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Dlaha femorální Distální

Účel použití
Dlaha femorální distální je určena k úhlově stabilní ostesyntéze distálního konce femorální kosti, především k ošetření 
zlomenin typu 33 – A1,A2, A3, B2, C1, C2, C3 dle Müllera a některých etážových zlomenin.

Postup použití
Pacienta umístíme na extenční stůl v poloze na zádech tak, abychom jej mohli kontrolovat ve dvou na sebe kolmých 
RTG projekcích s možností 90° flexe v koleni.
Dlaha se zavádí z laterálního nebo anterolaterálního přístupu (viz obr. 1). Dlaha je anatomicky tvarovaná dle laterální 
strany femoru, dodává se tedy v levém a pravém provedení. Není nutné, dle principů úhlově stabilních dlah, aby 
přesně kopírovala tvar. Proto nedoporučujeme dlahu ohýbat.
V distální části dlahy je umístěno devět úhlově stabilních otvorů, které směřují do kondylů femoru. Nad distálními 
otvory je oválný otvor, který slouží k primárnímu uchycení dlahy ke kosti s možností posunu a rotace do optimální po-
lohy. Do oválného otvoru používejte kortikální šroub HA 4,5. V dříkové části je dlaha osazena 4 až 14 úhlově stabilními 
otvory dle délky dlahy (viz katalog MEDIN).
Před provedením operačního zákroku je nutné provést RTG vyšetření anatomické struktury rekonstruované kosti 
a provést předoperační naplánování. Ve vazbě na výsledek vyšetření zvolte vhodnou anatomickou dlahu a její veli-
kost, zvažte její ideální umístění v závislosti na postavení úhlově stabilních šroubů (dále jen ÚS šrouby).
Při rekonstrukci fragmentů dbejte na to, aby kloubní plochy byly co nejkorektněji rekonstruovány do původního stavu. 
Doporučujeme fragmenty kloubní plochy fixovat K-dráty a tahovými šrouby před zavedením dlahy. Do proximální 
části dlahy umístěte min. 3 ÚS šrouby. V distální části používejte šrouby monokortikálně v adekvátní vzdálenosti od 
zlomeniny. Pokud umístíte ÚS šrouby hned za linii lomu, implantát může selhat. Dbejte na správnou rekonstrukci 
kloubních ploch. Pokud rekonstrukce fragmentů nebude správná, zejména při interkondylických frakturách, může 
mít pacient bolesti či problémy při pohybu.
Dlahu [A] spojíme s Tělem cíliče [1] (viz obr. 2) zašroubováním šroubku [3] T-šroubovákem [6], přitom dbejte na 
správnou orientaci LEFT PLATE a RIGHT PLATE. Dlahu zaveďte a fixujte kortikálním šroubem do oválného otvoru. Tělo 
spojte s Ramenem cíliče [2] s ohledem na barevné značení a pojistěte šroubem [4]. Zašroubujte Pouzdro Ø8/4 [7] 
do otvoru, který koresponduje s posledním otvorem dlahy. Toto pouzdro zaveďte z důvodu eliminace možného od-
pružení otvorů dlahy vůči otvorům v cíliči. Následně zaveďte Pouzdra Ø8/7 mm [8], zašroubujte Pouzdra Ø7/4 mm 
[9] a trokarem Ø4 mm [10] vytvořte důlek pro snadnější vrtání otvoru. Trokar Ø4 mm vyměňte za vrták Ø3,9 mm 
[11] a vyvrtejte otvor (hloubku vrtání kontrolujte pod RTG), na vrtácích můžete odečíst délku šroubu, popř. Pouzdrem 
Ø8/7 mm změříme délku šroubu Hloubkoměrem (viz obr. 3). Pomocí Koncovky 6HR 3,5 mm [13], Momentové spojky 
4Nm [14] a T-držadla [15] zavedeme ÚS šroub 5 mm [B].
V případě, že budete chtít použít úhlově stabilní šroub 5 mm kanalizovaný, vložte do Pouzdra Ø7/4 mm Pouzdro 
Ø4/1,8 mm [16] a zaveďte K-drát 1,5 mm [C]. Pouzdro Ø4/1,8 mm odstraňte a kanalizovaným vrtákem Ø4 mm 
[11a] vyvrtejte otvor pro kanalizovaný úhlově stabilní šroub 5 mm. Pro zavedení šroubu použijte kanalizovanou kon-
covku 6HR 3,5 mm [13a].
Pokud budete chtít použít úhlově stabilní šrouby 5/3,5 mm, vložte do Pouzdra Ø7/4 mm Pouzdro Ø4/2,9 mm [17] 
a vyvrtejte vrtákem Ø2,9 mm [18] otvor pro tento šroub.
Dlahu odstraníme po zhojení zlomeniny. Doporučujeme všechny šrouby nejprve uvolnit z dlahy, ale ponechat v kostní 
tkáni. Teprve po povolení všech šroubů, tyto šrouby a následně dlahu odstraňte. V případě komplikací použijte set na 
odstraňování kostních šroubů.

