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Filozofia RM
Mnoho rokov klinickej praxe s elastickými monoblokovými jamkami

Úvod

Jamka RM Pressfit predstavuje ďalší krok vo vývoji jamkového systému RM Classic, 
ktorý sa osvedčil počas mnohých rokov klinického používania. 1, 2

Od roku 2002 vykazuje jamka RM Pressfit dobré, strednodobé klinické výsledky. 3, 4, 

5

Jamkový systém RM Pressfit ponúka široký rozsah komponentov s cieľom uspoko-
jenia individuálnych anatomických požiadaviek každého pacienta a jeho / jej bedro-
vého kĺbu.
S jamkou RM Pressfit vitamys bolo portfólio rozšírené o možnosť použitia vyso-
kokvalitného materiálu s nízkym oderom pre kĺzavé spoje, ktorý umožňuje použitie 
hlavíc s väčším priemerom (až do 36 mm) pre zvýšenú stabilitu kĺbu a väčší rozsah 
pohybu. 6 Prvé výsledky jamky RM Pressfit vitamys sú tiež povzbudzujúce. 7, 8, 9

Cementované Müllerove jamky
Nápad – dizajnové vzory  

cementovanej jamky 

RM nepotiahnuté jamky
Začiatok – necementovaný  

elastický monoblokový dizajn 

Jamky RM Classic potiahnuté 
titánom

Povrch – kombinácia pre úspech 
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Sofistikovaný dizajn implantátov a štruktúrovaná inštrumentácia umožňuje chirur-
gom implantovať systém pomocou len niekoľkých chirurgických krokov, použitím 
rôznych chirurgických prístupov.

V kombinácii s driekom optimys a keramickou hlavicou Mathys tvorí jamka RM 
Pressfit vitamys systém «zachovávajúci kosť». 10 Cieľom je okrem iného riešiť klinic-
ké problémy ako je oder 7, 9, zníženie hustoty kosti z dôvodu prenosu záťaže na im-
plantát 11 a individuálna rekonštrukcia pacientovej anatómie. 12

RM Pressfit
Rozšírenie portfólia – adresovanie 

potrieb zákazníkov

RM Pressfit vitamys
vitamys – rozdiel tvorí faktor E
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1. Indikácie a kontraindikácie 

Indikácie
• Primárna alebo sekundárna osteoartritída bedrového kĺbu 
• Zlomenina stehennej hlavice alebo zlomenina krčku stehennej kosti 
• Nekróza hlavice stehennej kosti

Kontraindikácie
• Lokálna alebo všeobecná infekcia 
• Prítomnosť faktorov ohrozujúcich stabilné ukotvenie implantátu:
 – strata kosti a / alebo poruchy kostí 
 – nedostatok kostnej hmoty 
• Prítomnosť faktorov zabraňujúcich oseointegrácii: 
 – ožarovaná kosť (výnimka: predoperačné ožarovanie na profylaxiu  

pred osifikáciou) 
 – devaskularizácia 
• Precitlivenosť na použité materiály
• Závažná nedostatočnosť mäkkých tkanív, nervová alebo cievna nedostatočnosť, 

ktorá ohrozuje funkciu a dlhodobú stabilitu implantátu
• Pacienti, u ktorých je pravdepodobné, že bude úspešný iný typ rekonštrukčnej 

chirurgie alebo liečby

Ďalšie informácie nájdete v návode na použitie alebo sa spýtajte svojej kontaktnej osoby v spoloč-
nosti Mathys.
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2. Predoperačné plánovanie

Obr. 1

Obr. 2

Predoperačné plánovanie sa môže vykonať použitím 
štandardných rádiografických alebo digitálnych pláno-
vacích systémov (obr. 1). Hlavným cieľom plánovania je 
výber vhodného implantátu, jeho veľkosti a pozície, s 
cieľom obnovenia individuálnych biomechanických 
vlastností bedrového kĺbu. Tak sa môžu identifikovať 
možné problémy už pred chirurgickým zákrokom. 13

Okrem toho je predoperačné plánovanie základom 
pre intraoperačné zosúladenie použitím fluoroskopic-
kej kontroly. 
Odporúča sa predoperačné plánovanie zdokumento-
vať v pacientovom spise. 

Plánovanie sa v ideálnom prípade vykonáva röntgeno-
vou snímkou panvy zosnímanou u pacienta v ľahu ale-
bo v stoji. Pritom sa centrálny lúč zarovná na symfýzu 
s 20-stupňovou internou rotáciou stehenných kostí. 
Mierka sa vypočíta so známymi možnosťami, a to 
buď definovaným kalibrovaným objektom alebo pou-
žitím známej a rekonštruovateľnej ohniskovej vzdiale-
nosti (obr. 2).

Poznámka
V prípade veľmi deformovaného bedrového kĺbu je 
potrebné zvážiť plánovanie na zdravej strane, ktoré sa 
následne prenesie na postihnutú stranu. 13
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Obr. 5

Obr. 3

Obr. 4

Odhad acetabulárneho vychýlenia («offsetu»)
Stredy rotácie zdravého (A) a poškodeného bedrového 
kĺbu (A’) sú oba definované ako stred kružnice obklo-
pujúcej femorálnu hlavicu alebo acetabulárnu dutinu.

Prvá, horizontálna línia sa umiestni ako tangenta na 
oboch ischiálnych tuberozitách a druhá, vertikálna lí-
nia sa umiestni cez stred symfýzy.

Poznámka
V prípade kompenzácie dĺžky nohy sa už teraz môže 
zvážiť prispôsobenie jej dĺžky pomocou ischiálnej tu-
berozity.

