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191506

ZLIG WYMIANA WIĘZADŁA KRZYŻOWEGO WEWNĄTRZ STAWU – KOMPONENTY 

48 włókien / 19 mm
 25 – 45 kg
 6000 N

191504

48 włókien / 22 mm
 25 – 45 kg
 6000 N

191505

48 włókien / 25 mm
 25 – 45 kg
 6000 N 

191506

Historia
Zerwanie więzadła krzyżowego doczaszkowego jest nadal jednym z 
najczęstszych schorzeń ortopedycznych u psów. Ścieżka wielu 
metod chirurgicznych opracowanych w tym celu jest różna – od 
technik wewnątrz – i zewnątrz stawowych do nowoczesnych 
osteotomii korekcyjnych, które zmieniają geometrię uszkodzonego 
stawu kolanowego. Wraz z rozwojem nowych materiałów w 
technologii medycznej możliwe jest obecnie zastąpienie więzadła 
krzyżowego doczaszkowego w sposób anatomicznie prawidłowy, 
zamiast zmieniać siły działające na staw. Po długim okresie prac 
przygotowawczych, prowadzonych przez francuskiego chirurga dr 
Jacques-Phillipe Laboureau, dostępne jest obecnie odpowiednie 
syntetyczne więzadło do wewnątrzstawowej wymiany więzadła 
krzyżowego u małych zwierząt. Wraz z instrumentarium 
opracowanym przez fi rmę EICKEMEYER®, ta nowa technika 
wymiany więzadła krzyżowego może być obecnie wykonywana.

Implant
Zlig składa się z ultra wysoko molekularnego polietylenu, którego 
specjalną cechą jest to, że tkana struktura implantu jest przerwana 
wewnątrzstawowo „wolnymi włóknami“. Wolne, równoległe włókna 
zmniejszają zmęczenie i sprzyjają wrastaniu fi broblastów i 
kolagenu. Każdy implant jest dostarczany w sterylnie zapakowanym 
rękawie, co ułatwia posługiwanie się implantem przed 
wprowadzeniem go do stawu. Dostępne są różne rozmiary o 
różnych oporach i długościach włókien w celu dopasowania do 
różnych rozmiarów pacjenta.

16 włókien / 10 mm
 5 – 8 kg
 2000 N

191501

24 włókien / 15 mm
 8 – 12 kg
 3000 N

191502

32 włókien / 17 mm
 12 – 25 kg
 4000 N

191503

Przykład

Technologia
W tej technice stosuje się sztuczne więzadło jako całkowite 
zastąpienie więzadła krzyżowego doczaszkowego przy użyciu 
techniki tunel-tunel. Więzadło jest mocowane w kości piszczelowej 
i udowej za pomocą specjalnie opracowanych kaniulowanych śrub 
interferencyjnych umieszczonych w kanałach kostnych. Śruby są 
prowadzone równolegle do więzadła za pomocą drutu 
prowadzącego w celu uniknięcia odchyleń. Technika ta nie 
powoduje nieodwracalnych uszkodzeń, a wyniki są powtarzalne 
dzięki szybkiej krzywej uczenia. Kolejną wielką zaletą tej techniki 
jest fakt, że pacjenci mogą obciążać tylną nogę bezpośrednio po 
operacji bez żadnego ryzyka.
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ZLIG WYMIANA WIĘZADŁA KRZYŻOWEGO WEWNĄTRZ STAWU – KOMPONENTY

191508

Narzędzia
Do przeprowadzenia tej nowej i innowacyjnej metody operacji 
więzadła krzyżowego potrzebny jest niewielki i niedrogi zestaw 
narzędzi. Gwinty specjalnie opracowanych tytanowych śrub 
interferencyjnych są okrągłe, dzięki czemu nie powodują 
uszkodzenia włókien więzadła krzyżowego.

