
1 

Miten valitsen tekonivelen? 

 

Polvi Lonkka 



Zimmer Biomet 
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Your Progress. Our Promise.™ 

• Your Progress. Our Promise.™   

on sitoumuksemme toimia potilaan 

parhaaksi yhteistyössä terveydenhuollon 

ammattilaisten kanssa. 

• Keskitymme löytämään innovatiivisia 

ratkaisuja tuki- ja liikuntaelinsairauksista 

kärsiville potilaille ja parantamaan  

jatkuvasti erikoisalamme hoitoa 

 

 

 

 

 

 

Kumppanisi – potilaan hyväksi 

Ei ole kyse vain siitä, 

mitä valmistamme, vaan 

siitä, mitä mahdollistamme. 
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• Konsernin pääkonttori sijaitsee Yhdysvalloissa,  

Warsawn kaupungissa, Indiananassa 

• Työntekijöitä 18.000 

• Tuotteiden valmistusta 20 maassa 

• Tuotteita myydään lähes 100 maassa 

• Yhteenlaskettu liikevaihto v. 2014 yli 8 miljardia USD 

• Euroopan pääkonttori (EMEA) Sveitsin Winterthurissa 

• Yhdistynyt Zimmer Biomet markkinoiden laajimman  

tuote- ja palveluvalikoiman tuki- ja 

liikuntaelinsairauksien hoitoon 

• Zimmer Biomet investoi entistä enemmän 

tutkimukseen, tuotekehitykseen, ja lääketieteellisen 

koulutukseen:  
• Tuotekehitys- / tutkimuspanostukset: 360 000 000$ 

• Zimmer Biomet Institute tarjoaa lääkäreille jatkuvaa 

koulutusta 

• Paikallisten edustajien henkilökohtainen tuotetuki- ja 

koulutus.  

 

 

Zimmer Biomet maailmalla 
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Zimmer Biomet Suomessa 

• Zimmer ja Biomet yhdistyvät Suomessa yhden yritysnimen alle keväällä 2016 

• Zimmerin tuotteita myyty ja markkinoitu Suomessa 1950-luvulta lähtien, 

Biometin tuotteita 1984 lähtien 

• 33 myynnin ja asiakaspalvelun ammattilaista, joista 16 alueellisessa myynti- ja 

tuotetukiorganisaatiossa 

 



Markkinoiden laajin tuotevalikoima 

ortopediassa 

Hammasimplantit 

Craniomaxillofacial 

Olkapää, kyynärpää 

ja ranne 

arthroplastiat 

Thoracic 

Selkä: kaularanka, 

thoracic, lumbar  

Puoliprot., primääri, 

revisio ja tuumori polvi 

leikkaukset 

Primääri, uusinta ja  

tuumori lonkkaleikkaukset  

Yläraajat ja 

alaraajojen murtumat 

Jalkaterä ja nilkka  

fixaatiot ja tekonivelet 

Luusiirre palvelut 

Uudisluun 

kiihdyttimet 

Potilaskohtaiset 

instrumentit ja 

tietokoneohjatut 

leikkaukset 

Luusementt ja 

sekoitustuotteet  

Tuumori ja 

potilaskohtaiset 

tekonivelet 

Surgical Tuotteet 

Urheilulääketiede 

Aikaisen hoidon- ja 

Biologiset tuotteet 

Verituotteet 
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Zimmer Biomet tuotteet: 

•Yksittäisistä tuotteista -> kokonaisjärjestelmiin 

 

•Järjestelmien avulla -> yksilöllisiin ratkaisuihin 

 

•Yksilölliset ratkaisut -> tyytyväiset loppukäyttäjät 
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Lonkan tekonivelen valinta 
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• Tekonivelten tulokset  

 

• Kiinnitysmenetelmä 
• Sementti vs. 

sementitön 

 

• Pintamateriaali 
• Sementittömät  

 

• Liukupintapari 
• Metalli-muovi 

• Metalli-metalli? 