Acetabulárne vychýlenie («offset») je definované ako 
vzdialenosť medzi Köhlerovou slzou (B alebo B’) a ver-
tikálnou líniou cez stred rotácie bedrového kĺbu (A 
alebo A’) (obr. 3).

Plánovanie jamky
Poloha jamky vo vzťahu k panve musí zohľadňovať 
acetabulárne kontúry, stred rotácie bedrového kĺbu, 
Köhlerovu slzu a potrebný uhol sklonu jamky (obr. 4).

Pri hľadaní vhodnej veľkosti jamky sa za sebou umiest-
ni niekoľko jamkových šablón vo výške acetabulárnej 
dutiny s cieľom obnovenia pôvodného stredu rotácie 
bedrového kĺbu a zároveň umožnenia dostatočného 
kontaktu s kosťou vo výške acetabulárneho stropu ako 
aj Köhlerovej slzy (obr. 5).
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Obr. 6

Obr. 7

Pri určovaní pozície implantátu sa musí zvážiť pacien-
tova individuálna anatómia. Pozícia implantátu je sta-
novená vo vzťahu k anatomickým medzníkom (aceta-
bulárny strop, Köhlerova slza).
Potom sa stanoví hĺbka implantácie (obr. 6).

Odhad femorálneho vychýlenia («offset»)
Femorálne vychýlenie („offset“) je definované ako naj-
menšia vzdialenosť medzi centrálnou pozdĺžnou osou 
stehennej kosti a stredom rotácie bedrového kĺbu 
(obr. 7).

Poznámka
Plánovanie drieku je zobrazené použitím krátkeho 
drieku optimys ako príklad. Môžu sa tiež použiť iné 
driekové systémy. 

Plánovanie drieku optimys 
Driek optimys vedený calcaneom je dostupný v štan-
dardnej a v laterálnej verzii.

Poznámka
Rozdiel vo vychýlení («offset») medzi štandardnou a 
laterálnou verziou je 5 mm, pričom dĺžka driekového 
krčku a uhol drieku CCD ostanú rovnaké. Dĺžka krčku 
drieku sa zvyšuje o 1,4 mm s každou veľkosťou drieku. 
Vychýlenie («offset») a dĺžka nohy sa môžu líšiť v závis-
losti od pozície drieku (varózna / normálna / valgózna).
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Obr. 10

Obr. 8

Obr. 9

Po stanovení stredu rotácie, sa pomocou driekovej 
šablóny umiestni driek na stred rotácie (dĺžka krčku M) 
a umiestni sa naplocho pozdĺž calcanea. Na to sa po-
užije najmenšia veľkosť drieku (obr. 8).

Potom sa určí konečná veľkosť drieku. To sa dosiahne 
vtedy, keď driek leží čo možno najplochšie na calca-
neu v anterio-posteriórnej projekcii a priamo na late-
rálnej kortikálnej kosti v distálnej oblasti (obr. 9).

V axiálnej projekcii je driek prispôsobený tak, že má 
proximálne ventrálny a dorzálny kontakt. Špička drie-
ku je umiestnená tak, aby ležala na dorzálnej kortikál-
nej kosti, v závislosti od antetorzie femorálneho krčku 
(obr. 10).
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Obr. 13

Obr. 11

Obr. 12

Takto dosiahnutá pozícia drieku určuje výšku a uhol 
resekcie, ktoré sa teraz môžu zakresliť (obr. 11).

Pri varóznom bedrovom kĺbe s dlhým 
femorálnym krčkom je vychýlenie («offset»), 
ktoré sa má zrekonštruovať, väčšie ako  
pri valgóznom bedrovom kĺbe. Počas 
resekcie femorálneho krčku sa musí podľa 
predoperačného plánovania zabezpečiť,  
aby sa resekcia v porovnaní s pozíciou coxa 
valga vykonala viac mediálne alebo viac 
proximálne podľa predoperačného plánova-
nia. Drieková os femorálneho komponentu 
vo vzťahu k femorálnej osi drieku je preto 
variabilná v závislosti od úrovne resekcie 
femorálneho krčka. Dodatočné jemné 
nastavenie rekonštrukcie sa môže vykonať 
pomocou rôznych dĺžok krčkov hlavíc. 14, 15

Na intraoperačnú kontrolu úrovne resekcie sa odmeria 
rovnaká vzdialenosť k menšiemu trochanteru. Na sta-
novenie hĺbky zavedenia drieku sa určí vzdialenosť od 
menšieho trochanteru k mediálnemu koncu driekové-
ho kužeľa (obr. 12, 13).
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3. Operačná technika

Obr. 14

Jamka RM Pressfit sa môže implantovať rôznymi chirurgickými postupmi a pri rôz-
nych polohách pacienta. Rozhodnutie o špecifickej technike sa má zakladať na 
pacientovej anatómii, plánovanom chirurgickom zákroku a na osobnej skúsenosti a 
uprednostňovanej technike chirurga.

Femorálna osteotómia
Resekcia femorálneho krčka sa vykoná podľa predo-
peračného plánovania (obr. 14). V prípade obtiažnych 
anatomických podmienok sa odporúča previesť dvoji-
tú osteotómiu a odstrániť časť femorálneho krčka. Po-
tom sa odstráni femorálna hlavica extraktorom femo-
rálnej hlavice.

