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4  Operationsteknik SMR PRIMÄR

Ett modulärt system...

På den anatomiska sidan, har SMR metallförstärkt glenoid visat

“att metallförstärkt ocementerade implantat fortfarande kan väljas för glenoiden och att resultaten inte är sämre 
än med cementerade polyetylen glenoider.” [3]

I en biomekanisk studie angående stabiliteten hos SMR metallförstärkt glenoid i omvänd konfi guration, 

“Den största mikrorörelsen hos basplattan (26,83μm) låg väl inom den accepterade gränsen för ossiös inväxt i 
ocementerade proteser.” [4]

Faktum är att, “studien uppvisar lovande mid-term resultat med SMR omvänd 44 mm X-UHMWPE och 36 
mm excentriska CoCrMo glenosfärer som ger en signifi kant förbättring av kliniska resultat, tack vare ändring 

av materialen och excentrisk design, med ännu snabbare och stabilare funktionsåterhämtning med 44 mm 
glenosfärer.”  [5]

MODULARITETEN HOS SYSTEMET GER MÖJLIGHET TILL:

 ►  Enkla konverteringar: 

revision för att konvertera ett anatomiskt implantat kan utföras utan ta bort humerusstammen 

och metalldelen på glenoidkomponenten. 

► Intraoperativ fl exibilitet:  

ett lämpligt implantat för patientens behov kan byggas i en 

steg för steg monteringsprocess, oberoende av patientens patologi. 

►  Mer effektivitet i operationssalen, 

reducering av antalet instrumentarier, tack vare ett enkelt plattformssystem.
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...med beprövad prestanda 

10 ÅRS KLINISKA ERFARENHETER

Det kliniskt beprövade SMR modulära axelsystemet anpassas med patologin, 

tillåter kirurgen att välja den mest lämpliga lösningen för ytersättning, fraktur 

hemi, total axel, omvänd axel eller revisionskirurgi.  

[1, 2, 3, 4, 5]
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SMR PRIMÄR OPERATIONSTEKNIK  
Indikationer, kontraindikationer och varningar 

 INDIKATIONER

SMR axel-systemet är avsett för hemi-, total primär eller  

revisionskirurgi i axelleden. SMR axel-systemet är avsett för 

hemi-, total- primär- eller revision av axeledsimplantat hos 

patienter som  lider av: 

• icke-infl ammatorisk degenerativ sjukdom som t.ex. osteoar-

thrit, och avaskulär nekros; 

• infl ammatorisk degenerativ sjukdom som t.ex. rheumatoid 

arthritis;

• behandling av akuta frakturer på humerushuvud som inte 

kan behandlas med andra  fi xeringsmetoder;

• revision av primärt implantat;

• kuffartropati (endast CTA-huvud);

Resektionsstammar kan användas för onkologiska applikationer.

SMR omvänd axelprotes används för primär-, fraktur- eller vid  

revision i en axelled med mycket nedsatt funktion av rotatorkuff, 

dvs svår artropati (obrukbar axel). 

Patientens axelled måste vara anatomiskt och strukturellt lämpad 

för  de utvalda implantaten och en fungerande deltamuskel är 

nödvändig för att använda denna.

SMR axelsystemet ger möjlighet till kombination av komponenter 

i olika humerus- och glenoidkombinationer.  Implantaten är 

avsedda för cementerade och ocementerade applikationer 

så som visas i följande tabell. I den anatomiska applikationen 

består humeruskomponenten av humerusstam, halsdel, adapter 

och humerushuvud. I den omvända applikationen består 

humeruskomponenten av humerusstam, omvänd halsdel och  

omvänd liner.  På humerussidan bestäms om fi xeringen är 

cementerad eller ocementerad beroende av humerusstammens 

konstruktionen.  Den anatomiska glenoiden består av en 

polyetylen glenoid eller en metallglenoid sammansatt med 

en liner medan den omvända glenoidkonstruktionen består 

av metallglenoid, kopplingsstycke,skruv och glenosfär. På 

glenoidsidan bestäms utifrån om man väljer polyetylenglenoid 

eller metallförstärkt glenoid om implantatet är cementerat eller 

ocementerat.
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SMR PRIMÄR OPERATIONSTEKNIK 
Indikationer, kontraindikationer och varningar

System Använd

Anatomisk Omvänd Komponenter Mater ia l Cement Ej  cement

• • SMR stammar (cementerad, cementerad rev is ion) T i6Al4V X

• •
SMR stammar (ocementerad r ibbad, ocementerad 
rev is ion)

T i6Al4V X

• • SMR  resekt ionsstammar T i6Al4V X

• • SMR modulära för längare T i6Al4V X

• SMR halsdelar  ( t rauma, r ibbad) T i6Al4V X X

• SMR omvänd halsdel T i6Al4V X X

• SMR omvänd HA belagd halsdel T i6Al4V+HA X

•
SMR humerushuvud (standard,  CTA) CoCrMo X X

T i6Al4V X X

• SMR adapter (neutra l ,  excentr isk) T i6Al4V X X

• • SMR CTA huvudadapter för  omvänd halsdel T i6Al4V X X

• SMR glenosfärer

CoCrMo X

T i6Al4V X

UHMWPE X-Lima 

+T i6Al4V
X

• SMR koppl ingar T i6Al4V X

• Omvänd l iner

UHMWPE X-Lima X X

CoCrMo X X

Alumina X X

• SMR cementerad g lenoid UHMWPE X

• SMR 3-peg cementerad g lenoid UHMWPE X-Lima X

• • SMR meta l l  g lenoid T i6Al4V+PoroT i+HA X

• SMR l iner  för  meta l l  g lenoid UHMWPE X

• • SMR benskruvar T i6Al4V X

• SMR glenoidplat tor T i X

Mater ia lstandarder

T i6Al4V ( ISO 5832-3 -  ASTM F1472) -  CoCrMo ( ISO 5832-12 -  ASTM F1537) – T i  (ASTM F67) -  UHMWPE ( ISO 5834-2 -  ASTM F648) Alumina ( ISO 

6474) – PoroT i  T i tan ium Coat ing (ASTM F1580) – HA Hyroxyapat i te Coat ing ( ISO 13779)
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SMR PRIMÄR OPERATIONSTEKNIK  
Indikationer, kontraindikationer och varningar 

  VARNINGAR

 När man väljer patienter för operation kan följande faktorer 

vara avgörande för resultatet av operationen:

• Partiell ersättning av axelled: vid nedsatt och icke 

rekonstruerbar rotatorkuff, rekommenderas ett CTA-huvud;

• Total ersättning av axelled: rotatorkuffen måste 

vara intakt eller rekonstruerbar. Vid nedsatt och icke 

rekonstruerbar rotatorkuff, rekommenderas en hemiprotes 

med ett CTA-huvud eller en omvänd total axelartroplastik;

• Omvänd axelprotes: benstommen hos glenoid och 

humerus måste kunna ge fäste för implantatet. I fall 

med signifikant benförlust och där adekvat fixering 

på glenoidsidan inte kan uppnås, skall man utföra en 

hemiartroplastik med ett CTA-huvud. 

Observera.  För CTA-huvud rekommenderas användning 

av trauma halsdel för att undvika konfl ikt mellan huvud 

och halsdel vilket kan uppstå vid användning av ribbad 

halsdel och excentrisk adapter. 

Observera. Storleken Large metallförstärkt glenoid är inte 

lämplig för koppling med 36 mm och 40 mm glenosfär. 

 KONTRAINDIKATIONER

Absoluta kontraindikationer är:

1. lokal eller systemisk infektion;

2. septikemi;

3. persistent akut eller kronisk osteomyelit;

4. verifi erad nervskada som försämrat funktionen i axelleden;

5. deltamuskel insuffi ciens.

Relativa kontraindikationer inkluderar:

• kärl- eller nervsjukdomar som påverkar den berörda 

extremiteten 

• dålig benstomme (t.ex. på grund av osteoporos eller tidigare 

större revisionskirurgi) som försämrar implantatets stabilitet; 

• metabola rubbningar som kan inverka negativt på 

implantatets fi xation och stabilitet;

• alla följdsjukdomar och orsaker som kan påverka den 

implanterade protesen;

• överkänslighet mot implantat av metall.

Vid bentumörer skall man använda ett lämpligt system 

konstruerat för att behandla fall som kräver större 

benresektioner (SMR  resektionsstam). Användning av 

primär-eller revisionsimplantat som inte är konstruerade och 

avsedda för användning vid benresektioner kan leda till dåliga 

resultat och/eller att implantatet eller dess fi xering misslyckas.

 RISKFAKTORER

Följande riskfaktorer kan leda till dåliga resultat med denna 

protes:

• övervikt;

• ansträngande fysiska aktiviteter (aktiv sport, tungt fysiskt 

arbete);

• nötning av modulära kopplingar;

• felaktigt implantatläge;

• muskeldefekter;

• multipla ledhandikapp;

• vägran att ändra postoperativa fysiska aktiviteter;

• patientens historik angående infektioner och sjukdomar;

• systemiska sjukdomar och metabola rubbningar;

• lokala eller spridda neoplastiska sjukdomar;

• loka la  e l l e r  sp r idda  neop las t i ska  s jukdomar, 

läkemedelsterapier som nedsätter benkvalitet-, läkning- 

eller immunförsvar;

• användning av droger eller alkoholism;

• markant osteoporos eller osteomalaci;

• patient med nedsatt immunitet (HIV, tumör, infektioner);

• allvarlig deformitet som leder till försämrad förankring eller 

dålig placering av implantat.
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SMR PRIMÄR OPERATIONSTEKNIK 
Introduktion

 PREOPERATIV PLANERING

Standard röntgenmetoder används för planering av 

operationen. Det rekommenderas att använda en normal 

ap-vy vid in- och utåt rotation samt en axillär vy, Bernageau 

eller Morrison vy. 

Vid fraktur rekommenderas att använda CT-scanning med 

tredimensionell rekonstruktion. 

Vid behov kan en MRI användas för tydlig undersökning av 

omfattningen av frakturen och för bedömning av muskel-/

kapselkvalitet. 

Vid osteoarthrit och osteonekros måste man utföra en MRI 

undersökning för en tydlig utvärdering av frakturen och 

kvaliteten på muskler och kapsel.