191535 191538 191540 191545

191566 191567

Tytanowe śruby interferencyjne
 Kaniulowane
 4 Tytanowe śruby interferencyjne Ø 3,0 mm, niebieskie
 (8 mm)
 12 Tytanowe śruby interferencyjne Ø 3,5 mm, jasnoniebieski  

(od 8 – 13 mm)
 12 Tytanowe śruby interferencyjne Ø 4,0 mm, magenta 

(od 8 – 13 mm)
 16 Tytanowe śruby interferencyjne Ø 4,5 mm, złote  

(od 10 – 25 mm)
 8 Tytanowe śruby interferencyjne Ø 5,0 mm, zielone  

(15 & 20 mm)
 8 Tytanowe śruby interferencyjne Ø 6,0 mm, srebrne  

(10 & 20 mm)

191535 – 191538 / 191540 – 191542 / 191545 – 191548 / 
191563 / 191566 – 191568
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ZLIG WYMIANA WIĘZADŁA KRZYŻOWEGO WEWNĄTRZ STAWU – LISTA ARTYKUŁÓW

Zlig Śruby oraz zestaw instrumentów

Nr art. Opis Ilość

191508 Zestaw kompletny składający się z:

191510 Zlig Taca na instrumenty, bez instrumentów 1

191530 Pojemnik na śruby interferencyjne, z pokrywą, bez śrub 1

191511 Wiertło kręte, Ø 2,5 mm, kaniulowane, Ø kaniulacji 1,2 mm, trzon okrągły 1

191512 Wiertło kręte, Ø 3,0 mm, kaniulowane, Ø kaniulacji 1,2 mm, trzon okrągły 1

191516 Wiertło kręte, Ø 3,6 mm, kaniulowane, Ø kaniulacji 2,2 mm, trzon okrągły 1

191514 Wiertło kręte, Ø 4,2 mm, kaniulowane, Ø kaniulacji 2,2 mm, trzon okrągły 1

191515 Wiertło kręte, Ø 5,0 mm, kaniulowane, Ø kaniulacji 2,2 mm, trzon okrągły 1

191513 Wiertło kręte, Ø 4,0 mm, nie kaniulowane, trzon okrągły 1

191957 Grot wkrętakowy, sześciokątny 2,0, kaniulowany, szybkozłączka AO 1

191509 Grot wkrętakowy, sześciokątny 2,5, kaniulowany, szybkozłączka AO 1

191958 Silikonowy uchwyt śrubokręta, kaniulowany, szybkozłączka AO, dł. 140 mm 1

191517 Sześciokątny drut KIRSCHNERA, SW 2,5, dł. 150 mm 1

191518 Mocowanie do drutu sześciokątnego KIRSCHNERA, Hex 2,5, szybkozłączka AO 1

191519 Drut KIRSCHNERA, Ø 1,0 x dł. 190 mm, trokar / trokar 2

191520 Drut KIRSCHNERA, Ø 1,0 x dł. 190 mm, tępy / tępy 2

191521 Drut KIRSCHNERA, Ø 1,8 x dł. 190 mm, trokar / trokar 2

191522 Drut KIRSCHNERA, Ø 1,8 x dł. 190 mm, tępy / tępy 2

191524 Rurka do pętli drucianej, Ø 2,5 x dł. 150 mm, kaniulowana, Ø kaniulacji 2,0 mm 1

191525 Rurka do pętli drucianej, Ø 3,5 x dł. 150 mm, kaniulowana, Ø kaniulacji 2,5 mm 1

191926 Pętla druciana, Ø 0,5 x dł. 600 mm 2

191535 Śruba interferencyjna tytanowa, Ø 3,0 x dł. 8 mm, kaniulowana, Ø kaniulacji 1,1 mm, niebieska, Hex 2,0 4

191538 Śruba interferencyjna tytanowa, Ø 3,5 x dł. 8 mm, kaniulowana, Ø kaniulacji 1,1 mm, jasnoniebieski, Hex 2,0 4

191536 Śruba interferencyjna tytanowa, Ø 3,5 x dł. 10 mm, kaniulowana, Ø kaniulacji 1,1 mm, jasnoniebieski, Hex 2,0 4

191537 Śruba interferencyjna tytanowa, Ø 3,5 x dł. 13 mm, kaniulowana, Ø kaniulacji 1,1 mm, jasnoniebieski, Hex 2,0 4

191540 Śruba interferencyjna tytanowa, Ø 4,0 x dł. 8 mm, kaniulowana, Ø kaniulacji 1,1 mm, magenta, Hex 2,0 4

191541 Śruba interferencyjna tytanowa, Ø 4,0 x dł. 10 mm, kaniulowana, Ø kaniulacji 1,1 mm, magenta, Hex 2,0 4

191542 Śruba interferencyjna tytanowa, Ø 4,0 x dł. 13 mm, kaniulowana, Ø kaniulacji 1,1 mm, magenta, Hex 2,0 4