Príprava acetabula
Dostatočná expozícia acetabula je predpokladom pre 
bezpečnú preparáciu acetabula a zaistenie správnej 
implantácie jamky a dobrej primárnej stability.
Použitím guľových acetabulárnych výstružníkov stúpa-
júcich veľkostí sa acetabulárne lôžko vypreparuje v 
krokoch po 2 mm, až kým sa nedosiahne správna hĺb-
ka a veľkosť. Sklerotická subchondrálna kosť sa vypre-
paruje tak, aby sa objavilo slabé krvácanie (obr. 15).

Poznámka
Zaistite, aby sa acetabulum vypreparovalo až po hĺbku 
definovanú v predoperačnom plánovaní.
Na bezpečné ukotvenie s presným dosadnutím, tzv. 
«pressfit», sa musí acetabulum vystružiť v tvare čo 
najdokonalejšej pologule. 
Dôležité je dôkladné odstránenie zvyškov z okraja ace-
tabula, aby sa zabránilo vniknutiu mäkkých tkanív 
medzi kosť a jamku počas implantácie.

Obr. 15
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Implantácia jamky
Použitím skúšobnej jamky sa skontroluje pologuľovitý tvar vystruženého acetabula 
ako aj zhoda a hĺbka implantátu zvolenej veľkosti jamky. Skúšobná jamka je v porov-
naní s acetabulárnym výstružníkom o 1 mm menšia, zatiaľ čo konečný implantát má 
prevyšujúcu obvodovú veľkosť v závislosti od veľkosti jamky (obr. 16).
V štandardných prípadoch sa použije implantát jamky, ktorej veľkosť sa zhoduje s 
posledným použitým rovným výstružníkom.

Poznámka
Aby sa zabránilo predčasnému uzamknutiu jamky v prípade menších veľkostí jamiek 
alebo pri tvrdej kosti, môže byť vhodnejšia znížená prevyšujúca veľkosť implantátu. 
To sa vykoná vystružením acetabula výstružníkom s nepárnym priemerom a použi-
tím jamky, ktorej veľkosť je o 1 mm menšia ako posledný použitý nepárny výstružník 
(napr. vystruženie acetabula na 55 mm a výber jamky veľkosti 54 mm).

Obr. 16

Acetabulárny výstružník 54

54 mm

Skúšobná jamka 54

53 mm

RM Pressfit vitamys 54

55,4 mm
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Obr. 17

Pripojenie zarovnávacej pomôcky

Gombík na uvoľnenie spoja medzi rukoväťou a 
úchytkovou / retenčnou platňou

Manipulácia s nástrojmi na vkladanie jamky 
Zakrivený polohovač jamky (obr. 17)

Úchytkové platne s pohyblivými kolíkmi (1A):

1. Spojenie úchytkovej platne (1) so zakrivenou 
rukoväťou (2) (zacvaknutie)

2. Úplné uvoľnenie poistnej skrutky (3) otočením 
guľového hex. skrutkovača (4) proti smeru  
hodinových ručičiek

3. Zarovnanie a vloženie kovových kolíkov (5)  
úchytkovej platne do jamky (jamka musí sedieť 
zarovnaná na úchytkovej platni)

4. Spojenie medzi úchytkovou platňou a jamkou 
utiahnutím poistnej skrutky v smere hodinových 
ručičiek guľovým hex. skrutkovačom

5. Po implantácii jamky nasleduje úplné uvoľnenie 
poistnej skrutky (3) a odpojenie úchytkovej  
platne od jamky axiálnou extrakciou zakriveného 
polohovača jamky

Retenčné platne s fixnými kolíkmi (1B):

Retenčné platne s fixnými kolíkmi nemajú poistnú 
skrutku kolíkov.

1. Spojenie retenčnej platne (1) so zakrivenou 
rukoväťou (2) (musia zacvaknúť)

2. Zarovnanie a vloženie kovových kolíkov (5)  
retenčnej platne do jamky (jamka musí sedieť  
zarovnaná na retenčnej platni)

3. Po implantácii jamky nasleduje odpojenie  
retenčnej platne od jamky axiálnou extrakciou 
zakriveného polohovača jamky
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21
Gombík na odpojenie 

uťahovacej tyče od rukoväte

Gombík na uvoľnenie spoja medzi rukoväťou a 
úchytkovou / retenčnou platňou

Pripojenie zarovnávacej 
pomôcky

Obr. 18

Rovný polohovač jamky (obr. 18)

Úchytkové platne s pohyblivýmikolíkmi (1A):

1. Spojenie úchytkovej platne (1) s rovnou  
rukoväťou (2) (zacvaknutie)

2. Zavedenie uťahovacej tyče (3) do rovnej  
rukoväte (zacvaknutie)

3. Úplné uvoľnenie poistnej skrutky (4) otočením 
guľového hex. skrutkovača (4) proti smeru  
hodinových ručičiek

4. Zarovnanie a vloženie kovových kolíkov (5)  
úchytkovej platne do jamky (jamka musí sedieť 
zarovnaná na úchytkovej platni)

5. Spojenie medzi úchytkovou platňou a jamkou 
utiahnutím poistnej skrutky v smere hodinových 
ručičiek uťahovacou tyčou

6. Po implantácii jamky nasleduje úplné uvoľnenie 
poistnej skrutky (4) a odpojenie úchytkovej  
platne od jamky axiálnou extrakciou rovného 
polohovača jamky

Retenčné platne s fixnými kolíkmi (1B):

Retenčné platne s fixnými kolíkmi nemajú poistnú 
skrutku kolíkov.

