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Ghi chú
Vui lòng tự tìm hiểu để biết rõ cách xử lý dụng cụ, kỹ thuật phẫu thuật có liên quan đến sản phẩm
và những cảnh báo, lưu ý an toàn cũng như những khuyến nghị trong tài liệu giới thiệu hướng
dẫn này trước khi sử dụng thiết bị cấy ghép do Mathys Ltd Bettlach sản xuất. Tận dụng nội dung
hướng dẫn sử dụng của Mathys và thực hiện theo kỹ thuật phẫu thuật được khuyến nghị.
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Giới thiệu

Ổ cối RM Pressfit là phiên bản phát triển cao hơn của bộ ổ cối RM Classic, đã chứng minh giá trị
của nó qua nhiều năm sử dụng lâm sàng. 1, 2
Từ năm 2002, ổ cối RM Pressfit đã chứng minh kết quả lâm sàng trung hạn tốt. 3, 4, 5
Bộ ổ cối RM Pressfit bao gồm nhiều bộ phận với mục đích đáp ứng các yêu cầu về chức năng và
giải phẫu của bệnh nhân và về khớp háng của bệnh nhân.
Với ổ cối vitamys của RM Pressfit, danh mục sản phẩm đã được mở rộng để bao gồm thêm vật
liệu chất lượng cao, có độ mài mòn thấp chế tạo khớp nối trượt cho phép sử dụng chỏm xương
đùi có đường kính lớn hơn (lên đến 36 mm) nhằm tăng cường độ ổn định của khớp và tạo phạm
vi chuyển động lớn hơn. 6 Ổ cối vitamys của RM Pressfit cũng mang lại kết quả ban đầu đáng khích
lệ. 7, 8, 9

Triết lý của RM
Nhiều năm kinh nghiệm nghiên cứu lâm sàng với ổ cối nguyên khối đàn hồi

1967

1973

1983

Trục lăn có xi măng
Ý tưởng – mô hình thiết kế của ổ
cối có xi măng

RM không tráng phủ
Sự khởi đầu – thiết kế nguyên khối đàn
hồi không có xi măng

Ổ cối phủ titan RM Classic
Bề mặt – sự kết hợp thành công
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Thiết kế tinh vi của các thiết bị cấy ghép và dụng cụ có cấu trúc cho phép bác sĩ phẫu thuật cấy
ghép hệ thống chỉ với một vài bước giải phẫu, bằng cách sử dụng các phương pháp giải phẫu khác
nhau.
Khi kết hợp với chuôi optimys và chỏm sứ Mathys, ổ cối vitamys của RM Pressfit tạo thành một
hệ thống «bảo tồn xương». 10 Một trong những mục tiêu thiết kế hệ thống này là giải quyết các
vấn đề lâm sàng như giảm độ mài mòn 7, 9, giảm sức căng 11 và phục hồi vùng giải phẫu của bệnh
nhân. 12

2002

2009

Ổ cối nén RM Pressfit
Mở rộng danh mục sản phẩm – Đáp ứng
nhu cầu của khách hàng

Ổ cối vitamys RM Pressfit
vitamys – Yếu tố E tạo nên sự khác biệt
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1.

Chỉ định và chống chỉ định

Chỉ định
• Thoái hóa khớp háng nguyên phát hoặc thứ phát
• Gãy chỏm xương đùi hoặc gãy cổ xương đùi
• Hoại tử chỏm xương đùi
Chống chỉ định
• Nhiễm trùng cục bộ hoặc toàn thân
• Xuất hiện các yếu tố gây nguy hiểm cho việc neo ổn định thiết bị cấy ghép:
– Mất xương và / hoặc thiếu xương
– Xương không đủ dưỡng chất
• Xuất hiện các yếu tố cản trở quá trình tương hợp – tích hợp xương:
–	Xương được chiếu xạ (ngoại trừ trường hợp chiếu xạ tiền phẫu thuật để
phòng bệnh cốt hóa xương)
– Ngừng tuần hoàn mạch
• Quá mẫn với các vật liệu được sử dụng
• Suy yếu mô mềm, dây thần kinh hoặc mạch máu nghiêm trọng gây nguy hiểm
cho chức năng và sự ổn định lâu dài của thiết bị cấy ghép
• Những bệnh nhân có khả năng được áp dụng thành công một loại phẫu thuật
tái tạo hoặc phương pháp điều trị khác

Vui lòng tham khảo hướng dẫn sử dụng hoặc hỏi nhân viên Mathys của bạn để biết thêm thông tin.
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2.

Hình 1

Lập kế hoạch tiền phẫu thuật

Có thể thực hiện lập kế hoạch tiền phẫu thuật trên phim chụp
X-quang tiêu chuẩn hoặc với hệ thống lập kế hoạch kỹ thuật
số (Hình 1). Mục tiêu chính của việc lập kế hoạch là xác định
thiết bị cấy ghép thích hợp, kích thước và vị trí của thiết bị cấy
ghép cùng với mục tiêu phục hồi cơ sinh học của khớp hông.
Bằng cách này, có thể xác định những vấn đề có khả năng xảy
ra thậm chí trước khi phẫu thuật. 13
Hơn nữa, kế hoạch tiền phẫu thuật là cơ sở để kiểm tra đối
chiếu trong khi phẫu thuật bằng cách kiểm soát qua phép nội
soi huỳnh quang.
Khuyến nghị ghi chép kế hoạch tiền phẫu thuật vào hồ sơ của
bệnh nhân.

