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1. Reponering  

Ved behov for reponering gøres dette 
på vanlig vis. Proximale femur skal 
positioneres så lårbenshovedet og 
lårbenshalsen er parallelle med billed 
forstærkeren. Foden skal derfor indad 
roteres og fikseres i 30-60º indadstro-
tation.  

2. Udfør snittet  

Læg en guidewire på patientens ben, 
og placer yderligere en guidewire på 
siden af benet. Lav et 10 mm snit, 
start hvor de to guidewire krydser hi-
nanden. Fortsæt hele vejen ind til 
knoglen. 
 
OBS! Denne operationsteknik viser 
perkutan teknik.   
 
 
 
 
 
 
 
 
Art. nr.:  Artikel 
60-3823  Guidewire 235 mm  



4. Bor den distale kanal  3. Placer guidewire  

Guidewiren bores ind i niveau med 
trochantor minor. I frontal plan skal 
guidewiren gå langs indre mediale 
cortex for at havne lige under cent-
rum i caput. I det laterale plan skal 
guidewiren ligge centralt.  
 
Anvend den lille bløddelsbeskytter. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Art. nr.:  Artikel 
60-3724  Lille bløddelsbeskytter  
60-3823  Guidewire 235 mm 

Det kanulerede bor og den kombine-
rede måle- og bløddelsbeskytter 
føres over guidewiren og presses i 
mod laterale kortex. Bor frem til det 
subkondrale knoglevæv i lårbensho-
vedet. Længden på sømmet aflæses 
på boret mod den kombinerede måle- 
og bløddelsbeskytters bagerste kant.  
Fjern derefter den kombinerede måle- 
og bløddelsbeskytter. 
 
 
 
 
 
 
 
Art. nr.:  Artikel 
60-3759  Kombineret måle- og  
   bløddelsbeskytter   
60-3856  Kanuleret bor 



6. Bor den proximale kanal  5. Vælg boreguide  

Vælg den boreguide som giver det 
største afstand mellem kanalerne uden 
at perforere bagerste cortex. Før bore-
guiden mod huden og udfør et mini-
malt snit. Derefter vinkles boreguiden 
således at den øvre kanal placeres 
posteriort/proksimalt i forhold til den di-
stale kanal og forankringsspidsen tryk-
kes mod laterale cortex.  
 
OBS! Det solide bor må gerne anven-
des til at føre boreguiden på plads.  
 
 
 
 
 
Art. nr.:  Artikel 
60-3786  Perkutan Boreguide, 6  
60-3787  Perkutan Boreguide, 8 
60-3788  Perkutan Boreguide, 10 

Anvend det lange solide bor og indfør 
dette gennem boreguidens proximale 
kanal og bor frem til det subkondrale 
knoglevæv. Aflæs længden på sømmet 
i boreguidens ”vindue”. Den kombine-
rede måle- og bløddelsbeskytter kan 
anvendes for at få en helt nøjagtig må-
ling af længden på sømmet.   
  
 
 
 
 
 
 
 
 
Art. nr.:  Artikel 
60-3741  Solidt bor 



7. Fjern det proksimale bor  

Det proksimale solide bor og boregui-
den fjernes. Det solide bor skal køres 
i ”forward” retning, når det tages ud, 
for at fjerne knoglerester i kanalen.  

8. Monter søm på indrivnings- 
 instrumentet 

1. Vælg et søm med den rette længde til 
den proksimale kanal.  
 
2. Det indre indføringsrør føres ind i det 
ydre indføringsrør.  
 
3. Derefter påsættes Hansson sømmet 
ved at føre sømmets gevindspids ind i 
det indre indføringsrør, der skrues med 
uret og derved fanger det indvendige ge-
vind i Hansson sømmet. 
”Vinduet” i sømmet skal placeres superi-
ort på samme side som markeringen på 
det ydre indføringsrør. Dette indikerer 
samtidig den retning som sømmets 
”vindue” får ved isætning, og dermed 
den retning, hvor krogen presses ud. 



