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Urządzenie do leczenia skrzywień kręgosłupa

Przedmiotem wynalazku jest urządzenie do
chirurgicznego leczenia skrzywień kręgosłupa,
zwłaszcza skrzywień skoliotyciznyeh i kyfetycz¬
nych.

Urządzenia stosowane w chirurgicznym leczeniu
skrzywień kręgosłupa mają najczęściej za zadanie
dystrakcję chorego odcinka kręgosłupa z jedno¬
czesnym zastąpieniem go na określony czas przez
rozpórikę założoną od wklęsłej strony skrzywienia
i/1'Uib ściągnięcie wygiętego odcinka kręgosłupa
przez element sprężysty założony od wybrzuszo¬
nej strony skrzywienia. Stosowany dk> rozciągania
kręgosłupa dystraktor ma najczęściej postać pro¬
filowanej rozporki mocowanej w hakach założo¬
nych pomiędzy odpowiednimi kręgami skrzywio¬
nego kręgosłupa, fcontralktory ściągające wygięte
odcinki kręgosłupa mają postać sprężyn wyposa¬
żonych w haki lub trzpieni gwintowanych, na
których ustala się położenie haików za pomocą
nakrętek.

Znane są również kontraktory wzdłużne w po¬
staci śrufb mocowanych bezpośrednio w kręgach
i połączonych prętem ustalającym ich położenie
względem siebie. W celu polepszenia korekcji
skrzywienia przez uzupełnienie układu kinema¬
tycznego prętów korekcyjnych zakłada się często
opaskę ściągającą kontraktor wzdłużny z rozporka
dystrakcyjną. Opaska ta najczęściej wykonana jest
z dtrutu lub stanowi ją gwintowany trzpień wypo-
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sażony w zaczepy, których położenie ustalane jest
przez nakrętki.

Opisane rozwiązania charakteryzują się zróżni¬
cowaną konstrukcją i skomplikowanym sposobem
zakładania. Powszechnie praktykowany zwyczaj
obcinania zbyt długich trzpieni stosowanych kon¬
traktorów po ich założeniu oraz improwizowanych
przez chirurga deformacji elementów w zależności
od stopnia i rodzaju skrzywienia kręgosłupa po¬
woduje obniżenie parametrów wytrzymałościowych
i odporności biochemicznej impłantatów a także
niekorzystne zmiany w organizmie pacjenta.

Wolne od' opisanych niedogodności jest urzą¬
dzenie według wynalaizku wyposażone w odpo¬
wiednie zróżnicowane konstrukcyjnie haiki zakła¬
dane pomiędzy kręgami leczonych odcinków krę¬
gosłupa oraz znaną rozpórkę chirurgiczną stoso¬
waną do dystrakcji kręgosłupa. Urządzenie składa
się z kontraktóra wzdłużnego w postaci profilo¬
wanego pręta zakończonego z jednej strony po-
wienzchnią oporową a z drugiej strony wzdłużnie
przeciętego, mocowanego w otworach założonych
uprzednio haków, z których jeden ma promienio¬
we wycięcia ora? kontraktora poprzecznego łączą¬
cego opisany kontraktor wzdłużny z założoną
uprzednio rozporka dystrakcyjną. Jtomtraktor po¬
przeczny ma postać gwintowanego trzpienia, na
którego jednym końcu osadzony jest stały zaczep
a na drugim zaczep przechylny z zamkiem gwin¬
towym. Zamek gwintowy ma gwintowany otwór
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ae skośnie ściętą wewnętrzną powierzchnią z jed¬
nej stromy i wycięciem na grubość średnicy gwin¬
tu- z drugiej strony, przy czym wystające elementy
po zagięciu zabezpieczają trzpień przed przechy¬
leniem i wysunięciem się z zamka. 5

Po założeniu kontraktorą wzdłużnego w otwo¬
rach haków ustala się ich położenie na pręcie
przez deformację plastyczną końcówek w promie¬
niowych wycięciach jednego z haków a następnie
ustala wzajemne położenie tego kontraktora i roz- 10
pórki dyatrakcyjnej za pomocą zaczepu przechyl¬
nego kontraktoira poprzecznego.