191545 Śruba interferencyjna tytanowa, Ø 4,5 x dł. 10 mm, kaniulowana, Ø kaniulacji 1,1 mm, złota, Hex 2,5 4

191546 Śruba interferencyjna tytanowa, Ø 4,5 x dł. 15 mm, kaniulowana, Ø kaniulacji 1,1 mm, złota, Hex 2,5 4

191547 Śruba interferencyjna tytanowa, Ø 4,5 x dł. 20 mm, kaniulowana, Ø kaniulacji 1,1 mm, złota, Hex 2,5 4

191548 Śruba interferencyjna tytanowa, Ø 4,5 x dł. 25 mm, kaniulowana, Ø kaniulacji 1,1 mm, złota, Hex 2,5 4

191566 Śruba interferencyjna tytanowa, Ø 5,0 x dł. 15 mm, kaniulowana, Ø kaniulacji 2,9 mm, zielona, Hex 2,5 4

191568 Śruba interferencyjna tytanowa, Ø 5,0 x dł. 20 mm, kaniulowana, Ø kaniulacji 2,9 mm, zielona, Hex 2,5 4

191563 Śruba interferencyjna tytanowa, Ø 6,0 x dł. 10 mm, kaniulowana, Ø kaniulacji 2,9 mm, srebrna, Hex 2,5 4

191567 Śruba interferencyjna tytanowa, Ø 6,0 x dł. 20 mm, kaniulowana, Ø kaniulacji 2,9 mm, srebrna, Hex 2,5 4

Akcesoria dodatkowe

Nr art. Opis Ilość

191531 Śruba interferencyjna tytanowa, Ø 3,0 x dł. 5 mm, kaniulowana, Ø kaniulacji 1,1 mm, niebieska, Hex 2,0 1

191533 Śruba interferencyjna tytanowa, Ø 3,0 x dł. 10 mm, kaniulowana, Ø kaniulacji 1,1 mm, niebieska, Hex 2,0 1

191572 Śruba interferencyjna tytanowa, Ø 4,0 x dł. 18 mm, kaniulowana, Ø kaniulacji 1,1 mm, magenta, Hex 2,0 1

191573 Śruba interferencyjna tytanowa, Ø 4,5 x dł. 30 mm, kaniulowana, Ø kaniulacji 1,1 mm, złota, Hex 2,5 1

191544 Śruba interferencyjna tytanowa, Ø 5,0 x dł. 10 mm, kaniulowana, Ø kaniulacji 2,9 mm, zielona, Hex 2,5 1

191564 Śruba interferencyjna tytanowa, Ø 5,0 x dł. 25 mm, kaniulowana, Ø kaniulacji 2,9 mm, zielona, Hex 2,5 1

191574 Śruba interferencyjna tytanowa, Ø 5,0 x dł. 30 mm, kaniulowana, Ø kaniulacji 2,9 mm, zielona, Hex 2,5 1

191575 Śruba interferencyjna tytanowa, Ø 5,0 x dł. 35 mm, kaniulowana, Ø kaniulacji 2,9 mm, zielona, Hex 2,5 1

191565 Śruba interferencyjna tytanowa, Ø 6,0 x dł. 15 mm, kaniulowana, Ø kaniulacji 2,9 mm, srebrna, Hex 2,5 1

191569 Śruba interferencyjna tytanowa, Ø 6,0 x dł. 25 mm, kaniulowana, Ø kaniulacji 2,9 mm, srebrna, Hex 2,5 1

191570 Śruba interferencyjna tytanowa, Ø 6,0 x dł. 30 mm, kaniulowana, Ø kaniulacji 2,9 mm, srebrna, Hex 2,5 1

191571 Śruba interferencyjna tytanowa, Ø 6,0 x dł. 35 mm, kaniulowana, Ø kaniulacji 2,9 mm, srebrna, Hex 2,5 1

180500 Szablon z rowkiem V, do drutów KIRSCHNERA Ø 0,6 – 2,5 mm i wkrętów od 3 – 45 mm, stal nierdzewna 1

191990 Referencyjna kula rentgenowska, Ø 25 mm, stal nierdzewna, odpowiedni dla systemów cyfrowych i analogowych 1
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Opis przypadku

Dr. Christoph Werner, Freilassing, Niemcy, 19 Luty, 2020 
Shih Tzu „Paulina“, samica, 6,6 kg, 8 lat, prawe kolano

Zlig zastosowane więzadło syntetyczne: CCL16/10 długość włókna 10 mm, Wiertło Ø 3,6 mm kaniulowane, śruby: udowa diagonalna 
Ø 3,5 x 13 mm, poprzeczna Ø 3,5 x 10 mm, piszczelowa ukośna Ø 3,5 x 10 mm, poprzeczna Ø 3,5 x 8 mm.