I posttraumatiska situationer, som i specialfall för obrukbar 

axel, är en neurologisk undersökning till god hjälp för 

beslutsfattningen.

Mallar används i alla osteoartritiska fall; de kan även 

användas för frakturer men ofta bara i begränsad 

omfattning, beroende på frakturens typ.

Röntgenmallarna för SMR har en 105% skala; även digitala 

mallar finns. 

 ANESTESI

Axelkirurgi är ett av de områden där narkosläkarens 

medverkan samt förståelse för ingreppet är speciellt viktigt 

för operationens resultat. Detta gäller för exakt preoperativ 

positionering av patienten samt för den intra operativa 

tekniken. 

De skall ha en god förståelse för positionering på 

operationsbordet och postoperativ smärtlindring. 

Axelprotesersättning kan utföras med lokal (skalenus) 

anestesi kombinerad med sedation och/eller med allmän 

anestesi. 

Interscalenblockad infördes av Winnie 1970 och blev snabbt 

en standard för anestesi- och postoperativ smärtlindring 

inom axelkirurgin. 

Kirurgisk positionering (solstolsposition) måste vara exakt 

kontrollerad av narkospersonalen för att undvika hypotoni 

med risk för påföljande hjärnhypoperfusioner. 

Postoperativ analgesi är viktig och kan utföras  IV 

kontinuerligt, en injektion eller vid behov analgesi applikation. 

Patientstyrd analgesi (PCA) rekommenderas.

 POSITIONERING

Axelartroplastik utförs normalt i en ”solstols” position; 

kirurgen behöver komma åt hela axelleden. Armen är fri eller 

stabiliserad med armhållare. Axeln måste vara positionerad 

utanför kanten på bordet för att ge obehindrad rörlighet av 

armen. 

Patients huvud måste vara stöttat och stabiliserat i neutralt 

läge. Nervskador på grund av brakialplexus dragning under 

positioneringen och under ingreppet måste undvikas. 

Om möjligt skall en stå bakom axeln, den andra på motsatta 

sidan av patienten, så att kirurgen har en komplett vy 

framifrån över axeln och kan flytta leden utan hinder.
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SMR PRIMÄR OPERATIONSTEKNIK 
Introduktion

 ÅTKOMST

Vi rekommenderar två typer av kirurgiska metoder för 

åtkomst av axelleden. Som för alla kirurgiska procedurer 

beror åtkomsten inte bara på diagnosen och planerad 

kirurgisk behandling utan även på kirurgens erfarenhet.

Den glenohumerala rörligheten utvärderas på patienten 

under anestesi för att bekräfta den preoperativa 

bedömningen och graden av kapsellösning som behövs för 

att återställa rörelseomfånget postoperativt.

DELTO-PECTORAL METOD

Främre vertikalt snitt, med början 1 cm lateralt från coracoid 

benet, snett mot armhålan. 

Vid metaphysal fraktur, snett lateralt mot delta infästningen 

vid humerus. 

Cefaliska venen dissekeras och deltopectorala intervallet 

utvecklas, för delta och cefaliska venen lateralt.

Clavipectoral fasciaincision utmed laterala kanten av den 

sammanväxta senan fram till coraco-acromiala ligamentet. 

Med clavipectoral fasciaincision, kan en sårhake lätt 

placeras över superolaterala läget för humerushuvudet för 

att dra in delta.

Den sammanväxta senan dras in medialt. 

Nervus musculocutaneus går genom laterala 

coracobrachialis mellan 3 och 8 cm distalt om spetsen på 

coracoiden. Placeringen av nervus axillaris skall identifieras 

tillsammans med främre delen på subscapularis,samt djupet 

till conjoined tendon. Nervus axillaris korsar inferolaterala 

gränsen på subscapularis 3 till 5 mm medialt om dess 

musculotendinousa koppling och har en nära anatomisk 

relation med inre kapseln av axelleden.

Främre  circumflexa humerusartärer och vener friläggs, 

ligeras och delas.

Subscapularissenan lossas, delas 1 cm medialt om sitt 

fäste eller med en benbit av tuberculum minus. Frigör 

subscapularis från kapsel och en incision på kapsel utförs 

på inre gränsen av glenoidens kant, skydda nervus axillaris 

med en trubbig sårhake. Lossa subscapularis och 270° 

capsular lossning.

Avslutning. Exakt rekonstruktion av tuberculum minus 

humeri och tuberculum majus humeri med en sutur, 

benankare eller (hemiartroplastik, ytersättning, tsa) cerclage. 

Om långa delen av biceps senan är intakt, skall man 

dessutom rekonstruera bicepsfåran för att undvika 

inklämning. Förslut den delto-pectorala fåran.
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SMR PRIMÄR OPERATIONSTEKNIK 
Introduktion

LATERAL (DELTA DELNING) METOD

Börja snittet vid anterolaterala spetsen av acromion och 

fortsätt distalt över deltamuskel ca 5 cm. 

Defi niera tendinösa intervallet 4 till 5 cm långt mellan främre 

och mellersta tredjedelen av delta; delning av muskeln här 

ger en avascular öppning till underliggande strukturer. 

Incision av den tunna väggen på subdeltoid bursa och 

undersök  rotatorkuff efter behov genom att vrida och föra 

ut armen för att inspektera olika delar av denna i botten 

av såret.
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SMR PRIMÄR OPERATIONSTEKNIK
Kliniska fall 

PostoperativPreoperativ

FALL I 

  KÖN: male 

ÅLDER: 72 år gammal 

PATOLOGI: kuffartropati (CTA)

PostoperativPreoperativ

FALL II 

  KÖN: man

ÅLDER: 76 år gammal

PATOLOGI: kuffartropati

FALL III 

KÖN: kvinna

ÅLDER: 65 år gammal

PATOLOGI: artros

PostoperativPreoperativ
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SMR PRIMÄR OPERATIONSTEKNIK
SMR Trauma

  INLEDNING

Protesbehandling av akuta trauma är normalt begränsad till 

komplexa frakturer: frakturer i 3-4 fragment, dislokationsfrakturer 

på humerushuvudet, kompressionsfrakturer med skador på 

över 50% av ledytan, etc.

ÅTKOMST

SMR protesen kan implanteras med en av de vanliga 

metoderna:

 - delta-pectoral 

 - delta split

Varje metod har fördelar och nackdelar. Kirurgen måste själv 

välja metod. Opererationstekniken som beskrivs här nedan är 

oberoende av den valda metoden.

BORTTAGNING AV FRAGMENT

Det rekommenderas att identifiera långa huvudet på biceps 

muskelns sena distalt, för att därefter följa denna proximalt 

fram till rotatorkuff intervallet: tuberculum majus humeri 

lokaliseras lateralt mot det bicepsfåran; tuberculum minus 

humeri medialt. Dessa fragment bevaras noggrannt med 

dess infogade rotatorkuffsenor. När axelleden har öppnats, 

kan de icke användbara fragmenten avlägsnas, inklusive 

humerushuvudet. Om armen är utsträckt och vrids utåt, är 

diafysstumpen klart synlig.

figur 1 figur 2
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SMR PRIMÄR OPERATIONSTEKNIK
SMR Trauma

  FÖRBEREDELSE AV HUMERUS KANALEN

Skruva fast provstammen (B1) med diameter motsvarande 

den preoperativa planeringen, på inslagare (C1) (figur 1) och 

knacka in stammen i kanalen (figur 2A).

Kontrollera press-fit inne i kanalen genom att dra i inslagarens 

handtag och, vid behov, ersätt stammen med nästa större 

storlek. För in höjdmätaren (S2)  på inslagarens handtag (figur 

2B) och sikta på en speciell punkt på humerus stumpen, 

kontrollera mätningen som gjorts med höjdmätaren.

När korrekt stamdiameter har bestämts och mätning har 

markerats, tar man bort höjdmätaren och fortsätter med 

nästa steg.

Använd en kort, medium eller lång prov-hals (G2) för den 

valda stammen och dra fast låsskruven med insexnyckel (L2). 

Placera provimplantatet på införare för humerusprotesen (A2) 

och fäst den genom att dra åt den yttre skruven (figur 3A).

Innan införandet av provimplantatet i humeruskanalen, för 

man in guidepinne (O2) i införare för humerusprotesen (A2) 

(figur 3B) och med armen böjd 90°, placerar man guidepinnen 

så att den är parallellt med underarmen. I detta läge har 

implantatet en 30° retroversion. 

Om en mindre retroversionsvinkel önskas, skall guidepinnen 

vridas externt till önskad vinkel. För in stammen i kanalen (figur 

3C) och stanna vid samma höjd som föregående implantat

C

A

figur 3

B
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SMR PRIMÄR OPERATIONSTEKNIK
SMR Trauma

  PROVADAPTER OCH HUMERUSHUVUD

Huvuddiametern bestäms med hjälp av mätschablon 

humerushuvuden (D2) (fi gur 4). För in STD neutral 

provadapter (E2) in i prov humerushuvudet (C2) och passa 

in huvud på prov  halsens kona (fi gur 5-6). 

Provreponera axeln och kontrollera passningen mot 

glenoiden. Om den inte är väl uppriktad mot glenoidskålen, 

ersätter man neutral adapter med excentrisk. Vid behov, 

strama upp slappa ligament genom att använda en lång 

adapter. 

Om en excentrisk adapter används, markerar man 

positionen för huvudet med en pil som referens. 

Detta förfarande hjälper till att placera slutliga huvudet i 

korrekt position. Om det saknas orienteringspunkter vid 

huvudet, noterar man sista adapterläget i prov halsdelen.

Det defi nitiva adapter/humerushuvudet skall föras in i 

samma läge igen. 

Varning! Under detta steg, är huvudet  inte intryckt i halsens 

kona, när man utför en provreponering skall man därför 

kontrollera att huvudet inte lossnar. 

Innan man tar bort alla provkomponenter, om positionen för 

halsdelen har ändrats, markerar man den nya retroversionen 

med diatermi motsvarande en av markeringarna på 

inslagaren och noterar djupet på halsdelen i kanalen. 

Knacka ut alla provkomponenter.

figur 4 figur 6

B

A

figur 5
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SMR PRIMÄR OPERATIONSTEKNIK
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  INSÄTTNING AV DEN RIBBADE STAMMEN

Det slutliga ribbade stammen har samma storlek  som den 

sist använda provstammen. Dessutom skall även trauma 

halsdelen sättas i lämplig höjd.   

