MC SYSTEM®
MC-SCD-RL® RÖNTGENSUGARAT ÁTERESZTŐ
CALCANEUS DISTRAKTOR KÉSZLET
Használati utasítás

MC-SCD-RL 901

CSONTSZEG ( STEINMANNSZEG )

1.

MC-SCD-RL KD-3.5

MC-SCD-RL KD-4.0

A készletben 3.5 mm-s zöld színű és 4.0 mm-s lila színű Steinmannszegek találhatóak (1.). A
csontszegek igény szerint, vegyesen is használhatóak. A distraktorok mind a két méretet biztonságosan
rögzítik. A titánból készült csontszegek önvágóak, előfúrást nem igényelnek.(4.5.) A sérült vagy
életlen csontszegek, használata tilos, mert a szövetekben, és a distraktorokban maradandó károsodást
okozhatnak!
DISTRAKTOR ( REPOZICIOS ESZKÖZ )

2.

MC-SCD-RL NY-01

A tört csontrészek (3.) eredeti helyzetét a distraktorok segítségével tudjuk visszaállítani, a megfelelő
helyzetben tartani, a csavarokkal történő rögzítésig. (2.)
Ezeket a szerkezeteket használat előtt célszerű előkészteni, a már befúrt csontszegek távolságához
beállítani. (6.)

3.

4.

5.

A csontszegeket rögzítő fekete színű csavarokat csak annyira kell kihajtani, hogy azok ne akadályozzák
a csontszegek befogadását a furatokba. (7.) A szerkezet lábainak távolságát a menetes tengely
forgatásával tudjuk változtatni. (8.) A distraktorokat úgy állítjuk be, hogy a szerkezeten lévő zárt és
nyitott furat közepe 1-2 centivel kevesebb legyen, mint a taluson átfúrt csontszeg és a calcaneuson
illetve os cuboideumon keresztül átfúrt másik csontszeg között mérhető távolság. Ezt a megoldást
alkalmazzuk a lábfej másik oldalára kerülő két distraktornál is. A csavarok minimális erőhatásra is
stabil rögzítést biztosítanak. Meghúzásuk kézzel történik.
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11.

A műtendő lábfej mind a két oldalára két-két distraktort helyezünk fel. (11.) A rajtuk található kerek
lyukon keresztül ráhúzzuk a már a taluson átvezetett csontszegre. A distraktorok stabil lábai kerülnek
egymás fölé. (9.) Célszerű ha, a lábfej bőrfelszíne és a készülékek között 2-3 cm távolságot hagyunk.
(10.) A distraktorok végén található fekete csavarokkal rögzítjük mind a négy készüléket. (12.) A
mozgó feszítő lábak és a menetes-tengelyek végén található hajtókarok a calcaneus és a os cuboideum
felé nézzenek. A két szorosan egymás fölé helyezett, distraktort először a táluson keresztül átfúrt és a
szerkezet stabil lábán átvezetett csontszegekre célszerű rögzíteni. A taluson áthaladó csontszegen a
készülékeket egymáshoz képest, célszerű olyan szögbe állítani, hogy a mozgó lábakon található réselt
furatok, a distrakcio közben a calcaneuson, illetve az os cuboideumon átfúrt csontszegeket befogadják.
(6.) Amint a distrakció során ezek a csontszegek is a mozgóláb réselt furatában a helyükre kerülnek, a
végükön található fekete csavarokkal rögzíteni kell. Amikor mind a négy distraktort felhelyeztük, a
négy készülék stabil és mobil lábai fixen kapcsolódnak, a három már befúrt csontszeghez, akkor az
összes csavart kézzel újra meg kell húzni.(12.) Ezt követően kezdődhet a distrakció, a tört csontrészek
térbeni mozgatása. A négy hajtókar forgatásával a törött csontrészek, a csavarokkal történő rögzítéshez,
a megkívánt helyzetbe hozhatóak. (13. 14.)

12.

13.

14.

CÉLZÓ KÉSZÜLÉK

15.

MC-SCD-RL CK-01

A célzókészülékkel elsősorban a csavarok számára, irányában és szögében meghatározott előkészítő
furatokat készíthetünk. A megvezető-persely kicserélésével a menetfúrót és a csavarokat tudjuk
irányban tartani.
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A csontszegeket tartó két konzolt elfordítva, a kosárból könnyen kivehetjük a célzó alkatrészeit.
(16. 17.) A nyélen két furat található. (18.) A nagyobb átmérőjű, középen lévőbe illesszük bele a

