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l. Aparat do wydłużania kości kończyn, składają
cy się z dzielonych perforowanych pierścieni i podzespołów pomocniczych do mocowania drutów
Kirschnera, z dzielonymi kolumnami mocowanymi w
otworach pierścieni, znamienny tym, że pomiędzy
końcami podzielonych kolumn (2) umieszczone są
mieszki (3) z płynem, których górne części połączone
są z bliższymi częściami kolumn (2), a dolne oparte są
czołowo przez dna o dalsze części kolumn (2), przy
czym mieszki (3) otoczone są prowadnicami (4), a w
przestrzenie mieszków włączone są mierniki (5) ciś
nienia, natomiast mieszki (3) na kolumnach (2) połą
czone są przewodami (7) z mieszkiem (6) sterującym,
a we wspólną przestrzeń mieszków włączony jest
miernik (8) ciśnienia.
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l. Aparat do wydłużania kości kończyn, składający się z dzielonych perforowanych
pierścieni i podzespołów pomocniczych do mocowania drutów Kirschnera, z dzielonymi kolumnami mocowanymi w otworach pierścieni, znamienny tym, że pomiędzy końcami podzielonych kolumn (2) umieszczone są mieszki (3) z płynem, których górne części połączone są z
bliższymi częściami kolumn (2), a dolne oparte są czołowo przez dna o dalsze części kolumn
(2), przy czym mieszki (3) otoczone są prowadnicami (4), a w przestrzenie mieszków włączone
są mierniki (5) ciśnienia, natomiast mieszki (3) na kolumnach (2) połączone są przewodami (7)
z mieszkiem (6) sterującym, a wc wspólną przestrzeń mieszków włączony jest miernik (8)
Clsmema.
2. Aparat według zastrz. 1, znamienny tym, że miernik ciśnienia (8) połączony jest z
elektronicznym zespołem sterującym silnikiem napędzającym mieszek (6) sterujący w funkcji
.".
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* * *
Przedmiotem wynalazku jest aparat do wydłużania kończyn mający zastosowanie w
ortopedii i trumatologii przy wydłużaniu uda, podudzia, ramienia i przedramienia.
Znany jest aparat Wagnera do wydłużania kończyn, składający się z przesuwnych wzglę
dem siebie dwu elementów, umieszczonych jeden w drugim, na których zamocowane są zaciski.
Zaciski mocują wprowadzone do nich wszczepy. Znajdujące się po stronie elementu zewnętrz
nego pokrętło służy do wysuwania z niego lub do wsuwania w niego elementu wewnętrznego.
W rozwiązaniu tym płaszczyzna przechodząca przez osie podłużne wszczepów leży na zewnątrz
elementów teleskopowych. Rozwiązanie umożliwia wydłużenie kończyn tylko w przypadku
przecięcia kości w jednym miejscu, na przykład środkowym lub przynasadowym. Znany jest też
z polskiego opisu patentowego nr 154 443 aparat do wydłużania kończyn składający się z
korpusu i podzespołów pomocniczych w postaci końcówek, umożliwiających mocowanie
wszczepów oraz wszczepów kostnych charakteryzujący się tym, że korpus składa się z trzpienia
i nałożonych na niego i wzajemnie współosiowo na siebie trzech tulei: wewnętrznej tulei,
pośredniej tulei i zewnętrznej tulei oraz z dwu nakrętek, z których jedna nałożona jest na część
gwintowaną trzpienia, a druga nałożona jest na część gwintowaną pośredniej tulei, przy czym
nakrętka nałużona na trzpień posiada wewnętrzne walcowe wybranie o średnicy równej zewnę
trznej średnicy wewnętrznej tulei, zaś nakrętka nałożona na pośrednią tuleję posiada wewnętrzne
walcowe wybranie o średnicy równej zewnętrznej średnicy zewnętrznej tulei, a trzpień i
pośrednia tuleja posiadają podłużne osiowe wycięcia przelotowe o szerokości równej średnicy
znanych wszczepów przeprowadzonych przez otwory zewnętrznej tulei i wewnętrznej tulei oraz
trzpień i pośrednia tuleja wyposażone są w swych skrajnych końcach w płaskie występy z
otworami prostopadłymi do podłużnej osi korpusu, umożliwiające mocowanie podzespołów
pomocniczych. Znany jest też z polskiego opisu patentowego nr 156 057 miniaparat do
wydłużania kończyn charakteryzujący się tym, że składa się z dwu przesuwanych śrubą rzymską
kostek, z których jedna jest prowadzona na powierzchni, ponadto obie posiadają przelotowe
otwory, przez które przechodzą wszczepy kostne blokowane pokrętłami. Stosowany jest też
aparat do wydłużania kończyn systemu Ilizarowa. W aparacie tym występują dzielone pierście
nie do mocowania rozpierających kolumn gwintowanych rozmieszczonych na obwodzie, na
których to kolumnach umieszczone są nakrętki po obu stronach pierścieni. Stosowane są też
kolumny dzielone składające się z części gwintowanej wewnętrznie i śruby, służących do
zmieniania odległości między pierścieniami.