Det proximale søm føres ind i den 
proximale borekanal frem til det sub-
kondrale knoglevæv. Markeringen på 
det ydre indføringsrør skal vende ante-
riort, det vil sige mod centrum af lår-
benshovedet. Når sømmet har nået sin 
slutposition aktiveres krogen ved at vri-
de T-håndtaget med uret indtil det når i 
bund (bagerste kant af det indre 
indføringsrør). 
 
 

9. Placer det proximale søm  8. Monter søm på indrivnings-
 instrumentet forts. 

4. T-håndtaget til inddrivning af søm-
met placeres i det indre indføringsrør 
og skrues med uret indtil man møder 
modstand (T-håndtagets spids møder 
sømmets gevindspids). Kontrollér at 
krogen ligger korrekt i vinduet, inden 
sømmet indføres, da krogen ikke må 
være presset ud gennem vinduet før 
sømmet er plads i caput. 
 
Sømmet er nu klar til at indføres i den 
borede kanal. 
 
 
Art. nr.:   Artikel 
60-3791   Ydre indføringsrør 
60-3805   Indre indføringsrør 
60-0XXX   LIH søm 
L4-1626   T-håndtag 



10. Fjern det distale bor  

Fjern derefter inddrivningsinstru-
menterne og det distale bor. Det solide 
bor skal køres i ”forward” retning, når 
det tages ud, for at fjerne knoglerester 
i kanalen.  
 
 

11. Placer det distale søm  

Vælg et søm med den rette længde til 
den proximale kanal og monter den 
på inddrivningsinstrumenterne. Det 
proximale søm indføres i den borede 
kanal og markeringen på det ydre 
indføringsrør skal vende superiort, 
det vil sige mod centrum af lårben-
shovedet. Når sømmet har nået sin 
slutposition aktiveres krogen ved at 
dreje T-håndtaget med uret indtil det 
når i bund.  
 
OBS. Kontrollér at krogen ligger kor-
rekt i vinduet, inden sømmet indføres, 
da krogen ikke må være presset ud 
gennem vinduet før sømmet er plads 
i caput.  
 
 



12. Afslut såret  

Kontroller at implantatetet sidder kor-
rekt ved at rotere benet under gen-
nemlysning. Afslut såret på vanlig vis.  



Ekstraktion Ekstraktion Ekstraktion Ekstraktion     

1. Monter det indre ekstrak- 
 tionsinstrument.  

Læg et 10 mm snit. Rengør søm-
basen for knogle og bløddele. Indfør 
det indre ekstraktionsinstrument i 
sømbasen og skru til man ikke kan 
mere. Pilen på det indre ekstrak-
tionsinstrument skal pege mod søm-
met.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Art. nr.:  Artikel 
60-3843  Indre ekstraktions- 
   instrument 

2.  Monter den ydre ekstrak- 
 tionsinstrument  

Før den ydre utdragaren over den in-
dre ekstraktionsinstrument og roter 
den ydre ekstraktionsinstrument til 
det finder de to flade spor på det in-
dre ekstraktionsinstrument. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Art. nr.:  Artikel 
60-3842  Ydre ekstraktions- 
   instrument  



Ekstraktion Ekstraktion Ekstraktion Ekstraktion     

4. Fjern LIH Søm  3. Monter ekstraktions-
 håndtag  

Skru ekstraktionshåndtaget i det ydre 
ekstraktionsinstrument til den er i 
bund.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Art. nr.:  Artikel 
60-3841  Ekstraktionshåndtag 

Krogen er nu er nu tilbage i sømmet, 
og ekstraktionsinstrumentet kan nu 
tages ud med sømmet. 
 
OBS! Hvis det ved et uheld kun er 
krogen som fjernes, så kan det ydre 
søm fjernes med indre – og ydre 
indføringsrør. 
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