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Generell informasjon

Innledning
Det benforankrede høresystemet Ponto er beregnet på
å gi pasienter bedre hørsel gjennom direkte benledning.
Ponto-lydprosessoren omdanner lyd til vibrasjoner som
overføres via distanseskruen og implantatet gjennom
skallebenet og direkte til cochlea. På den måten fungerer Ponto-systemet uavhengig av øregangens og mellomørets funksjon, og takler dermed eventuelle mekaniske elementer ved hørselstapet.

Merk: Denne håndboken beskriver standard ettrinns- og totrinns kirurgiske fremgangsmåter for plassering av et benforankret implantat fra Oticon Medical. Alle pasienter må få
en individuell vurdering, og fremgangsmåten skal tilpasses
den enkeltes situasjon, der hvor det er nødvendig.

Komponentene i Ponto-systemimplantatet bygger på
Brånemark-prinsippene for osseointegrasjon. Erfaringer over lang tid med benforankrede hørselsimplantater
og Oticons avanserte lydprosessorteknologi skaper til
sammen et best mulig høresystem fra så vel et kirurgisk
som et audiologisk synspunkt.
Før implantasjon av et implantat finner sted, er det viktig
at kirurgen og teamet av pleiere har fått skikkelig opplæring i fremgangsmåten. Inngrepet krever dessuten
et nært samarbeid mellom kirurg- og audiologteamene
gjennom hele evaluerings-, behandlings- og oppfølgingsfasen. Ved eventuelle misdannelser kan også kirurgen som har utbedret disse ha verdifulle innspill med
hensyn til valg av best egnet sted og tidspunkt for inngrepet.
Et vellykket resultat for pasienten avhenger av grundig
planlegging og nøye utført kirurgi, hvor fokuset rettes
mot å oppnå en vellykket forankring av implantatet i
benet samt en problemfri hudpenetrasjon. Ben og mykt
vev må håndteres med stor varsomhet i alle faser av inngrepet for å unngå vevstraumer, og ossointegrasjonen
må få gå sin gang over et passende stykke tid før implantatet taes i bruk. Reduksjon av underhudsvev rundt
hudpenetreringen er sannsynligvis det viktigste kirurgiske aspektet, og skal være rikelig og dessuten utføres
med stor tålmodighet og omhu.
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Utvelgelse av pasienter
Audiologiske indikasjoner for
lydprosessorene Ponto Pro og Ponto

Fordeler ved behandlingen
Fordeler sammenlignet med tradisjonelle
akustiske høreapparater:
•	Lydsignalene omgår det mekaniske tapet. Det
betyr mindre behov for forsterkning, noe som
har en positiv innvirkning på lydkvaliteten.
•	Øregangen forblir helt åpen, noe som betyr at
situasjonen for pasienter med øreinfeksjoner
og kronisk rennende ører kan forbedres.

Mekanisk eller kombinert hørselstap
Pasienter med mekanisk eller kombinert hørselstap,
som fremdeles kan ha nytte av at lyden blir forsterket, kan
være aktuelle kandidater til en benforankret lydprosessor.
Den gjennomsnittlige rentoneterskelen (benledning) for
det aktuelle øret skal være 45 dB HL eller bedre (målt
ved 0,5, 1, 2 og 3 kHz).
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Fordeler sammenlignet med kirurgiske inngrep i
mellomøret:
•	Den benforankrede lydprosessoren kan
evalueres av pasienten og audiografen før det
kirurgiske inngrepet.
•	Implantasjonen omfatter en kirurgisk fremgangsmåte som er enkel, reversibel og som
ikke medfører fare for ytterligere hørselstap for
pasienten.
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Fordeler sammenlignet med tradisjonelle
benledere:
•	Det er mer behagelig for pasienten, ettersom
han eller hun slipper et konstant trykk mot
skallen.
•	Bedre lydkvalitet, ettersom signalet ikke dempes av å måtte gå gjennom huden.
• Mer diskret