INSÄTTNING AV STAM OCH SLUTLIGA 

HALSDELEN

Montera slutliga halsdelen på ribbade stammen. Om stam 

inslagaren (C1) skruvas in med kraft, kommer den att 

koppla ihop morsekonan (fi gur 7). Ta bort inslagaren och 

dra åt säkerhetsskruven.   

Montera det kompletta implantatet på införare för 

humerusprotesen (A2), dra fast yttre skruven för att låsa 

systemet (fi gur 8A). Före införande av implantatet, för man 

in guidepinnen i införaren för humerusprotesen (fi gur 8B) 

och rikta in guidepinnen mot underarmen på ett sådant sätt 

att önskad retroversionsvinkel kan uppnås.  

Knacka in implantat i kanalen (fi gur 8C) och avbryt när 

centimetermätaren har uppnått det djup som önskas i 

relation till referenspunkten som tidigare valts på humerus 

stumpen (fi gur 9); lossa yttre skruven och avlägsna införaren.

 

figur 8

C

A

B

figur 7 figur 9



18  Operationsteknik SMR PRIMÄR
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 APPLIKATION AV ADAPTER PÅ   
 HUMERUSHUVUDET 

Plocka upp definitiv adapter och humerushuvud ur dess 

sterila förpackningar. 

Applicera adaptern på huvudet. Om en excentrisk 

adapter användas, skall den föras in genom att riktning på 

markeringen riktas mot den på humerushuvudet (figur 10). 

Den koncentriska adaptern saknar dessa markeringar. 

Placera implantatet i pressverktyget  (R2) (figur 11) och dra 

fast. På detta sätt kommer huvud och adapter att pressas 

samman, med hjälp av guidepinnen placerad enligt bilden 

får man ett extra mothåll  (O2).

  INSÄTTNING AV HUMERUSHUVUDET

Placera humerushuvudet på halsdelen och sätt adapterns 

koppling i samma läge som på provkomponenten. 

Kontrollera att kontaktytorna är absolut rena och att huvudet 

eller adaptern inte kommer i kontakt med benet, eftersom 

detta kan försämra stabiliteten på morsekonans koppling. 

Till slut fäster man konans koppling genom att knacka lätt 

med humerushuvudets inslagare (Q2) (fi gur 12).

figur 10

figur 11 figur 12
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 REPONERING OCH SUTURERING

Humerus reponeras med hjälp av en lätt dragning och 

intern vridning.

Kapsel sutureras inte för att undvika styvhet och 

begränsning. Exakt rekonstruktion av tuberklarna runt 

om halsdelen och resuturering av subscapularis, med 

osteosuturer på tuberculum minus humeri, utförs. 

Det rekommenderas att använda sugdränage.

 CEMENTERAD STAM

Om cementerad stam används har operationstekniken ett 

par varianter. Fortsätt så som beskrivs i det föregående 

avsnittet, ersätt “ribbad stam” med “cementerad stam” 

(fi gur 13). Använd en stam som är två diametrar mindre än 

provstammen, detta kommer att skapa ett cementskikt på 

2 mm. Instrument och operationeteknik förblir detsamma.

Fyll kanalen med cement, för därefter in de monterade 

komponenterna med införare för humerusprotesen med 

hjälp av höjdmätaren för att reproducera samma höjd som 

uppmätts under test med provkomponenterna. Fortsätt 

med operationsteknik först när cementen har härdat. 

Viktigt med rengöring av humerushuvudet och halsdelen. 

Konerna måste fria från cement.

figur 13



20  Operationsteknik SMR PRIMÄRY

SMR PRIMÄR OPERATIONSTEKNIK
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 PREOPERATIV PLANERING

För att erhålla bästa möjliga resultat rekommenderas 

preoperativ planering med hjälp av mallar som visar en 5% 

förstorad bild av profi lerna.

Använd frontal vy röntgenbilder med korrekt kontrast och 

god kvalitet och med tillräcklig storlek för att omfatta hela 

längden av pre-op mallen av stammen. 

Välj den stamstorlek och resektionsnivå för humerushuvudet, 

som kommer att användas som referens för det slutliga 

implantatets höjd.

 REAMING OF THE HUMERAL CANAL AND  
    RESECTION OF THE HEAD

BROTSCHNING

Öppna den proximala änden på humerus med ett spetsigt 

instrument eller en mejsel. För in start reamer (A1) med 

universal handtaget (D1) (fi gur 1). För in start reamer genom 

att vrida in i kanalen tills räffl orna är helt inne i kanalen.

För in vänster eller höger sågguide (N2 ) och guidepinnen på 

start reamer (O2) för att uppnå önskad retroversionsvinkel 

(fi gur 1B –C).   

 

Observera.  Om det är en vid humeruskanal kan start 

reamer, vilken har en yttre diameter på 16 mm, föras in i 

kanalen med en felaktig vinkel , vilket i sin tur kan medföra 

en felaktig resektionsvinkel av humerushuvudet. För 

B

A

C

figur 1
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SMR PRIMÄR OPERATIONSTEKNIK
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att undvika detta problem, använder man en provstam 

med större diameter än start reamer ,monterad på stam 

inslagaren (C1) och knackar in den i kanalen. Placera 

sågguiden (N2) på stam inslagaren. 

Om humerus kanalen är smal, kommer start reamer inte 

kunna föras in hela vägen. Här skall man då använda en 

provstam med mindre diameter än start reamer, monterad 

på stam inslagaren (C1) och knacka in den i kanalen.

RETROVERSION

Håll underarmen böjd 90°, vrid sågguiden tills guidepinnen 

(O2) och underarmen är parallella. En resektion med 

en 30° retroversion utförs i denna position. Om mindre 

retroversionsvinkel önskas, skall guidepinnen vridas externt.

HUVUDRESEKTION

För ner instrumentet (dvs. start reamer eller provstam) i 

kanalen så att ytan på sågguiden ligger i nivå med anatomiska 

nacken. Fixera sågguiden med 2,0 mm kirschnertrådar (figur 

2). Såga humerushuvudet med hjälp av sågning i vinkel med 

ytan på sågguiden och ett fint sågblad ; utför en partiell 

resektion (figur 2). Avlägsna kirschnertrådarna, sågguiden 

och den intramedullära provstammen/start reamer; avsluta 

därefter huvudresektionen (figur 3). Under varje steg, skall 

man alltid hålla parallellt med den resektionslinje som 

indikeras av sågguiden för att undvika olika vinklar av 

sågningen.

Om en glenoidimplantat är nödvändigt skall man läsa 

“SMR glenoid” på sidan 27. Om det behövs, omfattar SMR 

instrumenten ett humerusskydd (B3) som skall användas på 

humerusresektionen för att skydda den sågade ytan.

figur 2 figur 3



22  Operationsteknik SMR PRIMÄRY

SMR PRIMÄR OPERATIONSTEKNIK
SMR elektiv anatomisk - humerus 

 FÖRBEREDELSE AV HUMERUS

VAL AV STAMSTORLEK

När glenoidkomponenten har implanterats, frilägger man 

humerus. Avlägsna skyddet och förbered humerus. 

Använd inslagare för stammen (C1) på provstammen (B1) 

(fi gur 4), knacka in i kanalen (fi gur 5A) och kontrollera att 

45° stoppguiden (M2) (fi gur 5B) placerad på inslagaren för 

stammen kommer i kontakt med den avsågade delen av 

humerus.  

Avlägsna stoppguiden och knacka in stammen ytterligare. 

Om den sjunker ner, använder man stammen med nästa 

större storlek tills den rätta hittats, som inte sjunker nedanför 

den sågade nivån. Avlägsna provstam och staminslagare 

och montera ett prov implantat med korrekt diameter. 

Använd en medium-, lång- eller kort provhals (G2) på 

stammen och dra fast låsskruven med insexnyckeln (L2) 

(fi gur 6). För in provimplantatet monterat på införare för 

humerusprotes (A2) och fäst den genom att dra åt den yttre 

skruven (fi gur 7A).

Före införandet i kanalen, skruvar man fast guidepinnen (O2) 

i införare för humerusprotes (fi gur 7B) och med armen böjd 

90°, placerar man guidepinnen parallellt med underarmen. I 

detta läge har implantatet en 30° retroversion.   

Om en mindre retroversionsvinkel önskas, skall guidepinnen 

vridas externt till önskad vinkel. Knacka in provprotesen 

i kanalen (fi gur 7C) tills den distala plattan på inslagaren 

kommer i kontakt med den sågade ytan.  

  

figur 4

figur 6

figur 7

A

C

B

figur 5
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SMR PRIMÄR OPERATIONSTEKNIK
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 PROVADAPTRAR OCH HUMERUSHUVUD

Huvuddiametern bestäms med hjälp av mätschablon för 

humerushuvud (D2) (fi gur 8). För in STD neutral provadapter 

(E2)  i prov humerushuvudet (C2) och passa in huvud på 

provhalsens morse kona. 

Om huvudkanten inte täcker resektionsytan, ersätter man 

den neutrala adaptern med en excentrisk, tills proteshuvudet 

täcker hela den sågade ytan.

För att avlägsna provadaptern, använder man en tång 

för provadapter (F2) (fi gur 9). Reponera axelleden och 

kontrollera huvudets riktning mot glenoiden. Vid behov, 

strama upp  ligament genom att använda en lång adapter. 

Om en excentrisk adapter används, markerar man 

positionen för huvudet med en pil som referens.

Detta förfarande hjälper till att placera det slutliga huvudet i 

korrekt position (fi gur 10).

Varning! Under detta steg, är huvudet inte inte intryckt i 

provhalsens kona, när man utför en provreponering skall 

man därför kontrollera att huvudet inte lossnar.

figur 8

figur 9

figur 10
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INSÄTTNING AV DEN RIBBADE STAMMEN

Plocka upp lämplig defi nitiv ribbad stam och halsdel ur 

dess sterila förpackning.

MONTERING AV DEFINITIVA KOMPONENTER  

Montera ihop halsdel och ribbad stam. Stam och halsdel är 

sammanfogade genom att inslagare för stammen skruvas 

in (C1) med kraft (figur 11). Ta bort inslagaren och dra åt 

säkerhetsskruven med hjälp av skruvmejsel (figur 12).  

