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Indywidualna endoproteza biodra 3D



Chora lat 76
• 2002r. Endoprotezoplastyka pierwotna biodra L
• 16 marca 2016 -pierwsza operacja rewizyjna w 

innym ośrodku
• Wymiana obluzowanej endoprotezy biodra 

lewego zaimplantowanego 15 lat wcześniej

ABG trident
+przeszczepy 
kostne



• 27 marca 2016 złamanie okołoprotezowe
biodra ze zwichnięciem

• Druga operacja rewizyjna poza naszym 
ośrodkiem

• Wymiana obluzowanego trzpienia
30.03 31.03

Exeter
x-change27.03



• Kolejne samoistne zwichnięcia endoprotezy
• Nastawienie bezoperacyjne

28 maja 2016 31 maja 201630 maja 2016



• 13 maja 2016
• Widoczne stopniowe 
obluzowywanie się 
panewki endoprotezy



• 31 maja 2016 – chora trafiła do naszego 
ośrodka z kolejnym zwichnięciem biodra i 
skróceniem około  8 cm

7 czerwca 2016 całkowite usuniecie endoprotezy



Biodro „wiszące”
31 Maj 2016 -

- 31 Styczeń 2017  

Komfort życia – zły
Chora porusza się przy pomocy wózka inwalidzkiego
Aktywność życiowa znacznie ograniczona 
Chora porusza się w obrębie pokoju o chodziku

Chora nie akceptuje takiego stanu aktywności życiowej



• 26 sierpnia 2016 – diagnostyka obrazowa i 
planowanie kolejnego etapu leczenia



Planowanie komputerowe







Określenie ubytków kostnych panewki



…oraz gęstości pozostałej tkanki kostnej









Przygotowanie modelu implantu oraz 
ostatecznej endoprotezy



Proteza ostateczna z prowadnicami



Zdjęcia śródoperacyjne







Zdjęcia śródoperacyjne









7 dni pobytu w OIOM



Rtg pooperacyjne



Kliniczny wynik 2 tyg. po operacji





Kliniczny wynik 3 miesiące po operacji



Obraz RTG 3 miesiące po operacji



Dziękuję
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