Kế hoạch này được thực hiện tốt nhất trên ảnh chụp X-quang
khung xương chậu chụp khi bệnh nhân ở tư thế nằm ngửa
hoặc đứng thẳng. Khi đó, chùm tia trung tâm thẳng hàng ở chỗ
ghép với hướng xoay bên trong xương đùi 20 độ. Tỷ lệ được
tính toán với các tùy chọn đã xác định, nghĩa là với vật thể căn
chỉnh được xác định hoặc sử dụng khoảng cách tập trung lớp
phim xác định và có thể tái tạo (Hình 2).

Hình 2

Ghi chú
Trong trường hợp hông bị biến dạng đáng kể, cân nhắc thiết
lập ở phía bên hông khỏe mạnh để sau đó chuyển kế hoạch
này sang phía bên hông bị ảnh hưởng. 13
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Ước tính độ di lệch ổ cối
Mỗi trung tâm xoay của hông khỏe mạnh (A) và hông bị ảnh
hưởng (A') được xác định là trung tâm của vòng tròn xung
quanh đầu xương đùi hoặc khoang ổ cối.
Đường thẳng nằm ngang thứ nhất được đặt tiếp tuyến trên cả
hai ụ ngồi, và đường thẳng đứng thứ hai được đặt qua trung
tâm chỗ ghép.

Hình 3

Ghi chú
Trong trường hợp phải bù chiều dài chân, giờ đây có thể xem
việc phỏng theo chiều dài chân với sự hỗ trợ của ụ ngồi là đã
sẵn sàng.
Độ di lệch ổ cối được định nghĩa là khoảng cách từ vách ổ cối
Köhler (B hoặc B’) đến đường thẳng đứng chạy qua tâm xoay
của hông (A hoặc A’) (Hình 3).
Lập kế hoạch đặt ổ cối nhân tạo
Vị trí của ổ cối nhân tạo liên quan đến khung xương chậu phải
tính đến đường bao ổ cối, tâm xoay của hông, vách ổ cối
Köhler và góc nghiêng cần thiết của ổ cối nhân tạo (Hình 4).

Hình 4

Để tìm kích thước ổ cối nhân tạo thích hợp, một vài mẫu ổ cối
nhân tạo được xác định vị trí thành công ở mức khoang ổ cối
nhằm khôi phục tâm xoay tự nhiên của hông và đồng thời cho
phép tiếp xúc xương đầy đủ ở mức mái ổ cối cũng như trên
mức vách ổ cối Köhler (Hình 5).

Hình 5
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Khi xác định vị trí để đặt ổ cối nhân tạo, phải xem xét vùng giải
phẫu của bệnh nhân. Vị trí đặt thiết bị cấy ghép được xác định
liên quan đến các mốc giải phẫu (mái ổ cối, vách ổ cối Köhler).
Sau đó xác định chiều sâu cấy ghép (Hình 6).

Hình 6

Ước tính độ di lệch xương đùi
Độ di lệch xương đùi được định nghĩa là khoảng cách nhỏ
nhất từ trục dọc ở giữa của xương đùi đến tâm xoay của hông
(Hình 7).
Ghi chú
Việc lập kế hoạch đặt chuôi được thể hiện lấy chuôi ngắn
optimys làm ví dụ. Cũng có thể sử dụng các bộ chuôi khác.

Hình 7

Thiết lập chuôi optimys
Chuôi optimys được dẫn hướng bằng cựa được cung cấp ở
phiên bản tiêu chuẩn và phiên bản một bên.
Ghi chú
Mức chênh lệch về độ di lệch giữa phiên bản tiêu chuẩn và
phiên bản một bên là 5 mm. Trong trường hợp này, chiều dài
của cổ chuôi và góc CCD của chuôi vẫn sẽ giữ nguyên. Chiều
dài của cổ chuôi tăng 1,4 mm trên mỗi kích thước chuôi.
Độ di lệch và chiều dài chân có thể thay đổi tùy thuộc vào vị
trí của chuôi (vẹo vào trong / bình thường / vẹo ra ngoài).
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Sau khi xác định được tâm xoay, chuôi được đặt trên tâm xoay
(chiều dài cổ M) nhờ sự trợ giúp của tấm khuôn chuôi và được
đặt bằng phẳng dọc theo cựa. Kích thước chuôi nhỏ nhất được
áp dụng cho quy trình này (Hình 8).

Hình 8

Sau đó, kích thước cuối cùng của chuôi sẽ được xác định. Có
thể đạt được điều này sau khi chuôi nằm ở vị trí càng bằng
phẳng trên cựa càng tốt trong hình chiếu trước-sau và nằm
trực tiếp trên vùng xa của vỏ xương (Hình 9).

Hình 9

Trong hình chiếu theo trục, chuôi được lắp sao cho tiếp xúc
gần với mặt bụng và mặt lưng. Đầu của chuôi được đặt nằm
trên vỏ sườn lưng, tùy thuộc vào trạng thái nghiêng trước của
cổ xương đùi (Hình 10).

Hình 10
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Do đó, vị trí chuôi đạt được sẽ xác định mức độ cắt và góc cắt,
hiện có thể được vẽ thành sơ đồ (Hình 11).

Hình 11

Trong trường hợp khớp háng vẹo vào trong có cổ
xương đùi dài, độ di lệch được phục hồi lại
lớn hơn so với trường hợp khớp háng vẹo ra ngoài.
Khi cắt cổ xương đùi, phải đảm bảo rằng thủ
thuật này được thực hiện nhiều hơn ở khu vực giữa
hoặc vùng ở gần hơn so với trường hợp vẹo
ra ngoài, theo kế hoạch tiền phẫu thuật. Trục chuôi
của phần xương đùi liên quan đến trục chuôi
xương đùi do đó sẽ khác nhau, tùy thuộc vào mức
độ cắt bỏ cổ xương đùi. Có thể thực hiện thêm
điều chỉnh chính xác việc tái cấu trúc thông qua độ
dài cổ khác nhau của chỏm xương đùi. 14, 15
Để kiểm soát mức độ cắt bỏ trong khi phẫu thuật, khoảng cách
của mấu chuyển ít hơn được đo. Để xác định độ sâu đưa chuôi
vào, xác định khoảng cách từ mấu chuyển nhỏ hơn đến đầu
giữa của chuôi (Hình 12, 13).