Montera införaren för humerusprotesen (A2) på implantatet 

och skruva fast införaren med skruven som sitter inuti 

införaren. 

Knacka in implantatet i humerus kanalen. Kontrollera 

retroversionen genom att skruva fast guidepinnen i införaren 

och föra det parallellt med underarmen (figur 13). Om en 

mindre retroversion önskas, måste guidepinnen vridas 

externt. 

Avsluta införandet av implantatet så snart som införaren 

för humerusprotesens platta ligger mot den sågade 

humerusytan. 

figur 11

figur 13

B

A

figur 12
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SMR PRIMÄR OPERATIONSTEKNIK
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APPLICERING AV ADAPTER PÅ 
HUMERUSHUVUDET

Plocka upp lämplig adapter och utvald huvudstorlek ur 

dess sterila förpackning. Applicera adaptern på huvudet.

Om en excentrisk adapter användas, skall streck på adapter 

riktas mot markering på humerushuvudet (fi gur 14). 

Den koncentriska adaptern saknas dessa markeringar.   

Placera humerushuvudet med adapter i pressverktyget 

(R2) (fi gur 15) och fäst adaptern genom att vrida hårt i 

handtaget. På detta sätt kommer huvud-adaptern att 

kopplas samman. Sätt en guidepinne i pressverktyget för 

att erhålla extra vridkraft/mothåll (O2). 

 

 INSÄTTNING AV HUMERUSHUVUDET

A Placera det utvalda humerushuvudet på morsekonan. Om 

en excentrisk kona används, skall man placera huvudet så att 

den fördjupade markeringen av defi nitiva humerushuvudet 

ligger i linje med föregående markerad referens. 

Kontrollera att kontaktytorna är absolut rena och att huvudet 

eller adaptern inte kommer i kontakt med benet, eftersom 

detta kan försämra stabiliteten på morsekonans koppling.

Till slut fäster man konans koppling genom att knacka lätt 

med humerushuvudets inslagare (Q2) i linje med huvudets 

axel (fi gur 16); knacka därefter  i humerus längdsriktning 

för att eliminera det lilla mellanrummet mellan huvudet och 

humerus osteotomin.

figur 14

figur 15

figur 16figur 14
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 REPONERING OCH SUTUR

Humeruskomponenten reponeras med hjälp av en lätt 

dragning och intern vridning. 

För att undvika styvhet och begränsning är kapseln inte 

suturerad. Exakt resuturering av subscapularis är nödvändig 

och fixering med icke resorberande  osteosuturer till 

humerus metaphysen. Det rekommenderas att använda 

sugdränering.

 CEMENTERAD STAM

Om cementerad stam används (fi gur 18), är 

operationstekniken mer eller mindre densamma. Fortsätt 

så som beskrivs i det föregående avsnittet ”Insättning av 

ribbade stammen” ersätt “ribbad stam” med “cementerad 

stam”. 

Använd en stam som är 2 mm mindre i diameter än  

provstammen. Instrument och operationsteknik förblir 

samma.

Fyll kanalen med cement, för därefter in de monterade 

komponenterna med införare för humerusprotesen. Fortsätt 

med operationsteknik först när cementen har härdat.

Viktigt med rengöring av humerushuvudet och halsdelens 

kona. 

Adapterns kona måste vara helt fria från cement.

.

figur 17 figur 18
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Förberedelse av glenoiden för total anatomisk eller omvänd 

glenoid skall utföras efter humerushuvudet har sågats 

och innan insättning av den definitiva humerusprotesen. 

Avseende  åtkomst och de förberedande stegen, hänvisas 

till avsnittet “Introduktion”. 

EXPONERING 

Förberedelse av glenoid: en sårhake (Hohmann, Fukuda) 

placeras framför och bakom glenoidens kant. Det är viktig 

att förstå glenoidens geometri i alla plan, mät upp och 

planera med hjälp av preoperativ röntgen. 

Fukuda haken (F3) underlättar förflyttningen av  humerus ut 

ur glenoidområdet för att ge bra exponering av glenoidytan. 

Sårhaken är normalt förankrad på bakre kanten av 

glenoidhalsen i den deltopectorala metoden, och i nedre 

delen i den laterala metoden. Borttagning av glenoidens 

labrum rekommenderas för att  exponera ledytan. 

 OCEMENTERAT GLENOIDIMPLANTAT

Den ocementerade SMR glenoiden rekommenderas vid 

bra benkvalitet  som ger tillräcklig fixation av glenoidpeg  

och två skruvar.

figur 1
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BESTÄMNING AV GLENOIDENS CENTRUM

När hela glenoiden är exponerad (efter resektion av labrum 

och/eller hypertrofisk kapsel), markera två vinkelräta linjer 

som korsar varandra utmed huvud-, längs- och tväraxlarna 

med hjälp av en diatermi (figur 2). 

Denna markering kräver inte några speciella mätningar 

eftersom den endast  bestämmer glenoidens centrum för att 

undvika fel vid placeringen av implantatet.  

 

Observera. Det är viktig att avlägsna alla osteofyter på 

glenoidens kant. Var försiktig eftersom nervus axillaris 

ligger mycket nära den undre kanten av glenoiden.

INSÄTTNING AV GUIDEPINNE

För att förbereda glenoiden, använder man en 15 cm lång 

kirchnertråd med 2,5 mm diameter. Rikta kirchnertråden 

något utanför centrum antero-inferiort och för in den i 

benet till ett djup av ungefär 25 mm i vinkelrät riktning mot 

glenoidhalsen, kompensera för eroderad glenoidyta (t.ex. 

för slitage posteriort på glenoiden). 

Riktningen som kirchnertråden har bestämmer versionen 

av glenoidkomponent (metallförstärkt). Därför är en 

preoperativ CT scanning eller en MRI användbart för att 

utvärdera deformiteter av glenoidytan. 

Alla korrigeringar i kirchnertrådens riktning skall utföras 

fram till denna punkt, korrigeringar är svårare att utföra 

när ytan har reamats eller/och centrum pegen har borrats.

figur 2
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FÖRBEREDELSE AV GLENOIDYTAN

När kirchnertråden har borrats in, använder man först ; small 

och därefter, om en större metallförstärkt glenoid behövs, 

STD glenoidreamer (G3) beroende på glenoidens storlek 

(fi gur 3).

Anslut reamerhandtag för glenoidreamer  (H3) till borr/reamer 

och reama benytan (fi gur 4).

Reama försiktigt för att undvika frakturer på glenoiden. Syftet 

med reamningen är endast att avlägsna brosk och exponera 

subchondrala benet och inte att avlägsna ben.

Avlägsna reamer och lämna kirchnertråden på plats och 

fortsätt med att borra med hjälp av small-R glenoidborr 

(D3). Borra med borren tills den bottnat med bottenplattan 

mot benbädden (fi gur 5).

Om en metallförstärkt glenoid med en större peg behövs, 

för man in Small/STD Glenoidborr (D3) (fi gur 6) över 

kirchnertråden och vidgar hålet.

figur 4

figur 3
figur 5

figur 6
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INSÄTTNING AV OCEMENTERAD GLENOID

Plocka upp M-B glenoiden av den valda storleken från den 

sterila förpackningen och fäst den på M-B glenoidinslagare 

(C3). Tryck protesens centrala peg in i hålet som gjorts 

i förväg genom att knacka in den med glenoidinslagare 

(fi gur 7). Protesens riktning skall vara vinkelrät mot 

glenoidens riktning.

INSÄTTNING AV BENSKRUVAR

När den ocementerad glenoiden har positionerats, borrar 

man hål för låsskruvarna med en fl exibel borrhållare (K3) 

med en 3,5 spiralborr (M3) och en borrguide (I3) (fi gur 8).

Skruvhuvudet som är sfäriskt kan vinklas upp till 30°. Det 

rekommenderas att rikta den övre skruven mot basen av 

coracoiden och den undre skruven dorsalt. 

Efter borrning för den första skruven, skruvar man in 

skruven med en  skruvmejsel (L3) men dra inte fast skruven 

helt innan nästa hål har borrats och nästa skruv skruvats  in. 

Skruvarna måste dras fast samtidigt för att garantera bästa 

passning för metallglenoiden mot det preparerade benet.

MONTERING AV ANATOMISK LINER

Plocka upp polyetylen liner  med samma storlek som 

den ocementerade metallglenoiden från den sterila 

förpackningen och efter försiktig rengöring av insidan 

och kanterna på M-B glenoiden från fett och vävnad, 

trycker man in pe-liner  tills den snäpper in (fi gur 9). 

Observera. Re-montering av samma antomiska liner får inte 

figur 7 figur 8
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ske. Om linern  har monterats och måste avlägsnas, öppnar 

man en ny liner av samma storlek, efter borttagande av den 

föregående linern så monteras denna nya liner på samma sätt.  

Under nästa steg skall man undvika att skada linern  med 

metallföremål. Avlägsna försiktigt humerushakarna, undvik 

åverkan på den implanterad glenoiden. 

 CEMENTERAT GLENOIDIMPLANTAT 
    (ENDAST FÖR ANATOMISK PROTES)

Det cementerade implantatet rekommenderas när god 

fi xering av central peg och skruvar för ocementerad M-B 

SMR GLENOID inte kan garanteras. Fortsätt så som beskrivs 

för att förbereda glenoiden.

VAL OCH FIXATION AV PROTES  

cka upp lämplig polyetylenglenoid ur dess sterila förpackning. 

Kontrollera att protesen passar perfekt på platsen i glenoiden 

som har förberetts i förväg. Placera cement på glenoiden och 

i håligheterna och för in den slutliga glenoidkomponenten, 

pressa in den med glenoidinslagaren (E3) tills cementen har 

härdat. Kontrollera att cementen täcker hela glenoiden; detta 

garanterar  cementering av både glenoidpeg och baksidan 

av glenoiden. 

figur 9 figur 10
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 ÅTKOMST

SMR omvänd protes kan implanteras med en av de vanliga 

metoderna:

- delta-pectoral metod

- delta delning

Opererationstekniken som beskrivs här nedan är 

oberoende av den valda metoden.

