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Indicaþii:
• Fracturi diafizare
• Fracturi pre/ postistmice
• Fracturi cominutive
• Fracturi la pacienþi cu canal medular îngust
•  Fracturi metafizare, atunci când þuruburile de blocare 
pot fi poziþionate astfel încât sa se obþina o fixare stabila 
a fracturii
•   Toate fracturile 42-A pâna la 42-C (Clasificarea AO) 
• Fracturi închise de gradul 0-3 (dupa clasificarea 
Tscherne) 
• Fracturi deschise de gradul I pâna la III C (dupa 
clasificarea Gustilo)
•  Schimbare de tratament de la fixare externa
• Fracturi stabile axial þi rotaþional în treimea medie a 
tibiei 41-A1 þi 42-A2 (Clasificarea AO)

Material
UTN este disponibila atât din oþel-inox cât þi din aliaj de 
titan (UTN TAN). Aceasta din urma este mai rezistenta la 
uzura, are o elasticitate þi o biocompatibilitate mai mare 
þi s-ar putea dovedi mai potrivita în cazuri cu risc crescut 
de complicaþii septice. 

Coduri de culori pentru UTN TAN (tija de titan)

În ultimii ani, numarul tipurilor de tije pentru fixare 
intramedulara a fracturilor de tibie a crescut. 
Implanturile difera în ceea ce priveþte design-ul (cu sau Tijele UTN dint titan au culori diferite în funcþie de 
fara fante, pline sau canelate, diametru mare sau mic, diametru. Tija de 10 mm este folosita în cazul în care 
blocare statica sau dinamica), tehnica de inserare (cu/ cavitatea medulara este foarte mare sau daca e nevoie 
fara alezare) þi preþul. Indicaþiile sunt, în mare parte, de stabilitate crescuta.
aceleaþi.
Tija UTN se foloseþte pentru fixarea fracturilor de tibie. Þuruburile de blocare
Datorita secþiunii transversale anatomice, UTN este mai - autotarodante, cu vârf de trocar
potrivita decât alte tije pentru tehnici ce nu presupun - total filetate: au o prindere buna în os þi se pot scoate 
alezare. uþor la îndepartarea implantului
UTN este prevazuta cu un sistem perfect de þintire - profilul îngust al capului þurubului este benefic pentru 
distala. cazurile în care acoperirea cu þesut moale este slaba.
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UTN – Tija necanelata de tibie
cu inserþie fara alezare

Design Rezultate clinice
Cazul 1

Blocare dinamica cu þuruburi de blocare proximala þi 
distala sau cu þuruburi de blocare în plan frontal

Cazul 2
Fractura ce implica prima treime proximala.
Blocat static, þurubul de blocare superior oblic 
îmbunataþeþte controlul fracturilor localizate în treimea 
proximala a tibiei.

Cazul 3
Fixare cu þuruburi de blocare atât în plan sagital cât þi în Portofoliu larg 
plan frontal. 

Dupa cum þtiþ i  deja, Synthes ia în 
considerare nevoile intraoperatorii ale 
chirurgului. Astfel, tija UTN, la fel ca þi alte 
implanturi, este disponibila în mai multe 
variante ce variaza în funcþie de lungime, 
diametru, material:
• Lungimi între 255 mm þi 420 mm cu 
diferenþe de 15 mm între ele, pentru o 
potrivire perfecta în tibie
• Diametru de 8, 9 þi 10 mm pentru varianta 
din aliaj de titan (TAN)

• Diametru de 8 þi 9 mm pentru varianta din oþel-inox 
(SSt) Zavorârea AP distala permite poziþionarea de þuruburi 
• End Cap: varianta standard sau cu extensie (aliaj de titan perpendicular pentru o fixare mai sigura a fragmentului 
sau oþel-inox) distal scurt.
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Vârful sub forma de pana permite o mai buna
alunecare þi reduce riscul de penetrare în
corticala dorsala a principalului fragment proximal.

End Cap-ul previne patrunderea calusului în tija.

Capatul oblic previne interferarea cu þesutul
moale þi cu ligamentul patelar dupa implantare.

Gaurile proximale aþezate în diagonala ofera
ancorare adiþionala pentru þuruburile de
blocare în fracture de diafiza proximala.

Opþiunile de blocare în plan sagital þi
frontal permit o blocare distala sigura.

Gaurile pentru blocare proximala statica
þi dinamica asigura stabilitate axiala þi rotaþionala.

Se recomanda a se insera fara alezare 
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imposibilitatea extensiei active a cotului afectat. Din 
punct de vedere imagistic radiografia simpla din doua 
incidente (AP si laterala) este suficienta pentru trasarea 
diagnosticului. 

Tensiunea data de tractiunea tricepsului duce 
la diastazis interfragmentar. De aceea, fracturile 
olecranului se trateaza exclusiv chirurgical cu exceptia 
fracturilor incomplete sau fara deplasare. Fiind in 
exclusivitate fracturi articulare orice decalaj va duce 
catre artroza cotului. Tratamentul chirurgical consta in 
reducere sangeranda si sinteza metalica sau in 
olecranectomie partiala. Majoritatea fracturilor cu 
traiect simplu se preteaza la sinteza metalica devenita 
clasica prin metoda hobanajului. In fracturile cominutive 
bucla de sarma poate conduce la colapsul fragmentelor 
de fractura in momentul strangerii acesteia. Pentru 
acestea se indica folosirea placii cu suruburi.

Solutia oferita de compania Synthes prin sistemul 
LCP Olecranon ofera o serie de avantaje pentru 
vindecarea osoasa rapida, confortul chirugical si al 
pacientului. Astfel:
- placile sunt preformate corespunzand fromei 

Pozitionarea pe fata posterioara a cotului, imediat anatomice
subcutan, face ca olecranul sa devina foarte vulnerabil - crestaturile in placa permit acesteia sa fie 
traumatismelor directe, dar si indirecte de tipul modelata conform anatomiei particulare a osului
hiperextensiei si torsiunii. - partea proximala in forma de lingura este putin 

Astfel, fracturile olecranului sunt printre cele mai mai subtire decat corpul placii
frecvente fracturi ale articulatiei cotului. Diagnosticul se - pozitia si unghiul suruburilor sunt adaptate 
stabileste clinic si radiologic. Deoarece toate fracturile anatomiei permitand reducerea optima a fracturilor
olecranului au componenta intraarticulara exista o - permite mentinerea distantei intre procesul 
efuziune hemoragica la nivelul articulatiei cotului care coronoid si olecran
se traduce clinic prin tumefactie si durere articulara, la Aceasta solutie comoda si eficienta este indicata in:
care  se  asociaza  impotenta  func t ionala  cu  • Fracturi complexe extra si intraarticulare ale 
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olecranului lateral pentru a proteja nervul ulnar.
• Pseudartroze ale ulnei proximale 
• Fracturi simple ale olecranului 
• Refacerea olecranului dupa osteotomii
Utilizarea este este limitata, fiind contraindicata in cazul 
infectiilor acute sau la copii in crestere.
In 1958, AO ASIF (Asociatia pentru studiul fixarii interne) 
a formulat patru principii de baza care au devenit 
indrumatoare pentru fixarea interna ( M.E. Mler, M. Allger, 
R. Schneider, and H. Willenegger (1991) AO Manual of 
Internal Fixation, 3rd Edition. Berlin: Springer.). Utilizarea 
sistemului LCP Olecranon respecta aceste principii:

Reducerea anatomica
Fixarea fracturilor complexe extra- si intraarticulare ale 
olecranului cu placa LCP Olecranon 3,5 mm permite 
reducerea anatomica.

