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Velg en plate, som er best tilpasset benets
anatomi og frakturtype, slik at den understøtter
reponeringen.

Når platen er ideelt plassert fikseres den
midlertidig til benet. Plasser evt. en K-tråd i det
mest laterale K-tråds hull, for å sikre at de mest
distale skruer ikke plasseres i AC-leddet.
De ikke låste skruer kan settes unikortikalt eller
bikortikalt. Vær oppmerksom på å ikke
overpenetrere bakerste kortex og årsake skade på
de nevrovaskulære strukturene.

Pasienten leires i beach chair posisjon. Kirurgen
velger sin operasjonsmetode.

Denne quick guide viser operasjonsteknikk med
bruk av 2,3mm skruer distalt. For låsing med
3,5mm skruer distalt, følg samme prosedyre som
insetting av skruer i skaft (bilde 4).

1.

For optimal stabilitet plasseres de to første ikke
låste skruer medialt og lateralt for frakturlinjen.
Bruk offset borguiden med kompresjonsenden(gul). Bor med 2,8mm bor og sett i 3,5mm
kortikal skrue med skruetrekkerhåndtak og
skruetrekkerblad. Når de to skruene er plassert,
kan krabbeklørne fjernes.

2.

For å stabilisere den distale del plasseres en
2,3mm nonlocking kortikalskrue (sølv) i det mest
mediale hullet. Bor med 2,0mm bor og les av
lengden på skruen. Sett i skruen med
skruetrekkerhåndtak og skruetrekkerblad 1,5mm
hex.
Targeting guiden, Grønn = høyre/ Blå = venstre,
plasseres på platen (glides ned over K-tråden).
Targeting guiden skal flykte med platen.

4.

5.

I skaftet brukes 3,5mm låseskruer med tilhørende
borguide. Bor med 2,8mm bor og sett i skruene
3,5mm.

Kontrollér ved hjelp av gjennomlysing. Hvis
kirurgen finner benkvaliteten av det laterale
fragment dårlig, er det mulighet for å suturere fra
medial til lateral rundt coracoiden gjennom
suturhullene i den distale del av platen.

7.

8.

3.
Sett borguiden i det ønskede skruehull og skru
guiden fast i platen. Bor med 2,0mm bor og mål
lengden på skruen ved å lese av lasermarkeringen
på boret. Hvis det måles mellom to lengder velges
den korteste skruen. Fjern guiden og skru 2,3mm
låseskrue i med skruetrekker- håndtak og
skruetrekkerblad 1,5mm hex. Fortsett samme
prosedyre til de andre skruene er festet.
Minimum seks skruer bør brukes.

6.

