
Tekonivelleikkauksen 

komplikaatiot 

Tekonivelmallit niiden hoitoon 



• Laskennallisesti n. 10 -15 % tekonivelpotilaista saa  

jonkun komplikaation  

• Tarkkoja tilastoja komplikaatioista ei ole käytettävissä 

• Leikataan n. 20 000/v –> n. 2000 komplikaatiota 

• Yleisesti: 
–Lonkkaproteeseissa kuppi ja liukupari ongelmat  

–Polvissa kuluminen ei nykyään ole ongelma, vaan 

tekniset virheet  
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Komplikaatiot tekonivelkirrgiassa 

Yleistä: 



• Primääri-tekonivelleikkausten määrällinen kasvu 

• Odotetun eliniän pidentyminen 

• Nuoremmat/ aktiivisemmat potilaat 

• Seniori-ikäiset aktiivisempia 

• Polviproteesipotilaiden määrä jyrkästi kasvanut  

• Revisioiden määrän kasvu 

• Vaativampia revisioita: 
–Re-revisiot ja re-re-revisiot…. 

 

 

Revisioiden määrällinen kasvu: 

 

Revisiot / komplikaatiot haaste nyt  

ja tulevaisuuden ortopediassa: 



Laskennallisesti n. 10 -15 % tekonivelpotilaista 

saa jonkun komplikaation  

Komplikaatioita: 

Periproteettiset murtumat: 

•  Traumat 

• Femur lonkissa, polvissa sekä femur että tibia 

• Pinnoitteiden collum murtumat  

• Irronneet proteesikomponentit toimivat kiiloina 

• Osteolyysi -> heikentää luuta  

• Osteosynteesi -> irronneiden komponettien revisio 

(murtuman  ylitys), ns. tuumoriproteesit, luupuutosten 

korvaus, erilaiset rekonstruktiot  

 



• Aseptinen irtoaminen 70-94% 

• Infektio 3-9% 

• Instabiliteeti 2-10% 

• Komponentin rikkoutuminen 1% 

• Raajanpituuden muutokset 1% 

• Periproteettiset murtumat 1% 

Syitä revisioihin: 



Muovin kuluman aiheuttamat – asepatinen 

irtoaminen ja osteolyysit  

Metalli-metalli: femurin 

kaulan sulaminen  



 

Zimmer® Trabecular Metal™ Acetabular  

Revision System 





Trabecular Metal                               
Mikä se on? 

Metallin rakenne jäljittelee luun 

omaa rakennetta 

Porositeetti 75 - 85% 

Ei tarvitse erillistä pinnoitusta 

Jäykkyys samaa tasoa kuin 

tiheän hohkaluu  

Korkea kitka 

550 µm poroosikoko  (suotuisa 

koko revaskularisaation) 



 Trabecular Metal  
 Erot ortopedisissa materiaaleissa 



Type IIIA Cavitary Defect Treatment Options 
- 



   «superior-lateraalinen kattoplastia» 

 

Revisiokuppi ja augmentti 



Continuum lukkolineri 



Zimmer Biomet voice and messaging guidelines training 14 



Dual Mobility vaihtoehto: 

G7 Dual Mobility 



Femur-revisiokomponentit 
 

Arcos ZMR & ZMR XL Wagner SL 

& Wagner 

Cone 
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Potilas kohtaiset implantit 

../../Case Reports/PMI Vanguard XS - Dr Clarius/PMI_Fallbeispiel_Vanguard_web092013.pdf


• Sepsis 

• Komponenttien irtoaminen 

• Instabiliteetti 

• Virheasento ja patellaluksaatio 

• Nivelen jäykkyys 

• Proteesin rikkoutuminen 

• Extensoreiden repeämä/irtoaminen 

• Edennyt osteoartriitti puoliproteesin 

jälkeen 

• Selittämätön kipu 

Polvirevision syitä 

Courtesy of D. Tigani, Bologna 



Polvituotteet: Zimmer Biomet polvijatkumo  
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NexGen revisiojärjestelmät: 
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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 LCCK 



NexGen LCCK järjestelmä 

Precoat Stemmed tibialevy 

• Sama kuin primääreissä 

• Komponenttiin voidaan lisätä 

tarvittaessa jatkovarsi tai 

augmentteja 



Tavallinen 

constrained-

tyyppinen revisio  

infektion  

jälkeen. Ei 

rekonstruktioita, 

mutta 10 mm 

augmentit 

tibiakomp. alla.  



Sementoitava 

Roteeraava 

muovikomponentti 

Samat jatkovarret kuin 

NexGen/LCCK 

järjestelmässä 

RHK (Rotating Hinge Knee) 

 roteeraava saranaproteesi 
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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 



Subluksaation estäminen 

Minimi 40mm jump 

height kaikissa eri 

muovipaksuuksissa 



Confidence in your hands™ 
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Knees 

Trabecular metalli vaihtoehdot 

polvirevisioissa 



Uudet  femur ja tibia cone augmentit 
 

 



Zimmer® Segmental Järjestelmä 



30 
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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 

 

 

 



  INFEKTIOIDEN HOITO 



SEMENTTI & PJI 



TM Reverse Shoulder System 
 
 

The best thing next to bone… 
Now in the shoulder  





ZimmerBiomet
® Nexel™ 

Totaali 

kyynärpää  

Built on a Tradition of Excellence 



Revision TEA 
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Olkapää + kyynärpäärevisiot 
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Zimmer Proprietary 
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Zimmer Proprietary 



Pääkohteemme -> „loppu käyttäjä“ 