25 
mm

Referencyjna kula rentgenowska, Ø 25 mm (nr art. 191990), 
stal nierdzewna, do implantów lub badania struktur, przy użyciu 
systemów cyfrowych lub analogowych (Rys. 1 i 1a).

Dostęp uzyskuje się poprzez artrotomię przyśrodkową, w której nacięcie wykonuje się w torebce stawowej jeden centymetr 
przyśrodkowo od ścięgna rzepki. Następuje boczne zwichnięcie rzepki i zbadanie łąkotek, a w razie potrzeby ich resekcja lub częściowa 
resekcja. Poduszka tłuszczowa jest częściowo usuwana, aby umożliwić lepszy widok, jeśli to konieczne. W tym przypadku, ponieważ jest 
to mały pies, w nacięciu kłykcia umieszcza się trokar / trokar z drutem prowadzącym KIRSCHNERA średnicy 1,0 mm (nr art. 191519) 
(w przeciwnym razie należy użyć drutu o średnicy 1,8 mm), który przebiega nad przyczepem więzadła krzyżowego kości piszczelowej. 
Następnie przewierca się go przez kłykieć, aby wyłonił się po jego bocznej stronie (Rys. 2 i 2a)

Praktyczna rada:
Proksymalne umocowanie więzadła krzyżowego jest często nadal widoczne w dołku międzykłykciowym. Służy on jako punkt orientacyjny 
dla planowanego punktu wprowadzenia trokara. Ważne jest, aby drut wiertniczy leżał bezpośrednio na proksymalnym brzegu kości 
piszczelowej przy pełnym zgięciu kolana, aby uzyskać kąt niezbędny do wyłonienia się bocznie z proksymalnego końca bloczku. 

1. Wiertło ukośne, kanał udowy

1

2

ZLIG WYMIANA WIĘZADŁA KRZYŻOWEGO WEWNĄTRZ STAWU – OPIS PRZYPADKU

2a

1a
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W tym przypadku zdecydowano się na technikę wiercenia dwukanałowego (Rys. 4 i 4a).

Technika wiercenia dwukanałowego może być konieczna w pewnych okolicznościach – na przykład, gdy kanał piszczelowy nie może być 
nawiercony na wystarczającą długość (tzn. otwór wychodzi z kości piszczelowej zbyt daleko w części dalszej > 3 cm) za pomocą techniki 
wiercenia jednokanałowego przez kanał kości udowej. Przy dwukanałowej technice wiercenia otwór w kości piszczelowej wykonuje 
się w pełnym zgięciu kolana. Najpierw, trokar / trokar z drutem prowadzącym Ø 1,0 mm (nr art. 191519) jest umieszczany na stopie 
piszczelowej więzadła krzyżowego przedniego i ustawiany w jej nachyleniu, tak aby drut prowadzący wychodził przyśrodkowo około 
2 – 3 cm poniżej płyty kości piszczelowej. Wiercenie przeprowadza się wiertłem kaniulowanym Ø 3,6 mm od płyty kości piszczelowej. 
Ma to tę zaletę, że struktury stawu kolanowego (kłykcie, więzadło krzyżowe ogoniaste itp.) nie mogą zostać uszkodzone z powodu 
kierunku wiercenia. Wiertło jest usuwane, a drut prowadzący pozostaje w kanale wiertła.

3. Wiercenie ukośne, kanał piszczelowy

4

Wiertło kaniulowane Ø 3,6 mm (nr art. 191516) jest następnie 
umieszczane na proksymalnym końcu drutu KIRSCHNERA w celu 
wywiercenia tunelu od bocznej strony kłykcia w kierunku wcięcia 
śródkłykciowego. Otwór musi kończyć się tuż nad płytą kości 
piszczelowej, aby jej nie uszkodzić. Wiertło należy usunąć. Drut 
KIRSCHNERA należy pozostawić w kanale wiertniczym (Rys. 3).

