STRASBOURG
SYSTÉM PRO HRUDNÍ OSTEOSYNTÉZU

Systém pro hrudní osteosyntézu STRASBOURG*
*Vyvinuto ve spolupráci s:
Chirurgické oddělení pro hrudní oblast, Univerzitní nemocnice ve Štrasburku, Francie

Použití:


Úrazy a rekonstrukce hrudní stěny

Indikace:
■ Deformity
Stabilizace hrudní stěny po chirurgické
nápravě deformit, například Pectus excavatum,
Pectus carinatum, Pectus arcuatum

■ Traumata
Chirurgická
stabilizace
jednoduchých,
mnohočetných a tříštivých zlomenin žeber po
úrazech hrudní stěny.

■ Rekonstrukční chirurgie
Přemostění vad v hrudní stěně po odstranění
nádoru
nebo
související
rekonstrukční
chirurgie vad v hrudní stěně.

■ Srdečně-hrudní chirurgie
Primární
sternální
závěr
po
středové
stereotomii při operaci na otevřeném srdci
nebo sekundární sternální závěr z důvodu
sternální nestability.

Materiál:
Titan – šest dobrých důvodů, které mluví pro použití tohoto materiálu v
implantátech
Implantáty systému STRATOS™ jsou vyrobené z čistého titanu.
Proč právě titan?
1. Titan má mimořádnou slučitelnost s tkáněmi a odolává korozi způsobenou
působením vzduchu a biologického prostředí. Proto je titan vhodný
zejména pro dlouhodobé implantáty a může. podle současných znalostí,
zůstat v těle neurčitě dlouhou dobu.
2. Implantáty z konvenční oceli ztrácí svou slučitelnost s tělem, protože při
tvarování, ohýbání a manipulaci vznikají na povrchu drobné vlasově tenké
trhlinky. Ty jsou příčinou koroze a také zhoršování kvality kovu a
nepříznivých reakcí tkání na místech implantátů. Na rozdíl od oceli pro
implantáty, se hutná, silná vrstva oxidu čistého titanu v biologickém
prostředí spontánně obnovuje a to i po ohýbání a tvarování. Proto
implantáty z titanu zůstávají chemicky inertní a odolné vůči korozi.
Poškození tkání způsobená materiálem jsou téměř nemožná.
3. Vzhledem k lepší ohebnosti titanu, ve srovnání s konvenční ocelí pro
implantáty, je možné titanové žeberní svorky a titanové spojovací tyče
snadno a přesně přizpůsobit obrysům žeber.
4. Na rozdíl od ocelových implantátů se budou titanové implantáty po ohnutí
vracet do původního tvaru jen minimálně. V důsledku toho lze žeberní
svorky k žebrům ukotvit pevně a neuvolňují se.
5. Alergické reakce způsobené čistým titanem jsou velmi vzácné.
6. Použití čistého titanu jako materiálu pro osteosyntézu přináší užitečné
snímky na počítačových nebo MRI tomogramech, protože titan odráží
podstatně méně než ocel. To je obzvláště důležité u následných vyšetření
pacientů s nádory.

Implantáty:

•

Základní tvar implantátů systému STRATOS™ je vytvořen počítačovém
systému a umožňuje trojrozměrné tvarování s cílem dosáhnout optimálního
přizpůsobení žebrům.

•

Jeden úplný implantovaný „můstek“ se skládá ze dvou žeberních dlah
klipovacích (rovných nebo typu 22,5 ° či 45 °) a jednoho spojovacího pásu
(pásy dostupné ve třech délkách). Tři různé úhly žeberních dlah lze
přizpůsobit podle jakékoliv anatomické situace a to pomocí nástrojů
k ohýbání, které zajišťují maximální ohnutí mínus 12 ° až plus 57 °. Kromě
toho byly pro jednoduché nebo mnohonásobné zlomeniny žeber navrženy
růžové 3D žeberní svorky se 6 či 9 segmenty.

•

K usnadnění identifikace jsou všechny implantáty barevně odlišeny
(eloxované). Modré implantáty jsou navržené speciálně pro opravy hrudní
stěny a sternálních deformit, ale také pro primární nebo sekundární
sternální závěry. Zlaté implantáty jsou navržené pro tříštivé zlomeniny
žeber a rekonstrukční chirurgii při přemosťování vad, růžové 3D žeberní
dlahy jsou obzvláště vhodné k osteosyntéze zlomenin žeber.

•

Oba typy spojovacích pásů jsou opatřené stupnicí, která má pomoci
chirurgovi určit, který z pásů nejlépe vyhovuje individuální anatomické
situaci. Veškeré pásy lze ustřihnout na požadovanou velikost a lze je
kombinovat se všemi modrými a zlatými žeberními dlahymi, což na
minimum omezuje nutnou přípravu.