Fixarea  stabila
Gaurile permit fixarea cu suruburi de blocare in 
sectiunea filetata pentru stabilitate angulara si cu 
suruburi de corticala in sectiunea Dynamic Compression 
Unit section pentru compresie.

Constructia placii permite fixarea in fracturile 
cominutive si ale osului osteoporotic unde stabilizarea 
traditionala cu suruburi e compromisa. 

Mentinerea aportului sanguin
 O astfel de abordare a cazului a demonstrat eficienta si 
datorita mentinerii aportului sanguin periostal prin 
contactul minim intre os si placa. 

Mobilizarea timpurie
Sistemul LCP Olecranon, combinat cu tehnica AO, 
confera fixarea stabila a fracturii cu o traumatizare 
minima a aportului vascular. Aceasta imbunatateste 
mediul in care se desfasoara vindecarea osoasa, 
accelerand intoarcerea pacientului la mobilitatea si 
fuctionalitatea normala a membrului respectiv.

Caz clinic
Barbat, 48 ani
Fractura olecran stang : 21-C1, 
Fixare cu placa LCP Olecranon  cu 8 suruburi 

Se realizeaza reconstructia olecranului cu umplerea Un barbat in varsta de 48 ani in urma unui accident 
defectului osos cu solutie injectabila de hidroxiapatita rutier a suferit o fractura de olecran 21-C1 a membrului 
nanocristalina Ostim si fixarea cu placa LCP Olecranon cu nedominant prin mecanism direct. 
8 suruburi.In clinica noastra se intervine chirurgical 

Evolutia postoperatorie este favorabila. Dupa 8  practicandu-se o incizie posterioara din regiunea 
saptamani pacientul utilizeaza cotul fara disconfort supracondilara care merge pe fata posterioara a bratului 

opermitandu-i flexia de 90pana la aprox. 5 cm de focarul fracturar, curbata usor spre 
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Instrumente specifice – în module Instrumente generale

Patent pentru extracþia þuruburilor , L = 205 mmCorp de þurubelniþa: hexagonal, în stea, cruciform sau 
ascuþit

Alezor 
Cârlig ascuþit, L = 155 mm

Tub pentru alezor - rezerva
Mâner cu AO Quick Coupling

Þtift de ghidare pentru alezor

Mandrina universala cu mâner în T
Bolt de extracþie

Þurub de extracþie conic

Dalta, l = 10 mm, L = 205 mmMâner în T cu Mini Quick Coupling

a a

Mâner cu Mini Quick Coupling (doar în modulul de 
1.0/1.3/1.5/2.0/2.4/2.7/3.0)

Acest produs poate fi închiriat pe perioad  determinat , 
de la Ronda Medical. Serviciul de închiriere a fost 
conceput tocmai în ideea de a facilita accesul pacienþilor 
þi personalului medical la produse de calitate. Pentru mai 
multe informaþii, contactaþi reprezentanþii Ronda 
Medical. 

pag. 6
newsronda 01 / ianuarie  2008

Sigur
Organizarea logica þi sistematica a instrumentelor în 
carcasa faciliteaza identificarea þi localizarea acestora, 
reducând astfel pericolul alegerii instrumentului greþit.

Complet
Devreme ce setul de instrumentar poate fi folosit pentru 
extracþia oricarui tip de þurub Synthes, nu exista 
pericolul întreruperii operaþiunii datorita lipsei unor 
instrumente. 

Pentru mulþi pacienþi, scoaterea implantului 
reprezinta adevarata finalizare a tratamentului fracturii, 
astfel ca, riscurile acestei proceduri trebuie diminuate Descriere de produs
cât de mult posibil. Ca regula generala, implanturile pot Setul de instrumentar pentru extracþia þuruburilor 
fi scoase odata ce fractura s-a vindecat. În timpul acestei conþine instrumente specifice pentru anumite diametre, 
proceduri, pot aparea complicaþii dintr-o serie de în trei module separate, dar þi instrumente generale, ce 
motive, iar medicul trebuie sa fie pregatit pentru orice pot fi folosite pentru þuruburi de orice dimensiune. 
eventualitate. Pentru succesul acestei intervenþii, va Acestea din urma sunt aþezate în carcasa exterioara.
punem la dispoziþie instrumentarul pentru scoaterea 
þuruburilor. Module

Informaþii generale
Setul conþine instrumentele necesare pentru extracþia 
þuruburilor Synthes de orice dimensiune, fie ele în stare 
buna sau deteriorate.

Proprietaþi - 
Modular - modul pentru þuruburi de 1.0/1.3/1.5/2.0/2.4/2.7/3.0

Design-ul modular al instrumentarului de extracþie a - modul pentru þuruburi de 3.5/4.0/4.5
þuruburilor permite achiziþionarea unui set complet sau - modul pentru þuruburi de 5.0/6.0/6.5/7.0/7.3
a unuia personalizat în funcþie de nevoile fiecarui - taviþa de rezerva
chirurg.