Rada praktyczna:
Podczas wiercenia kolano powinno być maksymalnie zgięte, aby 
zapobiec uszkodzeniu powierzchni stawowej kości piszczelowej, 
jeśli wiertło wyjdzie zbyt daleko.

Uwaga:
Nigdy nie należy zakładać więzadła bezpośrednio po nawierceniu 
kanału przez kłykieć kości udowej, w przeciwnym razie więzadło 
może zostać uszkodzone w drugim etapie (kanał piszczelowy).

Długość kanału udowego mierzy się za pomocą pozostawionego w kanale wiertniczym drutu KIRSCHNERA, który pełni teraz funkcję 
głębokościomierza (nr art. 187737), w celu określenia długości śruby (Rys. 14 i 15). Jeśli długość kanału wiertniczego znajduje się 
pomiędzy dwiema długościami śrub, należy wybrać krótszą śrubę, którą wkręca się równo z korą.

2. Określenie długość śruby w kanale udowym

3

4a

ZLIG WYMIANA WIĘZADŁA KRZYŻOWEGO WEWNĄTRZ STAWU – OPIS PRZYPADKU
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Wciągnąć więzadło do stawu przez kanał wiercenia w kości 
piszczelowej. Rozpoczynając od płyty kości piszczelowej, 
rurka Ø 2,0 mm jest przesuwana nad drutem KIRSCHNERA, 
aby poprowadzić pętlę z drutu (nr art. 191524). Usunąć drut 
KIRSCHNERA. Pętla druciana jest wprowadzana od strony płyty 
kości piszczelowej, jak pokazano poniżej .. . (Rys. 5)

Tak jak poprzednio na kości piszczelowej, rurkę Ø 2,0 mm (nr art. 
191524) należy umieścić od strony proksymalnej do dystalnej w 
tunelu udowym, a następnie wprowadzić pętlę drucianą (nr art. 
191926) (Rys. 7).

Praktyczna rada:
W przypadku problemów z wprowadzeniem rurki: wystarczy 
ponownie użyć drutu wiertniczego do pokierowania! 

… w celu wciągnięcia sterylnego sztucznego więzadła (nr art. 
191501) do stawu od strony dystalnej przez kanał wiertła (Rys. 6)

4. Wciąganie więzadła do stawu przez kanał wiertniczy kości piszczelowej

5. Wyciągnięcie więzadła ze stawu przez udowy kanał wiertniczy

5

6

7

ZLIG WYMIANA WIĘZADŁA KRZYŻOWEGO WEWNĄTRZ STAWU – OPIS PRZYPADKU
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Luźny koniec sztucznego więzadła jest nawlekany na pętlę 
drucianą, a następnie przeciągany proksymalnie przez kanał 
wiertniczy w kości udowej (Rys. 8).

8

Sztuczne więzadło jest wyrównane (zdjęcie). Luźne, wolne włókna
więzadła umieszczane są wewnątrzstawowo (Rys. 9).

Długość kanału udowego została wcześniej zmierzona za pomocą głębokościomierza (nr art. 187737) w celu określenia długości śruby 
(Rys. 14 i 15). Jeśli długość kanału wiertniczego znajduje się pomiędzy dwiema długościami śrub, należy wybrać krótszą śrubę, którą 
wkręca się na równo z korą.

Tutaj widać drut KIRSCHNERA obustronnie tępy Ø 1,0 mm (nr art. 191520). Drut prowadzący powinien być włożony tylko zgodnie ze 
zmierzoną długością śruby, aby nie wbił się w staw podczas wkręcania śruby. Śruba jest ostrożnie wkręcana nad drut prowadzący.

Ważne:
Tępy drut KIRSCHNERA jest umieszczony poprzecznie i równolegle do taśmy syntetycznej w kanale wiertła. Zapobiega to późniejszemu 
najechaniu więzadła na główkę śruby, co mogłoby doprowadzić do jego postrzępienia.

Rada praktyczna:
Początek i koniec wolnych włókien na więzadle może być zaznaczony markerem operacyjnym. Ułatwia to ich identyfi kację w stawie 
kolanowym! 