1. Spojenie retenčnej platne (1) s rovnou rukoväťou  
(2) (musia zacvaknúť)

2. Zavedenie uťahovacej tyče (3) do rovnej rukoväte 
(musí zacvaknúť)

3. Zarovnanie a vloženie kovových kolíkov (5)  
retenčnej platne do jamky (jamka musí sedieť  
zarovnaná na retenčnej platni)

4. Po implantácii jamky nasleduje odpojenie  
retenčnej platne od jamky axiálnou extrakciou 
rovného polohovača jamky
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40° –  45°

15°90°

40°

Obr. 20

Obr. 19

Zarovnávacia pomôcka sa používa ako pomôcka pri 
polohovaní na určenie želaného sklonu a anteverzie 
implantátu.

Zarovnávacia pomôcka je pripojená k rukoväti rovné-
ho alebo zakriveného polohovača jamiek so šípkou 
smerujúcou smerom k jamke. U pacientov v ľahu v 
polohe na chrbte ukazuje zarovnávacia pomôcka 
sklon 40° – 45° a anteverziu 15° (obr. 19, 20). U pa-
cientov v ľahu v polohe na boku ukazuje zarovnávacia 
pomôcka sklon 40° a anteverziu 10° – 15° (obr. 21, 22).

Poznámka
Presné nastavenie sklonu a anteverzie jamky je nevy-
hnutné, aby sa zabránilo narážaniu častí alebo disloká-
cii umelého bedrového kĺbu. Musí sa vziať do úvahy 
individuálna anatómia acetabula a stehennej kosti. Vo 
všeobecnosti sa odporúča sklon 40° – 50° a anteverzia 
10° – 20°.

Obr. 21
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10° – 15°

Obr. 23

Obr. 22

Obr. 24

Kvôli vysokej primárnej stabilite jamky RM Pressfit sa 
správna orientácia jamky stanoví pred konečným do-
razením (obr. 23) podľa anatomických medzníkov, po-
užitím zarovnávacej pomôcky alebo fluoroskopie. 

V prípade implantácie jamky RM Pressfit s presahom 
sa rameno implantátu musí správne zarovnať v zhode 
s pacientovou anatómiou.
Pre intraoperačnú orientáciu je centrum ramenného 
segmentu označené značkou 0 na úchytkovou / re-
tenčnou platňou (obr. 24).
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Obr. 25

Obr. 26

Implantát sa dorazí do acetabula, pričom sa udržiava 
želané zarovnanie jamky (obr. 25).

Počas implantácie jamky sa môžu z  
povrchu implantátu uvoľniť titánové častice. 
Pri redukcii musí byť oblasť kĺbu bez  
akýchkoľvek cudzích častíc.

Poznámka
Odporúča sa intraoperačná kontrola polohy jamky po-
mocou zobrazovacej metódy. 16

Ak je to potrebné, poloha jamky sa upraví alebo jamka 
sa vrazí dosadzovacou platňou alebo dosadzovacou 
guľou, až kým nedosiahne konečnú polohu (obr. 26).

Všetky ešte prítomné osteofyty sa odstránia, aby sa 
znížilo riziko extraartikulárneho narážania častí.

S jamkou RM Pressfit sa zvyčajne dosahuje vysoký stu-
peň primárnej stability. Ak jamka nie je dostatočne 
stabilná, môže sa pri dostatočnom množstve kosti 
zvážiť mierne hlbšie vystruženie rovnakej veľkosti ale-
bo väčšia veľkosť jamky. 

Dodatočná fixácia skrutkou
Jamka RM Pressfit sa môže voliteľne zaistiť v panvovej 
kosti špeciálnymi 4,0 mm skrutkami. Na okraji jamky 
sa nachádzajú štyri predvŕtané otvory na skrutky. V 
jamkách RM Pressfit vitamys nie sú jamky úplne pre-
vŕtané. Môžu sa otvoriť intraoperačne použitím 
3,1 mm vrtáka v kombinácii s flexibilnou rukoväťou 
(obr. 27).

Obr. 27
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a
b

Obr. 28

Na minimalizáciu rizika poškodenia nervov  
a ciev sa pozícia a hĺbka vŕtania dierok  
na skrutky a zodpovedajúce dĺžky skrutiek 
musia vybrať s ohľadom na anatómiu 
panvovej oblasti pacienta.
Skrutky sa najlepšie umiestnia do posterio- 
superiórneho kvadrantu (a) alebo opatrne  
do posterio-inferiórneho kvadrantu (b) 
acetabula (obr. 28). Jamka a tým aj poloha 
predvŕtaných otvorov sa musí umiestniť 
podľa toho. 17

Manžeta vrtáka sa úplne zatlačí do otvoru na skrutku 
na kraji jamky a otvor na skrutku sa v acetabule pred-
vŕta použitím 2 mm plochého vrtáka (obr. 29),

Závit pre skrutku sa môže predrezať do kosti použitím 
hmoždinky. 

Po stanovení dĺžky skrutky pomocou hĺbkovej mierky 
sa pomocou skrutkovača zašraubuje zodpovedajúca 
skrutka (obr. 30).

Poznámka
Aby sa počas redukcie vyhlo poškodeniu hlavice, hla-
vičky skrutiek musia byť úplne zapustené do otvorov 
na skrutky.

Obr. 29

Obr. 30
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Obr. 31

Po preparácii femorálneho kanála sa kĺb redukuje s 
rašpľou alebo konečným driekovým implantátom a 
skúšobnou hlavicou, ktorá pasuje do vnútorného prie-
meru jamky (obr. 31). Po skúšobnej redukcii sa bedro-
vým kĺbom pohne cez celý rozsah jeho pohybu.
Pritom sa má venovať pozornosť narážaniu mäkkého 
tkaniva a krčka jamky a vyhodnotí sa tendencia dislo-
kácie implantátu počas internej / externej rotácie pri 
flexii a extenzii. Okrem toho sa má zabezpečiť dosta-
točné napnutie mäkkého tkaniva (obr. 32).
V tomto štádiu je ešte vždy možná zmena dĺžky krčka 
skúšobnej hlavice a druhu drieku (štandardný / laterál-
ny).
Dodatočne sa na konečnú kontrolu môže intraope-
račne urobiť röntgenový snímok pomocou zobrazova-
cej metódy.

