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Aparat do wydłużaniakończyn, znamienny tym, że składa
się z rurowej prowadnicy (l), na której od strony napędu wykonane
są co 90° trzy wzdłużne równoległe do osi prowadnicy wycięcia
(2 i 2a), a od strony otwartej wykonane są wzdłuż osi wycięć trzy
szeregi otworów (3 i 3a), wewnątrz prowadnicy od strony otwartej
umieszczony jest nieruchomy nastawny uchwyt (4) o wymiarach
zewnętrznych powierzchni współpracujących z prowadnicą (1)
nieco mniejszych od jej wymiarów wewnętrznych, z dwoma parami osiowych, prostopadłych do siebie przelotowych otworów (5 i
6), z których jeden z pary (6) jest gwintowany, pokrywąjącymi się
z otworami (3 i 3a) w prowadnicy, przy czym w otworach (5)
gładkich w uchwycie (4) nieruchornym i otworach (3) w prowadnicy umieszczone są wszczepy (7) kostne, a w otworach (6) gwintowanych w uchwycie i otworach (3a) w prowadnicy umieszczone
są śruby (8) ustalające, dotykające do wszczepów (7), odstrony
napędu w prowadnicy, wewnątrz znajduje się uchwyt (9) przesuwny o wymiarach zewnętrznych powierzchni współpracujących z
prowadnicą (1) nieco mniejszych od jej wymiarów wewnętrznych
z trzema parami osiowych przelotowych prostopadłych do siebie
otworów (10 i 11), z których jedne (10) równoległe do siebie są
gwintowane, pokrywających się z wzdłużnymi wycięciami (2 i
2a), przy czym w skrajnych otworach (11) gładkich i wycięciu (2)
znajdują się wszczepy (7) kostne, a w skrajnych otworach (10)
gwintowanych i wycięciu (2a) znajdują się śruby (8) ustalające
wszczepy (7) dotykające do wszczepów, natomiast w środkowym
otworze (10) gwintowanym i w wycięciu (2a) znajduje się śruba
(8a) z podkładką ustalającą uchwyt (9) przesuwny względem
prowadnicy (l), ponadto zatyczka (13) zamykająca prowadnicę (l)
i uchwyt (9) przesuwny posiadają w płaszczyinie otworów (10)
gWintowanych równolegle do osi prowadnicy, obok osi otwory, w
uchwycie gwintowany ze śrubą (14) napędzającą.
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Aparat do wydłużania kończyn, znamienny tym, że składa się z rurowej prowadnicy (1),
na której od strony napędu wykonane są co 90° trzy wzdłużne równoległe do osi prowadnicy
wycięcia (2 i 2a), a od strony otwartej wykonane są wzdłuż osi wycięć trzy szeregi otworów (3
i 3a), wewnątrz prowadnicy od strony otwartej umieszczony jest nieruchomy nastawny uchwyt
(4) o wymiarach zewnętrznych powierzchni współpracujących z prowadnicą (1) nieco mniejszych od jcj wymiarów wewnętrznych, z dwoma parami osiowych, prostopadłych do siebie
przelotowych otworów (5 i 6), z których jeden z pary (6) jest gwintowany, pokrywającymi się
z otworami (3 i 3a) w prowadnicy, przy czym w otworach (5) gładkich w uchwycie (4)
nicruchomym i otworach (3) w prowadnicy umieszczone są wszczepy (7) kostne, a w otworach
(6) gwintowanych w uchwycie i otworach (3a) w prowadnicy umieszczone są śruby (8)
ustalające, dotykające do wszczepów (7), od strony napędu w prowadnicy, wewnątrz znajduje
się uchwyt (9) przesuwny o wymiarach zewnętrznych powierzchni współpracujących z prowadnicą (1) nieco mniejszych od jej wymiarów wewnętrznych z trzema parami osiowych przelotowych prostopadłych do siebie otworów (10 i 11), z których jedne (10) równoległe do siebie są
gwintowane, pokrywających się z wzdłużnymi wycięciami (2 i 2a), przy czym w skrajnych
otworach (11) gładkich i wycięciu (2) znajdują się wszczepy (7) kostne, a w skrajnych otworach
(10) gwintowanych i wycięciu (2a) znajdują się śruby (8) ustalające wszczepy (7) dotykające do
wszczepów, natomiast w środkowym otworze (10) gwintowanym i w wycięciu (2a) znajduje się
śruba (8a) z podkładką ustaląjącą uchwyt (9) przesuwny względem prowadnicy (1), ponadto
zatyczka (13) zamykająca prowadnicę (1) i uchwyt (9) przesuwny posiadają w płaszczyźnie
otworów (10) gwintowanych równolegle do osi prowadnicy, obok osi otwory, w uchwycie
gwintowany ze śrubą (14) napędzającą.