Hình 12

Hình 13
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3.

Kỹ thuật giải phẫu

Có thể cấy ghép ổ cối RM Pressfit bằng nhiều biện pháp phẫu thuật khác nhau và bằng cách xác
định vị trí của bệnh nhân. Một kỹ thuật cụ thể sẽ được quyết định dựa trên cấu trúc giải phẫu của
bệnh nhân, sự can thiệp phẫu thuật được lập kế hoạch và theo kinh nghiệm cá nhân cũng như
những ưu tiên của bác sĩ phẫu thuật.

Đục xương đùi
Cắt bỏ cổ xương đùi theo kế hoạch tiền phẫu thuật (Hình 14).
Trong điều kiện cấu trúc giải phẫu khó, nên thực hiện cắt hai
tầng xương và lấy mẫu cổ xương đùi ra. Sau đó dùng dụng cụ
lấy đầu xương đùi để lấy đầu xương đùi ra.

Hình 14

Chuẩn bị ổ cối
Ổ cối nhìn thấy rõ là điều kiện tiên quyết để chuẩn bị ổ cối an
toàn nhằm đảm bảo cấy ổ cối nhân tạo chính xác và độ ổn
định ban đầu tốt.
Khi sử dụng mũi doa ổ cối hình cầu có kích thước tăng dần, đáy
ổ cối được xử lý cách nhau 2 mm cho đến khi đạt được độ sâu
và kích thước chính xác. Chuẩn bị xương dưới sụn bị xơ cứng
sao cho nhìn thấy một ít máu chảy ra (Hình 15).

Hình 15
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Ghi chú
Đảm bảo ổ cối được đục đến độ sâu cấy ghép đã xác định
trong kế hoạch tiền phẫu thuật.
Để neo ép lắp chắc chắn, phải khoan đục ổ cối theo hình bán
cầu nhiều nhất có thể.
Mép ổ cối cần được cắt bỏ cẩn thận, điều này rất quan trọng
để tránh kéo các mô mềm vào giữa xương và ổ cối nhân tạo
trong khi cấy ghép.

Cấy ghép ổ cối
Khi sử dụng ổ cối thử nghiệm, hãy kiểm tra khối cầu của ổ cối được khoan đục cũng như sự phù
hợp và độ sâu cấy ghép của kích thước ổ cối được chọn. Ổ cối thử nghiệm có kích thước nhỏ hơn
1 mm so với mũi doa ổ cối, trong khi thiết bị cấy ghép cuối cùng có kích thước lớn hơn đường xích
đạo tùy thuộc vào kích thước (Hình 16).
Trong các trường hợp tiêu chuẩn, thiết bị cấy ghép ổ cối được chỉ định kích thước sẽ phù hợp với
mũi doa thẳng được ưa dùng nhất trong thời gian gần đây.
Ghi chú
Để tránh khóa sớm chỏm xương đùi trong trường hợp kích thước chỏm nhỏ hơn hoặc tình trạng
xương cứng, có thể ưu tiên giảm kích thước quá mức của thiết bị cấy ghép. Điều này được thực
hiện bằng cách khoét ổ cối với đường kính không đồng đều và sử dụng ổ cối có chỉ định kích
thước nhỏ hơn 1 mm so với mũi doa không đồng đều được sử dụng gần đây nhất (ví dụ: khoét ổ
cối đến 55 mm và lựa chọn ổ cối có kích thước 54 mm).

Mũi doa ổ cối 54

Ổ cối thử nghiệm 54

Ổ cối vitamys RM Pressfit 54

54 mm

53 mm

55,4 mm

Hình 16
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Xử lý dụng cụ lắp ổ cối
Bộ định vị ổ cối cong (Hình 17)

Nút có chức năng ngắt kết nối giữa phần tay
cầm và tấm kẹp / tấm giữ

4

5
3
2
1

Phụ tùng cho thanh dẫn căn chỉnh

1A

1B

Hình 17

Tấm kẹp có chốt có thể di chuyển (1A):

Tấm giữ có chốt cố định (1B):

1. Nối tấm kẹp (1) với tay cầm cong (2) (bằng nút bấm)
2. Tháo hoàn toàn vít khóa (3) bằng cách xoay tua vít lục
giác (4) ngược chiều kim đồng hồ
3. Căn chỉnh và lắp chốt kim loại (5) của tấm kẹp vào ổ cối
(ổ cối phải được đặt đứng thẳng trên tấm kẹp)
4. Nối tấm kẹp và ổ cối bằng cách dùng tua vít lục giác siết
chặt vít khóa theo chiều kim đồng hồ
5. Sau khi cấy ghép ổ cối, tháo hoàn toàn vít khóa (3)
và tách tấm kẹp khỏi ổ cối bằng cách tháo trục của bộ
định vị ổ cối cong

Tấm giữ có chốt cố định không có vít khóa chốt.
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1. Kết nối tấm giữ (1) với tay cầm cong (2) (bằng nút bấm)
2. Căn chỉnh và lắp các chốt kim loại (5) của tấm giữ vào ổ
cối (ổ cối phải được đặt đứng thẳng trên tấm giữ)
3. Sau khi cấy ghép ổ cối, ngắt kết nối tấm giữ khỏi ổ cối
bằng cách tháo trục của bộ định vị ổ cối cong

