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CiMENTOLU TQTAL Dİz PRo-TE*zi
s-AĞ lcssN neĞ ronrryaN MoBiL
tedavisi
- Diz bölqesinde meydana gelen deformasıonlann
jajz_4

ı;;ffi;;ö;6"ii öi*. ıö":ör:üii
malzemeden olma!ıdır.

'icin kuilanıian ferıorai

standardına uygun kaliıedeki

ısö

EN . CE kaıire beıge]erine^sahio olmalıdır
ve sol olarak avrilmalıCır,
olm"l,a",.ŞaE
"alternaıiieıi bir aıaCa
- Femoral komDonent -uto*il"upİİu,uİİio
mobil
- İ;];;;İ;i;. b^q 1.o.ryun. Uug k"r*n, İualt,İ

alJ;; r§ö"rö;İ;İti?böiiı

.

ır.

o.ılunduru İmalıd
^
dış vüzevi Dürüzsüz ve oariak,iç
- Bağ kesen-Bağ koruvan femoıal komoonentin
kumlanmıs ve kanaiiı vaoicia olmallcır.
,.ği;.;k

i;;
k;; ;;;;;;;tr"r.r",
pee.olmaiıiır] B; k;;;;; İİmor"l ko.oonenette iki adet kondilar
gerektiğinde
olmalı,
i-ki uJ"i p.g deliği

stabilıteyi
Bağ kesen femora] kompon""it"aıttırmak icin oee takı lab ilmelidir,
koruyabilmek için minumum
- Bağ kesen femoral komDonen]tte, remik stoğunu
,il.ii8e fernoral box kesisi vapılabilmelidir,
- Femo.al komponent 8 bov olmalıdır,
vaIgus açısındaı herhangi
_ ;.;il;;;i ii;;;;;;;i tiriiira",iiii"*:_5_7_9 deıece
_

birini secebilmelidir.

yaDıva uvgun oiması için iemoral condilleri dıştan içe
coğru 6 derecelik biı,acıva sabin olrnalıdit,
- llbiui ko*pon"nt üniversal olrnahdır,
- Tihia] component 8 bov olmalıdir,

:ü;,,";;;;;;;unatomit

üreiilrnis oimalıdır.
ii;i;i k;;;;;;;i ö"u^ıici". iöo_Cr_Mo) malzemesinden
sablt veva mobi!
değismesiv]e
_ ii;i;i ii;;;;;;ni ,-ua""" ı.iıiiıere aa"niorılnün
adaptöril ayrı ayrı steril şekiide

_

""
"i".r't'ri]iı..iit-iı",.liJir.srui
sunuimalıdır.

*"uiikiıitı",.,"

B;; İİ;;" ve kesen tibiai insert kaiınlığı 8 mm_ l8
- İibial komoonent keel (kanatlı) vaoıda olmalıdır

:

- N4obil

mm arasıncia 6 ölçü olrnai:dıı,

ızın
tibial komponentte. medial ve lateralde toplam 30 derecelik rotasyona

,.,ermelidir.

ıibial uzatma
ö.i",ı.,li,oın, ı"rda stabiliteYi arttırmak icin ıerektğinde kuiianılan

_

stemi 20mm- ] 00mm arası en az 5 bov.oimalıdır,

oinali. sıandan l<esi bloğ,;
ilil"ı rlri i.;" intiamedullec ve extremeduller secenekleri
a,sınoa sao re sol diz icin avrı kesi blokları da olmalıdrr,.
ğ"p r"irr- sistemde ıns.n b""o Dish ve Hieh Crosslink yapıda oimaiıciır.Bağ
_

_

kesen sistemde İnsert Hıgh crosslink vapıda olmalıdır,
ı labilmeIidir,
_ i.,""i.J ton,,oonent ,e tibij iĞ.t u.u.,ndu ölcü farkı olsada kul1an
aynı
anda
component
tibial
1.1çlrl. tllçl femoral konıponen'. ile en büyük boy
kul lanılabilmelidir.)
rp;;;il;E e";iaolmalı croslink yapıdaki polyethyle malzemesinden üretilmiş
o lııalıd ır
Bağ koruvan Feınoral. Como.
Bağ kesen Femoral Comp.

Tibial Como. Mobil
Bağ Koruvan Deeo Dish İnserr Mobil
Bağ Kesen İnsert Mobil
Tibia! Uzatma Stem
Patelia
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Sut: AP2300
Sut: AP2230
Sut: AP2660
Sut: AP2530
Sut: AP245O
Sut: AP2750
Sut: AP2420
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