Popis barevné posloupnosti:
I. Rameno cíliče (modrá)
 II. Pouzdro Ø8/7 (modrá/oranžová)
  III. Pouzdro Ø7/4 (oranžová/žlutá)
   IV. Vrták Ø4 (žlutá)
   IV. Vrták Ø4 kanalizovaný (žlutá/žlutá)
   IV. Pouzdro Ø4/2,9 (žlutá/zelená)
    V. Vrták Ø2,9 (zelená)
   IV. Pouzdro Ø4/1,8 (žlutá/fialová)
  III. ÚS šroub (koncovka 6HR 3,5 [oranžová])
  III. ÚS šroub kanalizovaný (koncovka 6HR 3,5 kanalizovaná [oranžová/oranžová])
 II. Pouzdro Ø8/4 (modrá/žlutá)

Instrumentarium:
Instrumentarium k USD 5 mm
Instrumentarium pro dlahy femorální distální

VAROVÁNÍ
Při čištění a dezinfekci je nutné vyvarovat se prostředků s obsahem chloridových iontů, které mohou 
způsobit korozi ocelových dílů.
Implantáty jsou dodávány v ocelovém a titanovém provedení – různé druhy materiálů se nesmí kom-
binovat:      (ocel-titan) – špatně
                      (titan-titan), (ocel-ocel) – správně.
Výrobky nelze kombinovat s výrobky jiných výrobců.

Omezení opakovaného zpracování
Implantáty se nesmí používat opakovaně.

POKYNY
Místo použití: Odborná pracoviště poskytovatelů zdravotní péče, zejména chirurgická, traumatologická 
a ortopedická.

Žádné zvláštní požadavky. Viz všeobecný návod PL0088.

Sterilizace: Rameno cíliče je vyrobeno z RTG průsvitného materiálu. Sterilizace je možné provádět pouze 
párou o teplotě 134°C! Při použití vyšších teplot může dojít k trvalé deformaci a ztrátě funkčnosti cíliče!
Viz všeobecný návod PL0088.

Další informace: Firma MEDIN, a.s., validovala výše uvedené postupy čištění, dezinfekce, sušení a sterilizace. Valida-
cí byly tyto postupy uznány jako způsobilé při přípravě zdravotnických prostředků pro opakované použití.
Uživatel odpovídá za zajištění potřebných materiálů, vybavení a výcvik pracovníků v souladu s těmito předepsanými 
postupy, aby se dosáhlo požadovaného výsledku.
Uživatel může použít i jiné postupy, ale účinnost těchto alternativních postupů musí ověřit odborná laboratoř.

Dlaha femorálna Distálna

Účel použitia
Dlaha femorálna distálna je určená na uhlovo stabilnú ostesyntézu distálneho konca femorálnej kosti, predovšetkým 
na ošetrenie zlomenín typu 33 – A1, A2, A3, B2, C1, C2, C3 podľa Müllera a niektorých etážových zlomenín.