Instrumentar pentru extracþia
þuruburilor

Modular, Sigur, Complet
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Grecia, 2008
În perioada 12-15 Aprilie 2008 va avea loc cea de-a 5-a 
ediþie a cursurilor regionale AO pentru Europa Centrala. 
Oferta de curs este urmatoarea:
Curs de I ntro ducere în Principi i le  AO de 
Managementul Fracturilor
Obiectivul cursului este de a-i oferi participantului 
cunoþtinþele fundamentale în tratamentul fracturilor þi 
non-uniunilorconform principiilor AO. Taxa de curs este Davos, 2007
de 550 Euro, daca e achitata pâna în 29 februarie 2008 þi Þtiþi deja ca în fiecare an, în luna decembrie, Fundaþia AO 
de 600 Euro daca e achitata ulterior.organizeaza renumitele cursuri de la Davos la care sunt 
Curs de Avansaþi în Managementul Fracturiloraþteptaþi chirurgi ortopezi, neurochirurgi, chirurgi 
Acest curs aprofundeaza cunoþtinþele dobândite la specializaþi pe BMF þi chirurgie veterinara. 
cursul de mai sus þi ofera soluþii moderne de tratament al Cele doua saptamâni de curs din decembrie 2007 au fost 
fracturilor. Implanturi, tehnici þi metode noi folosite în un real succes. Aproximativ 1700 de chirurgi din întreaga 
osteosinteza sunt prezentate aici. Participarea la acest lume au fost prezenþi, printre care þi doisprezece chirurgi 
curs este condiþionata de absolirea unui curs de români. 
Introducere în Principiile AO de Managementul Participarea la inceputul lui decembrie la cursurile AO de la 
Fracturilor. Taxa de curs este de 650 Euro, daca e achitata Davos a reprezentat o frumoasa experienþa care a 
pâna în 29 februarie 2008 þi de 700 Euro daca e achitata combinat stiinta, skiul þi gasirea de noi prieteni, lucruri 
ulterior.pentru care va mulþumim: AO, SYNTHES, RONDA. (Þef. Lcr. 
Curs de Specializare în Reconstrucþie OrbitalaSilviu Hopulele, Cluj-Napoca).
Acest curs se adreseaza specialiþtilor BMF þi a fost Cursul la care am participat a fost organizat de AOSpine 
conceput pentru a raspunde provocarilor pe care le International þi s-a bucurat de o participare masiva de 
p r e s u p u n e  r e c o n s t r u c þ i a  c h i r u r g i c a l a  þ i  ortopezi, neurochirurgi, specialiþti în traumatologie. Vreau 
neurochirurgicala a orbitei. Taxa de curs este de 600 Euro, sa subliniez ca acest curs, precum þi altele organizate de 
daca e achitata pâna în 29 februarie 2008 þi de 650 Euro AOSpine International, ajuta atât ortopedul cât þi 
daca e achitata ulterior.neurochirurgul sa capete experienþa mai mare în tehnici de 
Curs de Chirurgia Coloanei – Introducerestabilizare þi fixare a coloanei, precum þi formarea unei noi 
Temele abordate în acest curs sunt fracturi þi boli specialitaþi: chirurgia spinala. (Dr.Remus Iliescu, medic 
degenerative ale coloanei cervicale þi lombare, cu accent primar neurochirurg, Spitalul Clinic de Urgenta Sf. 
pe evaluarea þi selectarea pacienþilor, tehnici Pantelimon Bucureþti)
chirurgicale þi complicaþii post-operatorii.Pregatirea profesionala a medicului e o drama in mai multe 
Taxa de curs este de 650 Euro, daca e achitata pâna în 29 acte presarata pe alocuri cu momente desfasurate sub 
februarie 2008 þi de 700 Euro daca e achitata ulterior.semnul reusitei si al bucuriei, pana in clipa in care ajungem 
Curs de Chirurgia Coloanei - Avansaþisa recunoastem socratic ca tot ce stim e ca nu stim nimic, 
Acest curs se adreseaza chirurgilor cu experienþa în unii chiar band din cupa de cucuta oferita cu atata 
chirurgia coloanei. În cadrul acestuia vor fi abordate generozitate de confrati. Cursul AO Spine de la Davos a fost 
aspecte legate de probleme clinice complexe ce pot unul din aceste momente de bucurie pentru toti cei care au 
aparea în chirurgia coloanei lombare þi cervicale.avut oportunitatea de a participa si a se intalni cu, si pot 
Taxa de curs este de 600 Euro, daca e achitata pâna în 29 spune asta fara sa gresesc, legende ale chirurgiei spinale. 
februarie 2008 þi de 750 Euro daca e achitata ulterior.Fiecare dintre noi a ramas cu siguranta cu ceva din 
Numarul de locuri este limitat þi acordarea lor experienta impartasita de acestia in prezentari de o mare 
funcþioneaza pe principiul primului înscris. Termenul acuratete. Si cu dileme care-si cauta inca solutia: fuziune 
limita pentru înscriere este de 25 Februarie 2008. Pentru sau disk replacement, vertebroplastie sau kifoplastie etc. Si 
mai multe informaþii, contactaþi reprezentanþii Ronda fiindca e vorba de Davos si cu dilema omnivorului elvetian: 
Medical.fondue sau raclette? (Dr. Iulian Popa, medic primar, Spitalul 

Clinic Judetean de Urgenta Timisoara)

Cursuri AO 
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Portofoliu Larg
Placa-cârlig de clavicula este disponibila atât în 

versiunea pentru partea stânga, cât þi pentru dreapta. 
O singura soluþie pentru doua indicaþii Exista 4 lungimi diferite de placi cu 4-7 gauri. De 
Placa – cârlig de clavicula (Clavicle Hook Plate) asemenea, lungimea adâncimii cârligului variaza:12 

este soluþia pentru fixarea atât a fracturilor laterale de mm, 15 mm, 18 mm.
clavicula cât þi a articulaþiei acromioclaviculare. Placa-cârlig de clavicula este disponibila atât din oþel-

inox, cât þi din titan.

Alegerea implantului potrivit
Pentru alegerea implantului potrivit, chirurgul are la 
dispoziþie 6 variante de implant demo cu ajutorul carora 
poate alege implantul potrivit. Aceste 6 implanturi demo 
difera în funcþie de stânga-dreapta þi de adâncimea 
curburii cârligului.

Pre-conturata anatomic
Designul placii faciliteaza poziþionarea optima 

a acesteia pentru obþinerea celor mai bune rezultate în Se recomanda îndepartarea implantului dupa vindecare 
urma intervenþiei. pentru prevenirea potenþialei iritari a acromionului sau a 

coafei rotatorilor.

LCP - Clavicle Hook Plate 
– un singur implant pentru
doua indicaþii Placa Synthes LCP Proximal Femoral Hook Plate de Placa -cârlig LCP pentru femur proximal este disponibila 

4.5/5.0 este o placa LCP periarticulara ce îmbina tehnici în varianta de oþel-inox.
inovatoare de blocare a þurubului în placa cu tehnici 
convenþionale. Indicaþii

Placa -cârlig LCP de 4.5/5.0 mm pentru femur proximal a 
Placile periarticulare Synthes permit rezolvarea de: fost conceputa pentru fracturi ale femurului ca:
• Fracturi complexe de femur distal  - LCP Condylar Plate • Fracturi ale regiunii trohanteriene: fracturi 

de 4.5/5.0 trohanteriene simple, fracturi cervicotrohanteriene, 
• Fracturi complexe de femur proximal cu LCP Proximal t r o h a n t e r o - d i a f i z a r e ,  p e r i t r o h a n t e r i e n e  

Femoral Plate 4.5/5.0 sau cu LCP Proximal Femoral Hook multifragmentare, intertrohanteriene, fracturi 
Plate 4.5/5.0 intertrohanteriene transversale sau asociate cu fractura 
• Fracturi complexe de tibie proximala cu LCP Proximal corticalei mediale.

Tibial Plate de 4.5/5.0 sau cu LCP Medial  Proximal Tibial • Fracturi localizate în capatul proximal al femurului 
Plate 4.5/5.0 asociate cu fractura ipsilaterala a diafizei

• Fracturi metastatice ale femurului proximal
Avantaje ca placa LCP • Osteotomii ale femurului proximal
Tehnica de implantare a placii-cârlig LCP pentru femur • se utilizeaza þi în os osteopenic þi la fixarea non-

proximal (LCP Proximal Femoral Hook Plate) prezinta uniunilor þi mal-uniunilor
numeroase asemanari cu metodele tradiþionale de fixare 
de placi. Inovaþia tehnica legata de blocarea þuruburilor 
în placa ofera posibilitatea de a crea un sistem cu unghi 
fix folosind metode recomandate de AO. Aceasta 
posibilitate de blocare se dovedeþte extrem de valoroasa 
în cazul osului osteoporotic sau al fracturilor multi-
fragmentare când fixarea þuruburilor în os este 
compromisa. Aceste þuruburi nu se bazeaza pe 
compresia dintre placa þi os pentru susþinerea greutaþii ci 
funcþioneaza pe baza principiului de fixator extern.

.Descriere
Placa -cârlig LCP pentru femur proximal are un contur 

anatomic ce aproximeaza aspectul lateral al femurului 
proximal. Doua cârlige proximale angreneaza vârful 
superior al trohanterului mare. 
Folosirea de þuruburi de blocare transforma placa într-

un construct stabil, indiferent de calitatea osului
Gaura cea mai proximala accepta þuruburi canelate de 

blocare sau þuruburi canelate conice de 7,3 mm, 
orientate la 95° faþa de corpul placii. Gaura urmatoare  
accepta þuruburi canelate de blocare de 5 mm, orientate 
la 110° faþa de corpul placii.