• Keraami-keraami 

• Keraami-muovi 
 

Proteesin valintaan vaikuttavat tekijät 
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• Nupin koko 

 

• Erilaiset nupin, kaulan ja 

varren kokovaihtoehdot ja 

yhdisteltävyys 

 

• Instrumentaatio 
• Toimivuus 

 

• Tekonivelen hinta 

 

• Tuotetoimittaja 

Proteesin valintaan vaikuttavat tekijät  
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• Kliiniset ja radiologiset tulokset 
• Retrospektiiviset tutkimukset 

• Prospektiiviset tutkimukset 

• Kehittäjäortopedi/klinikka vs. 

”independent” 

 

• Toimintakyky -> potilaspalaute 

 

• Elämänlaatu -> potilaspalaute 

 

• Tekonivelrekisterit 
• Ruotsi, Australia, Tanska, Norja, 

Englanti… 

• Suomi -> Uusi tekonivelrekisteri 

käynnistyi 05/2014 

 

Tekonivelten tulokset 



12 

• Luusementti 
• Sementillisen tekonivelen kiinnittyminen 

perustuu luusementin eli 

polymetyylimetakrylaatin työntymiseen 

hohkaluuhun estäen mekaanisesti 

tekonivelen liikkumisen 

• Sementti ei kiinnitä tekoniveltä 

”liimaamalla” 

• Heti täysi lujuus 

 

• Sementitön 
• Kiinnittyminen perustuu alkuvaiheessa 

kitkaan tekonivelen ja luun välillä 

• Myöhemmässä vaiheessa luu kasvaa 

kiinni tekonivelen karheaan pintaan 
 

Kiinnitysmenetelmät 
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• Sementilinen vs. sementitön 

 
• Molemmilla kiinnitysmenetelmillä 

on saavutettu kliinisissä 

tutkimuksissa hyviä 

pitkäaikaistuloksia kaikissa 

ikäluokissa 

 

• Yksittäisten klinikoiden tuloksiin 

täytyy suhtautua varauksella 

  

• Tulokset eivät aina ole olleet 

toistettavissa väestötason 

tutkimuksissa 

Kiinnitysmenetelmät - tulokset 
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• Alle 75-vuotiaat potilaat 
• Sementitön varsikomponentti 

ensisijainen vaihtoehto 

 

• Yli 75-vuotiaat potilaat 
• Voidaan luotettavasti käyttää 

sekä sementitöntä 

että sementtikiinnitteistä 

varsiosaa 

 

Varsikomponentin valinta 
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• Sementitön kuppi antaa selvästi 

paremman 

pitkäaikaispysyvyyden kuin 

sementillinen kuppi 

 

• Sementittömän kupin yhteydessä 

tulisi liukupinnaksi valita hyvin 

kulutusta kestävä liukupintapari 

 

• CoCr nuppi - Highly Crosslinked 

polyeteeni 

• E-vitaminoitu muovi? 

• Keraami-keraami 

• Keraaminuppi - Highly 

Crosslinked polyeteeni  
 

 

Kupin valinta – alle 65-vuotiaat potilaat 
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• Sementtikiinnitteinen kuppi 

antaa nykytiedon valossa  

vähintään yhtä hyvät tulokset 

 

• Sementittömän kupin käyttöä 

puoltaa skleroottinen 

lonkkamaljakko 

 

Poikkeuksellisen korkea 

aktiviteettitaso: 
• Käytetty sementittömän kupin 

valintaperusteena 

• Korkean aktiviteetin raja-arvoa ei 

ole määritetty ja  

tieteellistä näyttöä tästä 

valintaperusteesta ei ole 
 

Kupin valinta – yli 65-vuotiaat potilaat 
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• Yleisin 
• Kromikoboltti ja polyeteenimuovin 

yhdistelmä 

(ultra high molecular weight polyethylene 

(UHMWPE)) 

 

• Pitkäaikaistulokset 
• Varsin hyviä 

• Liukupintaparia on käytetty pitkään ja sen 

käyttäytyminen tunnetaan hyvin 

 

• Kuluma ja osteolyysi 
• Muovista irtoaa vuosien aikana 

pienpartikkeleita, jotka synnyttävät 

mekaanisen ja biologisen reaktion, joka  

johtaa osteolyysiin eli paikalliseen 

luukatoon ja sitä kautta komponentin 

irtoamiseen 
 

 

Liukupinta: metalli - muovi  
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• CrCo - PE 
• Nuppikoko 28-36 mm 