Poznámka
Implantácia drieku a výber vhodnej hlavice sú opísané 
v samostatnej operačnej technike. Môžete si ju vyžia-
dať od miestneho zástupcu spoločnosti Mathys. 

Obr. 32
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Po implantácii drieku a hlavice, ktorá pasuje do kĺbo-
vého priemeru jamky sa musí dbať na to, aby bola pri 
redukcii oblasť kĺbu úplne bez cudzích častíc.
V závislosti od prístupu sa opäť pripoja svalové pripo-
jenia a rana sa vrstva po vrstve uzavrie.

Poznámka
V prípade revízie jamky RM Pressfit sa musí najprv úpl-
ne odkryť okraj jamky. Odstránia sa existujúce skrutky.

Vystružením polyetylénu pomocou malých acetabu-
lárnych výstružníkov, pričom sa začína na kĺbovej plo-
che, sa polyetylén stenčí, až kým nie je možné implan-
tát extrahovať svorkou. 18

Alternatívne sa môže jamky opatrne odstrániť dlátami 
alebo univerzálnymi nástrojmi na odstránenie jamky.
Podrobné informácie o vhodných nástrojoch na od-
stránenie jamky si môžete vyžiadať od miestneho zá-
stupcu spoločnosti Mathys.
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Obr. 35

Obr. 33

Obr. 34

Šesť kovových kolíkov na polohovači jamky za zarovná 
s malými otvormi na vstupnej rovine jamky RM Pressfit 
a potom sa zatlačia do otvorov jamky až kým implan-
tát neprilieha k polohovacej platni (obr. 33).

Polohovacia vodiaca pomôcka sa použije ako pomôc-
ka na stanovenie želaného sklonu a anteverzie.

Polohovacia vodiaca pomôcka sa pripojí k rukoväti po-
lohovača jamky. Je navrhnutá pre sklon 45 ° a antever-
ziu 20° (obr. 34, 35).

Poznámka
Presné nastavenie sklonu a anteverzie jamky je nevy-
hnutné, aby sa zabránilo narážaniu častí alebo disloká-
cii umelého bedrového kĺbu. Musí sa vziať do úvahy 
individuálna anatómia acetabula a stehennej kosti. Vo 
všeobecnosti sa odporúča sklon 40° – 50° a anteverzia 
10° – 20°.

4.  Voliteľné pomôcky na vkladanie jamiek  
bez presahu

Zakrivený polohovač RM Pressfit
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Obr. 38

Obr. 36

Obr. 37

Kvôli vysokej primárnej stabilite jamky RM Pressfit sa 
správna orientácia jamky stanoví pred konečným do-
razením (obr. 36) podľa anatomických medzníkov, po-
užitím zarovnávacej pomôcky alebo fluoroskopie.

Implantát sa dorazí do acetabula, pričom sa udržiava 
želané zarovnanie jamky (obr. 37).

Potom sa polohovač jamky odstráni z implantátu po-
mocou miernych vychyľovacích pohybov, aby sa mohli 
kolíky z jamky uvoľniť a nástroj mohol odstrániť 
(obr. 38).

Ak je to potrebné, poloha jamky sa upraví alebo jamka 
sa vrazí dorážačom, až kým nedosiahne konečnú po-
lohu.
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Pred fixáciou jamky RM Pressfit na polohovači sa musí 
tyč s dorážacou platňou opatrne zasadiť miernym to-
čivým pohybom do rukoväte s úchytnou hlavicou.

Následne sa zvolí centrovacia hlavica so zodpovedajú-
cim kĺbovým priemerom a umiestni sa jamka.

Na kontrolu polohy sa na jamke a na úchytnej hlavici 
rovného dorážača jamiek nachádzajú značky (obr. 39).
Tieto značky sa musia prekrývať.

Otáčaním dorážacej platne v smere hodinových ruči-
čiek (obr. 40) sa kolíky vo vodiacich otvoroch jamky 
roztiahnu. To vedie k stabilnému spojeniu komponen-
tov.

Použitie polohovacej vodiacej pomôcky je uvedené v 
kapitole 4.1.

Po dorazení jamky sa kolíky vrátia späť na neutrálnu 
pozíciu otočením dorážacej platne proti smeru hodi-
nových ručičiek a nástroj sa odstráni.

Ak je to potrebné, poloha jamky sa upraví alebo jamka 
sa vrazí dorážačom, až kým nedosiahne konečnú po-
lohu.

