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TC FN Brno – 2011TC FN Brno – 2011
 polytraumapolytrauma –– 397397

 112 zlomenin pánve112 zlomenin pánve
 60 mužů (53,4%)60 mužů (53,4%)
 52 žen (46,6%)52 žen (46,6%)
 Ø 56 letØ 56 let

 73 operačně léčeno73 operačně léčeno
 38 mužů (52,1%)38 mužů (52,1%)
 35 žen (47,9%)35 žen (47,9%)
 Ø 44 letØ 44 let

 ! 15 osteosyntéz acetabula !! 15 osteosyntéz acetabula !
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TC FN Brno – 2012TC FN Brno – 2012
 polytraumapolytrauma –– 345345

 102 zlomenin pánve102 zlomenin pánve
 48 mužů (47,1%)48 mužů (47,1%)
 54 žen (52,9%)54 žen (52,9%)
 Ø 58 letØ 58 let

 71 operačně léčeno71 operačně léčeno
 41 mužů (57,7%)41 mužů (57,7%)
 30 žen (42,3%)30 žen (42,3%)
 Ø 46 letØ 46 let

 ! 11! 11 osteosyntézosteosyntéz acetabulaacetabula !!

 polytraumapolytrauma –– 345345

 102 zlomenin pánve102 zlomenin pánve
 48 mužů (47,1%)48 mužů (47,1%)
 54 žen (52,9%)54 žen (52,9%)
 Ø 58 letØ 58 let

 71 operačně léčeno71 operačně léčeno
 41 mužů (57,7%)41 mužů (57,7%)
 30 žen (42,3%)30 žen (42,3%)
 Ø 46 letØ 46 let

 ! 11! 11 osteosyntézosteosyntéz acetabulaacetabula !!



 2626 osteosyntézosteosyntéz acetabulaacetabula (2011(2011--2012)2012)

 komplikace:komplikace:

 4 x paresa n.4 x paresa n. ischiadicusischiadicus přechodnápřechodná

 1 x paresa n.1 x paresa n. ischiadicusischiadicus trvalátrvalá

 1 x infekce měkkých tkání1 x infekce měkkých tkání

 3 x trombosa DK3 x trombosa DK

 3 x selhání montáže3 x selhání montáže

 3 x3 x paraartikulárníparaartikulární osifikaceosifikace

 2 x konverze na TEP2 x konverze na TEP
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PříčinyPříčinyPříčinyPříčiny
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PlánováníPlánování

 CTCT –– rekonstrukcerekonstrukce
 modelmodel
 CTCT –– rekonstrukcerekonstrukce
 modelmodel



Skeletální trakceSkeletální trakce
 centrální luxacecentrální luxace
 vertikální posunvertikální posun
 48 hod.48 hod.
 peropperop.. trochanterickýtrochanterický tahtah
 pooperační zajištěnípooperační zajištění
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Pánevní pásPánevní pásPánevní pásPánevní pás

 !!! po RTG či CT !!!!!! po RTG či CT !!!



Operační přístupyOperační přístupyOperační přístupyOperační přístupy

 Přední:Přední:
 ilioinguinálníilioinguinální –– LetournelLetournel--JudetJudet
 StoppaStoppa

 Zadní:Zadní:
 KocherKocher--LangenbeckLangenbeck
 iliofemorálníiliofemorální –– LetournelLetournel

 ! Kombinovaný! Kombinovaný !!
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ImplantátImplantát
 dlahydlahy
 úhlová stabilita ???úhlová stabilita ???

 tahový šroubtahový šroub
 svorníksvorník

 ! kombinace !! kombinace !
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Pooperační režimPooperační režim

 odlehčovací skeletální trakceodlehčovací skeletální trakce

 prevence paraartikulárních kalcifikacíprevence paraartikulárních kalcifikací
 radioterapieradioterapie
 indometacinindometacin

 míra zátěžemíra zátěže
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ResumeResume

 „Řešení maximálně efektivní a minimálně„Řešení maximálně efektivní a minimálně
zatěžující“ =zatěžující“ = výsledekvýsledek důkladnédůkladné
předoperačnípředoperační přípravy, plánování apřípravy, plánování a
perioperačníperioperační péčepéče

 „Řešení maximálně efektivní a minimálně„Řešení maximálně efektivní a minimálně
zatěžující“ =zatěžující“ = výsledekvýsledek důkladnédůkladné
předoperačnípředoperační přípravy, plánování apřípravy, plánování a
perioperačníperioperační péčepéče



Děkuji Vám za pozornostDěkuji Vám za pozornostDěkuji Vám za pozornostDěkuji Vám za pozornost