Bộ định vị ổ cối thẳng (Hình 18)

Nút có chức năng ngắt kết nối giữa phần tay
cầm và tấm kẹp / tấm giữ

5

Phụ tùng cho thanh dẫn căn chỉnh

4

3

2

1

Nút có chức năng tháo thanh
siết khỏi tay cầm

1A

1B

Hình 18

Tấm kẹp có chốt có thể di chuyển (1A):

Tấm giữ có chốt cố định (1B):

1. Nối tấm kẹp (1) với tay cầm thẳng (2) (bằng nút bấm)
2. Lắp thanh siết (3) vào tay cầm thẳng (bằng nút bấm)
3. Tháo hoàn toàn vít khóa (4) bằng cách xoay thanh
siết ngược chiều kim đồng hồ
4. Căn chỉnh và lắp chốt kim loại (5) của tấm kẹp vào ổ cối
(ổ cối phải được đặt đứng thẳng trên tấm kẹp)
5. Nối tấm kẹp và ổ cối bằng cách dùng thanh siết siết vít
khóa theo chiều kim đồng hồ
6. Sau khi cấy ghép ổ cối, tháo hoàn toàn vít khóa (4)
và tách tấm kẹp khỏi ổ cối bằng cách tháo trục của bộ
định vị ổ cối thẳng

Tấm giữ có chốt cố định không có vít khóa chốt.
1. Kết nối tấm giữ (1) với tay cầm thẳng (2) (bằng nút bấm)
2. Chèn thanh siết (3) vào tay cầm thẳng (bằng nút bấm)
3. Căn chỉnh và lắp các chốt kim loại (5) của tấm giữ vào ổ
cối (ổ cối phải được đặt đứng thẳng trên tấm giữ)
4. Sau khi cấy ghép ổ cối, ngắt kết nối tấm giữ khỏi ổ cối
bằng cách tháo trục của bộ định vị ổ cối thẳng
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Sử dụng thanh dẫn căn chỉnh để hỗ trợ xác định góc nghiêng
trong và nghiêng ra trước mong muốn của thiết bị cấy ghép.

40° –  45°

Hình 19

15°

90°

Hình 20

40°

Hình 21
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Thanh dẫn căn chỉnh được gắn vào tay cầm của bộ định vị ổ
cối thẳng hoặc cong với mũi tên hướng về phía ổ cối. Ở những
bệnh nhân nằm ngửa, thanh dẫn căn chỉnh cho thấy góc
nghiêng trong là 40° – 45° và nghiêng ra trước là 15° (Hình 19,
20). Ở những bệnh nhân nằm nghiêng một bên, thanh dẫn căn
chỉnh cho thấy góc nghiêng trong là 40° và nghiêng ra trước
là 10° – 15° (Hình 21, 22).
Ghi chú
Việc điều chỉnh chính xác góc nghiêng trong và nghiêng ra
trước của ổ cối đóng vai trò rất quan trọng trong việc giúp
tránh nguy cơ va chạm hoặc trật khớp háng nhân tạo; giải
phẫu ổ cối và xương đùi cần phải được xem xét. Nói chung,
theo khuyến nghị, góc nghiêng trong là 40° – 50° và nghiêng
ra trước là 10° – 20°.

10° – 15°

Hình 22

Do tính ổn định chính của ổ cối RM Pressfit, hướng chính xác
của ổ cối được xác định trước khi tạo áp lực lần cuối (Hình 23)
theo các mốc giải phẫu, sử dụng hướng dẫn căn chỉnh hoặc
phép soi huỳnh quang.

Hình 23

Trong trường hợp cấy ghép một ổ cối có nắp bảo vệ RM
Pressfit, phải căn chỉnh vai gờ của thiết bị cấy ghép chính xác
để phù hợp với vùng giải phẫu của bệnh nhân.
Để định hướng trong phẫu thuật, vùng trung tâm của đoạn
vai gờ được chỉ định bằng vạch 0 trên các tấm kẹp / tấm giữ
(Hình 24).

Hình 24
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Mặc dù duy trì căn chỉnh ổ cối như mong muốn nhưng thiết bị
cấy ghép vẫn bị tác động vào ổ cối (Hình 25).
Trong quá trình cấy ghép ổ cối, các hạt titan có
thể tách ra khỏi bề mặt của thiết bị cấy ghép.
Tại thời điểm nắn, phải loại bỏ mảnh vụn lạ khỏi
khoảng cách giữa hai đầu xương.
Ghi chú
Khuyến nghị kiểm tra vị trí của ổ cối nhân tạo trong khi phẫu
thuật bằng kỹ thuật chuyển đổi hình ảnh. 16
Hình 25

Nếu cần thiết, cần đặt lại vị trí hoặc điều hướng ổ cối bằng
tấm neo hoặc ổ giữ cho đến khi ổ cối đạt đến vị trí cuối cùng
(Hình 26).
Loại bỏ mọi chồi xương còn sót lại để giảm nguy cơ va chạm
ngoài khớp.
Ổ cối RM Pressfit thường đạt được mức độ ổn định cao. Nếu ổ
cối nhân tạo không đạt đủ độ ổn định, có thể cân nhắc khoan
đục hơi sâu với cùng kích thước hoặc tăng kích thước ổ cối nếu
có đủ gốc xương.

Hình 26

Lắp thêm vít
Ổ cối RM Pressfit có thể được cố định tùy ý trong xương chậu
bằng ốc vít đặc biệt 4,0 mm. Ổ cối chứa bốn lỗ vít được khoan
sẵn ở mép ổ cối. Trong ổ cối vitamys RM Pressfit, các lỗ không
được khoan xuyên. Có thể mở ra trong quá trình phẫu thuật
bằng cách sử dụng mũi khoan 3,1 mm kết hợp với trục linh
hoạt (Hình 27).

