTVORU ZAVEDENÍ ŠROUBUObr. 3 Obr. 4
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reconstruction nAil

Description and indication of medical instrument

1) Indication of short reconstructIon nAIl: enables the synthesis of all splintered pertrochanteric, inter-
trochanteric and upper sub-trochanteric fractures, including the combination of these with the neck fracture.

The Short Reconstruction Nail implant system consists of one nail type or size of G nail, one or two screws introduced 
into the neck. The system enables insertion of a plate under the heads of the screws. It is recommended to close the 
nail with a stopper. The nail is locked with one or two locking screws in the distal part. It is also possible to lock the 
proximal or the distal screw with an adjusting screw. 

The nail has a circular cross-section. The proximal 80 mm (regardless of the nail size) is strengthened to 15 mm. The 
90 mm proximal part is deflected by 6°30´. This deflection enables introduction of the nail from the top of the gre-
ater trochanter. The nail is universal and can be used for the right as well as for the left limb. The nail is hollow and 
can therefore be introduced along the guide wire. Its length is 200 mm, diameters 11 and 13 mm. It is also possible 
to use the full nail with length of 225 mm, diameters 11 and 13 mm, made of either steel or Titanium alloy. 

2) Indication of reconstructIon nAIl: enables performance of synthesis of concurrent fractures of diaphysis 
and neck of the same femur. It is even more frequently used for the synthesis of the femur where proximal locking 
needs to be applied and the proximal fragment is too short or defective in some other way and the protection in 
the femoral neck has to be done.

The reconstruction nail implant system consist of left and right type, a size of reconstruction nail, one or two screws 
that are introduced into the neck. The system enables insertion of a plate under the heads of the screws. It is recom-
mended to close the nail with a stopper. The nail is locked with one or two locking screws in the distal part. It is also 
possible to lock the proximal or the distal screw with an adjusting screw.

Reconstruction nail has a circular section. The proximal 80 mm (regardless of the size of the nail) is strengthened 
to 15 mm. The 90 mm proximal part is deflected by 6°30´. This deflection enables introduction of the nail from the 
top of the greater trochanter. The nail is bent to an arch of diameter 2500 mm in sagittal projection and therefore it 
is different for left and right limb. The nail is hollow and can therefore be introduced along the guide wire. MEDIN 
provides nails in diameters: 10, 11,12,13,14 and 15mm, in sizes from 320 to 500 mm after 20mm in steel and also 
in diameters 10, 11 and 12 mm in sizes from 320 mm to 500 mm after 20mm in Titanium alloy. MEDIN provides only 
hollow nails. Neck anteversion is 9deg. opposite diaphysis.

recommended instructions for implant using:

The positioning of the patient is the same as in the case of the synthesis using a common intramedullary femoral 
nail. The patient’s position on the extension table must ensure that (besides fractured bone and distal locking) both 
the neck and the head will also be displayed in the full scale and in two basic projections.

1. Reposition is performed under X-ray control, on the traction table, in zero rotation and possible abduction. 

Deflection of the body towards the healthy side is suitable at obese patients. Unsatisfactory repositioning can be 
subsequently finished after nail introduction into the diaphysis by lifting the aiming device against the ventrally 
dislocated neck or by applying pressure using the Hohmann elevator, raspatories, the Steinman or by inserting 
reposition forceps from the incision for dynamic screws. This position can be locked with the help of K-wires that are 
outside the planned implant, but in most cases this is not necessary. 

2. An approximately 5 cm incision is performed cranially from the greater trochanter. Perforator is introduced into 
the cap of the greater trochanter or splintered zone under the angle of 6° to the diaphysis. X-ray control in two 
projections is necessary. An opening with a maximum diameter of 14.1 mm is made by using one of the perforators. 
A manual awl with a diameter of 5 mm is suitable for making an opening in the spongy part of the femur then the 
introducer is introduced. Pre-drilling to the respective diameters of the nail is performed. The pre-drilling procedure 
is the same as for other types of nailing.

3. It is necessary to pre-drill the proximal part in length of 80 mm to make an opening which is 0.5 or 1 mm larger 
therefore the diameter of the reamer should be 15.5 or 16 mm. The other part of the femur cavity is reamed by using 
a reamer that is maximally 1 mm larger than the size of the nail. 

4. Guide wire that is used for pre-drilling is exchanged for the guide rod for nail introduction. Ordinary inclination of 
the screws in the nail is 130°. If we plan a bigger angle or valgosity of the neck, we use a nail with screws inclination 
135° . If the neck is turned aside or at the patients where we don‘t need bigger angle, it is suitable to use the nail 
with the screws inclination of 125°. 