szögletes elemet. A szögletes elemnek a nyélben való rögzítéséhez, használjuk a nagyméretű fekete
anyát. (19. 20.) Ezt a műveletet mind a két oldalról megtehetjük, a készülék működését az irány nem
befolyásolja. A szögletes elem felső részén látható, három pozicionáló bemarás. (21.) A nyélen a két
furat között található kék stift segítségével a szögletes elemet három pozícióban rögzíthetjük a fekete
anya meghúzásával. (22.) Az anya részleges oldásával, 5-6 mm-rel, a szögletes elem pozícióját
változtathatjuk. A részleges oldás esetén a szögletes elemet 5-6 mm hosszan kihúzhatjuk a nyélből, s
így a kék stiftből kiemelhető, állítható a három bemarás valamelyikébe. (23.) A szögletes elembe toljuk
bele a négyszögletes szárú „L” alakú rudat. (24.)
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A négyszögletes elem oldalában lévő menetes furat segítségével, a másik fekete nagyméretű fejjel
rendelkező csavarral rögzíthetjük benne. A középső bemarást használva tengelyirányú előfúrást
végezhetünk. A balra és jobbra döntéssel a megfelelő oldali lábhoz készthetünk előfúrást, illetve a
perselyt kicserélve, a menetvágót és a csavarok behelyezését irányíthatjuk. (25.)
A négyszögletes elem megfelelő szögben való rögzítése után a tűtartó rúd hosszát a négyszögelem
oldalán lévő csavar oldása után tudjuk beállítani, a műtéti helyzetnek megfelelően. (28.) A
négyszögelem is, hasonlóan a nyélhez, mind a két oldalán befogadja a fekete nagyméretű fejjel ellátott
csavart. A célzó segít meghatározni, a fúrat irányát és a megfelelő irányban tartja a fúrót vagy a
jelöléshez használt Kirschnerdrótot. (29. 30.)
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A nyél felső furatába mind a két oldalról rögzíteni tudjuk a fúróvezetőt, a menetvágót és a csavart
irányban tartó perselyt. Ezek helyzete a nyélben a rögzitőcsavar oldásával változtatható. ( 32.)
FÚRÓ PERSELY

31.

MC-SCD-RL FP-01

Az előfúráshoz használható perselyt, a célzókészülék nyelén lévő felső furatban tudjuk rögzíteni és
beállítani, a nagyméretű fejjel ellátott fekete csavarral. A csavart jobb és baloldalról egyaránt
behajthatjuk. ( 27.32.)

32.

33.

34.

Ha a distraktor menetes tengelyéhez közel végzünk fúrást, csavarozást vagy bármilyen fémes eszközzel
azt megközelítjük, használjunk fúró vagy menetvágóperselyt. (37.38.) A menetes-tengelyt ne
használjuk a beavatkozó eszközök megtámasztására. A tengely menetének sérülése a distraktor
működését veszélyezteti!
MENETVÁGÓ ÉS CSAVAR MEGVEZETŐ PERSELY

35.

MC-SCD-RL MP-01

A menetvágáshoz és a csavar bevezetéshez használatos perselyt a fúrópersellyel azonos módon tudjuk
használni. Kizárólagosan a 6 – 8 mm közötti fejátmérővel rendelkező csavarok, illetve 4-6 mm-es kézi
menetvágó használatához készült. A distraktor közelében végzendő fúráshoz, menetvágáshoz, csavar
behajtásához feltétlen használjuk, a menetes tengely megóvása miatt is.
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REPONÁLÁST SEGÍTŐ ESZKÖZ

42.

MC-SCD-RL TF-01

Ezzel az eszközzel a törött csontrészek oldalirányú elmozdulását tudjuk megszüntetni, vagy mérsékelni.
Amennyiben a calcaneus törött darabja oldal irányban is elmozdult, a töréshez közeli csontszegen
megvezetve az eszközt, a distraktor és a láb közé benyomjuk. (44. 45.) A csontszegen, mint
forgóponton a megfelelő irányba elforgatva, feszítő mozdulattal, a törött segmentumot a helyére
kényszeríthetjük. (43.)
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TISZTÍTÁS, TÁROLÁS, STERILEZÉS

46.
Az MC-SCD-RL 901 tároló-kosarában, minden alkatrész számára a mosáshoz, a tároláshoz és az
alkatrészek kiemeléshez ideális hely került kialakításra. (46.) A műszer az egészségügyben elfogadott,
eljárásokkal tisztítható. Kivételt képeznek a mechanikus eszközök és eljárások. Ezek felsérthetik a
csúszó felületeket, a meneteket megrongálhatják. Minden olyan tisztítási eljárás, amelyik felületi
sérüléseket okozhat, az eszközöket használhatatlanná teheti. Az ilyen eljárás alkalmazása a garanciát
azonnal megszünteti.
Az eszközök a tároló kosárba visszahelyezve is moshatóak. Elsősorban nagynyomású vízsugarat
használjunk. Ebben az esetben fontos, hogy minden alkatrész a számára kialakított helyre kerüljön,
mert csak így biztosítható, hogy a tisztítás során ne okozzanak egymásban sérülést.
Az eszközök megóvását jelentősen segíti, ha az alkatrészeket a saját tálcáján, a számukra kijelölt
helyen tároljuk.
Az alkatrészeket fokozottan védeni kell a mechanikus sérülésektől. A műtét közben is a nem használt,
vagy csak ideiglenesen nem használt alkatrészeket, célszerű a kijelölt helyükön, a tároló-kosárban
tartani. A készlet elemei kizárólagosan, csak a műtéti leírásban meghatározott tevékenységek végzésére
alkalmasak. A rendeltetéstől eltérő használat esetén a garancia megszűnik. Az eszközök sterilezésére a
jelenleg ismert eljárások alkalmazhatóak.
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