Pentru placi cu numar de gauri între 2 þi 16 þi lungimi între 133 þi Gaurile combinate din placa accepta þuruburi de 
280 mm precum þi pentru instrumentarul aferent implantarii, blocare de 5 mm în partea filetata, þuruburi corticale de 
contactaþi reprezentantul Ronda Medical. Primele cazuri au fost 

4,5 mm partea fara filet sau þuruburi de spongie de 6,5 deja rezolvate cu succes þi veþi putea citi despre acestea în numerele 
mm. urmatoare.

Placa – cârlig LCP pentru
femur proximal
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Curbura la 12° -
faciliteaza poziþionarea
implantului

Profil rotunjit – minimizeaza riscul deteriorarii þesutului
moale, a articulaþiei acromioclaviculare sau a muþchilor
rotatori.

Crestaturi de pe partea
ventrala a placii – pentru
menþinerea vascularizaþiei

Dislocarea articulaþiei
acromioclaviculare tip II NEER
sau tip II JÄGES þi BREITNER

Fractura laterala de clavicula
tip III TOSSY sau tip III sau
V ROCKWOOD
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SULIDAMOR® COX-2 selectiv:
- eficienþ ã antiinflamatorie crescutã
- acþ iune asupra tuturor factorilor pro-informatori
- acþ ioneazã rapid datoritã formei de pulbere
- foarte bine tolerat.

SULIDAMOR® este indicat în tratamentul bolilor
inflamatorii dureroase:
- afecþ iuni musculoscheletice
- afecþ iuni inflamatorii din sfera ORL
- sindrom respirator asociat cu inflamaþ ie
- dismenoree.

COX -1 COX-2

stomac, intestin, rinichi, trombocite

efecte fiziologice

protectia mucoasei gastro-intestinale,
controlul functiei renale,

antitrombotic

macrofage, celule sinoviale, celule endoteliale

mediatorii inflamatiei

inflamatie

acid arahidonic

SULIDAMOR® cel mai indicat COX-2 selectiv ca raport beneficiu/cost.

Sulidamor este indicat in tratamentul afectiunilor inflamatorii si al artrozelor dureroase si invalidante.
Compoziþ ia: 2 g pulbere pentru suspensie oralã (1 plic) – conþ in nimesulid 100mg þi excipienþ i: zahãr, lactozã, aromã de portocale, acid citric, laurisulfat de 
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Doze þi mod de administrare: Sulidamor este destinat administrãrii la adulþ i. Doza recomandatã este de 100 mg nimesulid (1 plic Sulidamor) administrat oral de 
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un pahar cu apã. La vârstnici, medicul va ajusta dozele în funcþ ie de necesarul individual.
Detinatorul APP: Farmaceutici Damor, Italia, Nr. APP: 4373/2004/01
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• Forma biconvexa a implantului þi coeficientul optim de PLIVIOS ChronOS
elasticitate al materialului permit distribuþia egala a 

forþei compresive de-a lungul interfeþei dintre placile 

neuro-musculare vertebrale, implant þi grefon.

Instrumentarul
Cuþca PLIVIOS poate fi umpluta cu substituentul osos 

osteoconductiv þi resorbabil ChronOS. Acest procedeu 

reduce considerabil durata intervenþiei chirurgicale þi 

scade riscul de morbiditate datorita faptului ca nu mai e 

nevoie de intervenþii secundare pentru îndepartarea 

osului autolog (studiile au demonstrat ca durerea poate 

fi de 18,7% chiar dupa doi ani de la prelevarea de grefon 

osos din creasta iliaca. - Goulet JA, Senunas LE, DeSilva 

GL, Greenfield ML (1997) Autogenous iliac crest bone 

graft. Complications and functional assessment. 339:76-

81).

Sistemul Synthes de impregnare a 
Instrumentarul PLIVIOS este simplu þi eficient. Conþine substituentului osos
un set complet de instrumente uþor de folosit pentru 

fuziune intervertebrala lombara posterioara.

Material
Cuþtile PLIVIOS sunt facute din 

polimer de polieterchetona, PEEK-

OPTIMA, material solid þi dur, 

radiotransaprent þi biocompatibil. 

- grad mare de puritate: PEEK-
Synthes propune un sistem de impregnare în vid a OPTIMA nu conþine fibre de carbon, reducându-sa astfel 
substituentului osos cu sânge sau maduva osoasa a riscul de absorbþie sistemica þi reacþie inflamatorie 
pacientului. Metoda de impregnare în vid presupune locala.
absorbþia forþata a sângelui sau maduvei prin porii cuþtii - rezistenþa chimica: PEEK-OPTIMA este unul dintre 
umpluta cu ChronOS, eliminând astfel aerul în totalitate.polimerii cu cea mai mare rezistenþa chimica. Testele au 

aratat ca fluidele corpului nu influenþeaza în niciun fel 

proprietaþile materialului. De asememnea, testele de 

compresie dupa imersia timp de 5000 de ore în ser 

fiziologic au demonstrat stabilitatea polimerului PEEK-

OPTIMA.
- coeficient optim de elasticitate: coeficientul de 

elasticitate al PEEK-OPTIMA este foarte apropiat de cel al 

corticalei osului. Acest lucru e important datorita 

faptului ca osul are nevoie de presiune mecanica pentru 
Studiile arata ca impregnarea cu maduva osoasa 

a-þi menþine structura.
autologa accelereaza procesul de osteo-integrare.
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de þuruburi.

Portofoliu 
Cuþtile PLIVIOS sunt disponibile în 6 versiuni de 

înalþimi diferite. Medicului îi sunt puse la dispoziþie 

demo-uri pentru a putea stabili mai uþor dimensiunea 

cuþtii celei mai potrivite. Versiunile demo au dimensiuni 

identice cu cuþtile, inclusiv dimensiunea dinþilor de pe 

suprafaþa acestora.

Designul implantuluiPLIVIOS este un sistem pentru fuziune intervertebrala 
• Cuþca PLIVIOS este 

lombara posterioara format din cuþti radiotransparente 
conceputa astfel încât sa 

cu sau fara bio-os. Întregul sistem a fost dezvoltat în 
se potriveasca anatomiei 

c o n c o r d a n þ a  c u  p r i n c i p i i l e  AO  d e  f u z i u n e  
vertebrelor, sa refaca 

intervertebrala enumerate mai jos:
lordoza, aliniamentul • Sa ofere stabilitate adecvata
s p i n a l  n o r m a l ,  • Sa restaureze înalþimea discului
stabilitatea þi sa creeze • Sa refaca lordoza

