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EpidemiologieEpidemiologie

�� 1% všech zlomenin DKK1% všech zlomenin DKK

�� 10 10 –– 30 % otevřené zlomeniny30 % otevřené zlomeniny

�� 7676--83% + zlomenina fibuly 83% + zlomenina fibuly 
�� ½ pacientů ve stejné výši ½ pacientů ve stejné výši �� ½ pacientů ve stejné výši ½ pacientů ve stejné výši 



SpecifikaSpecifika

�� slabý kryt měkkých tkáníslabý kryt měkkých tkání

�� otokotok

�� intraartikulární zlomeninyintraartikulární zlomeniny

�� kominucekominuce

�� ischemický terénischemický terén



Operační strategieOperační strategie

�� obnovení osy + délky fibulyobnovení osy + délky fibuly

�� rekonstrukce kloubních plochrekonstrukce kloubních ploch

�� přemostění defektu  přemostění defektu  



Osteosyntéza fibulyOsteosyntéza fibuly

�� vyšší stabilita při rotační a axiální zátěži vyšší stabilita při rotační a axiální zátěži 
končetinykončetiny

�� rámová konstrukce bérce rámová konstrukce bérce –– prevence prevence 
úhlové dislokaceúhlové dislokaceúhlové dislokaceúhlové dislokace

CAVECAVE
��vzdálenost incizí vzdálenost incizí 



Typy osteosyntéz Typy osteosyntéz 

�� KirschnerovyKirschnerovy drátydráty

�� dlahydlahy
�� rekonstrukčnírekonstrukční

�� žlábkovážlábková�� žlábkovážlábková

�� LCP dlahyLCP dlahy
�� rekonstrukčnírekonstrukční

�� anatomicky definovaná anatomicky definovaná 



Ceny implantátůCeny implantátů

� Kirschnerův drát                    60 Kč
� dlahy

� rekonstrukční dlaha                  800 Kč
� šroub                                        150 Kč

� LCP dlahy
� rekonstrukční                           2700 Kč� rekonstrukční                           2700 Kč
� anatomicky definovaná 

� Tibie                                        8100 Kč
� Fibula                                      8700 Kč

� šroub                                600-1200 Kč 
� zevní fixatér

� tyč – karbon                            3700 Kč
� pin                                           1900 Kč
� zámek                                     2000 Kč



Kirschnerovy dráty Kirschnerovy dráty 

�� CRIF tibieCRIF tibie
�� primární OS fibuly primární OS fibuly 

�� komprese v místě lomu, rychlejší hojení   komprese v místě lomu, rychlejší hojení   



Kirschnerovy drátyKirschnerovy dráty

�� KomplikaceKomplikace
�� zhojení fibuly + pakloub tibiezhojení fibuly + pakloub tibie

�� fibulotomiefibulotomie



Osteosyntéza LCPOsteosyntéza LCP

�� Kombinace hřeb + dlahaKombinace hřeb + dlaha



Osteosyntéza LCPOsteosyntéza LCP

�� tibiálnítibiální + fibulární anatomicky preformované + fibulární anatomicky preformované 
dlahydlahy



Osteosyntéza LCPOsteosyntéza LCP

�� LCP vsLCP vs.. anatomicky definovaná dlaha fibulyanatomicky definovaná dlaha fibuly



Osteosyntéza LCPOsteosyntéza LCP

�� Miniosteosyntéza tibieMiniosteosyntéza tibie
�� limity hojení měkkých tkánílimity hojení měkkých tkání



Zevní fixaceZevní fixace

�� dočasná stabilizacedočasná stabilizace

�� otevřené zlomeniny Tscherne IIotevřené zlomeniny Tscherne II--IV.IV.

�� zavřené zlomeniny zavřené zlomeniny –– otok, ohrožena vitalita otok, ohrožena vitalita 
měkkých tkání, výrazná tříštivá zona měkkých tkání, výrazná tříštivá zona měkkých tkání, výrazná tříštivá zona měkkých tkání, výrazná tříštivá zona 

�� konverze na ORIF, CRIF  konverze na ORIF, CRIF  



Zevní fixaceZevní fixace

�� definitivnídefinitivní

�� osteosyntéza fibuly (kombinace)osteosyntéza fibuly (kombinace)



Zevní fixaceZevní fixace

� Kombinace ZF + ORIF fibuly

� Ischemie měkkých tkání



KomplikaceKomplikace

�� hojení měkkých tkáníhojení měkkých tkání
�� ischemieischemie

�� dehiscencedehiscence

�� infektinfekt�� infektinfekt

Podtlaková terapiePodtlaková terapie

Multioborová spolupráce Multioborová spolupráce -- KPRCHKPRCH



ZávěrZávěr

�� Komplexní strategieKomplexní strategie
�� typ zlomeniny typ zlomeniny 

�� stav měkkých tkánístav měkkých tkání

�� celkový stav pacientacelkový stav pacienta�� celkový stav pacientacelkový stav pacienta

TimingTiming a typ osteosyntézya typ osteosyntézy
�� Respektování biomechanických principů Respektování biomechanických principů 

�� rámová konstrukce bércerámová konstrukce bérce

�� Časná rehabilitaceČasná rehabilitace



Děkuji za pozornostDěkuji za pozornostDěkuji za pozornostDěkuji za pozornost