Hình 27
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a
b

Để giảm thiểu nguy cơ tổn thương dây thần kinh
và mạch máu, phải chọn vị trí và chiều sâu khoan
của các lỗ vít và chiều dài vít tương ứng có xem xét
đến cấu trúc giải phẫu ở vùng xương chậu của
bệnh nhân.
Các vít tốt nhất là được đặt ở góc tư phía sau ở trên
(a) hoặc ở góc tư phía sau ở dưới (b) của ổ cối
(Hình 28). Ổ cối và vị trí của các lỗ khoan sẵn phải
được đặt sao cho phù hợp. 17

Hình 28

Đẩy hoàn toàn tay khoan vào lỗ vít ở mép ổ cối và lỗ vít được
khoan trước trong ổ cối bằng cách sử dụng mũi khoan phẳng
2 mm (Hình 29).
Có thể cắt sẵn ren vít trong xương bằng cách sử dụng tarô.

Hình 29

Sau khi xác định chiều dài vít bằng thước đo độ sâu, chèn vít
tương ứng vào bằng tua vít (Hình 30).
Ghi chú
Để tránh gây hư hại chỏm xương đùi trong quá trình giảm,
đầu vít phải được đặt hoàn toàn vào các lỗ vít.

Hình 30
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Hình 31

Sau khi chuẩn bị ống xương đùi, khớp được thu nhỏ bằng thiết
bị giũa hoặc vật liệuthiết bị cấy ghép chuôi kích thước cuối
cùng và đầu thử nghiệm vừa vặn với đường kính trong của ổ
cối (Hình 31). Sau khi nắn thử nghiệm, lấy hết khớp háng ra.
Khi thực hiện điều này, phải thật chú ý không va chạm vào
mô mềm và cổ xương đùi-ổ cối nhân tạo, đánh giá xu hướng
trật thiết bị cấy ghép trong khi xoay trong / ngoài khi gập và
duỗi đùi. Ngoài ra, cần đảm bảo sức căng đầy đủ của mô mềm
(Hình 32).
Lúc này, vẫn có thể điều chỉnh độ dài cổ của đầu và chuôi (tiêu
chuẩn / cạnh bên).
Có thể chụp thêm hình X-quang trong khi phẫu thuật sử dụng
kỹ thuật chuyển đổi hình ảnh để kiểm soát cuối cùng.
Ghi chú
Nội dung cấy ghép chuôi và xác định chỏm xương đùi thích
hợp được mô tả trong phần kỹ thuật giải phẫu riêng. Nhân
viên Mathys tại địa phương có thể cung cấp nội dung này.

Hình 32
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Sau khi cấy ghép chuôi và chỏm xương đùi khớp với đường
kính khớp của ổ cối nhân tạo, phải chú ý không để các mảnh
vụn có trong khoảng cách giữa hai đầu xương khi nắn.
Tùy theo cách thức, gắn lại các cơ bám và đóng vết thương
theo từng lớp.
Ghi chú
Trong trường hợp chỉnh sửa ổ cối RM Pressfit, cạnh ổ cối trước
tiên phải lộ ra hoàn toàn. Tháo gỡ các vít hiện có.
Bằng cách khoét polyetylen bằng các mũi doa ổ cối nhỏ bắt
đầu từ bề mặt khớp nối, polyetylen được khoét mỏng cho đến
khi có thể lấy thiết bị cấy ghép ra bằng kẹp. 18
Ngoài ra, có thể lấy ổ cối ra một cách cẩn thận bằng cách sử
dụng đục hoặc dụng cụ lấy ổ cối phổ dụng.
Thông tin chi tiết về các công cụ lấy ra phù hợp có thể được
cơ quan Mathys tại địa phương cung cấp.
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4.

Dụng cụ đặt nẹp tùy chọn cho ổ cối không có nắp bảo vệ

Bộ định vị RM Pressfit cong
Sáu chốt kim loại trên bộ định vị ổ cối được căn chỉnh với các
lỗ nhỏ trên mặt phẳng đưa vào của ổ cối RM Pressfit và sau
đó được đẩy vào các khe hở của ổ cối cho đến khi thiết bị cấy
ghép nằm trên tấm định vị (Hình 33).

Hình 33

Sử dụng thanh dẫn hướng vị trí để hỗ trợ xác định góc nghiêng
trong và nghiêng ra trước theo yêu cầu.
Gắn thanh dẫn hướng vị trí vào tay cầm của bộ định vị ổ cối.
Được thiết kế tạo góc nghiêng trong 45° và nghiêng ra trước
20° (Hình 34, 35).

Hình 34

Hình 35
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Ghi chú
Việc điều chỉnh chính xác góc nghiêng trong và nghiêng ra
trước của ổ cối đóng vai trò rất quan trọng trong việc giúp
tránh nguy cơ va chạm hoặc trật khớp háng nhân tạo; giải
phẫu ổ cối và xương đùi cần phải được xem xét. Nói chung,
theo khuyến nghị, góc nghiêng trong là 40° – 50° và nghiêng
ra trước là 10° – 20°.

Do tính ổn định chính của ổ cối RM Pressfit, hướng thích hợp
của ổ cối được xác định trước khi tạo áp lực lần cuối (Hình 36)
theo các mốc giải phẫu, sử dụng hướng dẫn căn chỉnh hoặc
phép soi huỳnh quang.

Hình 36

Mặc dù duy trì căn chỉnh ổ cối như mong muốn nhưng thiết bị
cấy ghép khi đó vẫn bị tác động vào ổ cối (Hình 37).