• Sa pastreze integritatea placilor neuro-vertebrale condiþiile optime pentru 
• Sa ofere cadru optimizat pentru fuziune fuziune vertebrala.
• Sa presupuna o tehnica netraumatizanta • Cuþca PLIVIOS este radiotransparent , iar pentru a fi 
PLIVIOS face parte din familia de cuþti radiotransparente vizibila corecta poziþionare a cuþtii, aceasta este 
pentru fuziune intervertebrala Synthes, familie ce prevazuta cu doi marcatori de titan. 
include Cervios (fuziune intervertebrala cervicala • Marginile rotunjite previn lezarea stratului cortical 
anterioara) þi SynCage-LR (fuziune intervertebrala central al vertebrei la inserarea implantului. Tehnica de 
lombara anterioara) implantare a cuþtii nu presupune gaurire, alezare sau 

tarodare. 
Indicaþii • Implantul cu laþime de 8 mm permite crearea unei 

Patologii degenerative lombare þi lombaro-sacrale laminectomii parþiale de 13 mm pastrând faþetele þi 
pentru care este indicata spondilodeza segmentara: minimizând retragerea durala þi a radacinii nervilor.
• instabilitaþi þi boli degenerative de disc • Aceste cuþti pot fi folosite cu sau fara substituentul osos 
• spondilolisteza degenerativa de gradul I þi II

ChronOS.• spondilolisteza istmica de gradul I þi II
• Suprafaþa mare, denticulata simetric minimizeaza • pseudoartroza sau fuziune anterioara nereuþita
riscul de tasare þi migrare.Este necesara fixarea adiþionala posterioara cu un sistem 

a
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PLIVIOS ChronOS

Metoda convenþionala de îmbibare: cuþca este
lasata în sânge pentru o ora. Doar puþine
componente ale sângelui reuþesc sa patrunda
în centrul cuþtii.

Metoda de impregnare în vid: cuþca este impregnata
cu sânge de 4 – 5 ori cu ajutorul unei seringi. În
centrul cuþtii ajunge mai mult sânge.
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lasata în sânge pentru o ora. Doar puþine
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slabire a musculaturii intrinseci, nervul radial þi nervul 
medial, intacþi.
Rana, situata în zona mediala a cotului, avea un diametru 
de cca 1,5 cm

Tratament
- s-a optat pentru abord antero-lateral þi s-a observat 
cominuþie în zona nervului interosos posterior.
- punctul de inserþie a tendonului bicepsului 
- capul þi colul radiusului cuprindeau fragmentul 

DBX (Demineralized Bone Matrix) este un substituent proximal
osos din familia de biomateriale Synthes, ce conþine os - nu s-a folosit o placa de fragment mic deoarece situaþia 
demineralizat þi compus organic intermediar cu factor cerea lungimea þi rigiditatea unei placi pentru fragment 
de crestere BMP2. mare
Corticala de os uman - s-a folosit placa LCP în T cu înlaturarea a doua parþi ale 
- sânge, celule, lipide componentului transversal
- minerale - bucaþi mici de os amestecate cu 5 cc de DBX au fost 

folosite pentru a umple dehiscenþa osoasa pe toata 
suprafaþa fracturii. 

= Colagen + BMP (Proteina
               Morfogenetica de Os)

Postoperator↓     ↓
- la trei saptamâni dupa operaþie, radiografiile nu aratau Osteoconductivitate Osteoinducþie, fara
nici o deplasare, ci doar semne de vindecare. Pacientul a  raspuns inflamator 
continuat þedinþele de fizioterapie.celular
- la unsprezece saptamâni dupa operaþie, pacientul þi-a 
reluat activitatea obiþnuita, inclusiv antrenamentele de Are o greutate moleculara mare (1.000.000) ceea ce îl 
arte marþiale.face foarte vascos þi stabil în apa. Ph-ul de 7,2 este similar 
- în perioada post-operatorie, pacientul þi-a recuperat cu Ph-ul sanguin. Nu este hemolitic, este izotonic.
foarte uþor mobilitatea. DBX iniþiaza diferenþierea celulelor stem mezenchimale 

cu osteoblaste, ceea ce grabeþte vindecarea osoasa.
De ce DBX?
Acest caz ilustreaza valoarea lui DBX ca substiutuent Profilul pacientului
osos în fracturi cominutive cu deficienþa osoasa. - barbat de 38 de ani, împuþcat în abdomen þi în antebraþ 
Impor tanþa umpleri i  deficienþelor osoase cu (radius proximal stâng)
substituenþi rezida în faptul ca, în caz contrar, ‚golurile de Dupa tratamentul iniþial la un spital comunitar, pacientul 
os’ permit creþterea de þesut fibros ceea ce interfereaza s-a prezentat pentru operaþie la opt zile dupa incident.
serios cu vindecarea.Observaþii preoperator: pareza parþiala de nerv ulnar, 

Studiu de caz: DBX cu Fractura
de radius proximal
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Sistemul de fixare cu placi resorbabile Synthes a fost de 2,5 mm care pot fi înfiletate în þuruburile inserate 
conceput pentru proceduri de reconstrucþie a iniþial, dupa ca s-a facut tarodarea prin acestea. 
scheletului craniofacial. Sistemul este indicat pentru (dar Filamentul fiecarui þurub are minim 3 spirale asigurând o 
nu numai) fracturi cominutive în zona etmoidala þi zona mai buna ancorare cu rezistenþa la scoatere
infraorbitala, fracturi cominutive ale peretelui sinusului 
þi fracturi localizate în treimea medie a craniului, Sistemul de încalzire al implanturilor
modelarea craniului  la copii  cu malformaþ i i  Pentru a mula anatomic placa, aceasta trebuie înalzita în 
(cranioplastie în primele 6 luni post-natal). baie marina la 70° C.

Sistemul conceput de Synthes pentru incalzirea 
Placi resorbabile implanturilor presupune un dispozitiv ce încalzeþte apa 
Placile resorbabile nu necesita sterila în care sunt introduse implanturile pentru câteva 
intervenþii chirurgicale secundare secunde. Cu ajutorul acestui sistem, implanturile pot fi 
pentru scoaterea implantelor. modelate în forme complexe pentru o larga utilizare, 
Placile resorbabile au mai mult de 25 modelarea facându-se direct pe os.
de variante diferite în ceea ce priveþte 
forma þi dimensiunea, inclusiv o 
varianta de placa mai mare, patrata, cu 
grosime de 0,5 mm, pentru diverse 
întrebuinþari.
Datorita grosimii reduse a placii se 
previne iritarea þesuturilor moi þi 
placile nu sunt sesizabile la palpare. Material: 70:30 Poli (L/ DL) Lactida
Meþele resorbabile au grosimi între Acest material þi-a dovedit 
0,25 þi 1,2 mm þi diferite distanþe între b i o c o m p a t i b i l i t a t e a ,  î n  
orificii. utilizare þi eficienþa în studii 

Indicaþiile pentru placile de 1,5 mm þi 2 mm sunt similare clinice ce au început înca din 
cu cele ale implanturilor maxilofaciale din titan: 1 9 9 0  ( c f .  P r e m a r k e t  
- indicaþiile pentru placile resorbabile de 1,5 mm se n o t i f i c a t i o n  K  9 6 1 6 0 8 ,  
suprapun cu cele pentru placi de titan de 1 mm appendix G, page 48 of the 
- indicaþiile pentru placile resorbabile de 2 mm se Project Polypin report. Data generated by Claes, L. and 
suprapun cu cele pentru placi de titan de 1,3 mm Rehm, K.E, with a grant from Biovision Ltd.). În Statele 

Unite, placile resorbabile sunt folosite cu succes din 
1999. 
Placa îþi menþine rezistenþa la îndoire în proporþie de 68 
% în primele 8 saptamâni, 30% dupa 6 luni, þi este 
complet resorbita, gradat, în 24 de luni. Aceasta perioada 
permite sistemului vascular sa îndeparteze gradat 
materialul, minimizând astfel riscul de inflamaþii locale 
sau osteoliza. Exista þi placi cu resorbþie rapida, Rapid 

Þuruburi resorbabile de 1,5 mm/ 2 mm RFS, ce se resorb în 12 luni. 
Þuruburile resorbabile elimina preocuparea legata de Structura amorfa se degradeaza fara reacþii inflamatorii 
riscul migrarii sau translocarii implanturilor metalice. târzii sau reacþii de respingere de corp strain. Aceste 
Recesul în cruce permite prinderea lor uþoara în efecte au fost sesizate în cazul structurilor semi-
þurubelniþa facilitând inserþia.. Þuruburile de 2 mm pot fi cristaline. Materialul este un polimer radiotransparent þi 
folosite þi cu placi de 1,5 mm. În caz de nevoie, exista nu interfereaza cu radiografiile intra- sau post-
þuruburile de urgenþa (Emergency screws) cu diametrul operatorii. 