Urządzenie do leczenia, skrzywień kręgosłupa
według wynalazku charakteryzuje się prostotą
konstrukcji, jest wygodne w użyciu przez chirurga 15
vs nadaje się do stosowania w leczeniu skompliko¬
wanych przypadków skrzywień kręgosłupa.

Urządlzemie do leczenia, skrzywień kręgosłupa
według wynalazku przedstawione jest w przykła¬
dzie wykonania na rysunkach, na których:, fig. 1 20
przedstawia kontraktor wzdłużny w widoku z bo¬
ku, fig. 2 pokazuje końcówkę kontraktora wzdłuż¬
nego w widoku z góry, fig. 3 ilustruje kontraktor
poprzeczny w widoku z boku, natomiast fig. 4
pokazuje odchylony zaczep przesuwny kontraktora 25
poprzecznego w półprzekroju, fig. 5 przedstawia
ustalony na trzpieniu zaczep przesuwny kontrak¬
tora poprzecznego a fig. 6 ilustruje przekrój po¬
przeczny zaczepu przesuwnego, natomiast fig. 7
przedstawia widok urządzenia według wynalazku 30
zamocowanego' w ciele pacjenta.

Urządzenie składa się z stanowiącego kontraktor
wzdłużny profilowanego pręta 1 zakończonego z
jednej strony oporową powierzchnią 2 a z drugiej
strony końcówkami 3 i 4 mocowanego w otworach 35
haków 5 d 6 założonych pomiędzy odpowiednimi
kręgami leczonego kręgosłupa. Położenie haka 5
ustalone jest przez oporową powierzchnię 2 nato-

Fig.1

miast położenie haka. 6 z symetrycznymi' wycię¬
ciami 7 i 8 wykonanymi na zewnętrznej .krawędzi
jego otworu, ustalone jest przez plastycznie zde¬
formowane końcówki 3 i 4 pręta. 1. Pręt 1 kontrak¬
tora wzdłużnego łączony jest ze znaną rozporka dy-
strakcyjną za pomocą kontraktora poprzecznego
wykonanego w postaci gwintowanego trzpienia 9,
na którego jednym końcu osadzony, jest stały za¬
czep 10 a na drugim przechylny zaczep 11. Zaczep
11 wyposażony jest w zamek gwintowy w postaci
gwintowanego otworu ze skośnie ściętą wewnętrz¬
ną powierzchnią 12 z jednej strony i wycięciem
z drugiej strony, przy czym wystające elementy
13 po zagięciu stanowią zalbepiieczenie zamka przed
przechyleniem się i przemieszęzeniem.

Zastrzeżenia patentowe ;

1. Urządzenie do leczenia skrzywień kręgosłupa
wyposażone w haki oraz rozpórkę dystrakcyjną,
znamienne tym, że zawiera, mocowany w otworach
haków (5) i (6) pręt (1), zakończony z jednej strony
oporową powierzchnią (2) a z drugiej strony koń¬
cówkami (3) i (4) jj gwintowany trzpień (9), na któ¬
rego jednym końcu osadzony jest stały zaczep (10)
a na drugim przechylny zaczep (11) z zanikiem
gwintowym w postaci1 gwintowanego otworu ze
skośnie ściętą wewnętrzną powierzchnią (12) z jed¬
nej strony i wycięciem z drugiej strony, przy
czym jeden z zaczepów (10) lufb (11) mocowany
jest na pręcie (1) a drugi na- rozpórce dystrak-
cyjnej.

2. Urządzenie według zastrz. 1, znamienne tym,
że hak (6) ma promieniowe wycięcia (7) i (8) na¬
tomiast zamek gwintowy przechylnego zaczepu (11)
ma wystające elementy (13).
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