5. After irrigation, the selected nail is assembled with one of the aiming devices. The 125°/135° aiming device is 
used for introduction of the nails with a neck angle 125° like 135°. Aiming device 130°/45° is used for nail intro-
duction with neck angle 130° and reconstruction nail MEDIN. To lock the new types of reconstruction nails we use 
aiming device 125°/135° with angle 135°. Components are assembled using the stirrup screw. Particular sleeves are 
mounted in the aiming device and all openings are checked to see whether the aiming device and the particular 
selected nail match. It is recommended to use e.g. a trocar for this control. Depending on the nailing method, either 
the rod of the guide mallet, or an impactor, is mounted into the aiming device. It is recommended to mount the 
impactor since the nail should only be introduced by hand or with very careful hammering (for short reconstruction 
nail). Stronger hammering will be needed for introducing reconstruction nail.
Aiming device enables introduction of two screws in the neck and two screws during distal locking (for short re-
construction nail). Reconstruction nail has to be locked by method „freely by hand“ in the distal part. All screws can 
be pre-drilled and introduced through the sleeves of the aiming device. remove the Introducer before drilling 
of the openings.
Aiming device 130°/45°; 125°/135° is delivered as a set of three main parts (two interchangeable arms and fixation 
parts of nails). Their interchangeability is not possible at the further same products.
Any queries discuss with our Sales Representative. 

6. The openings in the nail are checked, to see whether they are directly against the neck and the head.

7. Depending on the anteversion of the neck, deflection of the aiming device by dorsal rotation (or by deflecting the 
table to the side of the healthy arm).

8. An approximately 4 cm incision on the lateral side in the subtrochanteric part for introduction of two screws.
The nail is adjusted with the help of imaging in two main projections. After incision, the sleeve with sleeve 1 and the 

guide rod are introduced into the openings of the aiming device, which aims at the neck. Prior to drilling using the 
guide wire, it is recommended to make an entry dent in the corticalis of the bone using the trocar. The guide rod may 
deviate proximally. We recommend locating the distal proximal opening exactly. The wire in the sagittal projection 
is placed ca 10 mm above the Adams’ arc, while in the lateral projection it passes through the centre of both the 
neck and the head. The guide rod is introduced to the appropriate distance. See picture nr.1. It is also recommended 
to introduce the second guide rod. 

9. The distal screw is then introduced in such a manner that the length of the protruding guide rod is determined by 
using the wire gauge or the diameter measuring gauge, see picture nr. 2. This value serves not only for adjustment 
of the backstop of the drilling device but it also defines the length of the screw. 
During the pre-drilling of the opening in the neck, the backstop of the drilling device is first adjusted; the sleeve and 
sleeve 2 are then introduced into the openings in the aiming device. Before drilling to the backstop, it is necessary 
to check it by X-ray. See picture nr. 3.

10. The desired screw is fixed to the wrench and introduced into the neck through the sleeve. See picture nr. 4. As the 
screws are self-tapping, it is not necessary to make a thread in advance. Caution – the distance between the screw and 
the end of the head mentioned in the picture is a theoretical value only. Due to approximation and compression of neck 
fragments, the actual value will be lower. Since the value cannot be determined in advance, it is up to the operator to 
consider this fact. The values are calculated for cases where the plate will be introduced under the head of the screw (see 
Use in the following text). If the plate is not used, the screw will shift by ca 2 mm to the extremity of the hip joint head.

11. If you plan neck compression directly on the operating table, it is possible to introduce the plate under the heads 
of the screws. Otherwise, it may result in the damage of the screw’s head edge during screw drawing up to the bone. 
The recommended procedure is as follows: 
– introduce the distal screw into the neck in a way that it is already introduced into the second fragment (head) but 

the screw has not yet been drawn up 
– during introduction of the proximal screw into the neck, first introduce the plate between the aiming device and 

the patient on distal screw, the proximal screw is pushed through the opening in the plate
– draw up both screws with appropriate compression 

12. Distal locking of short reconstruction nail is a very easy matter. Sleeve 2 is inserted into appropriate holes in the 
aiming device and with relevant trocar a marking of the hole is performed, the trocar is then removed and then the 
sleeves are put according to the type of used locking screw:
– locking screw (partial thread) – sleeve 4 is put inside sleeve 2 and a hole is pre-drilled with a drill of a diameter 

3,5 through both corticalis. Sleeve 4 is replaced with sleeve 3 and closer corticalis is drilled off with a drill of 
diameter 5.

– locking screw (thread up to the head) – sleeve 4 is put inside sleeve 2 and a hole is pre-drilled with a drill of a 
diameter 3,5 through both corticalis.

– locking screw 5 – sleeve 5 is put inside sleeve 2 and a hole is pre-drilled with a drill of a diameter 4,4 through corticalis.