• Suurempi nuppikoko lisää polyeteenistä 

irtoavien pienpartikkelien määrää ja sitä 

kautta nopeuttaa osteolyysiä 

 

• Kovetetut muovit (highly cross-linked) 
• Säteilytyksellä on saatu aikaan 

kulutuskestävämpi muovin  

rakenne lisäämällä polyeteenimolykyylien 

välisiä ristisidoksia 

• Vähemmän kulumista 

• Suurempien nuppien käyttö mahdollista 

Liukupinta: metalli - muovi  



19 

• Erittäin kova 
• Kuluminen vähäistä 

• Biologisesti inertti eli aiheuttaa vain 

vähäisen biologisen reaktion  

 

• Vinkuminen 
• Osin malliriippuvainen eikä helpota 

seurannassa 

 

•   Keraamista pintaa ei voida kiinnittää  

luuhun suoraan 
• Vaikutus nupin kokoon (modulaarinen kuppi) 

 

• Rikkoontuminen 
• nupin koko 

• Delta vs. Forte 

• revisio hankala 
 

Liukupinta: keraami - keraami 
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Liukupari suositus 
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• Liikelaajuus 
• Olennaisinta on nupin ja 

kaulan välinen suhde 

 

• Sijoiltaanmenon riski 
• Primaarin yhteydessä on 

vaihdellut 0,4-5,8 % välillä 
 

Nupin koko ja sijoiltaanmeno 
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• Suuret nuppikoot estävät 

sijoiltaanmenoa 
• Siirtymämatka kupin pohjalta kupin 

reunalle on suurempi 

 

• Nupin koko 28 mm - > 32 mm  

= sijointaanmenon riski -> ¼ 

 

• Anatomisilla nuppikoilla (40-60 

mm) riski vähenee merkittävästi 

ja sijoiltaanmeno on harvinainen 

(≈ 0) 

 

Nupin koko ja sijoiltaanmeno 
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Instrumentaatio 

-> toimivuus 

Muut tekijät 
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• Erilaiset nupin, kaulan ja varren 

kokovaihtoehdot 
• Suora korrelaatio 

mahdollisuuteen anatomian 

palauttamiseen 

 

• Yhdisteltävyys ja vaihtoehdot 

(tuoteperhe) 
• sementillinen vs. sementitön 

• nupit 

• lukkoliner 

• jne. 

 

Vaihtoehdot ja yhdisteltävyys 
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Polven tekonivelen valinta 
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• Potilaat yhä nuorempia 

• Seniori-ikäiset aktiivisempia 

• Enemmistö polvipotilaista on naisia 

• Polviproteesipotilaiden määrä jyrkästi kasvanut  

• Revisioiden määrä kasvanut 

• Revisiot entistä vaativampia 

• Palaute käyttökokemuksista vuosien varrelta 

• MIS -> mini-invasiivinen leikkaustekniikka 

• Uudet indikaatiot leikkauksissa 

• patello-femoraali artroosi 

• Rajoitettu artroosi 

 

Tämän päivän haasteet  
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• Puolitekonivel 

• Polvilumpionivelen tekonivel 

• Totaalitekonivel (saatavilla myös Tivanium allergiaversio) 

• CR (Cruciate Retaining -> takaristisiteen säästävä) 

• PS (Posterior Stabilizer -> takaristisiteen korvaava) 

• Mobile (Roteeraava tibia liukupari) 

• Flex (Äärifleksiossa kuormitusta vähentävä) 

• Gender (Sukupuolisidonnainen) 

 

• TC III tekonivel (Mekaanisesti stabiliteettia lisäävä) 

• Saranatekonivel 

• Salvage-/Tuumoritekonivel 

• Lisämausteina varsia ja augmentteja 
 

Tekonivelvaihtoehdot 
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• Nivelrikko vain 

mediaalisessa tai 

lateraalisessa nivelpinnassa 

• Ligamenttistatus normaali 

• Patellofemoraalinen artroosi 

lievä 

• Mekaanisen akselin 

poikkeama maltillinen 

Polven puolitekonivelen indikaatiot 
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Harvinainen 

