Quick Guide
Locking Clavicle - midtskaftsplater
Denne oversettelse er ikke et offisielt Acumed dokument.
Original operationsbrosjyre Locking Clavicle Plating System System kan rekvireres fra:
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Postboks 330
2001 Lillestrøm
Tlf. 67 10 59 00
www.swemac.com
info@swemac.com
Pasienten leires i beach chair posisjon eller i
ryggleie med en pute mellom skulderbladene.
Velg snitt: Ett 3 til 5 cm transverselt snitt medial
til lateralt over frakturen som oftest i den
midterste tredjedel, eller et infraklavikulært snitt,
som ligger parallelt med klavikkelens lange akse.
Frigjør vev fra benet og reponer frakturen

1.

Platen fikseres midlertidig på benet. De ikke låste
kortical-skruer kan settes både unicorticalt eller
bicorticalt. Vær oppmerksom på å ikke overpenetrere distale kortex. Den bøyde retraktor/
saltskje kan brukes til å beskytte de nevrovaskulære
strukturer. Sett den første skruen i et av
kompressjons-hullene over frakturen, bruk offset
drill guide med den gule ende. Bor med 2,8mm bor,
mål lengden på skruen med dybdemåler og sett en
3,5mm korticalskrue.

4.

Lag-screw teknikk kan brukes i forbindelse med
steg 2 som følgende prosedyre: Bruk borguide.
Bor nærmeste/første kortex med 3,5mm bor og
bor heretter det andre cortex med 2,8mm. Mål
lengden på skruen med dybdemåler. Sett 3,5mm
cortical skrue gjennom frakturlinjen for aksiell
kompresjon.

7.

Valg av plate
Reponer frakturen ved hjelp av de to
reponeringstenger på det mediale og distale
fragment. Velg den korrekte platen, som passer
best til klavikkelens anatomi.
Grønn = høyre, Blå = venstre
Hvis frakturen er på den laterale tredjedel, kan
platen roteres 180 grader for en mer anatomisk
passform.
Plasser platen med de to midtre kompresjonshull
over frakturlinjen. For ideelle plassering bør det
være tre skruehull både medialt og lateralt for
frakturen til enten låseskruer eller cortical
fiksering.

2.

Hvis det brukes låste skruer i de runde hull med
gjenger, brukes borguide 2,8mm og bor størrelse
2,8mm. Sett 3,5mm låseskrue. Det bør være tre
skruer på hver side av frakturen for optimalt feste.

5.

3.

Når alle skruer er plassert, kontroller med
gjennomlysning.

6.