Hình 37

Sau đó, bộ định vị ổ cối được lấy ra khỏi thiết bị cấy ghép bằng
các chuyển động nghiêng nhẹ để nhả các chốt ra khỏi ổ cối và
tháo dụng cụ (Hình 38).
Nếu cần thiết, cần đặt lại vị trí hoặc điều hướng ổ cối bằng vít
trụ cho đến khi ổ cối đạt đến vị trí cuối cùng.

Hình 38
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Tay cầm thẳng có đầu kẹp
Trước khi cố định ổ cối RM Pressfit trên bộ định vị, phải đưa
thanh siết có tấm chống va chạm vào cẩn thận bằng chuyển
động xoắn nhẹ vào cán có đầu kẹp.
Sau đó, chọn đầu định tâm có đường kính khớp nối tương ứng
và đặt ổ cối.
Đánh dấu các lỗ vít

Để kiểm tra vị trí, đánh dấu trên ổ cối và trên đầu kẹp của dụng
cụ đóng ổ cối dạng thẳng (Hình 39).
Những đánh dấu này phải được căn chỉnh phù hợp.

Hình 39

Bằng cách xoay tấm chống va chạm theo chiều kim đồng hồ
(Hình 40), các chốt trong các lỗ dẫn hướng của ổ cối trải rộng
ra. Điều này dẫn đến kết nối ổn định các thành phần.
Cách sử dụng thanh dẫn định vị được trình bày trong chương
4.1.
Sau khi đóng ổ cối, đưa các chốt trở lại vị trí ở giữa bằng cách
xoay tấm chống va chạm ngược chiều kim đồng hồ, và tháo
dụng cụ ra.

Hình 40
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Nếu cần thiết, cần đặt lại vị trí hoặc điều hướng ổ cối bằng vít
trụ cho đến khi ổ cối đạt đến vị trí cuối cùng.

5.

Thiết bị cấy ghép

Ổ cối không có xi măng
Ổ cối vitamys RM Pressfit
Kích thước
ổ cối

Khớp nối
28 mm

Khớp nối
32 mm

Khớp nối
36 mm

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

Vật liệu: Polyethylene liên kết ngang ở mức độ cao với vitamin E (VEPE), phủ TiCP, Ti6Al4V
* không có lỗ vít

Ổ cối RM Pressfit có nắp bảo vệ
Kích thước
ổ cối

Khớp nối
28 mm

Khớp nối
32 mm

Khớp nối
36 mm

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

Vật liệu: Polyethylene liên kết ngang ở mức độ cao với vitamin E (VEPE), phủ TiCP, Ti6Al4V
* không có lỗ vít
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Ổ cối không có xi măng
RM Pressfit UHMWPE
Kích thước
ổ cối

Khớp nối
28 mm

Khớp nối
32 mm

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

Vật liệu: UHMWPE, Ti6Al4V, TiCP

Vít đặc biệt Ø 4 mm
Chiều dài

Số hạng mục / TiCP (vô trùng)

Số hạng mục / TiCP (không vô trùng)

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

Vật liệu: TiCP
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6.

Dụng cụ

Thiết bị RM Pressfit có bộ định vị ổ cối, 51.34.1100A

Số hạng mục

Mô tả

51.34.1096

Khay để ổ cối cơ bản (một lớp)

51.34.1097

Khay để ổ cối cơ bản (hai lớp)

51.34.1105

Nắp Mathys

Số hạng mục

Mô tả

51.34.1112

Bộ định vị ổ cối dạng cong

Số hạng mục

Mô tả

51.34.1113

Tua vít lục giác 7.0

Số hạng mục

Mô tả

51.34.1114

Bộ định vị ổ cối dạng thẳng

Số hạng mục

Mô tả

51.34.1115

Tấm ép có thanh siết 7.0

Số hạng mục

Mô tả

51.34.1116

Thanh căn chỉnh tư thế nằm ngửa

Số hạng mục

Mô tả

51.34.1117

Thanh căn chỉnh tư thế nằm nghiêng

Số hạng mục

Mô tả

51.34.1118

Thanh thẳng đứng dẫn hướng căn chỉnh
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Số hạng mục

