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Úvod:
Tato sta� má sloužit jako orientaèní návod pro uvedený implantát a instrumentárium. Je zamìøena 

pouze na problematiku implantace tohoto implantátu a pøedpokládá, že operatér i ostatní personál je dokonale 
seznámen s obecnými pravidly operativy náhrad kyèelního kloubu. Cílem publikace je umožnit lékaøùm a 
instrumentáøkám rychlou orientaci a správné požívání 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:
Revizní jamka typ RSC je urèena k 

pøeklenutí velkých defektù acetabula a pánevních 
nespojitostí po primární TEP. Je vyrábìna z 
titanových slitin podle ISO 5832-2 a ISO 5832-3,   
a to ve tøech velikostech  s vnìjším prùmìrem 
pláštì 46, 54 a 62 mm. Celá sestava jamky RSC se 
skládá z modulu  horního (1), modulu spodního s 
hákem(2), pláštì(3), šroubù spojovacích (4)           
a fixaèních (5) opatøených šestihranem 3,5 mm      
a artikulaèní vložky (6) z UHMWPE.

K ukotvení jamky RSC na kost se používají 
titanové samoøezné kortikální (331910 - 331918) 
nebo spongiózní (331950 - 331958) šrouby s 
nízkou hlavou opatøené šestihranem 3,5 mm.

Pláš� jamky RSC
Pláš� jamky RSC je dodáván s drátìnou pojistkou již vloženou do drážky v plášti. Pláš� má 6 otvorù 

pro fixaèní šrouby a 2 záøezy pro hlavièky šroubù spojovacích. K dispozici je ve dvou provedeních  s otvory 
v plášti (typ B) nebo bez otvoru v plášti (typ A). Vnìjší èást pláštì typu B je hrubì tryskána, pláš� typu A je 
opatøen plasmaticky naneseným porézním povrchem.

Artikulaèní vložka jamky RSC
Artikulaèní vložka jamky je dodávána ve tøech provedeních - v symetrickém provedení (sklon okraje 

0°), asymetrickém provedení 10° a 20°. Vložky jsou urèeny pro hlavice odpovídající prùmìru artikulaèní 
plochy vložky 28 mm.
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Obj. èíslo ObrázekVelikost Název

333730 46/63 Pláš� - typ A

333732

333734 62/79

333720

333722

333724

333700

333702

333704

333710

333712

333714

333716

333717

333718

333740 L 16

333750 46/0 - 28

333760

333770

54/0 - 28

62/0 - 28

333745 L 13

54/71

46/63

62/79

54/71

46/63

62/79

54/71

46/63

62/79

54/71

46/63

62/79

54/71

333752 46/10 - 28

333762

333772

54/10 - 28

62/10 - 28
333754 46/20 - 28

333764

333774

54/20 - 28

62/20 - 28

Pláš� - typ B

Modul spodní

Modul horní (I)

Modul horní (II)

Šroub fixaèní

Šroub spojovací

Vložka symetrická

Vložka asymetrická

Vložka asymetrická
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Nástroje pro aplikaci jamky RSC:

Instrumentárium je uloženo ve dvou kazetách umožòujících pøehledné uspoøádání nástrojù 
pøi operaci, jejich pøípravu, sterilizaci a skladování. Uspoøádání kazet je na následujících 
obrázcích.

Další doporuèené nástroje které nejsou souèástí instrumentária (nástroje nemusí být 
použity):

Kleštì štípací

Kleštì kombinaèní nebo "sikovky"
Šroubovák pøímý s 3.5 šestihranem
Struhadlové frézy
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Operaèní postup:

1. Pro rekonstrukci geometrického støedu rotace je nezbytnì nutné pøesné umístìní spodního 
modulu.

Ozøejmíme si okraje acetabula a celý defekt, upravíme si acetabulární pilíøe jako rovinnou 
dosedací plochu pro modul spodní, pokud možno ve správném anatomickém postavení. Bez ohledu 
na velikost kraniálního defektu, modul spodní umožòuje nastavení pozice sklonu 40 až 45° a 
pøibližnì asi 10° anteverse. Správnou velikost použitého implantátu mùžeme v pøedoperaèním 
plánování urèit pomocí RTG šablon, bìhem operace použijeme zkušební šablonu (1) pøimìøené 
velikosti, kterou nasadíme do držáku šablony na acetabulum (2) a pøiložíme na acetabulární pilíøe 
(obr. 1). Pro urèení anatomického postavení mùžeme použít raménka horizontálního (3) a 
vertikálního (4). Pro správné podepøení implantátu nesmí vnìjší okraj šablony výraznì pøekraèovat 
vnìjší okraj pilíøù ani nesmí být menší. Je dùležité, aby modul spodní byl dostateènì podepøen. 