 BROTSCHNING AV HUMERUS KANALEN  
 OCH RESEKTION AV HUMERUSHUVUDET

BROTSCHNING

För in start reamer (A1)genom att vrida den in i 

humeruskanalen med universal handtaget (D1)  tills 

räffl orna är helt inne i kanalen (fi gur 1 A-B). 

Placera den omvända sågguiden (I4) på start reamer 

(fi gur 1C). Välj retroversionsvinkel för implantatet (20° eller 

0°) genom att skruva in guidepinnen (O2) i motsvarande 

hål (fi gur 1D). Om det är en vid humeruskanal kan start 

reamern, vilken har en yttre diameter på 16 mm, föras in i 

kanalen med en felaktig vinkel, vilket i sin tur kan medföra 

en felaktig resektionsvinkel av humerus huvudet. 

A

B
D

C

E

figur 1

DELTA-PECTORAL 

DELTA DELNING
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För att undvika detta, använder man en provstam 

med större diameter än startreamer, monterad på 

staminslagaren (C1), och knackar in den i kanalen, 

montera sedan sågguiden.

RETROVERSION

Håll underarmen böjd vid 90° och vrid sågguiden (I4) tills 

guidepinnen (F4) och underarmen är parallella.

Observera. Om en mindre retroversionsvinkeln 

önskas, vrider man guidepinnen,som är monterad på 

sågguiden,externt; om större retroversionsvinkel önskas, 

vrider man guidpinnen internt.

HUVUDRESEKTION

För ner instrumentet (start reamer eller provstam) i kanalen 

så att ytan på sågguiden ligger nära tuberculum majus 

humeri.

Fixera sågguiden med 2,0 mm kirchnertrådar och 

såga humerushuvudet med ett fi nt sågblad vilande på 

ytan av sågguiden; utför en partiell resektion. Avlägsna 

kirschnertrådarna, sågguide och start reamer; fullfölj 

därefter resektionen av huvudet (fi gur 2).

figur 2
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SMR PRIMÄR OPERATIONSTEKNIK 
SMR omvänd

 GLENOIDIMPLANTAT

APPLICERING AV OCEMENTERAD GLENOID

För den omvända protesen, är glenoidkomponenten ett 

ocementerat implantat,så som beskrivs i “SMR glenoid”. 

Följ förfarandet av metallförstärkt glenoid komponent som 

beskrivs i avsnitt “SMR glenoid” på sidan 27.

INSÄTTNING AV GLENOSFÄR 36 MM 

KONCENTRISK GLENOSFÄR  

Öppna förpackningen för den defi nitiva glenosfären. 

För in den koniska kopplingen i glenosfären och fi xera 

komponenterna med varandra genom att knacka på den 

koniska kopplingen.

Skruva in den gängade delen av glenosfär inslagare-

extraktor (T4) i glenosfärens centrumhål och för in 

implantatet i glenoid plattan (fi gur 4). Använd en hammare 

för att knacka in morsekonans koppling. 

Skruva loss inslagaren och kontrollera för hand att 

morsekonan är stabil. Skruva in säkerhetsskruven, som 

medföljer i förpackningen (fi gur 5), med hjälp av skruvmejsel 

(L3).

figur 3

figur 5

figur 4
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SMR PRIMÄR OPERATIONSTEKNIK
SMR omvänd

 FÖRBEREDELSE AV HUMERUSS

VAL AV STAMSTORLEK

Skruva fast inslagare för stammen (C1) på provstammen 

(B1), knacka in provstammen i kanalen med en hammare 

och kontrollera att 30° stoppguiden (N4),som är placerad 

på inslagaren, kommer i kontakt med sågade humerusytan 

(fi gur 6). 

Avlägsna stoppet och knacka in stammen ytterligare. Om 

den sjunker ner, använder man stammen med nästa större 

storlek tills den rätta hittats som inte sjunker nedanför den 

sågade nivån. 

Remove the device once the right stem size has been 

found. 

Avlägsna provstam och inslagare när rätt stamstorlek har 

uppnåtts.

FÖRBEREDELSE AV HUMERUS FÖR OMVÄND 

HALSDEL

Placera guiden för koniska fräsen (J4) , på korrekt utvald 

provstam (konisk koppling) (fi gur 7A). 

Avlägsna plastbrickan från inslagaren för omvänd halsdel 

(L4) innan ihopkoppling med guiden för koniska fräsen.

Placera slitsen på inslagaren för omvänd halsdel på guiden 

för koniska fräsen (J4) och tryck med tummen på proximala 

änden tills kopplingen klickar in (fi gur 7B). Använd därefter 

inslagaren för att fästa ihop guiden för koniska fräsen och 

provstammen, skruva in till botten. Lossa fi xationen något.

Genom att lossa inslagaren något undviker man riskabla 

vridningar som kan skada humerus vid borttagning av 

inslagaren.

figur 6 figur 7

A

B



36  Operationsteknik SMR PRIMÄR

SMR PRIMÄR OPERATIONSTEKNIK 
SMR omvänd

För in den i kanalen med hjälp av guidepinnen (F4) för att 

erhålla samma vinkel som för sågguiden (fi gur 8). 

Inslagaren för omvänd halsdel (L4) avlägsnas genom att 

skruva loss toppdelen och därefter böja handtaget åt sidan 

något och lyfta (detta  på grund av fjäderlåsning )(fi gur 9).

Reamning med hjälp av konisk fräs (K4) monterad på 

universal handtaget(V4) (fi gur 10). Detta steg måste utföras 

mycket försiktigt. 

Se till att humerusdelen har reamats tillräckligt, för in en 

kirschner tråd (dia. 2,0 mm) i hålet nära fräsens skär(fi gur 

11). Om  kirschnertråden passerar igenom, har inte 

humerus reamats tillräckligt. 

INSÄTTNING AV PROVIMPLANTAT OMVÄND 

HALSDEL

När humerus metaphysen har reamats, avlägsnar man 

guiden för koniska fräsen och provstammen med hjälp av 

inslagare för stammen (C1) (fi gur 12). 

Demontera guiden för koniska fräsen från provstammen, 

med hjälp av följande metod: skruva extraktor för 

halsdel (C4) på guiden för koniska fräsen och därefter 

universaldorn för extraktion (D4) (fi gur 13); när motstånd 

uppstår, håller man den räffl ade delen ordentlig och 

fortsätter att skruva in med kraft med hjälp av universal 

handtaget (V4). Detta delar provstammen från guide för 

konisk fräs (fi gur 14).

Plocka fram en omvänd halsdel (H4) från instrumentariet och 

montera samman det på provstammen (konisk koppling). 

figur 14figur 14
figur 13figur 13

figur 12figur 8 figur 11figur 9

figure 10
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SMR PRIMÄR OPERATIONSTEKNIK
SMR omvänd

Applicera plastbrickan på inslagaren för omvänd halsdel och 

montera den på samma sätt som guiden för konisk fräs. Man  

knackar sedan försiktigt in provimplanatet i metaphysen, 

med hjälp av guidepinnen erhåller man rätt retroversionvinkel 

(fi gur 15).

Observera. När provimplantat omvänd halsdel skall 

avlägsnas från provstam, använder man extraktor för 

halsdel och universaldorn för extraktion (C4) på samma sätt 

som för guiden för konisk fräs (J4).

REPONERING OCH MODIFIERING AV 

KOMPONENTERNA

Exponera humerus och för in kort provliner  (O4) för 

hand (fi gur 16). Reponera mot den glenosfär som har 

implanterats (fi gur 17). Utvärdera spänningen i leden och 

strama eventuellt upp genom att ersätta kort liner med  +3 

eller +6 liner.

För att avlägsna och ersätta en provliner, för man in en böjd 

klopeang genom ett av hålen eller använder en spetsig 

mejsel på sidans kant som en hävel. Vid behov kan man 

strama upp leden genom att placera en +9 mm humerus 

förlängning mellan omvänd halsdeldel och liner. 

Utvärdera stabiliteten i leden genom upprepade axelrörelser 

i abduktion och adduktion, vid behov vrider man glenosfären 

till dess man uppnår den mest stabila positionen i leden. På 

samma sätt försöker man uppnå stabilitet genom att rotera 

linern till optimalt läge utan att inskränka rörelseomfånget.

Observera och markera slutligen testad liner-och glenosfär 

position.

figur 15 figur 17figur 17

figur 16figur 16
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SMR PRIMÄR OPERATIONSTEKNIK 
SMR omvänd

 INSÄTTNING AV DEFINITIVA IMPLANTATET

MONTERING AV DEFINITIV STAM OCH OMVÄND 

HALSDEL

Avlägsna provimplantatet med hjälp av inslagare för stam 

(fi gur 18). 

Montera samman omvänd halsdel och den ribbade 

stammen, på bordet, med hjälp av inslagaren för omvänd 

halsdel(L4). Skruva fast inslagare/införare med kraft för att 

koppla ihop stammen med omvända halsdelen.

Hålet som går igenom inslagaren kan användas för att föra 

in guidepinne (O2), vilket kan användas som ett mothåll. 

Lossa fi xationen något för att undvika vridningar som kan 

skada humerus vid borttagning av inslagaren (fi gur 19).

 

INSÄTTNING AV DEFINITIVA 

HUMERUSKOMPONENTEN

Knacka in implantatet i humeruskanalen. Korrekt 

retroversion erhålls genom att använda guidepinnen 

(O2) igen. När omvända halsdelen har förts in helt till 

resektionsnivån, skruvar man loss inslagarens handtag, för 

in säkerhetsskruven för den omvända  halsdelen (fi gur 20) 

och dra fast med avsedd insexnyckel (E4).

figur 19

figur 18figur 18 figur 20 
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SMR PRIMÄR OPERATIONSTEKNIK
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ANVÄNDNING AV 36 MM EXCENTRISKA 

PROVGLENOSFÄREN 

Skruva fast provglenosfären på glenosfärens inslagare-

extraktor (T4) i hålet på övre kanten och placera den mot 

metallförstärkta glenoiden (fi gur 21). 

För provglenosfärens skruv (P4 eller R4) genom centrala 

hålet med en skruvmejsel och skruva fast tills stopp 

uppnås, bibehåll excentriciteten hos komponenten i en av 

glenoidens bottenkvadranter.