Mô tả

51.34.1120

Tấm kẹp RM Pressfit ø28

51.34.1121

Tấm kẹp RM Pressfit ø32

51.34.1122

Tấm kẹp RM Pressfit ø36

Số hạng mục

Mô tả

51.34.1126

Tấm kẹp RM Pressfit có nắp bảo vệ ø28

51.34.1127

Tấm kẹp RM Pressfit có nắp bảo vệ ø32

51.34.1128

Tấm kẹp RM Pressfit có nắp bảo vệ ø36

Số hạng mục

Mô tả

51.34.1123

Tấm giữ RM Pressfit ø28

51.34.1124

Tấm giữ RM Pressfit ø32

51.34.1125

Tấm giữ RM Pressfit ø36

Số hạng mục

Mô tả

51.34.1143

Tấm giữ RM Pressfit có nắp chụp ø28

51.34.1144

Tấm giữ RM Pressfit có nắp chụp ø32

51.34.1145

Tấm giữ RM Pressfit có nắp chụp ø36

Số hạng mục

Mô tả

51.34.1130

Tấm neo cấu hình thấp ø28

51.34.1131

Tấm neo cấu hình thấp ø32

51.34.1132

Tấm neo cấu hình thấp ø36

Số hạng mục

Mô tả

51.34.1133

Tấm neo có nắp chụp ø28

51.34.1134

Tấm neo có nắp chụp ø32

51.34.1135

Tấm neo có nắp chụp ø36

Số hạng mục

Mô tả

51.34.1136

Bóng neo ø28

51.34.1137

Bóng neo ø32

51.34.1138

Bóng neo ø36

Số hạng mục

Mô tả

51.34.1103

Mô-đun khay nhỏ cố định vít

Số hạng mục

Mô tả

51.34.1119

Khay siêu nhỏ đựng các vật dụng nhỏ

Số hạng mục

Mô tả

3.14.014

Tay khoan 2 và 3.1

Số hạng mục

Mô tả

3.14.545

Trục, linh hoạt

Số hạng mục

Mô tả

3.14.254

Mũi khoan 3.1 trục linh hoạt

Số hạng mục

Mô tả

3.40.275

Mũi khoan phẳng 2 linh hoạt

Số hạng mục

Mô tả

3.40.502

Tay cầm T có khớp nối nhanh

Số hạng mục

Mô tả

3.14.253

Tarô 3.5

Số hạng mục

Mô tả

3.14.285

Thước đo độ sâu

Số hạng mục

Mô tả

58.02.4005

Tua vít lục giác 2.5 có ống bọc giữ
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Thành phần khay đựng tùy chọn (không phải là một phần trong bộ dụng cụ)
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Số hạng mục

Mô tả

51.34.1095

Khay trống

Số hạng mục

Mô tả

51.34.1104

Mô-đun khay nhỏ để tấm bộ định vị

Số hạng mục

Mô tả

51.34.1108

Mô-đun khay lớn (không đựng gì)

51.34.1109

Thảm silicon cỡ lớn

Số hạng mục

Mô tả

51.34.1110

Mô-đun khay nhỏ (không đựng gì)

51.34.1111

Thảm silicon cỡ nhỏ

Thiết bị RM Pressfit, 55.03.5006A (chỉ dành cho các ổ cối không có nắp bảo vệ)

Số hạng mục 51.34.0351 Dụng cụ đặt nẹp RM Pressfit

Số hạng mục 51.34.0468 Khay RM Pressfit
Không có hình / Số hạng mục 51.34.0350 Nắp RM Pressfit
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Số hạng mục

Mô tả

51.34.0451

Bộ định vị RM Pressfit 28

51.34.0452

Bộ định vị RM Pressfit 32

51.34.0453

Bộ định vị RM Pressfit 36

Số hạng mục

Mô tả

55.02.0520

Cán có đầu kẹp 28

55.02.0521

Cán có đầu kẹp 32

55.02.0522

Cán có đầu kẹp 36

Số hạng mục

Mô tả

55.02.0532

Thanh có tấm chống va chạm

Số hạng mục

Mô tả

51.34.0196

Đầu định tâm RM Pressfit 28

51.34.0197

Đầu định tâm RM Pressfit 32

51.34.0198

Đầu định tâm RM Pressfit 36

Số hạng mục

Mô tả

55.02.5531

Thanh dẫn hướng định vị 45°

Số hạng mục

Mô tả

55.02.0109

Thanh dẫn hướng định vị

Số hạng mục

Mô tả

55.02.0701

Dụng cụ gõ thẳng RM Classic dòng thứ 3

Số hạng mục

Mô tả

55.02.0702

Dụng cụ gõ cong RM Classic dòng thứ 3

Số hạng mục

Mô tả

51.34.0676

Dụng cụ gõ chỏm RM Pressfit 28

51.34.0677

Dụng cụ gõ chỏm RM Pressfit 32

51.34.0678

Dụng cụ gõ chỏm RM Pressfit 36

Số hạng mục

Mô tả

55.02.5536

Đầu gõ RM Pressfit có vành 28

55.02.5537

Đầu gõ RM Pressfit có vành 32

55.02.5538

Đầu gõ RM Pressfit có vành 36

Số hạng mục

Mô tả

3.14.014

Tay khoan 2 và 3.1

Số hạng mục

Mô tả

3.14.545

Trục, linh hoạt

Số hạng mục

Mô tả

3.14.254

Mũi khoan 3.1 trục linh hoạt

Số hạng mục

Mô tả

3.40.275

Mũi khoan phẳng 2 linh hoạt

Số hạng mục

Mô tả

3.40.502

Tay cầm T có khớp nối nhanh

Số hạng mục

Mô tả

3.14.253

Tarô 3.5

Số hạng mục

Mô tả

3.14.285

Thước đo độ sâu

Số hạng mục

Mô tả

58.02.4005

Tua vít lục giác 2.5 có ống bọc giữ

Các dụng cụ tùy chọn (không phải là một phần trong bộ dụng cụ)
Số hạng mục

Mô tả

55.02.5205

Tay cầm khớp nối RM Pressfit

Số hạng mục

Mô tả

58.02.4207

Tay cầm khớp nối MIS

Số hạng mục

Mô tả

55.02.7002

Bộ phận chuyển tiếp 55.02.5205

55.02.7003

B.phận chuyển tiếp, góc cạnh, 58.02.4207
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Thiết bị Mũi doa ổ cối, 51.34.1081A

Mũi doa ổ cối, kích thước đồng đều
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Số hạng mục

Mô tả

51.34.0360

Mũi doa ổ cối khay phẳng / đều

51.34.0679

Khay mũi doa ổ cối nắp phẳng

Số hạng mục

Mô tả

5440.00.5

Mũi doa ổ cối 40 std.

5442.00.5

Mũi doa ổ cối 42 std.

5444.00.5

Mũi doa ổ cối 44 std.

5446.00.5

Mũi doa ổ cối 46 std.

5448.00.5

Mũi doa ổ cối 48 std.

5450.00.5

Mũi doa ổ cối 50 std.

5452.00.5

Mũi doa ổ cối 52 std.

5454.00.5

Mũi doa ổ cối 54 std.