2. Pøedtvarovaný distální hák zavedeme dovnitø „foramen obturatum“. 
Jestliže je potøeba hák modulu spodního pøitvarovat, použijeme k tomuto úèelu ohýbaèe /viz.  

odstavec 3/. Pøi ohýbání by však nemìl být pøekroèen sklon ohybu  o 15°.
Není-li dosedací plocha pro modul spodní dostateèná, lze pro podepøení použít solidní kostní 

štìp.
Je-li potøeba modul spodní do otvoru dotlaèit, použijeme plastový doražeè (18).

 

 

obr. 1 
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3. Správná poloha horního modulu s køídly je urèena tak, aby køídla doléhala na lopatu kosti kyèelní. 
Modul horní je proto nutné pøed spojením s modulem spodním vytvarovat podle tvaru kosti kyèelní. Ke 
tvarování horních køídel (popøípadì i háku) použijeme ohýbaè (obr. 2), kde na sestavu ohýbaèe (5) vložíme 
modul horní a z vrchu ho pøikryjeme víèkem (6), které dotáhneme pomocí šroubu (7). Pro vìtší
velikosti /prùmìr jamky 54 a 62/ použijeme nástavec (8) 54 /62/ a víèko 54 /62/. Záøez na víèku by nemìl 
nikdy být na stejné stranì (obr. 3), kde jsou køídla.  Køídla tvarujeme pomocí
ohybové páky (9). 

Je zapotøebí se vyvarovat nadmìrnému nebo opakovanému ohýbání horních køídel a háku! Distální hák na 
modulu spodním a proximální køídla na modulu horním lze tvarovat vždy pouze na jednom místì o 15°   (obr. 
4) a  nesmí se na tomto samém místì ohýbat zpìt!

Tvarování modulù se smí provádìt pouze 
pomocí dodaných nástrojù, ohýbání 
kleštìmi nebo podobnými nástroji volnì v 
ruce, èi jiným zpùsobem, mùže mít za 
následek poškrábání povrchu vrypy a 
zdeformování modulù. Nikdy nesmí dojít k 
zdeformování støedního kruhového 
prstence s otvory! 

Je-li defekt menší než køídla na 
modulu horním, mùžeme je zkrátit pomocí 
štípacích kleští v místì zúžení køídla v 
polovinì mezi otvory na spongiozní èi 
kortikální šrouby. Doporuèujeme použít 
kleštì štípací (na dlahy) a to tak, že si 
naštípneme pouze okraje v nejužším místì 
zúžení (obr. 5) a poté køídlo odlomíme 
pomocí opakovaného ohybu. U takto 
zkráceného proximálního køídla je potøeba 
dávat pozor pøi zavádìní na jejich konce, kde 
vznikly ostré okraje. Mùže dojít k poranìní 
mìkkých tkání. 

   obr. 2    obr. 3

   obr. 4

   obr. 5

15°

15°
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4. Po vytvarování modulu horního tento modul pøišroubujeme k již umístìnému modulu 
spodnímu. Pøed sešroubováním modulù k sobì se pøesvìdèíme, že modul spodní je èistý. Pomocí dvou 
krátkých spojovacích šroubkù (10) s úzkou hlavièkou a s vnitøním šestihranem 3.5 spojíme moduly k 
sobì skrz oválné otvory modulu horního (obr. 6). Pozor, tyto šroubky musí být v jedné rovinì proti sobì 
a umístìny tak, aby mezi jejich hlavièky nebylo vloženo „ozubení“ PE vložky (obr. 7). 

Není-li dostatek místa pro snadné zavedení 
šroubku, mùžete použít k zavedení vodící 
kleštì (11). Do kleští v zavøeném stavu 
zašroubujeme šroubek cca do své poloviny 
a kleštì se šroubkem pøiložíme na otvor se 
z á v i t e m  ( o b r.  8 ) ,  p o t é  o p a t r n ì  
zašroubujeme šroubek do otvoru a 
následnì rozevøeme kleštì. Pozor na 
možnost zašroubování pøes závit. Šroubek 
musí jít zašroubovat bez velkého odporu. 

5. Pro koneènou fixaci modulù kotvíme køídla modulu horního do kyèelní kosti  titanovými 
spongiózními èi kortikálními šrouby. Stálé mechanické kotvení je zaruèeno v neporušené kosti.

Šrouby by mìly být zavedeny do všech otvorù køídel horního modulu. V  o s t e o p o r o t i c k é  
kyèelní kosti mùže být vloženo malé množství kostního cementu do vnitøku vyvrtaného otvoru a šroub 
utáhnout po vytvrzení kostního cementu.

Pro pøípravu otvorù pro šrouby použijeme vrták (14) o prùmìru 3.2 mm s ohebným nástavcem 
a vrtací pouzdro (15). Po vyvrtání otvoru pomocí hloubkomìru (16) zjistíme pøímo délku šroubu, který 
zašroubujeme pomocí kloubového šroubováku (17).

