ТУРБУЙТЕСЯ ПРО СЕБЕ ТА СВОЇХ БЛИЗЬКИХ

ОРТОПЕДІЯ

ОРТОПЕДІЯ
Роботизована операція з протезування
суглобів. Американський інститут
робототехніки визначив різні програми,
які можуть використовуватися для
переміщення матеріалів, об’єктів і
інструментів робота, були встановлені
для спеціальних цілей і можуть
бути перепрограмовані як багатофункціональні пристрої. Перше
використання роботів в хірургії було
виконано в 1985 році для виконання
біопсії в нейрохірургії. Та ж система
була використана в 1988 році в хірургії
простати. З тих пір використання роботів
в хірургії стає більш поширеним. Роботи
були в перше використані в ортопедичній
хірургії в 1992 році. За минулі роки були
розроблені сучасні роботи.
У роботизованій хірургії використовуються
пасивні, активні і напівактивні системи.
Пасивні системи - це системи які
виконують деякі операції під контролем
хірурга. Тобто вони не можуть виконувати
заплановане завдання. Активні системи
працюють незалежно від втручання
хірурга. Хірург не може впливати на
процес. Напівактивні системи працюють
під контролем хірурга, але забезпечують
постійний зворотний зв’язок з хірургом.
Цей зворотний зв’язок має форму
слухових, візуальних і вібраційних
попереджень. Тобто робот попереджає
про операції при спробі виконання
запланованого завдання. Роботизована
система предстовляє собою напівактивну
систему, яка відповідає цьому визначенню.
Інша класифікація роботів полягає в
тому, що вони не містять зображень або
містять зображень. У методах візуалізації
планування операції не може бути
виконано методом візуалізації. При
використанні роботизованої технології
нового покоління, яка є одним з
методів візуалізації у час операції

створюється тривимірна модель суглоба
в горизонтальній і вертикальній площині
без необхідності передопераційного
КТ сканування. Визначається розмір
імплантата і кути в розміщенні протеза
підгонка протеза. Робот Novia визначає
анатомічну структуру пацієнта і
візуалізує цифрове значення балансу
м’яких тканин і допомагає хірургу в
оптимальному і найбільш збалансованому
розташуванні імплантатів. Хірург видаляє
пошкоджену кістку із решти здорової
кістки, використовується маніпулятор з
роботизованими технологіями нового
покоління. Він забезпечує безпечну
операцію як для пацієнта, так і для хірурга,
не допускаючи міліметрові похибки.
Неможливо планувати з такими тонкими
розрахунками в стандартній мануальній
хірургії.
Навіть в досвідчених руках операція
на колінному протезі призводить
до приблизно 20% незадоволеності
пацієнта. Роботизована хірургія дозволяє
розташувати протез в правельному
положенні. Це призводить до збільшення
задоволеності пацієнтів. З цих причин
ми рекомендуємо нашим пацієнтам
роботизоване протезування суглобів.

ЧАСТКОВА ЗАМІНА КОЛІНА З ДОПОМОГОЮ
РОБОТИЗОВАНОЇ ХІРУРГІЇ
Роботизована хірургія і часткове
протезування колінного суглоба - це
передова технологія, яка дозволяє
хірургу спроектувати і застосувати
розташування колінного протезу
відповідне з анатомією пацієнта.
Якщо є тільки одна частина колінного
суглоба, а не весь кінцевий суглоб,
частковий колінний протез підходить
для забезпечення більш природного
відчуття в коліна. Роботизована операція
по протезуванню суглобів усунула ці
труднощі. При використанні роботизованої
системи часткові операції на протезах
колінного суглоба успішно виконуються
шляхом взяття коліна, пошкодженого
кальцификацией та збереження здорових
тканин і зв’язок оточуючих цю частину.
За допомогою роботизованій технології
нового покоління використовуваній в
роботизованій хірургії, під час операції
створюється віртуальне зображення
анатомії коліна, а баланс м’яких тканин
візуалізується за допомогою цифрових
даних під контролем хірурга, а імплантати
розташовуються збалансованим чином.
Хірург відокремлює пошкоджену
кістку, використовуючи роботизований
накінечник. Роботизований накінечник
виконує резекцію кістки відповідно
до плану, певним хірургом і правильно
встановлює імлантат. Похибка усувається
з допомогою методу роботизованої
хірургії, під контролем хірурга, процес
відновлювання коротший, безболісніший
та простіший.