Through sleeve 2, the locking screw‘s length is found with the help of depth gauge. The screw is introduced with ap-
propriate screwdriver through this sleeve. It is possible to use the distal hole for dynamic compression (about 5 mm).
Distal locking of reconstruction nail is performed by method „freely from hand“ according to operator‘s experience. 
It is necessary to consult this part with Sales Representative and to order needed instrumentation according to the 
requirements of the work place. Anteversion of distal and proximal openings is 9 °.
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13. If the neck fracture has to be locked in a revised position, it is possible to lock the screws in the neck with ad-
justing screws. Then one of the adjusting screws is used to lock proximal or distal screw in the neck. 

14. The nail is closed using a stopper, which can be introduced in the following manner: the screw of the stirrup 
is removed from the aiming device, the aiming device remains mounted on the nail and the stopper is introduced 
through the charge of the aiming device. 
The wounds are sutured after irrigation. A drainage tube is regularly introduced to the point of the nail introduced 
into the femur. It must not be introduced directly into the medullar cavity. The wound is covered with a soft bandage 
and X-ray images are taken for documentation.

Notes:
– Prior to nail introduction when the nail is assembled with aiming device, it is necessary to check whether all 

openings into which the screws will be introduced match with the openings in the aiming device. 
– Use a mallet during nail introduction only if necessary. The nail should normally be introduced by hand only. This 

does not apply during reconstruction nail introducing. 
– Using a plate under the head of the screw depends only on the decision of the operator. The construction of the 

implant ensures that the progress of the operation will not be affected either with the use of the plate, or without 
it. However, a plate should be used if it is desirable to perform compression of the fractured neck directly on the 
operating table or if the corticalis in the place of contact of screw heads provides no support.

– Implants are made of steel or Titanium alloy. They can never be combined on one patient.
– Patient has to be warned that the implant does not bear his/her whole weight. He/she has to use remedial means 

until the complete heal-up of the fracture.

recommended procedures for implant extraction

If the distal screws were not removed during bone healing, they are removed now together with proximal screws 
in the neck. 
The stopper of the nail is removed. The extraction bar is introduced into the inner cavity of the nail’s proximal extre-
mity. The handle is mounted and weight is put on the rod. The nail is hammered out by blows on the handle. 

recoMMenDeD ProceDure oF osteosYnthesIs WIth reconstructIon nAIls WIthout Pre-DrIllInG

In the line of MEDIN reconstruction nails, there are diameters 10 and 11 mm adjusted for no-pre-drilling introdu-
ction. Reaming of the medullar cavity is not needed, but otherwise the technique is in no way different from the 
above-stated methods of osteosynthesis. 

intrAmedullAr reAmers
The line of MEDIN reamers serves for pre-drilling of the medullar cavity. The complete line starts with a reamer of 8 
mm in diameter and continues up to 16.5 mm after 0.5 mm. Up to 16 mm they belong to the standard set, the size 
16.5 mm is offered individually or alternatively with a solid 16.5 mm drill. A quick coupler enables connecting of 
both the reamers and the drill to commonly used driving units.

the drill must not be used in reverse! „Unreeling“ of the flexible spindle of the milling cutter might happen 
even during slightest weighting. 

We request using the milling cutters only with original guides MEDIN, diameter 3 mm and length 950 and 1150 
mm, ended with an Olive. It is prohibited to use the milling cutters without these guides. Milling operation has 
to start with the cutter of 8 mm, this is the only one specially adjusted for the face angle. It is not recommended 
to omit some sizes of cutters; consequently it is necessary to do the milling after 0,5 mm.

recommended ways of cleaning
1. Mechanical cleaning by water and a brush.
2. Rinsing instruments by compressed water, the best is to install a nozzle on a water valve and by means of this 

pressure to wash the instruments. 
3. To immerse the instruments into disinfection dilution at least for 10 minutes. We recommend 20–30 minutes. A 

recommended disinfectant is KORSOLEX plus.
4. Repeated rinsing by the stream of compressed water until the water is clean. This is possible in conventionally 

supplied, compressive washing machines when the instruments are connected to the nozzles. 
5. Cleaning the instruments by pressed air. 

Note:
While any using and even during cleaning, the flexible spindle of the milling cutter must not be bent too much, 
in particular, bending in small diameter. Allowed bending radius is given by bending of the milling cutter which 
is put on the original guide specified by the producer for the pre-drilling during which excessive weighting is 
not allowed.
When the work is finished, all the dirt and soiling should not get dry on the milling cutters. The cleaning would then 
need more attention and there would be no guarantee that the instruments would be cleaned to perfection.

instrumentAtion

The complete list of instrumentation, that is necessary for successful implants introduction, is in the catalogue. 
There are also additional instruments.