PROVREPONERING OCH MODIFIERING AV 

KOMPONENTERNA

Exponera humerus och för in kort provliner (O4) för hand. 

Reponera mot provglenosfären som har implanterats 

(fi gur 22).

Utvärdera spänningen i leden och strama eventuellt upp 

genom att ersätta kort liner med  +3 eller +6 liner. 

För att avlägsna och ersätta en provliner, för man in en böjd 

klopeang genom ett av hålen eller använder en spetsig 

mejsel på sidans kant som en hävel.

 

Utvärdera stabiliteten i leden genom upprepade axelrörelser 

i abduktion och adduktion, vid behov vrider man glenosfären 

till dess man uppnår den mest stabila positionen i leden. På 

samma sätt försöker man uppnå stabilitet genom att rotera 

linern till optimalt läge utan att inskränka rörelseomfånget.

Observera och markera slutligen testad liner och glenosfär 

position.

figur 21 figur 22
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SMR PRIMÄR OPERATIONSTEKNIK 
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INSÄTTNING AV DEFINITIV OMVÄND LINER

Öppna förpackning för den liner som valts under 

provreponeringen. Observera vid användning av 36 mm 

glenosfär,  så har den tillhörande polyetylen linern en 25° 

avfasning utmed den yttre profi len som placeras för att 

reproducera rörelsefriheten och stabiliteten som uppnåtts 

vid provreponeringarna. 

Rengör inne i omvända halsdelen, tryck in utvald liner 

med fi ngrarna och knacka sedan in linern med den 

glenoidinslagaren (E3) (fi gur 23).

När man använder en humerusförlängning +9 mm, skruvar 

man fast den i extraktor för halsdel (C4) och knackar in den.

REPONERING 

Utför de vanliga artikulära rörelserna (fi gur 24). Kontrollera 

att alla humerus och glenoid osteofyter är noggrant 

avlägsnade.  

För att få lämplig ledspänning, utför man alla axelrörelser 

efter reponeringen. Med lätt längsgående dragning undviker 

man demontering av halsdelen mot glenosfären. Palpation 

av nervus axillaris skall ge samma normala spänning som 

före operationen. 

Med denna test undviker man dessutom postoperativa 

axillära neoropatiska lesioner.  

Det defi nitiva excentriska implantatet implanteras på 

samma sätt som det koncentriska som beskrivs på sidan 

29. Även en säkerhetsskruv skruvas fast .

figur 23 figur 24
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SMR PRIMÄR OPERATIONSTEKNIK
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 ANVÄNDNING AV 40 ELLER 44 MM 
    GLENOSFÄR  

INSÄTTNING AV 44 MM ELLER 40 MM 

PROVGLENOSFÄR

Plocka fram provglenosfären (E42 eller F42) och placera 

den mot den metallförstärkta glenoiden (fi gur 25). 

För provglenosfärens skruv genom centrala hålet och 

skruva fast den i metallglenoiden.

Om en korrektion är nödvändig beroende på anatomisk 

variationer eller kirurgisk felplacering av metallglenoiden, 

omfattas systemet av en korrigerande version i 44 mm 

diameters storlek med en 4 mm excentriska glenosfär 

(F42). Bibehåll komponentens excentricitet i en av 

glenoidens bottenkvadranter och skruva fast glenosfären 

på samma sätt som den koncentriska 44 mm glenosfären.

PROVREPONERING OCH MODIFIERING AV 

KOMPONENTERNA

Exponera humerus, för in en kort provliner för hand 

(A42 eller B42) i korrekt position och reponera mot den 

implanterade glenosfären.

Utvärdera spänningen i leden och strama upp genom 

att ersätta kort liner med medium eller lång liner. För att 

avlägsna och ersätta en provliner, för man in ett vasst 

föremål genom ett av de två hålen eller använder en 

spetsig mejsel på  kanten som en hävel. Vid behov kan 

man strama upp genom att placera en +9 mm humerus 

förlängning (G4) mellan omvänd halsdel och liner. Omvänd 

liner med 44 eller 40 mm glenosfär har inte den klassiska 

avfasningen utmed yttre kanten. Därför påverkar inte liner 

positionen, på omvänd halsdel, ledstabiliteten. Utför de 

normala artikulära rörelserna, kontrollera att alla humerus 

och glenoid osteofyter är noggrant avlägsnade (fi gur 26).

figur 25

figur 26
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INSÄTTNING AV DEFINITIV 44 MM ELLER 40 

MM GLENOSFÄR

I förpackningen med polyetylen 44 och 40 mm glenosfärer 

medföljer inte koppling small-R / small-STD och 

säkerhetsskruv.

Öppna förpackningen som innehåller koppling och skruv 

motsvarande storleken på implanterad metallglenoid, 

därefter den valda glenosfärens förpackning (standard eller 

korrigerande/excentrisk). 

Montera kopplingen på glenosfären med knackning. 

Skruv in glenosfärens inslagare-utslagare (T4) i centrala 

hålet på toppkanten av glenosfären och för in systemet 

i metallglenoiden (fi gur 27). Koppla morsekonan. Skruva 

loss införaren och fi xera glenosfären genom att skruva åt 

säkerhetsskruven (fi gur 28A). Pressa in/alt.knacka in den 

centrala plastpluggen i det centrala hålet på den implanterade 

glenosfären (fi gur 28B) med hjälp av positioneraren för 

glenosfärens plugg (G42).

figur 27 figur 28

A B
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INSÄTTNING AV DEFINITIV 40 MM ELLER 

44 MM OMVÄND LINER

Den slutliga linern i CoCrMo kommer att placeras på toppen 

av omvända halsdelen på samma sätt som för 36 mm liner 

(fi gur 29).

INSÄTTNING AV DEFINITIV 44 MM OMVÄND 

KERAMISK LINER 

Den slutliga keramiska linern  (medium eller lång) skall placeras 

på toppen av omvända halsdelen. Rengör inne i omvända 

halsdelen, tryck fast linern lätt med fi ngrarna och tryck linern  

med en speciell keramisk liner inslagare (fi gur 30).

OBS! Denna produkt är endast avsedd att användas med 

44 mm glenosfär. Försök inte att återansluta borttagen 

keramisk liner, eller att föra in en ny i halsdelen om den 

tidigare innehållit en keramisk eller metallisk liner. 

REPONERING 

Utför de vanliga artikulära rörelserna (fi gur 31). Kontrollera 

att alla humerus-och glenoidosteofyter är noggrant 

avlägsnade. För att få lämplig ledspänning, utför man alla 

axelrörelser efter reponeringen. Med lätt längsgående 

dragning undviker man demontering av halsdelen mot 

glenosfären. 

Palpation av nervus axillaris skall ge samma normala 

spänning som före operationen. 

Med denna test undviker man dessutom postoperativa 

axillära neoropatiska lesioner. 

figur 29figur 29 figur 31

figur 30
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SMR PRIMÄR OPERATIONSTEKNIK  
SMR CTA huvud 

 FÖRORD

Den kliniska indikationen för protesbehandling med CTA 

huvud är sekundär osteoarthrit av kuffartropati med eller 

utan humerushuvud fraktur sekvele.

 PREOPERATIV PLANERING

För att erhålla bästa möjliga resultat rekommenderas 

preoperativ planering med hjälp av mallar som visar en 5% 

förstorad bild av profilerna. Använd frontal vy röntgenbilder 

med korrekt kontrast och god kvalitet och med tillräcklig 

storlek för att omfatta hela längden av pre-op stammallen. 

Välj stamstorlek och resektionsnivå för det humerushuvud 

som kommer att användas som referens för det slutliga 

implantatets höjd.

 BROTSCHNING AV HUMERUSKANALEN
    OCH DEFINITION AV RESEKTIONSNIVÅ 

Gå in i proximala änden av humerus med hjälp av start 

reamer (A1) nära huvud-tuberculum majus linjen och 

utvärdera uppnått djup med hjälp av sågguiden (N2).   

För in start reamer så att sågguiden ligger nära den 

anatomiska halsen. Fixera sågguiden och påbörja 

benresektionen så som beskrivs i kapitel “SMR elektiv 

anatomisk humerus del” (fi gur 1) på sidan 20. 

Fortsätt med huvudresektionen så som beskrivs i samma 

avsnitt. 

figur 1
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SMR PRIMÄR OPERATIONSTEKNIK 
SMR CTA huvud

 PREPARERING AV HUMERUS  

INSÄTTNING AV PROVIMPLANTATET OCH 

REPONERINGEN

När osteotomin har utförts, testar man stamstorleken så 

som beskrivs i “SMR elektiv anatomisk – val av stamstorlek”, 

applicera en mediumhals på provstammen och knacka in 

i humeruskanalen (fi gurerna 2-3) med hjälp av införare för 

humerusprotes (A2). 

Mät huvudkomponentens storlek med hjälp av 

mätschablon för humerushuvuden (D2) och applicera en 

STD neutral adapter (E2 med tången för provadapter (F2) 

på motsvarande provhuvud (C2). 

Montera komponenterna och utför en provreponering. 

Utvärdera rörelsen hos den nya leden under dragning och 

avslappning av extremiteten, eventuell uppstramning kan 

man uppnå med hjälp av en lång adapter.

Om det inte är tillräckligt att använda en STD neutral 

adapter (E2), kan man prova med en excentrisk adapter, 

för att förskjuta huvudets rotationscentrum i kranial/kaudal 

riktning.

Till slut kontrollerar man huvudstorleken med interna och 

externa rörelser, volymen av komponenten och spänningen 

i kvarvarande senor. 

A

B

figur 3

figur 2
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SMR PRIMÄR OPERATIONSTEKNIK  
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DEFINITION AV OSTEOTOMI SIDOPLANET

När huvudet och adapterns storlekar passar anatomin 

sätter man komponenterna i den valda positionen och 

sågar igenom tuberculum majus humeri genom slitsen på 

provhuvudet med ett oscillerande sågblad(fi gur 4). Avlägsna 

huvudet och avsluta benresektionen (fi gur 5). 

Montera adapter och CTA provhuvud och utför en 

provreponering. 

Observera. Slitsen i provhuvudet ger endast en indikation av 

resektionsnivån för neutral positionering eller med kranial/ 

kaudal excentricitet av huvudkomponenten.