Nástroje:

Nově zkonstruované nástroje pro systém
jsou založeny na
kompatibilitě žeberních dlah, spojovacích pásů a nástrojů a také na hlediscích
ergonomie s úmyslem optimalizovat manipulaci se systémem.
Materiál a nástroje pro osteosyntézu jsou dokonale zkoordinovány k použití při
operacích a umožňují rychlé a přesné přizpůsobení implantátu.

Zřeknutí se odpovědnosti
Společnost MedXpert GmbH systém pro osteosyntézu STRATOS™ vyrábí, ale nevěnuje se lékařství. Chirurg
provádějící chirurgické zákroky na hrudní stěně musí při určování vhodného zákroku a způsobu fixace u
jednotlivých pacientů dbát zvýšené pozornosti. Odpovědnost za správný výběr pacientů, za příslušné vzdělání
chirurgického týmu, za dostačující proškolení a zkušenosti v oblasti výběru a použití implantátů, stejně jako
okamžiku vyjmutí implantátu spočívá na ošetřujícím chirurgovi.
Zde uvedené informace jsou určené jen informování chirurgů a nejsou určené k distribuci mezi pacienty.
Veškeré změny a úpravy technických údajů a konstrukce podléhají změnám bez předchozího upozornění.
Ilustrace a popisy produktů jsou vlastnictvím společnosti MedXpert GmbH. Využití třetími stranami a pořizování
kopií pro ně musí být písemně schváleno společností MedXpert GmbH.
Všechna práva vyhrazena
.
© MedXpert GmbH 2013

- Implantační systém v celkovém pohledu

- Doporučená ZÁKLADNÍ SADA

Číslo
produktu

Popis

010-00006

Organizace a skladování
Sterilizační nádoba STRATOS (polyfenyl sulfon), prázdná

010-00007

Sterilizační nádoba (PPS), prázdná; pro XL kleště a XL implantáty

Doporučené
Volitelné (X) nebo
množství
v základní sadě Alternativní (A) pro

1
(X)

Nástroje a náhradní díly
010-00010
010-00011
010-00012
010-00013

Kleště ke stříhání implantátů s vyměnitelnými vložkami čelistí, 22
cm

1

Kleště ke stříhání implantátů s vyměnitelnými vložkami čelistí,
úzké, 22 cm
Balíček náhradního dílů pro 010-00010
Balíček náhradního dílů pro 010-00011

(A) 010-00010 a 01000015
(X)
(X)

012-01225
012-02225
012-03225
012-04225
012-01450
012-02450
012-03450
012-04450
014-01000
014-01001

Stříhací kleště na čelisti žeberních svorek s karbidovými ostřími,
23 cm
Sternální tunelovací svorka, 32 cm
Tříbodové ohýbací kleště na žeberní svorky, 18 cm
Ohýbací kleště s plochou špičkou na žeberní svorky a tyče, 13,5
cm
Obrubovací kleště na implantáty, 18 cm
Obrubovací kleště na implantáty, úhlové 100°, 20,5 cm
Kleště k fixaci žeberních svorek STANDARD, 20 cm
Kleště k fixaci žeberních svorek STANDARD, úhlové 100° cm,
20,5 cm
Kleště k fixaci žeberních svorek XL, 20 cm
Kleště k fixaci žeberních svorek XL, úhlové 100° cm, 20,5 cm
Implantáty
Titanová žeberní svorka, 22,5°, STANDARD, levá
Titanová žeberní svorka, 22,5°, STANDARD, pravá
Titanová žeberní svorka, 22,5°, XL, levá
Titanová žeberní svorka, 22,5°, XL, pravá
Titanová žeberní svorka, 45°, STANDARD, levá
Titanová žeberní svorka, 45°, STANDARD, pravá
Titanová žeberní svorka, 45°, XL, levá
Titanová žeberní svorka, 45°, XL, pravá
Titanová žeberní svorka, rovná, STANDARD
Titanová žeberní svorka, rovná, XL

012-10150
012-10190
012-10230
014-10190
014-10230

Titanová spojovací tyč, částečně vroubkovaná, 150 mm
Titanová spojovací tyč, částečně vroubkovaná, 190 mm
Titanová spojovací tyč, částečně vroubkovaná, 230 mm
Titanová spojovací tyč, zcela vroubkovaná, 190 mm
Titanová spojovací tyč, zcela vroubkovaná, 230 mm

2
3
2
4
2

014-01006
014-01009
014-02013

Titanová 3D žeberní svorka, 6 segmentů
Titanová 3D žeberní svorka, 9 segmentů
Titanová 3D žeberní svorka, 13 segmentů, XL

4
2
1

010-00015
020-00015
010-00020
010-00025
010-00030
010-00032
010-00035
010-00037
010-00045
010-00047