Obr. 39

Obr. 40

Značky pre otvory na skrutky

Rovná rukoväť s úchytnou hlavicou
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Necementované jamky

5. Implantáty

RM Pressfit vitamys

Veľkosť  
jamky

28 mm  
artikulácia

32 mm  
artikulácia

36 mm  
artikulácia

42 52.34.0029* – –

44 52.34.0032 * – –

46 52.34.0033 52.34.0049* –

48 52.34.0034 52.34.0052 –

50 52.34.0035 52.34.0053 52.34.0066*

52 52.34.0036 52.34.0054 52.34.0067

54 52.34.0037 52.34.0055 52.34.0068

56 52.34.0038 52.34.0056 52.34.0069 

58 52.34.0039 52.34.0057 52.34.0070

60 52.34.0040 52.34.0058 52.34.0071

62 52.34.0041 52.34.0059 52.34.0072

64 52.34.0042 52.34.0060 52.34.0073

66 52.34.0043 52.34.0061 52.34.0074

68 52.34.0044 52.34.0062 52.34.0075

70 52.34.0045 52.34.0063 52.34.0076
Materiál: Vysoko zosieťovaný polyetylén s vitamínom E (VEPE), potiahnutý TiCP, Ti6Al4V
* bez otvorov na skrutky

RM Pressfit s presahom

Veľkosť  
jamky

28 mm  
artikulácia

32 mm  
artikulácia

36 mm  
artikulácia

42 52.34.1222* – –

44 52.34.1223* – –

46 52.34.1224 52.34.1237* –

48 52.34.1225 52.34.1238 –

50 52.34.1226 52.34.1239 52.34.1250*

52 52.34.1227 52.34.1240 52.34.1251

54 52.34.1228 52.34.1241 52.34.1252

56 52.34.1229 52.34.1242 52.34.1253

58 52.34.1230 52.34.1243 52.34.1254

60 52.34.1231 52.34.1244 52.34.1255

62 52.34.1232 52.34.1245 52.34.1256

64 52.34.1233 52.34.1246 52.34.1257

66 52.34.1234 52.34.1247 52.34.1258

68 52.34.1235 52.34.1248 52.34.1259

70 52.34.1236 52.34.1249 52.34.1260
Materiál: Vysoko zosieťovaný polyetylén s vitamínom E (VEPE), potiahnutý TiCP, Ti6Al4V
* bez otvorov na skrutky
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Necementované jamky

RM Pressfit UHMWPE

Veľkosť  
jamky

28 mm  
artikulácia

32 mm  
artikulácia

46 55.22.1046 –

48 55.22.1048 –

50 55.22.1050 –

52 55.22.1052 55.22.3252

54 55.22.1054 55.22.3254

56 55.22.1056 55.22.3256

58 55.22.1058 55.22.3258

60 55.22.1060 55.22.3260

62 55.22.1062 55.22.3262

64 55.22.1064 55.22.3264
Materiál: UHMWPE, Ti6Al4V, TiCP

Špeciálne skrutky Ø 4 mm

Dĺžka Kat. č. / TiCP (sterilný) Kat. č. / TiCP (nesterilný)

22 mm 4.14.015S 4.14.015

24 mm 4.14.014S 4.14.014

26 mm 4.14.013S 4.14.013

28 mm 4.14.000S 4.14.000

32 mm 4.14.001S 4.14.001

34 mm 4.14.002S 4.14.002

36 mm 4.14.003S 4.14.003

38 mm 4.14.004S 4.14.004

40 mm 4.14.005S 4.14.005

44 mm 4.14.006S 4.14.006

48 mm 4.14.007S 4.14.007

52 mm 4.14.008S 4.14.008
Materiál: TiCP
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6. Nástroje

