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Úhlově stabilní implantáty u zlomenin 

pánve a acetabula 
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LCP dlahy – vnitřní fixater – dlahová revoluce 90. let 
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Philos LCP Metaphyseal Plate LCP PLT & DF 

Vnitřní fixatéry LCP  - relativní stabilita 

                                 - absolutní stabilita  



LCP dlahy – vnitřní fixater – dlahová revoluce 90. let 

Komplikace 

When locking plates fail.  Maureen Leahy / AAOS Now/  
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Komplikace 



Pánevní set Synthes 3,5mm 

variabilita nabídky 

low profile 

lockované dlahy  

nenabízí volitelný směr 

/+15 -15/ 



Pánevní set Turecko 



Pánevní set Turecko 



indikace LCP osteosyntesy ? manuály 



specifika pánve - nepravidelná kost i variabilita zlomenin 

                            dobré hojení 

                            mnoho lokalit s pevnou fixací šroubů /40 -60mm/ 

komplikace vyplývající spíše z nedostatečné reposice /acetabulum/, 

neošetření jednoho ze segmentů / pánevní kruh/     



3,5 mm Quadrilateral surface plate 

AO foundation Innovations 2/2012 Keith Mayo,Robin Peter 

 

Trendy – navigace, miniinvazivita, 

nové dlahy 



Kadaverozní studie 

Biomechanical comparison of different acetabular plate 

systems and constructs – The role of an infra-acetabular 

screw placement and use of locking plates 

Ivan Marintschev, Florian Grass, Christof E, Schwarz, 

Tim Pohlemann, etc. 

Injury Volume 43,Issue 4, Pages 470 – 474, April 2012 

The study was supported by the AO-Foundation, German 

Chapter, Grant No.: 10/2008. 



Biomechanical comparison of different acetabular plate systems and constructs – 

The role of an infra-acetabular screw placement and use of locking plates 

Ivan Marintschev ,Florian Gras   Christoph E. Schwarz ,Tim Pohlemann 

,Gunther  Hofmann, Ulf Culemann  

Injury 

Volume 43, Issue 4 , Pages 470-474, April 2012 

A biomechanical study of conventional acetabular internal fracture fixation versus locking 

plate fixation 

Ramin Mehin, MD,* Bryn Jones, MD,† Qingan Zhu, PhD,‡ and Henry Broekhuyse, MD§ 

Can J Surg. 2009 June; 52(3): 221–228.  

 

 
Techniques in Orthopaedics:  

March 2011 - Volume 26 - Issue 1 - p 50–52 

Posterior Acetabular Fracture Fixation Using Locking Reconstruction Plates: New 

Technique Developed on Synthetic Models 

Tadros, Ayman M.A. FRCSI, FRCS (Glasg) 

 

Single column locking plate fixation is inadequate in two column acetabular 

fractures. A biomechanical analysis. 

Khajavi K, Lee AT, Lindsey DP, Leucht P, Bellino MJ, Giori NJ. 

Source 

Department of Orthopaedic Surgery, Stanford University School of Medicine, 300 Pasteur 

Drive, Stanford, CA 94305, USA 
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Lockované dlahy  u zlomenin pánve a acetabula 

1 poster 



Double locking plate fixation of Denis II/III type sacral fractures in 

unstable pelvic C- type fractures – results of 28 cases 



Double locking plate fixation of Denis II/III 

type sacral fractures in unstable pelvic C- 

type fractures – results of 28 cases 



Možná úskalí 

 

Modelace dlah – narušení závitů v otvorech 

 

Daný směr  nemusí vždy vyhovovat 

 

Obtížnost zavedení cílícího pouzdra přes měkké tkáně 

 

Možná pozitiva 

 

Pevnější fixace  - určité lokality a porotická kost 

 

Některé specifické lokality – zadní stěna acetabula  



Spring plate 



Ani LCP dlaha není všemocná 

 

 

midline zlomenina sakra 

symphyseolysa 

ošetření LCP dlahou - přední segment 

pakloub sakra 



Ani LCP dlaha není všemocná 

 

 



Ani LCP dlaha není všemocná 

 

 

extrakce dlahy i šroubů – přes pohybový segment 

dlaha přes symphysu zcela volná – osteolysa kolem šroubů 



Závěr 
 

Málo zkušeností, kadaverozní studie  ukazují perspektivní směr 

 

Je nutné podpořit srovnávací studie, multicentrické / čísla !!/ 

 

 

Neopomenout zásady ošetření zlomenin pánevního kruhu  a acetabula 



Se vzpomínkou na letní dovolenou -  Děkuji za pozornost 