6. Określenie długości śruby w kanale udowym

7. Umieszczanie drutu prowadzącego śrubę

ZLIG WYMIANA WIĘZADŁA KRZYŻOWEGO WEWNĄTRZ STAWU – OPIS PRZYPADKU

9
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Długość kanału wiertniczego określa długość śruby. Grubość jest zależna od zastosowanego wiertła. Kaniulowaną śrubę interferencyjną 
Ø 3,5 x 13 mm wkręca się na tępy drut prowadzący za pomocą kaniulowanego śrubokręta w kłykieć boczny, aż do zrównania się z 
kością (Rys. 10 i 10a).

8. Wkręcanie śruby w kanał udowy

Kaniulowana 
śruba

Drut 
prowadzący

10

Przygotowywany jest poprzeczny kanał wiertniczy w kości 
udowej. Tutaj trokar / drut trokarski KIRSCHNERA Ø 1,0 mm jest 
wwiercany w kość udową jeden lub dwa centymetry powyżej 
tunelu, w kierunku od strony bocznej do przyśrodkowej (Rys. 11) …

9. Wiercenie poprzeczne, kanał udowy

… a następnie nawiercony wiertłem kaniulowanym Ø 3,6 mm 
(Rys. 12).

Wiertło jest usuwane, a drut prowadzący Ø 1,0 mm pozostaje w 
kanale wiertła. Rurka Ø 2,0 mm do prowadzenia pętli drucianej 
jest nasuwana na nią od strony przyśrodkowej. Pętlę drucianą 
(nr art. 191926) wprowadza się od strony przyśrodkowej, wolny 
koniec sztucznego więzadła jest wprowadzany do końca pętli, a 
następnie przeciągany przyśrodkowo przez rurkę. Rurka zostaje 
usunięta (Rys. 13).

Rada praktyczna:
Upewnij się, że więzadło nie jest „skręcone“. Dla bezpieczeństwa, 
przed rozpoczęciem operacji można wykonać znak podłużny po 
jednej stronie pasma za pomocą markera operacyjnego! 

przyśrodkowa

boczna

11

12

13

10a
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Ø 1,0 mm tępy / tępy drut KIRSCHNERA jest wprowadzany 
do poprzecznego otworu wiertła w celu zmierzenia jego 
długości. Należy sprawdzić palcem w punkcie wyjścia, czy drut 
KIRSCHNERA znajduje się w otworze: punkt wejścia drutu jest 
ustalany za pomocą szczypiec (Rys. 14).

W ten sposób można łatwo określić długość kanału kostnego (w 
tym przypadku przy użyciu szablonu do rowków V, nr art. 180500). 
Określa ona długość śruby interferencyjnej (Rys. 15).

Rada praktyczna:
Zaleca się ustalenie długości wszystkich kanałów wiertniczych i 
zanotowanie ich!

Następnie wkręca się śrubę Ø 3,5 x 10 mm za pomocą 
śrubokręta kaniulowanego (nr art. 191958) i ostrza śrubokręta 
kaniulowanego (nr art. 191957) na drucie prowadzącym. 
Proszę zwrócić uwagę, że tym razem śruba jest wprowadzana 
proksymalnie od więzadła (patrz Rys. 9)! Więzadło jest 
utrzymywane w stanie naprężenia po przeciwnej stronie (Rys. 16).

14

15

16

Śruba interferencyjna jest wkręcana do tunelu poprzecznego 
kości udowej do momentu, aż znajdzie się w jednej płaszczyźnie 
z kością. Wolny koniec więzadła zastępczego jest następnie 
odcinany przyśrodkowo w pobliżu powierzchni kości (Rys. 17). 

10. Śruba w poprzecznej kości udowej

17
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Zacisk jest usuwany, kolano pozostaje w pozycji 130°, a więzadło 
jest utrzymywane w stanie napięcia. Ułatwia to wprowadzenie 
tępego drutu prowadzącego proksymalnie do więzadła. 
Kaniulowana śruba interferencyjna, której długość została 
zmierzona jak poprzednio, może być teraz wkręcona do kanału 
wiertniczego poprzez drut prowadzący w celu zabezpieczenia 
taśmy (Rys. 20).

Rada praktyczna:
Tępy drut prowadzący można również wykorzystać do 
sprawdzenia, czy śruba wystaje do szczeliny stawowej, 
wprowadzając go do otworu wiertniczego od strony proksymalnej.