Pelkkä polvilumpion tai 

reisiluun vastinruston vaurio 

Yleensä vammanjälkeisen 

nivelrikon hoitoa 

Muu nivel rustoiltaan ja 

nivelsiteiltään ehjä 
 

Polvilumpionivelen tekonivel 
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• Pinnoitetekonivelrustot korvataan 

• Nivelkierukat ja eturistiside poistetaan 

• Jos takaristiside poistetaan, käytetään 

PS-mallia tai koveraa muovia 

• Sivunivelsiteet oltava ehjät ja tukevat 

• Voidaan korjata raajan akselivirhe 

• Polven tekonivelistä  

CR- ja PS-malleilla parhaat tulokset 

• Ei ikärajaa, jos osteotomia ei enää käy 
 

Polven totaalitekonivel 
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• Perustekonivel, jolla hyvät 

tulokset 

• Takaristisiteen kireys voi 

aiheuttaa ongelmia 

• Jopa 20 % takaristiside 

kireä 

• Suurissa akselivirheissä ei 

aina riittävä 
 

Eturistisiteen säilyttävä polven tekonivel CR 
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• Suunniteltiin alun perin Aasian 

markkinoille 

 

• Sallii voimakkaamman polven 

koukistuksen ilman muovin 

vaurioitumista 

 

• Takakondyylien muotoa muutettiin 

 

• Luuta poistetaan hieman enemmän 

 

• Tavoitteena jakaa muovin takaosan 

rasitusta laajemmalle alueelle 

 

• Ei automaattisesti johda parempaan 

liikelaajuuteen 
 

 

 

Flex-mallit 
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• NexGen polviproteesin Gender-malli 

on suunniteltu naisten anatomiaan ja 

on siksi muodoltaan erilainen: 

• Proteesi on M-L –suunnassa 

kapeampi ja suhteutettu myös A-P -

suunnassa 

• Proteesin etulippa on kavennuttu ja 

ohennuttu 

• Patellan kulku-ura lateralisoitu 

vastaamaan paremmin naisten 

anatomiaa 

 

Sukupuolisidonnaiset Gender-mallit 
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• Helpompi balansoida 

pehmytkudokset 

• Jos tibiaresektio iso, esim. 

runsas valguspolvi 

• Jos takaristiside puuttuu tai 

joudutaan katkaisemaan 

kireyden vuoksi 

• Zimmerin patentoima avoboxi-

malli vähentänyt tibiamuovin 

keskitapin kuormitusongelmia  
 

Takaristisiteen korvaava polven tekonivel 
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PS-polvitekonivel 
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• Tarkoitettu lähinnä 

revisiokäyttöön 

 

• Sallii lievän sivuristisiteiden 

toimintavajauksen 

 

• Sallii lievän löysyyden 

fleksiossa korkeamman 

keskitapin ansiosta 

 

• Estää rotaation 

 

• Mahdollisuus korvata 

luupuutoksia 

 

• Tulisi käyttää jatkovarsia 

TC III -polvitekonivelet 
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• Lähinnä revisiokäytössä:Mahdollistaa polven 

tekonivelleikkauksen, vaikka nivelsiteet puuttuisivat 

 

• Käytetään stemmejä ja augmentteja 

• Useimmiten rotatoivia saranoita – parempi 

pysyvyys 

 

• Uusintaleikkauksissa paremmat tulokset,  

kun käytetään revisiokomponentteja 

ja tehdään totaalirevisio 

 

• Saranamekasnismit erilaisia 

• Osassa paino saranan päällä, osassa muovin 

päällä 

• Kaikkein hankalimpiin ja suurimpiin luupuutoksiin  

ei saranatekonivel riitä 
 

 

Saranatekonivelet 
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Salvage- /Tuumoriproteesit 

• Käytetään tuumorikirurgian lisäksi hankalissa 

revisioissa, joissa luupuutokset laajoja 

 

• Voidaan yhdistää lonkka- ja polviproteesi 

totaalifemurin avulla 

 

• Nykyään löytyy modulaarisia, leikkauksessa 

koottavia malleja – ei enää kustomoituja 
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Tuotetoimittaja: 

 

• Koulutus ja apu 

leikkaussalissa 

 

• Varaston sijainti 

 

• Tavaran toimittaminen 

 

• Tuotteen hinta 

 

• ”Lupausten pitäminen” 
 

Last but not least… 