Preoperator – vedere laterala Postoperator – 6 luniPostoperator – 6 luni

Sisteme de fixare resorbabile

Intraoperator – craniostoza – reconstrucþie cu placi resorbabile.
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Studiu de caz: DBX cu Fractura
de radius proximal
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Sistemul de fixare cu placi resorbabile Synthes a fost de 2,5 mm care pot fi înfiletate în þuruburile inserate 
conceput pentru proceduri de reconstrucþie a iniþial, dupa ca s-a facut tarodarea prin acestea. 
scheletului craniofacial. Sistemul este indicat pentru (dar Filamentul fiecarui þurub are minim 3 spirale asigurând o 
nu numai) fracturi cominutive în zona etmoidala þi zona mai buna ancorare cu rezistenþa la scoatere
infraorbitala, fracturi cominutive ale peretelui sinusului 
þi fracturi localizate în treimea medie a craniului, Sistemul de încalzire al implanturilor
modelarea craniului  la copii  cu malformaþ i i  Pentru a mula anatomic placa, aceasta trebuie înalzita în 
(cranioplastie în primele 6 luni post-natal). baie marina la 70° C.

Sistemul conceput de Synthes pentru incalzirea 
Placi resorbabile implanturilor presupune un dispozitiv ce încalzeþte apa 
Placile resorbabile nu necesita sterila în care sunt introduse implanturile pentru câteva 
intervenþii chirurgicale secundare secunde. Cu ajutorul acestui sistem, implanturile pot fi 
pentru scoaterea implantelor. modelate în forme complexe pentru o larga utilizare, 
Placile resorbabile au mai mult de 25 modelarea facându-se direct pe os.
de variante diferite în ceea ce priveþte 
forma þi dimensiunea, inclusiv o 
varianta de placa mai mare, patrata, cu 
grosime de 0,5 mm, pentru diverse 
întrebuinþari.
Datorita grosimii reduse a placii se 
previne iritarea þesuturilor moi þi 
placile nu sunt sesizabile la palpare. Material: 70:30 Poli (L/ DL) Lactida
Meþele resorbabile au grosimi între Acest material þi-a dovedit 
0,25 þi 1,2 mm þi diferite distanþe între b i o c o m p a t i b i l i t a t e a ,  î n  
orificii. utilizare þi eficienþa în studii 

Indicaþiile pentru placile de 1,5 mm þi 2 mm sunt similare clinice ce au început înca din 
cu cele ale implanturilor maxilofaciale din titan: 1 9 9 0  ( c f .  P r e m a r k e t  
- indicaþiile pentru placile resorbabile de 1,5 mm se n o t i f i c a t i o n  K  9 6 1 6 0 8 ,  
suprapun cu cele pentru placi de titan de 1 mm appendix G, page 48 of the 
- indicaþiile pentru placile resorbabile de 2 mm se Project Polypin report. Data generated by Claes, L. and 
suprapun cu cele pentru placi de titan de 1,3 mm Rehm, K.E, with a grant from Biovision Ltd.). În Statele 

Unite, placile resorbabile sunt folosite cu succes din 
1999. 
Placa îþi menþine rezistenþa la îndoire în proporþie de 68 
% în primele 8 saptamâni, 30% dupa 6 luni, þi este 
complet resorbita, gradat, în 24 de luni. Aceasta perioada 
permite sistemului vascular sa îndeparteze gradat 
materialul, minimizând astfel riscul de inflamaþii locale 
sau osteoliza. Exista þi placi cu resorbþie rapida, Rapid 

Þuruburi resorbabile de 1,5 mm/ 2 mm RFS, ce se resorb în 12 luni. 
Þuruburile resorbabile elimina preocuparea legata de Structura amorfa se degradeaza fara reacþii inflamatorii 
riscul migrarii sau translocarii implanturilor metalice. târzii sau reacþii de respingere de corp strain. Aceste 
Recesul în cruce permite prinderea lor uþoara în efecte au fost sesizate în cazul structurilor semi-
þurubelniþa facilitând inserþia.. Þuruburile de 2 mm pot fi cristaline. Materialul este un polimer radiotransparent þi 
folosite þi cu placi de 1,5 mm. În caz de nevoie, exista nu interfereaza cu radiografiile intra- sau post-
þuruburile de urgenþa (Emergency screws) cu diametrul operatorii. 

Preoperator – vedere laterala Postoperator – 6 luniPostoperator – 6 luni

Sisteme de fixare resorbabile

Intraoperator – craniostoza – reconstrucþie cu placi resorbabile.
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Broþele de reducere pot fi poziþionate diferit permiþând 
astfel fixarea fragmentelor.

Corectarea reducerii este posibila þi dupa fixare

1. Oliva de pe broþa de reducere permite compresia 
interfragmentara a fragmentelor de os. Exista un 
dispozitiv reglabil de calibrare þi tensionare a broþei cu 
forþa de l 50 la 130 Kg.
2. Inelul poate fi înclinat în reducere
3. Tija din fibra de carbon poate fi mutata pe verticala în 
inel cu ajutorului bacului de fixare.

Un nou serviciu de la Ronda Medical – începând din Asamblare rapida
Septembrie 2007, Ronda Medical introduce un nou 
serviciu: închiriere pe perioada determinata de Bacul de fixare a broþelor þi a þuruburilor Schanz pe inel 
osteotoame þi fixatoare externe. Acest serviciu a fost poate fi fixat cu uþurinþa în oricare dintre mufele inelului.
conceput tocmai în ideea de a facilita accesul pacienþilor 
þi personalului medical la produse de calitate. Pentru mai 
multe informaþii, contactaþi reprezentanþii Ronda 
Medical. 