The instruments are made of austenitic or martensite stainless steel that is used for these purposes for long 
time. Instruments are supplied non-sterile but clean. The implants and also the instrumentation must be ste-
rilised before use.

The instrumentation is also supplied non-sterile but clean. Recommended sterilisation is in steam steriliser under 
121 °C, overpressure 105 kPa for at least 20 minutes. The implants and also the instruments are packed separately 
in PE bags that have self-sticking labels on them.

The instruments from the instrumentation can be cleaned repeatedly, disinfected and also sterilised, cared 
according to PL0138 – Instructions for use. The implants must be cared according to general leaflet for im-
plants PL0088.

The implants are disposable, for one patient only and for one stabilisation of a damaged bone, repeated use is prohi-
bited. This fact is mentioned in enclosed leaflet concerning all implants. Single instruments can be used repeatedly 
for the time set by a doctor (if not mentioned differently).

The instruments and implants must be liquidated in hospitals in the same way as other infected material, 
see PL0088.
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klince rekonštrukčné

Opis a indikácia zdravotníckeho prostriedku 

1) Indikácia KrátKeho reKonštruKčného KlIncA: umožňuje syntézu trieštivej pertrochanterickej, inter-
trochanterickej, hornej subtrochanterickej zlomeniny a ich kombinácie so zlomeninou krčka.

Implantátový systém Krátkeho rekonštrukčného klinca sa skladá z niektorého typu alebo veľkosti Klinca G, jednej 
alebo dvoch Skrutiek, ktorá sa zavádza do krčka, pod ktorých hlavy je možné vložiť Dlahu. Klinec je vhodné uza-
tvoriť Zátkou. V distálnej časti sa klinec istí Zaisťovacou skrutkou, jednou alebo dvomi. Ďalej je možné proximálnu 
alebo distálnu skrutku do krčka zaistiť Stavacou skrutkou.

Krátky rekonštrukčný klinec je na priereze kruhový. Proximálnych 80 mm bez ohľadu na veľkosť klinca je zosilne-
ných na 15 mm. Proximálna časť v dĺžke 90 mm je vyhnutá o 6 ° 30 ´. Toto vyhnutie umožňuje jeho zavedenie 
z vrcholu veľkého chocholíka. Klinec je univerzálny, tak pre pravú ako i ľavú končatinu je rovnaký. Klinec je dutý, 
čo umožňuje jeho zavedenie po vodiacom drôte. Jeho dĺžka je 200 mm v priemeroch 11 a 13 mm. Variantne 
pre túto indikáciu možno použiť i klinec plný, dĺžky 225 mm v priemeroch 11 a 13 mm vo vyhotovení oceľovom 
alebo titánovej zliatiny. 

2) Indikácia Dlhého reKonštruKčného KlIncA: umožňuje syntézu súčasných zlomenín diafýzy a krčka 
rovnakého femuru. Ešte častejšie je používaný pri syntéze femuru, pri ktorej musí byť použité proximálne istenie a 
proximálny fragment je príliš krátky alebo inak defektný a zaistenie je nutné vykonať do krčka stehennej kosti.

Implantátový systém Dlhého rekonštrukčného klinca sa skladá z ľavého alebo pravého typu a niektorej veľkosti 
Rekonštrukčného klinca, jednej alebo dvoch Skrutiek, ktorá sa zavádza do krčka, pod ktorých hlavy je možné vložiť 
Dlahu. Klinec je vhodné uzatvoriť Zátkou. V distálnej časti sa klinec istí jednou alebo dvomi Zaisťovacími skrutkami. 
Ďalej je možné proximálnu alebo distálnu skrutku do krčka zaistiť Stavacou skrutkou.

Rekonštrukčný klinec je na priereze kruhový. Proximálnych 80 mm bez ohľadu na veľkosť klinca je zosilnených na 
15 mm. Proximálna časť v dĺžke 90 mm je vyhnutá o 6 ° 30 ´. Toto vyhnutie umožňuje jeho zavedenie z vrcholu 
veľkého chocholíka. Klinec je ohnutý v sagitálnej rovine do oblúka s polomerom 2500 mm, a preto je odlišný 
pre ľavú a pravú končatinu. Klinec je dutý, čo umožňuje jeho zavedenie po vodiacom drôte. Dodávané sú klince 
v priemeroch 10; 11; 12; 13; 14 a 15 mm, v dĺžkach od 320 do 500 mm po 20 mm v oceľovom vyhotovení a 
v priemeroch 10; 11; 12 mm, v dĺžkach od 320 do 500 mm po 20 mm vo vyhotovení titánová zliatina. Dodávané 
sú klince iba duté. Anteverzia krčka proti diafýze je 9 stupňov.

odporúčaný postup použitia implantátu:

Uloženie pacienta je zhodné s polohou pre syntézu bežným vnútrodreňovým femorálnym klincom. Poloha na 
extenčnom stole musí umožňovať (okrem zobrazenia miesta zlomeniny a miesta distálneho istenia) zobrazenie 
krčka a hlavice v plnom rozsahu v dvoch základných projekciách.