ЯК ВИКОНУЄТЬСЯ ОПЕРАЦІЯ ЧАСТКОВОЇ
ЗАМІНИ КОЛІНА З ДОПОМОГОЮ
РОБОТИЗОВАНОЇ ХІРУРГІЇ.
3D модель колінного суглоба створюється
при операції з використанням
роботизованих технологій нового
покоління, використовуваної в
роботизованій хірургії протезів на суглоб.
Визначаються розміри імплантату і
кути в розміщенні протеза і підгонка
частин протеза. Баланс м’яких тканин
можна візуалізовати за допомогою
числових даних під контролем
хірурга, щоб забезпечити стабільне
розміщення імплантатів. Таким
чином хірург встановлює імплантат
під оптимальним кутом стабільно
утримуючи і керуючи маніпулятором.
Навіть досвідчений хірург ортопед
має деяку похибку при мануальному
налаштуванні положення імплантату. При
використанні роботизованої системи
сумісність імплантатів при всіх кутах
вигинах колінного суглоба оцінюється
кинематично під час операції. Таким
чином гарантуючи, що хірургічна
процедура виконується дуже чутливим і
високоточним способом, спецефичности
для власної анатомії пацієнта. Поки хірург
виконує операцію, Роботизована система
не дозволяє хірургу планувати та робити
помилки. Це знижує ризик небажаних
механічних ускладнень в майбутньому.
За допомогою роботизованою хірургії
у пацієнтів, можна домогтися більш
природного відчуття в коліні, оскільки
всі інші зв’язки коліна зберігаються при
видаленні тільки пошкодженої поверхні
суглоба і кісткових структур в коліні. Крім
того, оскільки здорові кістки зберігаються,
пацієнти які піддаються до часткового
протезування коліна за допомогою
роботизованою хірургії, продовжують
залишатися придатними кандидатами

на повний протез в майбутньому. У
частковому протезі колінного суглоба,
виконаному з допомогою роботизованою
хірургії, застосовується менший
розріз, травма тканини зводиться
до мінімуму, а максимальний захист
здорових тканин призводить до
того, що пацієнт може швидше та
безболісніше встановлюватися та
швидше повертається до повсякденного
життя. Зазвичай після операції пацієнти
починають ходити з підтримкою у той
же день або на наступний день. Пацієнти
дивлячись на загальний стан через
кілька тижнів можуть повернуться до
свого повсякденного життя. Всі протези
мають очікуваний термін служби, який
корегується в залежності від різних
факторів, таких як маса тіла пацієнта,
рівень активності і форма якість
структури його кісток і рекомендації його
лікаря. У роботизованій хірургії технічні
вимірювання розраховуються з високою
точністю і чутливістю, і імплантат може
бути поміщений в найбільш ідеальне
анатомічне положення для кожного
пацієнта, що призводить до меншого
зносу та ослаблення імплантату, сприяючи
продовженню терміну служби протеза.
Удосконалена передова роботизована
технологія Navio дозволяє проводити
спецефичні і хірургічні процедури для
пацієнта, з докладним плануванням, щоб
знизити ризик помилок при часткової
заміни колінного суглоба і підвищити
ймовірність успіху хірурга.

ПЕРЕВАГИ ЧАСТКОВОЇ ЗАМІНИ СУГЛОБУ ЗА
ДОПОМОГОЮ РОБОТИЗОВАНОЇ ХІРУРГІЇ
• Використання передових роботизованих
. технологій
• Можливість детального планування
. для конкретного пацієнта до початку
. операції з системою візуалізації з
. високою роздільною здатністю
• Частковий протез може бути зроблений
саме на пошкоджену частину коліна
• Збереження здорового кісткового фонду
• Збереження всіх зв’язок в коліні
• З меншим хірургічним розрізом
• Мінімальна травма тканин
• Природне відчуття коліна
• Більш швидке і безболісне відновлення
• Більш швидке повернення до
. повсякденного життя
• Продовження життя протеза завдяки
. високої точності розміщення імплантату.

ПОВНА ЗАМІНА КОЛІННОГО СУГЛОБУ З
ДОПОМОГОЮ РОБОТИЗОВАНОЇ ХІРУРГІЇ
Повна заміна коліна за допомогою
роботизованою хірургії є передовою
технологією, яка виникла в результаті
злиття медичних технологій з сучасними
інженерними напрямками, які дозволяють
хірургу спроектувати і здійснити
розміщення суглобового протеза
відповідно до аномалії пацієнта. За
допомогою операції з використанням
роботизованих технологій нового
покоління на колінному протезі, і рух
імплантатів збираються на комп’ютері
у вигляді даних. Безпосереднє та
однозначне тривимірне зображення
колінного суглоба дозволяє хірургу
планувати і виконувати операцію з
найменьшими деталями. Похибки
усуваються за допомогою методу
роботизованої хірургії під контролем
хірурга, процес відновлення коротше,
безболізніше і простіше.

РОЗДІЛ МІСЦЬ НАСТРОЄК КОНТЕНТУ
Navio -Передова технологія для хірургії
суглобового протеза. Правельно
розташування і вирівнювання частин
імплантату має вирішальне значення в
хірургії протеза суглоба. Роботизовані
технології нового покоління мають
можливість зробити 3D планування в
горизонтальному і вертикальному плані
під час операції. Частини де будуть
встановлені імплантати, І руху імплантату
визначаються миттєво з числових даних.
Система визначає природну кінематику
суглоба пацієнта і розраховує правельно
розташування протезних частин з
високою точністю. Ці дані дозволяють
хірургу планувати і виконувати операцію
з найменьшими деталями. Метод
роботизованої технології хірургії нового
покоління який застосовується під
контролем хірурга, мінімізує похибку і
робить процес відновлювання коротше,
безболісніше і комфортніше.
• Роботизированний уніконділярний
. колінний протез
• Роботизована заміна колінного суглоба
. Роботизована біконділярная заміна
. коліна
• Роботизована повна заміна коліна
. Застосування роботизованої хірургії
. робиться з угодою страхового полюса.
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