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W dotychczas stosowanych aparatach siłę rozciągającą wywołuje się skokowo poprzez
napinanie gwintowanych kolumn, co na początku wywołuje skokowy przyrost siły rozciągającej,
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zmian siły rozciągającej regenerat kości nie jest racjonalnie uzasadniony. Znane sąze świadectwa
autorskiego ZSRR nr 1122308, z patentu USA nr 4615338 i europejskiego opisu zgłoszeniowego
nr 0386912 i z opisów patentowych RFN nr nr 3510305,3802743 aparaty do wydłużania kości
kończyn z dzielonymi perforowanymi pierścieniami, połączonymi dzielonymi kolumnami w
otworach. Znane są też z opisu patentowego RFN nr DE 2845647 dzielone kolumny aparatów
do wydłużania kości kończyn z elementami podatnymi w postaci sprężyn śrubowych.
Istotą aparatu do wydłużania kości kończyn składającego się z dzielonych perforowanych
pierścieni i podzespołów pomocniczych do mocowania drutów Kirschnera, z dzielonymi kolumnami mocowanymi w otworach pierścieni jest to, że pomiędzy końcami podzielonych kolumn
umieszczone są mieszki z płynem, których górne części połączone są z bliższymi częściami
kolumn, a dolne oparte są czołowo przez dna o dalsze części kolumn, przy czym mieszki otoczone
są prowadnicami, a w przestrzenie mieszków włączone są mierniki ciśnienia, natomiast mieszki
na kolumnach połączone są przewodami z mieszkiem sterującym, a we wspólną przestrzeń
mieszków włączony jest miernik ciśnienia. Miernik ciśnienia połączony jest z elektronicznym
zespołem sterującym silnikiem napędzającym mieszek sterujący w funkcji ciśnienia.
Korzystnym skutkiem wynalazku jest to, że pozwala na wydłużanie kończyn z jednoczesnym nastawianiem siły rozciągającej regenerat kości z ciągłym pomiarem siły. Jednocześnie
pojedyńcza kolumna może być wykorzystana do współpracy z aparatem systemu Wagnera.
Przedmiot wynalazku przedstawiony jest na rysunku, na którym fig. 1 przedstawia
pojedyńczą kolumnę, a fig. 2 - aparat do wydłużania kości kończyn z rysunku aksonometrycznym.
Aparat do wydłużania kości kończyn składa się z pierścieni 1 dzielonych, kolumn 2 i
podzespołów pomocniczych do mocowania drutów Kirschnera. Pierścienie 1 dzielone połączone
są dzielonymi kolumnami 2 mocowanymi w ich otworach. Jedna część kolumny 2 związana jest
z pierścieniem dalszym, druga część kolumny związanajest z pierścieniem bliższym, a pomiędzy
nimi umieszczony jest element podatny, korzystnie mieszek 3 sprężysty z płynem. Jeden koniec
mieszka połączony jest z bliższą częścią kolumny 2, a drugi współpracuje z dalszą częścią
kolumny. Mieszek otoczony jest prowadnicą 4. W przestrzenie mieszków 3 włączone są mierniki
5 ciśnienia. Mieszki 3 na kolumnach 2 połączone są przewodami 7 z mieszkiem 6 sterującym,
a we wspólną przestrzeń mieszków wlączony jest miernik 8 ciśnienia. Miernik 8 ciśnienia
połączony jest z elektronicznym zespołem sterującym silnikiem napędzającym mieszek 6
sterujący w funkcji ciśnienia.
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