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•J&J perustettu 1886 

 

•1956 skandinaviassa 

 

•Päämaja Sollentunassa, Ruotsissa 

 

•Depuy Synthes since 2012 

 

•Our Credo ohjaa toimintaamme 
 

 

KEITÄ ME OLEMME 
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Polven rakenne 

Aihe, paikka, päivämäärä 

•Ligamentit ja meniskit 

tukevat polvea fleksion ja 

ekstension eri vaiheissa 

•Meniskit toimivat 

iskunvaimentimina ja 

voitelevat 

•proprioseptiikka 
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•Mekaaninen ja Anatominen akseli 

-Femurin distaalisahauskulma 

•Pehmytkudosbalanssi 

-mm. MCL ja LCL 

•Virheasennot haasteellisempia 

 

Polven akselit 

Aihe, paikka, päivämäärä 
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Eritasoisia vaihtoehtoja: 

-Rustovaurion taso 

-Luupuutokset 

-Instabiliteetti 

Polviproteesit 

Aihe, paikka, päivämäärä 
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•Paikallinen artroosi 

•Tarkka Indikaatio 

•Voidaan protetisoida mikä tahansa kolmesta 

nivelpinnasta 

Puoliproteesi 

Aihe, paikka, päivämäärä 
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CR (crusiate retaining) tai PS (posterior stabilizing) 

PCL:n kunnosta/polven stabiliteetista riippuen 

 

Titaaninen tai CoCr-tibiatray 

+ 

Tibiainsertti (ristisilloitettu muovi) 

+ 

Femurkomponentti (CoCR) 

 

Myös allpoly tibia  

Primääripolvet 

 

Aihe, paikka, päivämäärä 
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•Varret, sleevet ja erilaiset augmentit 

•Korvaavat luupuutoksia 

•Tuovat lisästabiliteettia 

 

Revisiojärjestelmät 

Aihe, paikka, päivämäärä 
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Leikkaustekniikka 
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Leikkaustekniikka 

Aihe, paikka, päivämäärä 
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•Femurin CCD-kulma (Caput-Column-Diaphyysi) 

Noin 127 astetta. 

•Femurin kaulan anteversio 10-30 astetta 

 

 

 

Lonkat 

Aihe, paikka, päivämäärä 
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•Varren valinnalla voidaan vaikuttaa jalan pituuteen ja 

offsettiin (A) 

•Oikea offset tärkeä biomekaniikan kannalta 

•Gluteus mediuksen toiminta 

 

Offsetin merkitys 

Aihe, paikka, päivämäärä 
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Primääri lonkkaproteesi tyypillisesti: 

Varsi (titaania) 

+Nuppi (keraami tai metalli) 

+Kuppi (titaani) 

+Liner (keraami tai ristisilloitettu muovi) 

 

 

Sementittömät lonkkaproteesit 

Aihe, paikka, päivämäärä 
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•karhea poroosirakenne 

•Hydroksiapatiitti 

•Varren muoto ja korteksikontakti 

•Tarvittaessa kuppiin ruuvit 

Alkuvaiheen stabiliteetti tärkeää!! 

 

Sementitön fiksaatio varressa ja kupissa 

Aihe, paikka, päivämäärä 
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•Varsi kiiltävää terästä, kuppi ristisilloitettua 

muovia 

•Työstö samankaltainen sementittömien 

kanssa 

•Sementtimantteli varren ympärillä 

•Hybridit 

Sementilliset lonkat 

Aihe, paikka, päivämäärä 
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•Korvaavat poistettavat komponentit 

sekä mahdollisesti acetabulumin ja 

femurin luupuutoksia 

•Syitä mm. infektio, irtoaminen 

kuluminen, osteolyysi… 

 

 

 

 

 

 

 

Revisiojärjestelmät 

Aihe, paikka, päivämäärä 



1. Kaulan 

resektio 
2. I.M. 

initiator 3. Osteotomi/anteversio 

Sementittömän lonkkaproteesin tekniikka 



4. Ydinkanavan 

avaus 

5. 

Lateralisointi 

6. Ydinkanavan riimaus pitkillä 

riimereillä 



7. Raspaus Calcar-alueen 

riimaus 

Implantointi 



Acetabulumin riimaus 



Kupin asetus 

• Asento erittäin tärkeä 

 

•Anteversio 15-30 astetta 

 

•Inklinaatio (abduktio) <45 astetta 

 

•Asenna liner paikalleen  

 

•Asenna nuppi paikalleen 
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KIITOS 