1. Repozícia sa vykonáva pod RTG na trakčnom stole v nulovej rotácii a eventuálnej addukcii. Je vhodné vy-
chýlenie trupu k zdravej strane u obéznych pacientov. Neuspokojivú repozíciu možno dodatočne dokončiť po 
zavedení klinca do diafýzy naddvihnutím cieliča proti ventrálne dislokovanom krčku alebo tlakom Hohman-
novým hákom, raspatoriom, Steinmanom alebo zavedením repozičných klieští z incízie pre sklzné skrutky. 
Toto postavenie možno zaistiť pomocou K-drôtov, ktoré prebiehajú mimo plánovaný implantát, ale väčšinou 
to nie je nutné.

2. Incízia dĺžky sa vykonáva asi 5 cm kraniálne od veľkého trochantera. Perforátor sa zavedie do vrchlíka veľkého 
trochantera alebo trieštivej zóny pod uhlom 6° k diafýze. Je nutná kontrola RTG v dvoch projekciách.
Jedným z perforátorov sa vytvorí maximálny priemer otvoru 14,1 mm. Na vytvorenie otvoru v špongióznej časti 
femuru je vhodné použiť Ručné šidlo priemeru 5 mm, potom je zavedený Zavádzač. 
Vykoná sa predvŕtanie na náležitý priemer predpokladaného použitého klinca. Postup je obdobný ako pri predvr-
távanie pre iné typy klincovania.

3. Nutné je predvŕtať proximálnu časť v dĺžke 80 mm o 0,5 alebo 1 mm väčším otvorom, teda priemery fréz 15,5 
alebo 16 mm. Ďalšia časť dutiny femuru frézou otvor maximálne o 1 mm väčší než je veľkosť klinca.

4. Vodiaci drôt pre predvŕtanie sa vymení za vodiaci drôt pre zavedenie klinca. Klasický sklon skrutiek v klinci 
je 130 stupňov. Pri plánovaní väčšieho sklzu alebo pri valgozite krčka použijeme klinec so sklonom skrutiek 
135 stupňov. Pri varóznom krčku alebo u pacientov, kde sa nepožaduje väčší sklz, je vhodné použiť klinec so 
sklonom skrutiek 125 °.

5. Po výplachu je kompletizovaný zvolený typ klinca s jedným z cieličov. Cielič 125 °/135 ° slúži na zavedenie 
klincov s uhlom krčka 125 °, respektíve 135 °. Cielič 130 °/45 ° slúži na zavedenie klinca s uhlom krčka 130 °a 
súčasného dlhého rekonštrukčného klinca – MEDIN. Na zaistenie nových typov dlhých rekonštrukčných klincov 
sa použije cielič 125 °/135 °a to s uhlom 135 °. Kompletizácia sa vykoná pomocou Skrutky strmeňa. Do Cieliča sa 
nasadia náležité puzdrá a vykoná sa kontrola všetkých otvorov, či Cielič a vytipovaný klinec súhlasia. Na kontrolu 
je vhodné použiť napríklad Jamkovač. Do cieliča sa tiež namontuje buď Tyč vodiaceho kladiva alebo Narážač, 
podľa spôsobu zavádzania klinca. Odporúčame namontovanie Narážača, pretože klinec by mal byť zavedený iba 
rukou, prípadne veľmi jemnými údermi (pre krátky rekonštrukčný klinec). Pri zavádzaní dlhého rekonštrukčné-
ho klinca bude treba použiť údery silnejšie.
Cielič umožňuje zavedenie dvoch skrutiek do krčka a dvoch skrutiek pri distálnom istení (pre krátky rekonštrukčný 
klinec). Dlhý rekonštrukčný klinec v distálnej časti je treba zaistiť metódou „voľne z ruky“. Všetky skrutky možno 
predvŕtať a zaviesť cez puzdrá Cieliča. Pred vŕtaním otvorov je nutné odstrániť Zavádzač. 
Cielič 130 °/45 °, 125 °/135 ° výrobca dodáva ako komplet, ktorý je zložený z troch hlavných častí (dvoch zame-
niteľných ramien a upevňovacej časti klincov). Ich vzájomná zameniteľnosť medzi sebou pri ďalších rovnakých 
výrobkoch nie je možná.
Akékoľvek pochybnosti alebo nejasnosti konzultujte s naším obchodným zástupcom.