Inštrumentácia RM Pressfit s modulárnym polohovačom jamky, 51.34.1100A

Kat. č. Popis

51.34.1096 Základný kôš na jamky (jednoposchodový)

51.34.1097 Základný kôš na jamky (dvojposchodový)

51.34.1105 Kryt Mathys

Kat. č. Popis

51.34.1112 Polohovač jamiek zakrivený

Kat. č. Popis

51.34.1113 Guľový skrutkovač 7,0

Kat. č. Popis

51.34.1114 Polohovač jamiek rovný

Kat. č. Popis

51.34.1115 Dorážacia platňa s uťahovacou tyčou 7,0

Kat. č. Popis

51.34.1116 Zarov. pomôcka v ľahu v polohe na chrbte

Kat. č. Popis

51.34.1117 Zarov. pomôcka v ľahu v polohe na boku

Kat. č. Popis

51.34.1118 Vertikálna tyč pre zarov. pomôcku
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Kat. č. Popis

51.34.1120 Úchytková platňa RM Pressfit ø28

51.34.1121 Úchytková platňa RM Pressfit ø32

51.34.1122 Úchytková platňa RM Pressfit ø36

Kat. č. Popis

51.34.1126 Úchytková platňa RM Pressfit s pres. ø28

51.34.1127 Úchytková platňa RM Pressfit s pres. ø32

51.34.1128 Úchytková platňa RM Pressfit s pres. ø36

Kat. č. Popis

51.34.1123 Retenčná platňa RM Pressfit ø28

51.34.1124 Retenčná platňa RM Pressfit ø32

51.34.1125 Retenčná platňa RM Pressfit ø36

Kat. č. Popis

51.34.1143 Retenčná platňa RM Pressfit s pres. ø28

51.34.1144 Retenčná platňa RM Pressfit s pres. ø32

51.34.1145 Retenčná platňa RM Pressfit s pres. ø36

Kat. č. Popis

51.34.1130 Dosadzovacia platňa nízky profil ø28

51.34.1131 Dosadzovacia platňa nízky profil ø32

51.34.1132 Dosadzovacia platňa nízky profil ø36

Kat. č. Popis

51.34.1133 Dosadzovacia platňa s presahom ø28

51.34.1134 Dosadzovacia platňa s presahom ø32

51.34.1135 Dosadzovacia platňa s presahom ø36

Kat. č. Popis

51.34.1136 Dosadzovacia guľa ø28

51.34.1137 Dosadzovacia guľa ø32

51.34.1138 Dosadzovacia guľa ø36
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Kat. č. Popis

51.34.1103 Modul koša malý na upevnenie skrutiek

Kat. č. Popis

51.34.1119 Mikrokôš na malé časti

Kat. č. Popis

3.14.014 Manžeta vŕtačky 2 a 3.1

Kat. č. Popis

3.14.545 Držadlo, flexibilné

Kat. č. Popis

3.14.254 Vrták 3.1 pre flex. držadlo

Kat. č. Popis

3.40.275 Plochá vŕtačka 2 flex.

Kat. č. Popis

3.40.502 T-rukoväť s rýchlou spojkou

Kat. č. Popis

3.14.253 Závitorez 3.5

Kat. č. Popis

3.14.285 Mierka hĺbky

Kat. č. Popis

58.02.4005 Skrutkovač hex. 2.5 s rukov. manžetou
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Voliteľné komponenty koša (nie sú súčasťou tejto súpravy)

Kat. č. Popis

51.34.1095 Prázdny kôš

Kat. č. Popis

51.34.1104 Modul koša malý na polohovacie platne

Kat. č. Popis

51.34.1108 Modul koša veľký (bez obsahu)

51.34.1109 Silikónová podložka veľká

Kat. č. Popis

51.34.1110 Modul koša malý (bez obsahu)

51.34.1111 Silikónová podložka malá
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Inštrumentácia RM Pressfit, 55.03.5006A (len pre jamky bez presahu)

Kat. č. 51.34.0351 Vložka RM Pressfit

Kat. č. 51.34.0468 RM Pressfit podložka
Žiadny obrázok / Kat. č. 51.34.0350 Viečko RM Pressfit
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Kat. č. Popis

51.34.0451 Umiestňovač RM Pressfit 28

51.34.0452 Umiestňovač RM Pressfit 32

51.34.0453 Umiestňovač RM Pressfit 36

Kat. č. Popis

55.02.0520 Rukoväť s uchopovacou hlavicou 28

55.02.0521 Rukoväť s uchopovacou hlavicou 32

55.02.0522 Rukoväť s uchopovacou hlavicou 36

Kat. č. Popis

55.02.0532 Tyč s narážacou platňou

Kat. č. Popis

51.34.0196 Centrovacia hlavica RM Pressfit 28

51.34.0197 Centrovacia hlavica RM Pressfit 32

51.34.0198 Centrovacia hlavica RM Pressfit 36

Kat. č. Popis

55.02.5531 Navádzač 45°

Kat. č. Popis

55.02.0109 Tyč na navádzač

Kat. č. Popis

55.02.0701 Rovný dorážač RM Classic 3. gen.

Kat. č. Popis

55.02.0702 Zahnutý dorážač RM Classic 3. gen.

Kat. č. Popis

51.34.0676 Následný dorážač hlavice RM Pressfit 28

51.34.0677 Následný dorážač hlavice RM Pressfit 32

51.34.0678 Následný dorážač hlavice RM Pressfit 36

Kat. č. Popis

55.02.5536 Hlav. násl. doráž. s ram. RM Pressfit 28

55.02.5537 Hlav. násl. doráž. s ram. RM Pressfit 32

55.02.5538 Hlav. násl. doráž. s ram. RM Pressfit 36
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Kat. č. Popis

3.14.014 Manžeta vŕtačky 2 a 3.1

Kat. č. Popis

3.14.545 Držadlo, flexibilné

Kat. č. Popis

3.14.254 Vrták 3.1 pre flex. držadlo

Kat. č. Popis

3.40.275 Plochá vŕtačka 2 flex.

Kat. č. Popis

3.40.502 T-rukoväť s rýchlou spojkou

Kat. č. Popis

3.14.253 Závitorez 3.5

Kat. č. Popis

3.14.285 Mierka hĺbky

Kat. č. Popis

58.02.4005 Skrutkovač hex. 2.5 s rukov. manžetou

Voliteľné nástroje (nie sú súčasťou tejto súpravy)

Kat. č. Popis

55.02.5205 Spojovacia rukoväť RM Pressfit

Kat. č. Popis

58.02.4207 Spojovacia rukoväť MIS

Kat. č. Popis

55.02.7002 Medzidiel pre 55.02.5205

55.02.7003 Medzidiel , zahnutý, pre 58.02.4207
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Inštrumentácia acetabulárneho výstružníka, 51.34.1081A

Acetabulárne výstružníky, párne veľkosti

Kat. č. Popis

51.34.0360 Podložka pre párne acetab. výstružníky

51.34.0679 Viečko na podložku acetab. výstružníkov

Kat. č. Popis

5440.00.5 Acetabulárny výstružník 40 štd.

5442.00.5 Acetabulárny výstružník 42 štd.

5444.00.5 Acetabulárny výstružník 44 štd.

5446.00.5 Acetabulárny výstružník 46 štd.

5448.00.5 Acetabulárny výstružník 48 štd.

5450.00.5 Acetabulárny výstružník 50 štd.

5452.00.5 Acetabulárny výstružník 52 štd.

5454.00.5 Acetabulárny výstružník 54 štd.

5456.00.5 Acetabulárny výstružník 56 štd.

5458.00.5 Acetabulárny výstružník 58 štd.

5460.00.5 Acetabulárny výstružník 60 štd.

5462.00.5 Acetabulárny výstružník 62 štd.

5464.00.5 Acetabulárny výstružník 64 štd.

5466.00.5 Acetabulárny výstružník 66 štd.

5468.00.5 Acetabulárny výstružník 68 štd.

5470.00.5 Acetabulárny výstružník 70 štd.

5472.00.5 Acetabulárny výstružník 72 štd.
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Acetabulárne výstružníky, nepárne veľkosti