* *

*

Przedmiotem wynalazku jest aparat do wydłużania kończyn mający zastosowanie w
ortopedii i traumatologii, szczególnie przy wydłużaniu uda, podudzia, ramienia i przedramienia.
Dotychczas znany jest z polskiego opisu patentowego nr 147 796 aparat do wydłużania
kończyn, składający się z dwu przesuwnych względem siebie elementów, umieszczonych jeden
w drugim teleskopowo, charakteryzujący się tym, że elementy posiadają przelotowe otwory dla
wszczepów oraz wycięcia w elemencie wewnętrznym, przy czym płaszczyzna wszczepów
przecina obrys elementów przesuwnych. Znany jest też z polskiego opisu patentowego nr 149
783 aparat do wydłużania kończyn składający się z trzech przesuwnych względem siebie
elementów, umieszczonych teleskopowo jeden w drugim, przy czym dwa elementy posiadają
podłużne wycięcia, a element trzeci; przelotowe otwory dla środkowych wszczepów, zaś
płaszczyzna wprowadzonych środkowych wszczepów przecina obrys elementów przesuwnych,
a płaszczyzna wszczepów skrajnych, leży na zewnątrz tego obrysu.
Istotą aparatu do wydłużauia kuńczyn jest to, że składa się z rurowej prowadnicy, na której
od strony napędu wykonane są co 90° trzy wzdłużne równoległe do osi prowadnicy wycięcia, a
do strony otwartej wykonane są wzdłuż osi wycięć trzy szeregi otworów, wewnątrz prowadnicy
od strony otwartej umieszczony jest niemchomy nastawny uchwyt, o wymiarach zewnętrznych
powierzchni współpracujących z prowadnicą nieco mniejszych od jej wymiarów wewnętrznych,
z dwoma parami osiowych, prostopadłych do siebie przelotowych otworów, z których jeden z
pary jest gwintowany, pokrywającymi się z otworami w prowadnicy, przy czym w otworach
gładkich w uchwycie nieruchomym i otworach w prowadnicy umieszczone są wszczepy kostne,
a w otworach gwintowanych w uchwycie i otworach w prowadnicy umieszczone są śruby
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ustalające, dotykające

do wszczepów, od strony napędu w prowadnicy, wewnątrz znajduje się
uchwyt przesuwny o wymiarach zewnętrznych powierzchni współpracujących z prowadnicą
nieco mniejszych od jej wymiarów wewnętrznych z trzema parami osiowych przelotowych
prostopadłych do siebie otworów, z których jedne równoległe do siebie są gwintowane,
pokrywających się z wzdłużnymi wycięciami, przy czym w skrajnych otworach gładkich i
wycięciu znajdują się wszczepy kostne, a w skrajnych otworach gwintowanych i wycięciu
znajdują się śruby ustalające wszczepy dotykające do wszczepów, natomiast w środkowym
otworze gwintowanym i w wycięciu znajduje się śruba z podkładką ustalająca uchwyt przesuwny
względem prowadnicy, ponadto zatyczka zamykająca prowadnicę i uchwyt przesuwny posiadają
w płaszczyźnie otworów gwintowanych równolegle do osi prowadnicy, obok osi otwory, w
uchwycie gwintowany ze śrubą napędzającą.
Korzystnym skutkiem wynalazku jest to, że pozwala na zmniejszenie masy aparatu i
wydatnie zwiększa sztywność zamocowania zespołów wszczepów. Wynalazek pozwala na
stosowanie wszczepów samogwintujących z gładką częścią chwytną, ułatwia poprawne ustawienie wszczepów w aparacie i eliminuje odkształcenia prowadnicy wynikające ze sposobu
.
,
mocowanIa wszczepow.
Wynalazek został przedstawiony na rysunku na którym fig. 1 przedstawia przekrój
wzdłużny aparatu, fig. 2 - przekrój poprzeczny, fig. 3 - widok boczny, a fig. 4 - widok od strony
śruby napędzającej.

Aparat do wydłużania kończyn składa się z rurowej prowadnicy 1, na której od strony
napędu wykonane są co 90° trzy wzdłużne równoległe do osi prowadnicy wycięcia 2 i 2a. Od
strony otwartej wykonane są wzdłuż osi wycięć trzy szeregi otworów 3 i 3a. Wewnątrz
prowadnicy od strony otwartej umieszczony jest nieruchomy nastawny uchwyt 4, o wymiarach
zewnętrznych powierzchni współpracujących z prowadnicą l, nieco mniejszych od jej wymiarów wewnętrznych, z dwoma parami osiowych, prostopadłych do siebie przelotowych otworów
5 i 6, z których jeden z pary 6 jest gwintowany, pokrywającymi się z otworami 3 i 3a w
prowadnicy. W otworach 5 gładkich w uchwycie 4 nieruchomym i otworach 3 w prowadnicy
umieszczone są wszczepy 7 kostne, a w otworach 6 gwintowanych w uchwycie i otworach 3a
w prowadnicy umieszczone są śruby 8 ustalające, dotykające do wszczepów 7. Od strony napędu
w prowadnicy, wewnątrz znajduje się uchwyt 9 przesuwny o wymiarach zewnętrznych powierzchni współpracujących z prowadnicą l, nieco mniejszych od jej wymiarów wewnętrznych z
trzema parami osiowych przelotowych prostopadłych do siebie otworów 10 i 11, z których jedne
10 równoległe do siebie są gwintowane, pokrywających się z wzdłużnymi wycięciami 2 i 2a. W
skrajnych otworach 11 gładkich i wycięciu 2 znajdują się wszczepy 7 kostne, a w skrajnych
otworach 10 gwintowanych i wycięciu 2aznajdują się śruby 8 ustalające wszczepy 7 dotykające
do wszczepów. W środkowym otworze 10 gwintowym i w wycięciu 2a znajduje się śruba 8a z
podkładką ustalająca uchwyt 9 przesuwny względem prowadnicy 1. Zatyczka 13 zamykająca
prowadnicę 1 i uchwyt 9 przesuwny posiadają w płaszczyźnie otworów 10 gwintowanych
równolegle do osi prowadnicy, obok osi otwory, w uchwycie gwintowany ze śrubą 14 napędza
jącą. Odłamy kości stabilizowane są wprowadzonymi wszczepami 7 i przesuwane względem
siebie poprzez wkręcanie śruby 14.
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