6. Kontrola otvorov v klinci, či smerujú proti krčku a hlavici.

7. Podľa anteverzie krčka sklon cieliča dorzálnou rotáciou (alebo sklonením stola ku zdravej strane).

8. Incízia asi 4 cm na laterálnej strane v subtrochanterickej oblasti pre zavedenie dvoch skrutiek. Postavenie klinca 
sa vykonáva pomocou zobrazenia v dvoch hlavných projekciách. Do otvorov Cieliča, ktoré smerujú do krčka, sa vloží 
po incízii Puzdro s Puzdrom 1 a Drôt vodiaci. Pred vŕtaním Drôtom vodiacim je vhodné vyrobiť vstupnú jamku do 
kortikális kosti pomocou Jamkovača. Drôt vodiaci môže mať tendenciu „švindľovať“ uhýbaním proximálne. Odpo-
rúčame najskôr presne zamerať distálny proximálny otvor. Drôt v predozadnej projekcii prechádza asi 10 mm nad 

Adamsovým oblúkom, v bočnej projekcii stredom krčka a hlavice. Drôt vodiaci sa zavedie do náležitej vzdialenosti. 
Odporúčané zavedenie pozri obr. 1. Odporúčame zaviesť i druhý Drôt vodiaci.

9. Nasleduje zavedenie distálnej skrutky, a to tak, že pomocou Mierky na drôt alebo Šablóny sa odpočíta dĺžka 
vyčnievajúceho konca Drôtu vodiaceho, pozri obr. 2. Tento odpočítaný rozmer slúži tak na nastavenie dorazu Vŕta-
cieho prípravku, ako i na určenie dĺžky Skrutky. Pri predvŕtaní otvoru do krčka sa najskôr nastaví doraz na Vŕtacom 
prípravku, do otvorov v Cieliči sa vloží Puzdro a tiež Puzdro 2. Pred dovŕtaním na doraz je nutné vykonať kontrolu 
RTG, pozri obr. 3.

10. Vytipovaná skrutka sa upevní do kľúča a cez Puzdro sa zavedie do krčka, pozri obr. 4. Skrutky sú samorezné, 
a preto netreba závit predrezávať. Pozor – vzdialenosť Skrutky od konca hlavice je na obrázku uvedená ako teo-
retická hodnota. Vplyvom priblíženia a kompresie zlomkov krčka však táto hodnota bude menšia, a pretože sa 
nedá vopred určiť, je na operatérovi, aby s touto eventualitou počítal. Hodnoty sú vypočítané pre prípad, že sa pod 
hlavu skrutky použije Dlaha (pozri použitie v nasledujúcom texte). Bez použitia Dlahy dôjde k posunutie skrutky 
ku koncu hlavice bedrového kĺbu asi o 2 mm.

11. Pokiaľ plánujeme kompresiu krčka priamo na operačnom stole, je možné pod hlavy skrutky vložiť dlahu. Inak 
môže dôjsť pri doťahovaní skrutky k poškodeniu (zagniaveniu) hrany hlavy skrutky do kosti. Odporúčaný postup 
je nasledujúci:
– zavedenie distálnej Skrutky do krčka, a to tak, že je už zavedená do druhého úlomku (hlavice), ale Skrutka nie 

je dotiahnutá
– pri zavádzaní proximálnej Skrutky do krčka sa Dlaha najskôr vloží medzi Cielič a pacienta na distálnu Skrutku, 

proximálna Skrutka sa prestrčí otvorom v Dlahe
– vykoná sa dotiahnutie oboch skrutiek s náležitou kompresiou

12. Distálne istenie krátkeho rekonštrukčného klinca je veľmi jednoduchou záležitosťou. Do náležitých otvorov 
v Cieliči sa vloží Puzdro 2 a príslušným Jamkovačom sa vykoná predznačenie otvoru, Jamkovač sa odstráni a potom 
sa vkladajú puzdrá podľa typu použitej zaisťovacej skrutky:
– Skrutka zaisťovacia (závit len čiastočne) – do Puzdra 2 sa vloží Puzdro 4 a Vrtákom priemeru 3,5 sa predvŕta 

otvor cez obidve kortikális. Puzdro 4 sa nahradí Puzdrom 3 a Vrtákom priemeru 5 sa odvŕta bližšia kortikális.
– Skrutka zaisťovacia (závit až pod hlavu) – do Puzdra 2 sa vloží Puzdro 4 a Vrtákom priemeru 3,5 sa predvŕta 

otvor cez obidve kortikális.
– Skrutka zaisťovacia 5 – do Puzdra 2 sa vloží Puzdro 5 a Vrtákom priemeru 4,4 sa predvŕta cez obidve 

kortikális otvor.