Kat. č. Popis

51.34.0361 Podložka pre nepárne acetab. výstružníky

51.34.0679 Viečko na podložku acetab. výstružníkov

Kat. č. Popis

5439.00.5 Acetabulárny výstružník 39 štd.

5441.00.5 Acetabulárny výstružník 41 štd.

5443.00.5 Acetabulárny výstružník 43 štd.

5445.00.5 Acetabulárny výstružník 45 štd.

5447.00.5 Acetabulárny výstružník 47 štd.

5449.00.5 Acetabulárny výstružník 49 štd.

5451.00.5 Acetabulárny výstružník 51 štd.

5453.00.5 Acetabulárny výstružník 53 štd.

5455.00.5 Acetabulárny výstružník 55 štd.

5457.00.5 Acetabulárny výstružník 57 štd.

5459.00.5 Acetabulárny výstružník 59 štd.

5461.00.5 Acetabulárny výstružník 61 štd.

5463.00.5 Acetabulárny výstružník 63 štd.

5465.00.5 Acetabulárny výstružník 65 štd.

5467.00.5 Acetabulárny výstružník 67 štd.

5469.00.5 Acetabulárny výstružník 69 štd.

5471.00.5 Acetabulárny výstružník 71 štd.

Kat. č. Popis

58.02.4008 Rukoväť s rýchlou spojkou

Kat. č. Popis

5244.00.4 Adaptér na výstružník (AO)

Voliteľné nástroje (nie sú súčasťou tejto súpravy)

Kat. č. Popis

3.40.535 Spojka na AO-ASIF vzduchovú vŕtačku

Kat. č. Popis

999-0060-300 Spojka pre motor Hudson
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Ofsetové rukoväte pre výstružníky (nie sú súčasťou tejto súpravy)

Uzamknutý spoj výstružníka

Kat. č. Popis

H0032100699 MIS HANDLE ATTACCO UNIVERSALE-CONN. AO

Otvorený spoj výstružníka

Kat. č. Popis

H0032100999 MIS HANDLE HC- CONN. AO

Uzamknutý spoj výstružníka

Kat. č. Popis

51.34.1150A Hriadeľ offset. výstr. - uzamknutý - AO

51.34.1169A Hriadeľ offset. výstr. - uzamk. - Zimmer

51.34.1171A Hriadeľ offset. výstr. - uzamk. - Hudson

Otvorený spoj výstružníka

Item no.

51.34.1151A Hriadeľ offset. výstr. - otvorený - AO

51.34.1170A Hriadeľ offset. výstr. - otvor. - Zimmer

51.34.1172A Hriadeľ offset. výstr. - otvor. - Hudson

Náhradné diely pre 51.34.1150A / 51.34.1151A /  
51.34.1169A – 51.34.1172A

Kat. č. Popis

4250-7048 Puzdro na hriadeľ offset. výstružníka

Kat. č. Popis

4250-7031 Kryt na hriadeľ offset. výstružníka

Kat. č. Popis

4250-7035 Pohon hriadeľa offset. výst. - otvorený

4250-7036 Pohon hriaď.off.výst.- uzam. - kríž. tyč

Kat. č. Popis

4250-7034 Spojka hriaď.offset.výstruž. - veľká AO 

4250-7032 Spojka hriaď.offset.výstruž. - Zimmer

4250-7033 Spojka hriaď.offset.výstruž. - Hudson

Kat. č. Popis

4250-7012 Rukoväť
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Inštrumentácia skúšobnej jamky, 55.03.5002A

Kat. č. Popis

51.34.0346 Zákl. podlož. na 42 – 72 mm skúšobné jamky

51.34.0347 Viečko podložky na skúšobné jamky

Kat. č. Popis

4042.00.2 Skúšobná jamka 42

4044.00.2 Skúšobná jamka 44

4046.00.2 Skúšobná jamka 46

4048.00.2 Skúšobná jamka 48

4050.00.2 Skúšobná jamka 50

4052.00.2 Skúšobná jamka 52

4054.00.2 Skúšobná jamka 54

4056.00.2 Skúšobná jamka 56

4058.00.2 Skúšobná jamka 58

4060.00.2 Skúšobná jamka 60

4062.00.2 Skúšobná jamka 62

4064.00.2 Skúšobná jamka 64

4066.00.2 Skúšobná jamka 66

4068.00.2 Skúšobná jamka 68

4070.00.2 Skúšobná jamka 70

4072.00.2 Skúšobná jamka 72

Kat. č. Popis

5248.00 Nosič skúšobných jamiek
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Measuring template
RM Pressfit vitamys Cup 
uncemented
for head d 28 mm 
d 32 mm / d 36 mm

Size 52 – 60

d 52 m
m

d 54 m
m

d 56 m
m

d 58 m
m

d 28 mm

d 32 mm

d 36 mm

d 60 m
m

d 28 mm

d 32 mm

d 36 mm

d 28 mm

d 32 mm

d 36 mm

d 28 mm

d 32 mm

d 36 mm

d 28 mm

d 32 mm

d 36 mm

Röntgenová šablóna

Kat. č. Popis

330.010.002 RM Pressfit UHMWPE 1.15:1

330.010.069 RM Pressfit vitamys 1.15:1*
* Používaná pre RM Pressfit vitamys a RM Pressfit s presahom
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7. Referencie

8. Symboly

Výrobca

Pozor

CE označenie pre zdravotnícke  
pomôcky rizikovej triedy II a III

Autorizovaný zástupca

Dovozca do EÚ
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