5456.00.5

Mũi doa ổ cối 56 std.

5458.00.5

Mũi doa ổ cối 58 std.

5460.00.5

Mũi doa ổ cối 60 std.

5462.00.5

Mũi doa ổ cối 62 std.

5464.00.5

Mũi doa ổ cối 64 std.

5466.00.5

Mũi doa ổ cối 66 std.

5468.00.5

Mũi doa ổ cối 68 std.

5470.00.5

Mũi doa ổ cối 70 std.

5472.00.5

Mũi doa ổ cối 72 std.

Mũi doa ổ cối, kích thước không đồng đều
Số hạng mục

Mô tả

51.34.0361

Mũi doa ổ cối khay phẳng / không đều

51.34.0679

Khay mũi doa ổ cối nắp phẳng

Số hạng mục

Mô tả

5439.00.5

Mũi doa ổ cối 39 std.

5441.00.5

Mũi doa ổ cối 41 std.

5443.00.5

Mũi doa ổ cối 43 std.

5445.00.5

Mũi doa ổ cối 45 std.

5447.00.5

Mũi doa ổ cối 47 std.

5449.00.5

Mũi doa ổ cối 49 std.

5451.00.5

Mũi doa ổ cối 51 std.

5453.00.5

Mũi doa ổ cối 53 std.

5455.00.5

Mũi doa ổ cối 55 std.

5457.00.5

Mũi doa ổ cối 57 std.

5459.00.5

Mũi doa ổ cối 59 std.

5461.00.5

Mũi doa ổ cối 61 std.

5463.00.5

Mũi doa ổ cối 63 std.

5465.00.5

Mũi doa ổ cối 65 std.

5467.00.5

Mũi doa ổ cối 67 std.

5469.00.5

Mũi doa ổ cối 69 std.

5471.00.5

Mũi doa ổ cối 71 std.

Số hạng mục

Mô tả

58.02.4008

Dụng cụ có đầu nối nhanh

Số hạng mục

Mô tả

5244.00.4

Đầu nối cho mũi doa (AO)

Các dụng cụ tùy chọn (không phải là một phần trong bộ dụng cụ)
Số hạng mục

Mô tả

3.40.535

Đầu nối để khoan khí nén AO-ASIF

Số hạng mục

Mô tả

999-0060-300

Đầu nối cho bộ dẫn động Hudson
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Cán mũi doa di lệch (không phải là một phần trong bộ dụng cụ)
Kết nối mũi doa kín
Số hạng mục

Mô tả

H0032100699

MIS HANDLE ATTACCO UNIVERSALE-CONN. AO

Kết nối mũi doa hở
Số hạng mục

Mô tả

H0032100999

MIS HANDLE HC- CONN. AO

Kết nối mũi doa kín
Số hạng mục

Mô tả

51.34.1150A

Điều khiển mũi doa di lệch - Khóa - AO

51.34.1169A

Đ.khiển mũi doa di lệch - Khóa - Zimmer

51.34.1171A

Đ.khiển mũi doa di lệch - Khóa - Hudson

Kết nối mũi doa hở
Số hạng mục

Mô tả

51.34.1151A

Điều khiển mũi doa di lệch - Mở - AO

51.34.1170A

Đ.khiển mũi doa di lệch - Mở - Zimmer

51.34.1172A

Điều khiển mũi doa di lệch - Mở - Hudson

Spare parts for 51.34.1150A / 51.34.1151A /
51.34.1169A – 51.34.1172A
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Số hạng mục

Mô tả

4250-7048

Thân di lệch

Số hạng mục

Mô tả

4250-7031

Nắp di lệch

Số hạng mục

Mô tả

4250-7035

Bộ truyền động di lệch - Mở

4250-7036

Bộ truyền động di lệch - Khóa - Gá kẹp

Số hạng mục

Mô tả

4250-7034

Khớp nối di lệch - AO lớn

4250-7032

Khớp nối di lệch - Zimmer

4250-7033

Khớp nối di lệch - Hudson

Số hạng mục

Mô tả

4250-7012

Tay cầm

Thiết bị Ổ cối dùng thử, 55.03.5002A

Số hạng mục

Mô tả

51.34.0346

Khay thử đựng ổ cối dùng thử 42 – 72 mm

51.34.0347

Nắp khay đựng ổ cối dùng thử

Số hạng mục

Mô tả

4042.00.2

Ổ cối dùng thử 42

4044.00.2

Ổ cối dùng thử 44

4046.00.2

Ổ cối dùng thử 46

4048.00.2

Ổ cối dùng thử 48

4050.00.2

Ổ cối dùng thử 50

4052.00.2

Ổ cối dùng thử 52

4054.00.2

Ổ cối dùng thử 54

4056.00.2

Ổ cối dùng thử 56

4058.00.2

Ổ cối dùng thử 58

4060.00.2

Ổ cối dùng thử 60

4062.00.2

Ổ cối dùng thử 62

4064.00.2

Ổ cối dùng thử 64

4066.00.2

Ổ cối dùng thử 66

4068.00.2

Ổ cối dùng thử 68

4070.00.2

Ổ cối dùng thử 70

4072.00.2

Ổ cối dùng thử 72

Số hạng mục

Mô tả

5248.00

Đế ổ cối dùng thử
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Mẫu đo

Measuring template
RM Pressfit vitamys Cup
uncemented
for head d 28 mm
d 32 mm / d 36 mm

Số hạng mục

Mô tả

330.010.002

RM Pressfit UHMWPE 1.15:1

330.010.069

RM Pressfit vitamys 1.15:1*

* Được sử dụng cho ổ cối vitamys RM Pressfit và ổ cối RM Pressfit có nắp bảo vệ
d
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