6. Mírným tlakem na distální èást modulù zkontrolujeme, zda fixované moduly „sedí“ na kosti a 
fixací modulu horního nedošlo k tzv. efektu pružení. Jestliže moduly pruží, je zapotøebí køídla modulu 
horního upravit.

   obr. 8

   obr. 7   obr. 6
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7. Vyplníme acetabulární defekty kostní výplní. Modul spodní by mìl pevnì dosedat na plochy 
pilíøù, køídla modulu horního by mìla dostateènì doléhat na lopatu kosti kyèelní. Rezidentní prostory 
mezi køídly a lopatou kyèelní je tøeba rovnìž vyplnit kostními štìpy. Je dùležité zkontrolovat 
pøedevším plné podepøení u køídel modulu horního. Pro správné umístìní a jemné
dotvarování je možné použít plastový doražeè (18).

8. Použitím vhodného rozmìru frézy  upravíme vnitøek acetabula vedoucí k vytvoøení kulovité 
dutiny. Hloubku vyfrézované dutiny je možno odvodit pøi pøedoperaèním plánování pomocí 
prùhledných šablon urèených pro RTG snímky. Upravený vnitøek acetabula se zkontroluje pomocí 
šablony pro acetabulum (19) nasazené na držáku šablony (2).

Støední defekty jsou zakryty pomocí „kotouèového štìpu“ který brání proniknutí namletých 
kostních štìpù do pánve.

Zbylé defekty se rovnìž vyplní mletými kostními štìpy.
Štìpy jsou stlaèeny použitím šablony na acetabulum (19) nebo vhodného kovového tlouku.
Ve støedu pole by mìla být vrstva mletých štìpù silná 2 až 3 mm k zajištìní jejich komprese pøi 

vložení jamky na místo.

9. Když je celý defekt vyplnìn štìpy, pláš� jamky vhodné velikosti se vloží do upravené dutiny  
(obr. 9). Je nutné zkontrolovat plné podepøení pláštì. Poté se pevnì pøišroubuje ke spojeným 
modulùm pomocí 6-ti šroubù fixaèních (20), dva spojovací šrouby (10) fixují pouze oba moduly. (Pro 
lepší zavádìní šroubù je možné šrouby spojovací povolit.) Doporuèujeme šrouby utahovat køížem. U 
kaudálního okraje acetabula mùže nastat problém s místem pro køížový šroubovák. V takovém pøípadì si 
lze vypomoci kulièkovým šroubovákem (21) a vodícími kleštìmi (11)/viz. odstavec 4./(obr. 10).

Dle situace a stavu defektu lze použít pláš� s plazmaticky naneseným povlakem titanu (typ A  bez otvorù) 
nebo pláš� umožòující ukotvení implantátu skrz pláš� jamky (typ B  s otvory), který zaruèuje pevnou fixaci 
v nedotèené kyèelní kosti.
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  obr. 9    obr. 10



     PlÁŠ� TYPU  A  DOPORUÈUJEME POUŽÍVAT V PØÍPADÌ DOBRÉHO PODEPØENÍ 
IMPLANTÁTU.

PLÁŠ� TYPU B DOPORUÈUJEME POUŽÍVAT S NÁSLEDNOU FIXACÍ PLÁŠTÌ 
SPONGIÓZNÍMI ŠROUBY SKZE JEHO VNITØEK DO ZDRAVÉ KYÈELNÍ KOSTI (obr. 11).

10. Pro správné zvolení typu vložky použijeme opìt zkušební šablonu (1) pøimìøené velikosti, 
nasazenou v držáku šablony na acetabulum (2) a pøiložíme ji na hlavièky fixaèních šroubù (obr. 12).

11. Pacient s adekvátní svalovou silou, správnou anteversí a sklonem jamky, mùže dostat 
artikulaèní vložku bez zvýšené laterální stìny. 

Má-li jamka malý sklon, lze použít artikulaèní vložku se zvýšenou laterální stìnou  10° nebo 
20°. V pøípadì stabilního kloubu s nedostateèným svalovým napìtím mùže být také použita 
artikulaèní vložka se zvýšenou laterální stìnou, kterou lze pøesnì nastavit do potøebné polohy.

12. Správnou funkci kloubu a kontrolu použitého typu vložky vyzkoušíme pomocí zakloubení do 
zkušební vložky (22). Pøi použití zkušebních hlavièek mùže u nìkterých typù z dùvodu jejich 
zvýšeného okraje docházet k opøení o vložku a následné luxaci v addukci.

13. Pøed koneèným vsazením polyetylenové 
artikulaèní vložky zkontrolujeme podepøení celého 
implantátu spongioplastikou a èistotu vnitøku pláštì 
zaruèující dokonalé dosednutí vložky a tím i správnou 
funkci drátìné zajiš�ovací pojistky.
Správné zapadnutí pojistky do drážky v artikulaèní 
vložce je provázeno „klapnutím“. K vložení 
artikulaèní vložky je vhodné použít zavadìè jamky 
bez okraje (23) (obr. 13).
Dobré spojení obou komponent zkontrolujeme malým 
raspatoriem.

   obr. 11    obr. 12

   obr. 13
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