Cez Puzdro 2 sa vykoná Hĺbkomerom určenie dĺžky Zaisťovacej skrutky, ktorá sa zavedie náležitým skrutkovačom 
cez toto puzdro.
Distálne distálny otvor je možné využiť pre dynamickú kompresiu (zhruba 5 mm).
Distálne istenie dlhého rekonštrukčného klinca sa vykoná metódou „voľne z ruky“, a to podľa skúseností operatéra. 
Túto časť je nutné konzultovať s obchodným zástupcom a podľa požiadaviek lekárskeho pracoviska objednať po-
trebné inštrumentárium. Anteverzia distálnych a proximálnych otvorov je 9 °.

13. Pri potrebe zaistiť zlomeninu krčka v revidovanej polohe je možné skrutky do krčka zaistiť stavacími skrutkami. 
Potom sa použije jedna z dvoch stavacích skrutiek na zaistenie proximálnej alebo distálnej skrutky do krčka. 

14. Klinec sa uzavrie pomocou Zátky, ktorú je možné zaviesť tak, že sa z Cieliča odstráni Skrutka strmeňa, Cielič sa 
ponechá nasadený na klinci a cez náboj Cieliča sa zavedie Zátka.

Po výplachu sú rany suturované. K miestu zavedenia klinca do femuru je odsavný drén zavádzaný pravidelne, 
nesmie odsávať priamo z dreňovej dutiny. Rana je krytá mäkkým obväzom a je vykonaná RTG dokumentácia.
 
Poznámky:
– Pred zavedením klinca je treba po zostavení príslušného Klinca s Cieličom skontrolovať, či všetky otvory, do 

ktorých sa budú zavádzať skrutky, zodpovedajú otvorom v Cieliči.
– Pri zavádzaní Klinca možno použiť kladivo len v najnutnejšom prípade. Klinec by mal byť v normálnom prípade 

zavedený iba rukou. Toto neplatí pri zavádzaní rekonštrukčného klinca.
– Použitie Dlahy pod hlavu Skrutky závisí iba od rozhodnutia operatéra. Implantát je konštruovaný tak, že použitie 

alebo nepoužitie Dlahy neovplyvňuje postup operácie. Dlaha by však mala byť použitá v tých prípadoch, kedy 
je žiaduce vykonanie kompresie zlomeniny krčka priamo na operačnom stole alebo kedy kortikális v mieste 
dosadnutia hlavy Skrutky neposkytuje žiadnu oporu.

– Implantáty je možné získať v dvojím vyhotovení, a to buď oceľové alebo z titánovej zliatiny. Pri použití u jed-
ného pacienta nesmie nikdy dôjsť k ich kombinácii.

– Pacient musí byť upozornený, že implantát neprenesie celú hmotnosť pacienta. Musí používať podporné prostri-
edky, kým dôjde k zrastu zlomeniny.

odporúčaný postup extrakcie implantátu

Pokiaľ distálne skrutky neboli odstránené v priebehu hojenia zlomeniny, sú odstránené teraz spoločne s proximál-
nymi skrutkami do krčka.

Je odstránená zátka klinca. Do vnútornej dutiny proximálneho konca klinca sa zavedie Vyťahovacia tyč, na ktorú sa 
nasadí Závažie a namontuje Držadlo. Klinec je vytlčený údermi proti Držadlu.

oDPorÚčAnÝ PostuP osteosYntéZY nePreDVŔtAnÝMI reKonštruKčnÝMI KlIncAMI

Pri niektorých rekonštrukčných klincoch dlhých MEDIN sú veľkosti priemerov 10 a 11 mm upravené na nepred-
vŕtané zavedenie. Odpadá frézovanie dreňovej dutiny, inak sa však postup nelíši od vyššie uvedených spôsobov 
osteosyntézy.

Frézy vnÚtrodreňoveJ dutiny medin

K predvŕtaniu dreňovej dutiny slúži rada fréz MEDIN. Kompletná rada začína frézou o priemere 8 mm a pokračuje 
po 0,5 mm do priemeru 16,5 mm. Štandardným obsahom setu sú veľkosti do 16 mm, veľkosť 16,5 je ponukaná 
samostatne, alternatívne s pevným vrtákom 16,5 mm. Rýchlospojka umožňuje napojenie fréz a vrtákov na bežne 
používané pohonné jednotky.

nesmie sa používať spätný chod vŕtačky! Pri sebemenšom zaťažení frézy môže totiž dôjsť k „rozvinutiu“ 
ohybného hriadeľa.