- permite tratarea þesutului moale cu leziuni severe
- libertate de miþcare a articulaþiilor: recuperare 
funcþionala mai buna
- inelul este parþial radiotransparent þi foarte uþor: 
confecþionat din aliaj de Aluminiu
- are puþine componente, iar timpul de asamblare este 
scurt faþa de alte fixatoare
- ofera libetatea de a alege locul de inserare a broþelor/ 
þuruburilor Schanz
- cu acelaþi bac se poate fixa de inel atât þurubul Schanz 
cât þi broþa: alegerea þine de decizia intraoperatorie
- sistem modular: compatibil cu MEFiSTO þi Fixatorul 
extern pentru fragmente medii þi lungi
- corectarea reducerii poate fi realizata dupa fixare 

Indicaþii 
Fixarea fracturilor complexe periarticulare proximale sau 
distale de pilon tibial cu leziuni ale þesutului moale care 
nu permit reducerea fracturii prin deschidere sau pentru 
fixare interna.
- fracturi periarticulare þi intraarticulare, în special când 
acestea 
- fracturi cominutive
- fracturi ce nu permit folosirea unui fixator extern 
standard, cu cadru

Caracteristici þi Beneficii
- confortabil pentru pacient: uþor þi performant
- nu e voluminos
- buna stabilitate biomecanica

Fixator extern cu inel hibrid
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Tratament rapid in fracturi
complexe periarticulare de tibie

Broþa de reducere
- cu/ fara oliva, Ø 1,8 – 2 mm

Bac de fixare a
broþelor/ þuruburilor de inel

Bac de fixare a tijei de
carbon de inel

Inel
- disponibil 1 , 3  sau inel
complet cu diferite diametre.

Unghiuri ajustabile individual

Poziþia poate fi ajustata þi pe verticala

Bacurile de fixare pot fi mutate în orice poziþie permisa
de inel.

1

2

3
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chirurgicala aleasa.
- poziþionarea precisa þi îndepartarea sau înlocuirea 

departatoarelor poate fi facuta cu uþurinþa în orice 
moment al intervenþiei chirurgicale
- preia sarcina de a menþine departarea þesutului moale, 

dând astfel libertate persoanei responsabila de aceasta
- transmiterea operaþiei pe monitor cu ajutorul camerei 

de filmat endoscopica permite o înþelegere mai buna a 
tehnicii chirurgicale þi este ideala pentru training.

 Câmp operator stabil
F i x a r e a  d i r e c t a  þ i  

i n d e p e n d e n t a  a  
sistemului SynFrame de 
masa de operaþie asigura 
un câmp operator stabil.

SynFrame este un sistem de abord þi retracþie conceput Sistem flexibil
pentru facilitarea intervenþiilor chirurgicale atât în cazul S y n F r a m e  p o a t e  f i  
tehnicilor tradiþionale cât þi în cazul tehnicilor minim- poziþionat fara restricþii, în 
invazive. Sistemul consta în doua semicercuri care f u n c þ i e  d e  n e v o i l e  
împreunate formeaza un cerc cu un diametru de 315 c h i r u r g u l u i ,  d e  
mm. Daca este nevoie, acesta poate fi marit cu ajutorul p a r t i c u l a r i t a þ i l e  
unor bacuri flexibile de alungire þi poate fi fixat de masa anatomice þi de poziþia 
se operaþie. pacientului.
Conceptul SynFrame ofera posibilitatea de ataþare a mai 

multor departatori, un emiþator de lumina þi o camera de 
filmat. Departatoare uþor de 
SynFrame are o aplicabilitate larga. Poate fi folosit de la 

montat
prima incizie, (indiferent de tipul de abord) pentru a 

Departatoarele pot fi 
ilumina þi pentru a menþine þesutul moale departat, într-

montate rapid þi uþor în 
o varietate mare de intervenþii chirurgicale.

poziþie finala prin inserþie 
Suportul universal SynFrame permite fixarea cadrului 

laterala în bacul ghidajului 
doar de masa de operaþie, respectând standardele IEC 

þi rotire la 90°.
60601-1 þi 2-2, VDE 0750 partea 2 þi VDE 0753 referitor la 
poziþionarea libera a pacientului.

Departatoare uþor de 
Caracteristici :

blocat
- SynFrame poate fi folosit în orice fel de intervenþii 

 Departatoarele pot fi uþor 
chirurgicale 

ajustate cu ajutorul cheii 
- asamblare rapida þi uþoara a componentelor de baza 

tubulare pentru a se obþine 
ale sistemului

unghiul de înclinaþie dorit 
- posibilitatea de fixare libera pe inel a unui numar mare 

þi pot fi blocate în poziþia 
de suportiri pentru lampi, camere video/ aparatura 

aleasa prin strângerea 
endoscopica 

þurubului de pe tija de 
- posibilitatea de combinare a diferite tipuri de 

ghidaj
departatoare, indiferent de aplicaþie þi de tehnica 

SynFrame – Asistentul Synthes
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Departare optima
Depar tatoarele pot  f i  

poziþionate precis tragând 
cu grija de capatul tijei de 
ghidaj þi strângând bacul 
inelului. Orice numar de 
d e p a r t a t o a r e  c u  
posibilitatea de ajustare 
libera asigura permite acces 
simplu sau multisegmental.

Vizibilitate mai buna 
Tija luminatoare (light-

transmitter rod) ilumineaza 
câmpul operator permiþând 
astfel o mai buna vedere în 
adâncime.

Exista þi un inel mai mic, ce ofera posibilitatea angularii 
sale þi a departarii þesuturilor musculare radio-opace, cu Endoscopia laser sau procedeele de chirurgie electrica, 
indicaþii în special în intervenþiile la nivelul coloanei unde stabilitatea e foarte importana pentru a evita 
cervicale, þi un modul de departator radiotransparent arderea pacientului, sunt alte aplicaþii ale acestui 
pentru chirurgia toracica þi lombara.dispozitiv.

SynFrame – Gama extinsa
Departatoare de muþchi                 Sistem de departare

 Hohmann

Acest produs poate fi închiriat pe perioad  determinat , 
de la Ronda Medical. Serviciul de închiriere a fost 
conceput tocmai în ideea de a facilita accesul pacienþilor 
þi personalului medical la produse de calitate. Pentru mai 
multe informaþii, contactaþi reprezentanþii Ronda 
Medical. 

a a

Suport pentru
camera de filmat sau c
mera endoscopica

Inel mic de susþinere -
diam. 240mm

Sistem pentru torace:
Departator costal

Suport pentru departatoare
cu mecanism de prindere

Bacuri de alungire: flexibile þi ajustabile
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SynFrame – Asistentul Synthes
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Synthes preia N Spine
În 13 noiembrie 2007, Synthes a anunþat oficial Þtiri þi anunþuripreluarea companiei N Spine. 
N Spine este o companie privata cu sediul central în San 

Câþtigatorii burselor AODiego (SUA) care produce, dezvolta þi pune pe piaþa 
Ronda Medical a oferit doua burse la cursurile AO din dispozitive medicale pentru tratamentul afecþiunilor þi 

Grecia, 2008, în cadrul Congresului SOROT. Câþtigatorii fracturilor coloanei lombare prin stabilizare dinamica 
acestor burse sunt Dr. Ion Loghinescu cu lucrarea posterioara.
"Artroplastia totala de þold în tratamentul anchilozei de 
þold" þi Dr. Adrian Blesneac cu lucrarea "Evaluarea În portofoliul de produse N Spine se afla þi tija de 6 mm 
artroscopica a leziunilor cartilaginoase de genunchi: o pentru stabilizare dinamica. Design-ul revoluþionar al 
comparaþie cu examenul clinic þi radiografic”, ambii acesteia permite tehnici minim invazive þi minimizeaza 
medici la Clinica de Ortopedie-Traumatologie II din Tg. contactul cu suprafaþa articulara. Mai mult, aceasta 
Mureþ. Evaluarea a fost facuta de catre comisia SOROT. permite poziþionatea de þuruburi pediculare aproape 
Ne folosim de acest prilej pentru a-i felicita pe cei doi unul de celalalt, aspect important în tratarea 
câþtigatori.segmentului spinal L5 – S1 sau a afecþiunilor de coloana 

la pacienþi de înalþime mica. 
Aniversare AO
În 2008 AO Foundation îþi sarbatoreþte primii 50 de ani 

de existenþa þi activitate. Cursurile de la Davos din 
decembrie 2007 au fost folosite drept prilej pentru 
organizarea ceremoniei de deschidere a anului aniversar 
2008 ce va fi marcat de o serie de evenimente, congrese, 
simpozioane, întâlniri ale membrilor AO din întreaga 
lume, manifestari sub genericul.