Postup použitia
Pacienta umiestnime na extenčný stôl v polohe na chrbte tak, aby sme ho mohli kontrolovať v dvoch na seba kolmých 
RTG projekciách s možnosťou 90° flexie v kolene.
Dlaha sa zavádza z laterálneho alebo anterolaterálneho prístupu (pozrite obr. 1). Dlaha je anatomicky tvarovaná 
podľa laterálnej strany femoru, dodáva sa teda v ľavom a pravom vyhotovení. Nie je nutné, podľa princípov uhlovo 
stabilných dláh, aby presne kopírovala tvar. Preto neodporúčame dlahu ohýbať.
V distálnej časti dlahy je umiestnených deväť uhlovo stabilných otvorov, ktoré smerujú do kondylov femoru. Nad 
distálnymi otvormi je oválny otvor, ktorý slúži na primárne uchytenie dlahy ku kosti s možnosťou posunu a rotácie do 
optimálnej polohy. Do oválneho otvoru používajte kortikálnu skrutku HA 4,5. V driekovej časti je dlaha osadená 4 až 
14 uhlovo stabilnými otvormi podľa dĺžky dlahy (pozrite katalóg MEDIN).
Pred vykonaním operačného zákroku je nutné vykonať RTG vyšetrenie anatomickej štruktúry rekonštruovanej kosti a 
vykonať predoperačné naplánovanie. V nadväznosti na výsledok vyšetrenia vyberte vhodnú anatomickú dlahu a jej 
veľkosť, zvážte jej ideálne umiestnenie v závislosti od postavenia uhlovo stabilných skrutiek (ďalej len ÚS skrutky).
Pri rekonštrukcii fragmentov dbajte na to, aby kĺbové plochy boli čo najkorektnejšie rekonštruované do pôvodného 
stavu. Odporúčame fragmenty kĺbovej plochy fixovať K-drôtmi a ťahovými skrutkami pred zavedením dlahy. Do pro-
ximálnej časti dlahy umiestnite min. 3 ÚS skrutky. V distálnej časti používajte skrutky monokortikálne v adekvátnej 
vzdialenosti od zlomeniny. Ak umiestnite ÚS skrutky tesne za líniu lomu, implantát môže zlyhať. Dbajte na správnu 
rekonštrukciu kĺbových plôch. Ak rekonštrukcia fragmentov nebude správna, najmä pri interkondylických fraktúrach, 
môže mať pacient bolesti alebo problémy pri pohybe.
Dlahu [A] spojíme s telom cieliča [1] (pozrite obr. 2) zaskrutkujte skrutku [3] T-skrutkovačom [6], pritom dbajte na 
správnu orientáciu LEFT PLATE a RIGHT PLATE. Dlahu zaveďte a fixujte kortikálnou skrutkou do oválneho otvoru. Telo 
spojte s ramenom cieliča [2] so zreteľom na farebné značenie a poistite skrutkou [4]. Zaskrutkujte puzdro Ø8/4 [7] do 
otvoru, ktorý korešponduje s posledným otvorom dlahy. Toto puzdro zaveďte z dôvodu eliminácie možného odpru-
ženia otvorov dlahy voči otvorom v cieliči. Následne zaveďte puzdrá Ø8/7 mm [8], zaskrutkujte puzdrá Ø7/4 mm 
[9] a trokarom Ø4 mm [10] vytvorte dierku pre jednoduchšie vŕtanie otvoru. Trokar Ø4 mm vymeňte za vrták 
Ø3,9 mm [11] a vyvŕtajte otvor (hĺbku vŕtania kontrolujte pod RTG), na vrtákoch môžete odpočítať dĺžku skrutky, 
popr. Puzdrom Ø8/7 mm zmeriame dĺžku skrutky hĺbkomerom (pozrite obr. 3). Pomocou koncovky 6HR 3,5 mm [13], 
momentovej spojky 4 Nm [14] a T-držadla [15] zavedieme ÚS skrutku 5 mm [B].
V prípade, že budete chcieť použiť uhlovo stabilnú skrutku 5 mm kanalizovanú, vložte do puzdra Ø7/4 mm puzdro 
Ø4/1,8 mm [16] a zaveďte K-drôt 1,5 mm [C]. Puzdro Ø4/1,8 mm odstráňte a kanalizovaným vrtákom Ø4 mm 
[11a] vyvŕtajte otvor pre kanalizovanú uhlovo stabilnú skrutku 5 mm. Na zavedenie skrutky použite kanalizovanú 
koncovku 6HR 3,5 mm [13a].
Ak budete chcieť použiť uhlovo stabilné skrutky 5/3,5 mm, vložte do puzdra Ø7/4 mm puzdro Ø4/2,9 mm [17] 
a vyvŕtajte vrtákom Ø2,9 mm [18] otvor pre túto skrutku.
Dlahu odstránime po zahojení zlomeniny. Odporúčame všetky skrutky najskôr uvoľniť z dlahy, ale ponechať v kost-
nom tkanive. Až po povolení všetkých skrutiek, tieto skrutky a následne dlahu odstráňte. V prípade komplikácií pou-
žite súpravu na odstraňovanie kostných skrutiek.