Zwalnia się zacisk, a więzadło przytrzymuje się kciukiem i palcem wskazującym bezpośrednio przy wylocie. Powtarzamy poprzednią 
czynność. Więzadło nie może się napinać ani rozluźniać pod wpływem zgięcia i wyprostu – jest to jedyny sposób, aby upewnić się, że 
osiągnięto izometryczny charakter więzadła!

12. … oraz izometrii

13. Wkręcanie śruby do kanału piszczelowego

20
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Następnie staw kolanowy jest przepłukiwany dużą ilością 
sterylnego roztworu soli fi zjologicznej. Po czym rzepka zostaje 
umieszczona w bloczku (Rys. 18).

Staw kolanowy jest ustawiony w zgięciu 130°. Wolny, luźny koniec 
więzadła przy wyjściu z kości piszczelowej jest utrzymywany w 
napięciu za pomocą zacisku, podczas gdy staw kolanowy jest 
prostowany i zginany w celu sprawdzenia, czy napięcie więzadła 
pozwala na swobodny ruch stawu. Dodatkowo należy wykonać 
test szufl adowy (Rys. 19). 

11. Kontrola szufl ady przedniej …

18

19
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Długość śruby interferencyjnej ustala się ponownie za pomocą 
drutu KIRSCHNERA (Rys. 22).

Poprzeczny kanał wiertniczy przez kość piszczelową wykonuje 
się najpierw za pomocą drutu wiertniczego 1 cm poniżej wyjścia 
wymiany więzadła. Następnie poszerza się go do Ø 3,6 mm za 
pomocą wiertła kaniulowanego (Rys. 21). 

14. Wiercenie poprzeczne, kanał piszczelowy

22

21

Grubość kaniulowanej śruby interferencyjnej jest określana przez 
kanał kostny, w tym przypadku jest to śruba Ø 3,5 mm x 8 mm.
Drut prowadzący wprowadzany jest od strony przyśrodkowej kości 
piszczelowej. Ważne jest, aby tym razem przebiegał on w części 
dalszej do miejsca wprowadzenia więzadła. Śruba jest wkręcana 
do momentu, aż znajdzie się na równi z powierzchnią kości. Oba 
luźne końce więzadła można teraz przeciąć blisko kości (Rys. 24).

Wiertło zostaje usunięte, a drut prowadzący o średnicy
1,0 mm pozostaje w kanale kostnym. Należy nasunąć na niego 
rurkę Ø 2,0 mm. Pętlę drucianą (nr art. 191926) wprowadzić 
bocznie, wolny koniec taśmy umieścić na końcu pętli i przeciągnąć 
bocznie przez otwór wiertniczy (Rys. 23).

15. Wkręcanie śruby w kość piszczelową poprzeczną

24

23
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Torebkę stawową, powięź i tkankę podskórną zszywa się szwem 
wchłanialnym, skórę zamyka się szwem niewchłanialnym (Rys. 25). 

16. Zamykanie rany

25

Powiększony przekrój Rys. 26 Widok z boku (Rys. 26a)

Widok z boku (Rys. 26)

26a

26
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Widok boczny (Rys. 28)

Układ implantu w kształcie litery Z jest mechanicznie bardzo 
stabilny. Umożliwia on natychmiastowe wznowienie czynności 
stawowych u każdego psa (Rys. 27).

27

28

Widok z boku z referencyjną kulą rentgenowską Ø 25 mm (nr art. 
191990) (Rys. 29) 

29
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Widok z przodu (Rys.30)

30

Dr. Christoph Werner
Tierärztliche Gemeinschaftspraxis 
Lohenstraße 5 
83395 Freilassing
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Zlig pooperacyjne video

Zlig aplikacja video

ZLIG WYMIANA WIĘZADŁA KRZYŻOWEGO WEWNĄTRZ STAWU – VIDEO

Krzyżówka Owczarka 
niemieckiego „Lieserl“

Labrador Retriever 
„Bonny“

Shih Tzu 
„Pauline“

Cocker Spaniel 
„Indie“



04
 / 

20
22

09
 / 

20
20

 | 
ph

ot
o 

p.
1:

 ©
 K

ar
ol

in
e 

Th
al

ho
fe

r 
 –

 s
to

ck
.a

do
be

.c
om

EICKEMEYER Sp. z o.o.
Al. Jana Pawła II 27
00-867 Warszawa
Polska
T 22 185 55 76
F 22 185 59 40
info@eickemeyer.pl
www.eickemeyer.pl