 INSÄTTNING AV DEFINITIVT IMPLANTAT

MONTERING OCH INSÄTTNING AV STAMMEN 

OCH HUMERUSHUVUDET

Plocka upp stam och trauma halsdel av utprovad storlek 

från sterila förpackningen. Sätt samman delarna så som 

beskrivs i avsnittet “SMR TRAUMA-insättning av stam och 

defi nitiv halsdel” på sidan 17 och för in implanatet i kanalen 

med hjälp av standard förfarandet (fi gur  6).  

För in komponenten fram till nivån av humerus 

resektionen. 

figur 5

A

B

figur 6

figur 4
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SMR PRIMÄR OPERATIONSTEKNIK 
SMR CTA huvud

MONTERING AV ADAPTER OCH HUVUD

Plocka upp adapter och huvud av utprovad storlek ur 

förpackningen (fi gur 7) och för samman komponenterna 

med hjälp av humerushuvudpressen (R2) (fi gur 8).    

Om en excentrisk adapter används, skall man kontrollera 

att märkningen är riktad mot den laterala märkningen för 

kranial positionering av huvudet,  eller medial märkning för 

kaudal positionering (fi gur 9). 

Använd ett mellanläge för att öka eller minska posterior 

offset av huvudet.

APPLICERING AV HUMERUSHUVUD 

Applicera utvalt humerushuvud på halsens kona. Om en 

excentrisk adapter används, applicerar man huvudet och 

kontrollerar att det hamnar i rätt position för att uppnå 

önskad offset.   

Kontrollera att kopplingsytorna är absolut rena och att huvudet 

eller adaptern inte kommer i kontakt med benet, eftersom 

detta kan försämra stabiliteten på morsekonans koppling. 

Fixera morse konans koppling genom att knacka lätt med 

humerushuvudets inslagare (Q2) (fi gur 10). 

Vid mellanrum knackar man in ytterligare mot diafysaxeln.

figur 7figur 7

figur 8

figur 10

figur 9figur 9
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SMR PRIMÄR OPERATIONSTEKNIK   
INSTRUMENT 

 9013.10.000 ‘Provstammar’ instrument för SMR axelprotes

Ref. KOD BESKRIVNING Kv.

A1 9013.02.014 Start reamer 1

B1 9013.02.140 Provstam dia. 14 1

B1 9013.02.150 Provstam dia. 15 1

B1 9013.02.160 Provstam dia. 16 1

B1 9013.02.170 Provstam dia. 17 1

B1 9013.02.180 Provstam dia. 18 1

B1 9013.02.190 Provstam dia. 19 1

B1 9013.02.200 Provstam dia. 20 1

B1 9013.02.210 Provstam dia. 21 1

B1 9013.02.220 Provstam dia. 22 1

B1 9013.02.230 Provstam dia. 23 1

B1 9013.02.240 Provstam dia. 24 1

C1 9013.02.300 Inslagare stam 2

D1 9095.10.110 Universal handtag 1

9013.10.950 Steriliseringsbar låda 1
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SMR PRIMÄR OPERATIONSTEKNIK 
INSTRUMENT

 9013.20.000 ‘Anatomisk protes’ instrument för SMR axelprotes

Ref. KOD BESKRIVNING Kv.

A2 9013.02.320 Införare humerusprotes 1

B2 9013.02.400 Hylsnyckel 1

C2 9013.22.420 Provhuvud dia. 42 mm 1

C2 9013.22.440 Provhuvud dia. 44 mm 1

C2 9013.22.460 Provhuvud dia. 46 mm 1

C2 9013.22.480 Provhuvud dia. 48 mm 1

C2 9013.22.500 Provhuvud dia. 50 mm 1

C2 9013.22.520 Provhuvud dia. 52 mm 1

C2 9013.22.540 Provhuvud dia. 54 mm 1

D2 9013.22.750 Mätschablon humerushuvud 1

E2 9013.30.010 Adapter neutral , STD 1

E2 9013.30.015 Adapter exc. 2 mm STD 1

E2 9013.30.020 Adapter exc. 4 mm STD 1

E2 9013.30.030 Adapter exc. 8 mm STD 1

E2 9013.31.010 Adapter neutral lång 1

E2 9013.31.015 Adapter exc. 2 mm lång 1

E2 9013.31.020 Adapter exc. 4 mm lång 1

E2 9013.31.030 Adapter exc. 8 mm lång 1

F2 9013.30.100 Tång för provadapter 1

G2 9013.50.010 Halsdel medium 1

G2 9013.50.020 Halsdel lång 1

G2 9013.50.030 Halsdel kort 1

H2 9013.50.100 Handtag för montering av halsdel 1

I2 9013.50.120 Huvud borttagare 1

J2 9013.50.160 Extraktor för halsdel/stam 1

K2 9013.50.170 Extraktor för halsdel/stam 1

L2 9013.50.200 Insexnyckel 1

M2 9013.50.250 Guide 45° för rasp/staminförare 
anatomisk protes 1

N2 9013.50.300 Sågguide Höger 1

N2 9013.50.310 Sågguide Vänster 1

O2 9013.50.315 Guidepinne för inställning retroversion 1

P2 9013.52.160 Borttagare med expander 1

Q2 9075.10.120 Påslagare huvud 1

R2 9075.10.135 Huvud/adapter pressverktyg 1

S2 9075.10.800 Höjdmätare 1

9013.20.950 Steriliseringsbar låda 1
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SMR PRIMÄR OPERATIONSTEKNIK   
INSTRUMENT 

 9013.30.000 ‘Glenoid’ instrument för SMR axelprotes

Ref. KOD BESKRIVNING Kv.

A3 9013.02.305 Extraktor för SMALL-R M-B glenoid 1

A3 9013.02.310 Extraktor för M-B glenoid 1

B3 9013.50.150 Humerusskydd 1

C3 9013.75.100 Inslagare glenoid SMALL-R M-B 1

C3 9013.75.110 Inslagare glenoid SMALL/STD/LARGE 
M-B 1

D3 9013.75.115 Borr glenoidpeg SMALL-R 1

D3 9013.75.120 Borr Glenoidpeg small/std/large 1

E3 9075.10.140 Inslagare glenoid/glenosfär/liner/
cementerad glenoid 1

F3 9075.10.280 Fukuda hake 1

G3 9075.10.300 Glenoid reamer – SMALL-R/SMALL 1

G3 9075.10.310 Glenoid reamer - STD 1

H3 9075.10.350 Glenoid reamerhandtag 1

I3 9075.10.400 Borrguide 1

J3 9095.10.115 Skruvfattningstång 1

K3 9095.10.180 Flexibel borrhållare 1

L3 9095.10.222 Skruvmejsel 1

M3 9095.10.249 Spiralborr - dia. 3,5 x 50 mm 1

9013.30.950 Steriliseringsbar låda 1
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SMR PRIMÄR OPERATIONSTEKNIK 
INSTRUMENT

Ref. KOD BESKRIVNING Kv.

A4 1350.15.001 Skruv för halsdel 2

B4 9013.50.120 Huvudextraktor 1

C4 9013.50.160 Extraktor för halsdel 1

D4 9013.50.170 Universaldorn för extraktion 1

E4 9013.50.200 Insexnyckel 1

F4 9013.50.315 Guidepinne för inställning retroversion 1

G4 9013.52.001 Förlängning omvänd halsdel 1

H4 9013.52.010 Omvänd halsdel 1

I4 9013.52.100 Sågguide för omvänd protes. 1

J4 9013.52.115 Guide för konisk fräs 1

K4 9013.52.130 Konisk fräs 1

L4 9013.52.140 Inslagare omvänd halsdel 1

M4 9013.52.160 Borttagare med expander 1

N4 9013.52.200 Guide 30°  (omvänd protes) 1

O4 9013.60.010 Liner för omvänd halsdel kort 1

O4 9013.60.015 Liner för omvänd halsdel +3 mm 1

O4 9013.60.030 Liner för omvänd halsdel +6 mm 1

P4 9013.74.105 Skruv Small-R provglenosfär 2

Q4 9013.74.110 Glenosfär dia. 36 mm 1

R4 9013.74.120 Skruv small/std provglenosfär 2

S4 9013.74.130 T handtag för provglenosfär 1

T4 9013.74.140 Glenosfär inslagare-extraktor 1

U4 9013.76.030 Glenosfär excentrisk dia. 36 mm 1

V4 9095.10.110 Universal handtag 1

9013.40.950 Steriliseringsbar låda 1

 9013.40.000 ‘Omvänd protes’ instrument för SMR axelprotes
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SMR PRIMÄR OPERATIONSTEKNIK   
INSTRUMENT 

 9013.42.000 SMR omvänd HP

Ref. KOD BESKRIVNING Kv.

A42 9013.62.010 Liner för omvänd halsdel KORT 
dia. 44 mm 1

A42 9013.62.015 Liner för omvänd halsdel MEDIUM 
dia. 44 mm 1

A42 9013.62.020 Liner för omvänd halsdel LÅNG 
dia. 44 mm 1

A42 9013.62.115 Liner för omvänd halsdel lateraliserande 
MEDIUM dia.44 mm 1

A42 9013.62.120 Liner för omvänd halsdel lateraliserande 
LÅNG dia. 44 mm 1

B42 9013.65.010 Liner för omvänd halsdel KORT 
dia. 40 mm 1

B42 9013.65.015 Liner för omvänd halsdel MEDIUM 
dia. 40 mm 1

B42 9013.65.020 Liner för omvänd halsdel LÅNG 
dia. 40 mm 1

B42 9013.65.115 Liner för omvänd halsdel lateraliserande 
MEDIUM dia.40 mm 1

B42 9013.65.120 Liner för omvänd halsdel lateraliserande 
LÅNG dia. 40 mm 1

C42 9013.74.105 Skruv SMALL-R 2

D42 9013.74.120 Skruv SMALL/STD 2

E42 9013.74.401 Glenosfär dia. 40 mm 1

F42 9013.74.440 Glenosfär dia. 44 mm 1

F42 9013.74.444 Glenosfär dia. 44 mm excentrisk/
korrigerande 1

G42 9013.74.605 Införare för glenosfärens plugg 1

H42 9013.74.650 Tång för justering av glenosfär 1

9013.42.950 Steriliseringsbar låda 1
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SMR PRIMÄR OPERATIONSTEKNIK 
INSTRUMENT

 9013.90.000 ‘CTA’ instrument för SMR axelprotes

Ref. KOD BESKRIVNING Kv.