Cursurile AO din Grecia
În fiecare an, pe lânga cursurile AO locale, Fudaþia AO 

Un beneficiu important al preluarii N Spine de catre organizeaza doua serii de cursuri în limbi de circulaþie 
Synthes este potrivirea mare dintre produsele celor internaþionala, deschise tuturor celor interesaþi sa 
doua. Tijele N Spine de 6 mm sunt compatibile cu Pangea participe. Cursurile de la Davos se þin în fiecare an în luna 
þi cu þuruburile pediculare Click’X. Combinaþia dintre decembrie, iar cealalta serie de cursuri îþi schimba locaþia 
aceste produse este uþor de folosit þi extinde gama de þi perioada de desfaþurare. În 2008, AO va invita în Grecia 
soluþii ce îi sunt puse la dispoziþie chirurgului. Mai mult pentru cursurile ce vor avea loc în perioada 12-15 aprilie 
Food & Drug Administration þi-a dat acordul pentru în Haikidiki, Grecia.
folosirea acestor produse împreuna. 

Curs AO Basic în România
Preluarea N Spine de catre Synthes ne ofera posibilitatea În perioada 6-9 august 2008 va avea loc Cursul de 

de a oferi chirurgilor acces la tehnologii inovative de care Iniþiere în Principiile AO (Principles in Operative Fracture 
vor beneficia pacienþi din lumea întreaga. Acest lucru ne va Management) în România. Toþi cei interesaþi îþi pot 
consolida poziþia ca furnizori de soluþii în tratarea expr ima intenþ ia  de par t ic ipare contac tând 
afecþiunilor coloanei vertebrale þi va crea premiza pentru reprezentanþii Ronda Medical. Numarul de locuri este 
dezvoltarea de noi produse în acest domeniu. (Michael limitat iar la înscriere funcþioneaza principiul primului 
Orsinger, Preþedinte & CEO Synthes) venit. Detalii legate de acest curs veþi primi în numarul 

urmator. 

În 27 octombrie 2007 a Operatie in premiera: primul VEPTR in Romania
încetat din viaþa Prof. Univ. Dr In noiembrie 2007 au avut loc primele intervenþii 
Martin Allgöwer, mentor al chirurgicale de corectare scolioza congenitala (Universal 
î n t r e g i i  c o m u n i t a þ i  Spine System) þi malformaþie de torace (cu VEPTR – 
ortopedice din lume. Prof. Vertical Expandable Prosthetic Titanium Rib). Doi copii 
Univ. Dr Martin Allgöwer nu a suferind de aceasta afecþiune au fost operaþi la Spitalul 
fost doar un pionier în Clinic pentru Copii "M. S. Curie" din Bucureþti. Echipa de 
tratamentul operator al medici coordonata de Prof. Univ. Dr. Gheorghe Burnei a 
fracturilor, ci un nume de reuþit implantarea sistemului VEPTR pentru corectarea 
referinþa în acest domeniu. În diformitaþilor toracice tridimensionale. 
1958 a devenit unul dintre 
membrii fondatori ai AO/ASIF, iar în 1974 s-a implicat Va reamintim
activ în consolidarea Synthes SUA. Martin Allgöwer a fost 
iniþiatorul filialei AO din America de Nord iar în 1984 a Un nou serviciu de la Ronda Medical 
creat parteneriatul AO- Synthes (SUA) þi a reuþit sa obþina Începând din Septembrie 2007, Ronda Medical a 
fondurile pentru construirea noului centru AO de la introdus un nou serviciu: închiriere pe perioada 
Davos. determinata de osteotoame þi fixatoare externe. Acest 
“Ne vor lipsi umorul lui, provocarile lui, sfaturile lui þi, serviciu a fost primit foarte bine fiind conceput tocmai în 

mai presus de orice, prietenia lui. Cu toþii preþuim ideea de a facilita accesul pacienþilor þi personalului 
amintirea lui Martin.” Hansjörg Wyss (Preþedinte Consiliu medical la produse de calitate. Pentru mai multe 
Director Synthes)informaþii, contactaþi reprezentanþii Ronda Medical.

 
Simpozionul European AO AlumniGrecia/ Salonic, 15 – 17 Aprilie2008 În continuarea cursurilor AO
Teme:
- fracturi intra-articulare ale membrelor superioare: discuþii de caz
- tratamentul fracturilor la pacientul geriatric- dispozitive de înalta tehnologie în traumatologie.
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Synthes preia N Spine
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Aniversare AO
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lume, manifestari sub genericul.
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Materialele din aceastã revistã au ca surse materiale informative Synthes þi AO Foundation.
Tiraj: 1200 exemplare.

Titulaturã..................................................                                                    .
Nume ......................................................... Prenume ................................................................
Naþionalitate ............................................ Data naºterii..........................................................
Grade.......................................................... Specializare............................................................
Grad universitar ...................................... Doctor în medicinã: da/nu      .

Instituþia...............................................................................................................................................................................
Funcþia..................................................................................................................................................................................
Departametul.....................................................................................................................................................................
Adresa instituþiei ..............................................................................................................................................................
Oraº............................................................. Cod poºtal .............................................................
Judeþ/ Sector ........................................... Þara ..........................................................................
Telefon serviciu ....................................... Telefon mobil .......................................................
Fax ............................................................... Telefon domiciliu ................................................
Adresa e-mail ....................................................................................................................................................................

Daca doriti sa primiti corespondenta la domiciliu completati si câmpurile de mai jos:

Adresa de domiciliu ........................................................................................................................................................
Oraº ............................................................ Cod poºtal .............................................................
Judeþ/ Sector............................................ Þara ..........................................................................
Limba internaþionalã de corespondenþã.................................................................................................................
Domenii de interes/ Alte Observaþii..........................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................

Completând acest formular puteþi primi materiale si informaþii de la Ronda Medical atât prin 
poºtã cât si prin e-mail sau puteþi sã ne trimiteþi pãrerea dumneavoastrã despre aceastã revistã. 
Puteþi, de asemenea, sã îl transmiteþi colegilor dumneavoastrã care încã nu au primit materiale 
Ronda Medical si care vor sã îsi înceapã corespondenþa cu noi.
Datele dumneavoastra nu vor fi folosite în nici un alt scop, nu vor fi vândute sau transmise mai 
departe.

Echipa Ronda Medical

FORMULAR

standardul în osteosintezã
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Ronda Medical
P-þa 1 Mai nr. 4-5, 400141 Cluj-Napoca ROMANIA
office@rondamedical.ro, www.rondamedical.ro
tel.: +40 264 237 212, +40 727 362 555, fax: +40 264 237 295
synthes, digz, mtf, synbone representative
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