1
1
1
2
1
1
1
1
(X)
(X)
1
1
(X)
(X)
2
2
(X)
(X)
8
(X)

Nástroje, náhradní díly a příslušenství
Ilustrace

Popis

Použití

010-00010
Kleště ke stříhání implantátů
s vyměnitelnými vložkami čelistí,
22 cm
(ke stříhání všech implantátů
na potřebnou velikost)

010-00012
Balíček náhradních dílů pro 01000010 obsahující 2 karbidová
Výměna opotřebovaných
ostří, 1 imbusový klíč, 4 šrouby
součástí čelistí
na karbidová ostří, 2 pryžové
vložky čelistí a 2 šrouby na
pryžové vložky čelistí
010-00011
Kleště ke stříhání implantátů
s vyměnitelnými vložkami čelistí,
úzké, 22 cm
(ke stříhání všech implantátů
na potřebnou velikost a ke
zkracování 3D žeberních
svorek)
010-00013
Balíček náhradních dílů pro 01000011 obsahující 2 karbidová
Výměna opotřebovaných
ostří, 1 imbusový klíč, 4 šrouby
součástí čelistí
na karbidová ostří, 2 pryžové
vložky čelistí a 2 šrouby na
pryžové vložky čelistí

010-00015
Stříhací kleště k odstraňování
svorek s karbidovými ostřími, 23
cm
(k odstřižení žeberních svorek
při odstraňování implantátu)

Ilustrace

Popis
010-00025
Ohýbací kleště s plochou špičkou
na žeberní dlahy a spojovací
pásy, 13,5 cm
(používané v párech)

010-00020
Tříbodové ohýbací kleště na
žeberní dlahy, 18 cm
(ke změně zahnutí žeberních
dlah)

020-00015
Sternální tunelovací svorka, 32
cm
(pro všechny procedury
vyžadující umístění pásu pod
hrudní kost)

010-00030
Obrubovací kleště na implantáty,
18 cm
(ke spojování žeberních dlah a
pásů)
010-00032
Obrubovací kleště na implantáty,
úhlové 100°, 20,5 cm

Použití

Nástroje, náhradní díly a příslušenství
Kleště k fixaci žeberních dlah
STANDARD a XL, rovné, 20 cm
010-00035 STANDARD 01000045 XL*
(k připevnění žeberních dlah
k žebrům)
Kleště k fixaci žeberních dlah
STANDARD a XL, úhlové 100°,
20,5 cm
010-00037STANDARD
0010-00047 XL*
* = Pozor: Správné připevnění XL implantátů k žebrům vyžaduje oboje fixační kleště.
Počáteční vytvarování pomocí XL kleští k fixaci, konečné připevnění pomocí kleští
STANDARD.

Organizace a skladování
Ilustrace

Popis

Použití
K zajištění řádné organizace,
bezpečného skladování,
snadného čištění a správné
sterilizace produktů STRATOS™

010-00005
Sterilizační nádoba
(polyfenyl sulfon), prázdná

Produkty mají přiděleny
skladovací prostory s nákresy
jejich umístění a jsou
k usnadnění identifikace
očíslovány.
Nádoba může být zabalena a
sterilizována samostatně nebo se
vejde libovolného typu standardní
kovové sterilizační nádoby
příslušných rozměrů.

010-00007
Sterilizační nádoba
(polyfenyl sulfon), prázdná
(pro XL kleště a XL implantáty

Implantáty
Ilustrace

Popis

Použití

Titanová žeberní dlaha klipovací, Deformity, trauma,
levá
rekonstrukční a srdečně012-01225, 22,5°, STANDARD
012-03225, 22,5°, XL
012-01450, 45°, STANDARD
012-03450, 45°, XL

hrudní chirurgie

Titanová žeberní dlaha klipovací,
pravá
012-02225, 22,5°, STANDARD
012-04225, 22,5°, XL
012-02450, 45°, STANDARD
012-04450, 45°, XL

Titanová žeberní dlaha klipovací,
rovná
014-01000, STANDARD
012-01001, XL

Titanový spojovací pás, částečně
vroubkovaný
012-10150 150 mm
012-10190 190 mm
012-10230 230 mm

Titanový spojovací pás, zcela
vroubkovaný
014-10190 190 mm
014-10230 230 mm

Trauma
Titanová 3D žeberní dlaha
klipovací
014-01006 6 segmentů
014-01009 9 segmentů
014-02013 13 segmentů, XL

Reprezentant v České a Slovenské republice:
BIONIK Stapro Group s. r. o.
Pernštýnské náměstí 51 | 530 02 Pardubice
tel. +420 466 303 139 | fax +420 466 303 130
www.bionik.cz | e-mail: bionik@bionik.cz