Opis farebnej postupnosti:
I. Rameno cieliča (modrá)
 II. Puzdro Ø8/7 (modrá/oranžová)
  III. Puzdro Ø7/4 (oranžová/žltá)
   IV. Vrták Ø4 (žltá)
   IV. Vrták Ø4 kanalizovaný (žltá/žltá)
   IV. Puzdro Ø4/2,9 (žltá/zelená)
    V. Vrták Ø2,9 (zelená)
   IV. Puzdro Ø4/1,8 (žltá/fialová)
  III. ÚS skrutka (koncovka 6HR 3,5 [oranžová])
  III. ÚS skrutka kanalizovaná (koncovka 6HR 3,5 kanalizovaná [oranžová/oranžová])
 II. Puzdro Ø8/4 (modrá/žltá)

Inštrumentárium:
Inštrumentárium pre USD 5 mm
Inštrumentárium pre dlahy femorálne distálne

VAROVANIE
Pri čistení a dezinfekcii je nutné vyvarovať sa prostriedkov s obsahom chloridových iónov, ktoré môžu 
spôsobiť koróziu oceľových dielov.
Implantáty sú dodávané v oceľovom a titánovom prevedení – rôzne druhy materiálov sa nesmú kom-
binovať:      (oceľ-titán) – nesprávne
                      (titán-titán), (oceľ-oceľ) – správne.
Výrobky nemožno kombinovať s výrobkami iných výrobcov.

Obmedzenie opakovaného spracovania
Implantáty sa nesmú používať opakovane.

POKYNY
Miesto použitia: Odborné pracoviská poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, najmä chirurgické, traumatolo-
gické a ortopedické.

Žiadne zvláštne požiadavky. Pozrite všeobecný návod PL0088.

Sterilizácia: Rameno cieliča je vyrobené z RTG priesvitného materiálu. Sterilizáciu je možné vykonávať iba 
parou pri teplote 134 °C! Pri použití vyšších teplôt môže dôjsť k trvalej deformácii a strate funkčnosti cieliča!
Pozrite všeobecný návod PL0088.

Ďalšie informácie: Spoločnosť MEDIN, a.s., validovala vyššie uvedené postupy čistenia, dezinfekcie, sušenia a sterilizá-
cie. Validáciou boli tieto postupy uznané ako spôsobilé pri príprave zdravotníckych prostriedkov na opakované použitie.
Používateľ zodpovedá za zabezpečenie potrebných materiálov, vybavenia a výcvik pracovníkov v súlade s týmito 
predpísanými postupmi, aby sa dosiahol požadovaný výsledok.
Používateľ môže použiť aj iné postupy, ale účinnosť týchto alternatívnych postupov musí overiť odborné laboratórium.

Distal femoral Plate

Intended use
Distal femoral plate is designed for fixed-angle fixation of distal femoral bone end, especially for treatment of 33 - A1, 
A2, A3, B2, C1, C2, C3 fractures according to Müller and some complex fractures.