A9 9013.30.100 Tång för adapter 1

B9 9013.23.420 Prov CTA huvud dia. 42 mm 1

B9 9013.23.460 Prov CTA huvud dia. 46 mm 1

B9 9013.23.500 Prov CTA huvud dia. 50 mm 1

B9 9013.23.540 Prov CTA huvud dia. 54 mm 1

C9 9013.23.600 Provadapter CTA dia. 36 mm 1

9013.90.950 Steriliseringsbar låda 1

 9013.62.200 SMR keramisk liner inslagareSMR keramisk liner inslagare

Ref. KOD BESKRIVNING Kv.

9013.62.200 SMR Keramisk liner inslagare 1



54  Operationsteknik SMR PRIMÄR

SMR PRIMÄR OPERATIONSTEKNIK 
PRODUKTKODER 

 RIBBAD HALSDEL MED LÅSSKRUV

 TRAUMA HALSDELAR MED LÅSSKRUV

Ti6Al4V 1350.15.110 Ribbad halsdel

Ti6Al4V 1350.15.010 Normal

1350.15.020 Lång

1350.15.030 Kort

 CEMENTERAD STAM L. 80 MM

Ti6Al4V 1306.15.120 dia. 12 mm

1306.15.140 dia. 14 mm

1306.15.160 dia. 16 mm

1306.15.180 dia. 18 mm

1306.15.200 dia. 20 mm

 OCEMENTERAD MINISTAM L. 60 MM

Ti6Al4V 1304.15.110 dia. 11 mm n

1304.15.120 dia. 12 mm n

1304.15.130 dia. 13 mm n

Ti6Al4V 1304.15.140 dia. 14 mm

1304.15.150 dia. 15 mm

1304.15.160 dia. 16 mm

1304.15.170 dia. 17 mm

1304.15.180 dia. 18 mm

1304.15.190 dia. 19 mm

1304.15.200 dia. 20 mm

1304.15.210 dia. 21 mm

1304.15.220 dia. 22 mm

1304.15.230 dia. 23 mm

1304.15.240 dia. 24 mm

 OCEMENTERAD RIBBAD STAM L. 80 MM  

n På begäran
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SMR PRIMÄR OPERATIONSTEKNIK 
PRODUKTKODER

 RESEKTIONSSTAMMAR

Ti6Al4V 1313.15.010 dia. 7 mm,   h 50 mm

1313.15.040 dia. 7 mm,   h 80 mm

1313.15.110 dia. 10 mm, h 50 mm

1313.15.140 dia. 10 mm, h 80 mm

 FÖRLÄNGNINGSMODULER TILL RESEKTIONSSTAM

Ti6Al4V 1314.15.020 h 20 mm

1314.15.030 h 30 mm

1314.15.040 h 40 mm

1314.15.050 h 50 mm

 RING

Ti6Al4V 1314.15.200 Ring

Ti6Al4V 1309.15.134 dia. 13 mm - h 150 mm

1309.15.136 dia. 13 mm - h 180 mm

1309.15.138 dia. 13 mm - h 210 mm n

1309.15.154 dia. 15 mm - h 150 mm

1309.15.156 dia. 15 mm - h 180 mm

1309.15.158 dia. 15 mm - h 210 mm n

 CEMENTERAD REVISIONSSTAM

n På begäran
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SMR PRIMÄR OPERATIONSTEKNIK 
PRODUKTKODER 

Ti6Al4V 1308.15.134 dia. 13 mm - h 150 mm

1308.15.136 dia. 13 mm - h 180 mm

1308.15.144 dia. 14 mm - h 150 mm

1308.15.146 dia. 14 mm - h 180 mm

1308.15.154 dia. 15 mm - h 150 mm

1308.15.156 dia. 15 mm - h 180 mm

1308.15.164 dia. 16 mm - h 150 mm

1308.15.166 dia. 16 mm - h 180 mm

 OCEMENTERAD REVISIONSSTAM

Ti6Al4V 1330.15.270 0 mm, standard

1331.15.270 0 mm, lång

  NEUTRAL ADAPTER

Ti6Al4V STANDARD

1330.15.272 + 2 mm

1330.15.274 + 4 mm

1330.15.278 + 8 mm

LÅNG

1331.15.272 + 2 mm

1331.15.274 + 4 mm

1331.15.278 + 8 mm

 EXCENTRISK ADAPTER

CoCrMo 1322.09.400 dia. 40 mm n

1322.09.420 dia. 42 mm

1322.09.440 dia. 44 mm

1322.09.460 dia. 46 mm

1322.09.480 dia. 48 mm

1322.09.500 dia. 50 mm

1322.09.520 dia. 52 mm

1322.09.540 dia. 54 mm

 HUMERUSHUVUD

n På begäran
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SMR PRIMÄR OPERATIONSTEKNIK 
PRODUKTKODER

Ti6Al4V 1322.15.420 dia. 42 mm n

1322.15.440 dia. 44 mm n

1322.15.460 dia. 46 mm n

1322.15.480 dia. 48 mm n

1322.15.500 dia. 50 mm n

1322.15.520 dia. 52 mm n

1322.15.540 dia. 54 mm n

 HUMERUSHUVUD

CoCrMo 1323.09.420 dia. 42 mm

1323.09.460 dia. 46 mm

1323.09.500 dia. 50 mm

1323.09.540 dia. 54 mm

 CTA HUMERUSHUVUD

Ti6Al4V 1352.15.200 Adapter 36 mm för omvänd halsdel n

 CTA HUVUDADAPTER FÖR OMVÄND HALSDEL

Ti6Al4V 1352.20.010 HA belagd omvänd halsdel

1352.15.005 Kort omvänd halsdel n

1352.15.050 Ribbad omvänd halsdel för trauma n

1352.15.001 Förlängare omvänd halsdel +9 mm

 OMVÄNDA HALSDELAR MED LÅSSKRUV

n På begäran
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SMR PRIMÄR OPERATIONSTEKNIK 
PRODUKTKODER 

1360.50.010 Standard

1360.50.015 +3 mm

1360.50.020 +6 mm

1361.50.010 Retentiv standard n

1361.50.015 Retentiv +3 mm n

1361.50.020 Retentiv +6 mm n

 OMVÄND LINER 36 MM

CoCrMo 1374.09.105 Glenosfär - Small-R 

1374.09.110 Glenosfär

1376.09.025 Excentrisk glenosfär - small-R

1376.09.030 Excentrisk glenosfär

 GLENOSFÄR 36 MM INKLUSIVE KOPPLING OCH SKRUV

Ti6Al4V 1374.15.105 Glenosfär - Small-R n

1374.15.110 Glenosfär n

1376.15.025 Excentrisk glenosfär - small-R n

1376.15.030 Excentrisk glenosfär n

 GLENOSFÄR 36 MM INKLUSIVE KOPPLING OCH SKRUV

UHMWPE 
X-LIMA

n På begäran
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SMR PRIMÄR OPERATIONSTEKNIK 
PRODUKTKODER

CoCrMo 40 MM

1365.09.010 Kort

1365.09.015 Medium

1365.09.020 Lång

1365.09.115 Lateraliserande liner - medium n

1365.09.120 Lateraliserande liner - lång n

44 MM

1362.09.010 Kort

1362.09.015 Medium

1362.09.020 Lång

1362.09.115 Lateraliserande liner - medium n

1362.09.120 Lateraliserande liner - lång n

 OMVÄND HP LINER

 KOPPLINGAR MED SKRUV  *

Ti6Al4V 1374.15.305 Small-R 

1374.15.310 Small STD 

* Används med 40 och 44 mm glenosfär, ingår med 36 mm glenosfärer

40 MM

1374.50.400 Glenosfär

44 MM

1374.50.440 Glenosfär

1374.50.444 Glenosfär excentrisk/korrigerande

 OMVÄND HP GLENOSFÄR

UHMWPE 
X-LIMA
+ Ti6Al4V

n På begäran

 OMVÄND KERAMISK LINER 44 MM

Alumina 1362.39.015 Medium n

1362.39.020 Lång n
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SMR PRIMÄR OPERATIONSTEKNIK 
PRODUKTKODER 

 CEMENTERAD GLENOID

UHMWPE 1378.50.005 Small-R 

1378.50.010 Standard

1378.50.020 Small

 CEMENTERAD GLENOID 3 PEGGAR

UHMWPE 1379.51.010 Standard

X-LIMA 1379.51.020 Small

n På begäran

 LINER FÖR METALLFÖRSTÄRKT GLENOID L1

UHMWPE 1377.50.005 Small - R 

1377.50.020 Small

1377.50.010 Standard

1377.50.030 Stor n

 METALLFÖRSTÄRKTA GLENOID L1

Ti6Al4V +
PoroTi +
HA

1375.20.005 Small - R 

1375.20.020 Small

1375.20.010 Standard

1375.20.030 Stor n
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SMR PRIMÄR OPERATIONSTEKNIK 
PRODUKTKODER

 BENSKRUVAR

Ti6Al4V DIA. 6.5 MM

8420.15.010 L. 20 mm

8420.15.020 L. 25 mm

8420.15.030 L. 30 mm

8420.15.040 L. 35 mm

8420.15.050 L. 40 mm

 GLENOIDPLATTOR *

Ti CP 1374.15.505 Small-R - dubbel

1374.15.510 Small/ STD - dubbel

* Glenoidplattor är endast lämpliga för OMVÄND HP

 SKRUVAR FÖR KORTIKALT BEN

Ti6Al4V DIA. 4.5 MM

8430.15.010 L. 32 mm

8430.15.020 L. 36 mm

8430.15.030 L. 40 mm

8430.15.040 L. 44 mm

8430.15.050 L. 48 mm

8430.15.060 L. 52 mm



Denna operationsteknik visas endast för att förtydliga.

Kirurgen måste alltid arbeta sig framåt med utgångspunkt från 

sina erfarenheter och bedömning av den enskilda patientens 

förutsättningar.

För ytterligare information om våra produkter är man välkommen 

att besöka webbplatsen 

www.limacorporate.com
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