Vyžadujeme, aby sa frézy používali len s originálnymi vodičmi MEDIN o priemere 3 mm, dĺžky 950 a 1150 mm, 
zakončenými olivkou. Bez vodiacich drôtov je používanie týchto fréz zakázané. Frézovanie musí začínať frézou 
o priemere 8 mm, ktorá jediná je špeciálne upravená k čelnému záberu. Nedoporučuje sa vynechávať niektoré 
veľkosti fréz, to znamená, že je potrebné frézovať po 0,5 mm.

Pre zavedenie rekonštrukčného klinca je potrebný proximálny vstupný otvor a kanál v dreňovej dutine vo vzdi-
alenosti 80 mm rozšíriť na priemer minimálne 15,5 mm, k čomu (po skončení frézovania celou radou fréz) slúži 
posledná veľkosť fréz. Výrobca je schopný dodať frézy o priemere 15,5 mm, 16 mm a 16,5 mm.

Doporučený spôsob čistenia
1) Pomocou kefky mechanicky vodou očistiť.
2) Tlakovou vodou prepláchnuť nástroje, namontovať trysku najlepšie na vodovodný ventil a pomocou takto získa-

ného prúdu vody o vyššom tlaku premyť nástroje.
3) Nástroje vložiť do dezinfekčného roztoku minimálne na 10 minút. Doporučujeme 20 až 30 minút. Doporučený 

dezinfekčný prostriedok je KORSOLEX plus.
4) Opakovane preplachovať prúdom tlakovej vody dovtedy, pokiaľ nezačne tiecť čistá voda. Preplachovanie je mož-

né prevádzať v konvenčne dodávaných tlakových myčkách pri napojení nástrojov na trysky.
5) Prefúknuť nástroje tlakovým vzduchom.

Poznámka:
Pri akomkoľvek používaní, teda aj pri čistení, sa nesmie flexibilný hriadeľ frézy nadmerne ohýbať, a to predovšet-
kým ohybom do malého priemeru. Povolený rádius ohybu je daný ohybom frézy nasunutej na originálnom vodiči 
určenom výrobcom pre predvŕtavanie, pričom sa nesmie vynaložiť nadmerné zaťaženie.
Po použití by na frézach nikdy nemalo dôjsť k zaschnutiu nečistôt. Potom by čistenie vyžadovalo ďaleko viac pozor-
nosti a nebola by záruka, že dôjde k dokonalému vyčisteniu nástrojov.

inštrumentárium

Kompletný zoznam inštrumentária potrebný na úspešné zavedenie implantátov je uvedený v katalógu. V katalógu 
sú uvedené i doplnkové nástroje.

Nástroje sú vyrobené z austenitickej alebo martenzitickej korozivzdornej ocele, ktoré sa pre tieto účely dlhodobo pou-
žívajú. Dodávajú sa nesterilné, ale vyčistené. Implantáty aj inštrumentárium sa musia pred použitím vysterilizovať.

Aj inštrumentárium sa dodáva nesterilné, ale vyčistené. Doporučená sterilizácia v parnom sterilizátore je pri tep-
lote 121 °C, pretlaku 105 kPa po dobu minimálne 20 minút. Implantáty aj nástroje sú balené samostatne do PE 
sáčkov, ktoré sú opatrené samolepiacimi štítkami.

Nástroje inštrumentária je možné opakovane čistiť, dezinfikovať a sterilizovať, ošetrovať podľa PL0138 návodu na 
použitie. Implantáty sa musia ošetrovať podľa všeobecného príbalového letáku pre implantáty PL0088.

Implantáty sú určené pre jedno použitie, pre jedného pacienta a pre jednu stabilizáciu poškodenej kosti, opakované po-
užitie je zakázané. Táto skutočnosť je uvedená v príbalovom letáku týkajúceho sa všetkých implantátov. Pokiaľ ide o jed-
notlivé nástroje, sú určené k opakovanému použitiu, a to dovtedy, pokiaľ to neurčí lekár (pokiaľ nie je stanovené ináč).  

Nástroje aj implantáty je potrebné likvidovať v nemocniciach rovnakým spôsobom ako iný infikovaný materiál, 
viz PL0088.

 
zAvedenie rekonštrukčnéHo klincA

PO ZAVEDENÍ KLINCA NASLEDUJE:

ZAVEDENIE VODIACEHO DRÔTU

PREDVŔTANIE OTVORU ZAVEDENIE SKRUTKYObr. 3 Obr. 4

Obr. 2Obr. 1 URČENIE HĹBKY A DĹŽKY SKRUTKY
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Návod na použitie PL0150
ČÍTAJTE POZORNE!