Instruction for use
Place the patient on an extension table in the supine position so that they could be checked in two perpendicular 
X-ray projections with 90 ° knee flexion. 
The plate is introduced from the lateral or anterolateral direction (Fig. 1). It is anatomically shaped to the lateral 
femur, thus supplied in the left and right design. According to the principles of locking plates the plate does not need 
to follow the shape precisely. Therefore we do not recommend bending the plate. 
The distal part of the plate includes nine locking holes that open into the femoral condylar. There is an oval hole 
above the distal holes, which serves for the primary attachment of the plate to the bone, allowing displacement and 
rotation to the optimal position. Use the locking screw HA 4.5 in the oval hole. In the stem part of the plate there are 
4 to 14 locking holes, depending on the plate length (see MEDIN catalogue). 
Before performing surgery, it is necessary to X-ray the anatomical structure of the reconstructed bone and perform 
preoperative planning. Compliant to test results, select the appropriate anatomical plate and its size, consider its 
optimal location depending on the position of angle stable screws (the AS screws hereinafter). 
Within the reconstruction of fragments make sure that the articular surfaces are as precisely restored to their original 
state as possible. We recommend that fragments of the articular surface are fixed using K-wires and lag screws before 
the introduction of the plate. Place at least three AS screws into the proximal part of the plate. Use the screws mono-
cortically in the distal part, in an adequate distance from the fracture. If you place the AS screws just behind the fracture 
line, the implant may fail. Ensure correct reconstruction of articular surfaces. If the reconstruction of fragments is not 
correct, especially in intercondylar fractures, the patient may experience pain or difficulty in movement. 
Connect the plate [A] with the body of the aimer [1] (see Fig. 2), screwing in the screw [3] using T-wrench [6], taking 
care to maintain the correct orientation of the LEFT PLATE and RIGHT PLATE. Insert the plate and fix it by the cortical 
screw in the oval hole. Connect the body of the plate with the arm of the aimer [2] matching the color marks, and 
secure with a screw [4]. Screw the Ø8/4 Sleeve [7] into the hole corresponding to the last hole in the plate. This sleeve 
is to be inserted in order to eliminate possible suspension of plate holes to holes in the aimer. Then insert the Ø8/7 mm 
Sleeves [8], screw in the Ø7/4 mm Sleeves [9], and using Ø4 mm trocar [10] create a hole to facilitate drilling. Replace 
the Ø4 mm trocar with a Ø3, 9 mm drill [11] and drill a hole (check the drilling depth with the X-ray); you can read the 
screw length on drill bits, or within the Ø8/7 mm Sleeve measure the screw length using a depth gauge (Fig. 3). Using 
hexagonal 3.5 mm Terminal [13], 4Nm Torque limiter [14] and T-handle [15] introduce the 5 mm AS screw [B]. 
If you want to use a 5 mm cannulated locking screw, insert the Ø4/1.8 mm Sleeve into the Ø7/4 mm Sleeve [16] and 
introduce the 1.5 mm K-wire [C]. Remove the Ø4/1.8 mm Sleeve and drill a hole for the 5 mm cannulated locking screw, 
using the cannulated Ø4 mm drill [11]. Use the 3.5 mm hexagonal cannulated terminal to introduce the screw [13]. 
If you want to use the 5/3.5 mm locking screws, insert Ø4/2.9 mm Sleeve into the Ø7/4 mm Sleeve [17] and drill 
the screw hole using the Ø2.9 mm bit [18]. 
Remove the plate after the fracture is healed. It is recommended to first loosen the screws on the plate, but keep them 
in bone tissue. Only after all the screws are loosened, remove them and then remove the plate. In case of complicati-
ons, use the set for the removal of bone screws.

Color coding description:
I. Aimer arm (blue) 
 II. Ø8/7 Sleeve (blue / orange) 
  III. Ø7/4 Sleeve (orange / yellow)
   IV. Drill Ø4 (yellow)
   IV. Ø4 Cannulated Drill (yellow / yellow) 
   IV. Ø4/ 2.9 Sleeve (yellow / green) 
    V. Drill Ø2.9 (green)
   IV. Ø4/1.8 Sleeve (yellow / purple)
  III. AS Screw (hexagonal 3.5 terminal [orange]) 
  III. AS Cannulated Screw (hexagonal 3.5 cannulated terminal [orange / orange]) 
 II. Ø8 / 4 Sleeve (blue / yellow)

Instrumentarium:
Instrumentarium for 5 mm angurarly stable plates
Instrumentarium for distal femoral plates

WARNING
Within cleaning and disinfection detergents containing chloride ions should be avoided, as those can 
cause corrosion of steel parts. 
Implants are available in steel and titanium design – different types of materials must not be com-
bined:       (Steel-Titanium) – wrong 
                   (Titanium-Titanium), (Steel-Steel) – correct. 
Products cannot be combined with products of other manufacturers. 

Limitations of repeated use
Implants should not be reused.

INSTRUCTIONS
Place of intended use: Professional workplaces of health care providers, mainly surgical, orthopedic and 
trauma units.

No special requirements. See general instructions for PL0088. 

Sterilization: Aimer arm is made of X-ray translucent material. Sterilization only by steam at a tem-
perature of 134 ° C! Using higher temperatures may result in permanent deformation and loss of func-
tionality aimer! 
See general instructions for PL0088.

Additional Information: MEDIN, a.s. has validated the above methods of cleaning, disinfecting, drying and steriliza-
tion. Within validation these procedures were recognized as eligible for the preparation of medical devices for reuse. 
User is responsible for ensuring the necessary materials, equipment and training of personnel in accordance with 
these codes of practice to achieve the desired result. 
The user can use other procedures, but their effectiveness must be verified by a professional laboratory.
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Délku šroubu odečteme 
na konci pouzdra (60).

Read the length of the 
screw on the end of the 
Sleeve (60).

Dĺžku skrutky odčítame 
na konci puzdra (60).

Délku šroubu zobrazí 
barevná ryska, jejíž 
barva koresponduje 
s barvou stupnice (60).

Screw length will be 
shown by a color line, 
whose color corre-
sponds to the color on 
the scale (60).

Dĺžku skrutky zobrazí 
farebná ryska, ktorej 
farba korešponduje s 
farbou stupnice (60).
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