8k Hz

Studier viser at pasienter med et luft-ben gap på mer
enn 30 dB (PTA) vil ha stor nytte av en benforankret lydprosessor sammenlignet med et akustisk (vanlig) høreapparat. 1
Typisk audiogram,
kombinert hørselstap
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mekanisk hørselstap
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Generell informasjon
Ensidig døvhet
(unilateral sensorinevral døvhet)
Pasienter med betydelig sensorinevralt hørselstap på
ett øre og normal hørsel på det andre, og som av en eller
annen grunn ikke ønsker eller kan bruke AC CROS, kan
være egnede kandidater til et benforankret høresystem.
I slike tilfeller plasseres lydprosessoren på den døve siden, fanger opp lyd og overfører den til pasientens velfungerende cochlea.

Fordeler ved behandlingen
Pasienter med ensidig døvhet kan ha nytte av
en benforankret lydprosessor i form av redusert
skyggeeffekt fra hodet og økt taleforståelighet i
støy. 2
Fordeler sammenlignet med et CROS-høreapparat:
•	Øregangen forblir helt åpen.
•	Det er ikke behov for kabler til å sende lyden til
den velfungerende cochlea.

Den gjennomsnittlige rentoneterskelen for det hørende
øret må være enn 20 dB HL AC bedre (målt ved 0,5, 1, 2
og 3 kHz).
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Rent sensorinevral hørselstap kombinert med ekstern
otitt som er en kontraindikasjon for bruk av et akustisk
høreapparat
Den gjennomsnittlige rentoneterskelen (benledning) for
det aktuelle øret skal være bedre enn 45 db HL (målt ved
0,5, 1, 2 og 3 kHz).

Andre kriterier

Bilaterale implantater
Bilateral montering er aktuelt for de fleste pasienter med
en symmetrisk benledningsterskel. Forskjellen mellom
benledningstersklene på venstre og høyre side skal
gjennomsnittlig være mindre enn 10 dB (målt ved 0,5,
1, 2 og 4 kHz), eller mindre enn 15 dB ved individuelle
frekvenser. Bilaterale lydprosessorer gir binaural hørsel
med bedre lokalisering av lyd og økt talegjenkjenning i
støy. 3

•	Kronisk rennende ører (ekstern otitt, rennende mellomørebetennelse og radikalt opererte ører) hvor tradisjonelle høreapparater forverrer infeksjonen eller
forårsaker problemer med feedback, er ubehagelige
å bruke eller gir dårlig lydkvalitet.

Head-band/Softband – når implantasjon er
kontraindikert
For barn som er for unge til å få implantat samt andre pasienter som ikke egner seg for implantasjon, kan lydprosessoren brukes på et softband eller head-band. (Softbandet er et elastisk bånd med en tilkoblingsplate.)
Lydprosessoren kobles til head-bandet eller softbandet,
og fungerer omtrent på samme måte som en tradisjonell
benleder. Fordi signalet dempes gjennom huden, bør
pasienter med mekanisk eller kombinert hørselstap ha
en gjennomsnittlig rentoneterskel (benledning) for det
aktuelle øret som er bedre enn eller lik 25 dB HL (målt
ved 0,5, 1, 2, 3 kHz).
Merk: Pasientkandidater skal alltid testes med lydprosessoren på et testbånd eller en teststav før operasjonen
for å evaluere nytten.

Advarsel!

Testbåndet, head-bandet eller softbandet må ikke
plasseres oppå en distanseskrue eller et benforankret
implantat.
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Det anbefales en maksimal talediskriminasjon på minst
60 % ved bruk av en balansert ordliste, men individuelle
evalueringer må alltid bygge på pasientens talediskriminasjon og hans eller hennes særlige behov.

Vanlig medisinsk bakgrunn

•	Hudallergier hvor en ørepropp forverrer problemene.
•	Medfødte misdannelser hvor øregangene mangler og
ikke kan gjenopprettes ved hjelp av tradisjonell kirurgi.
•	Øregangsstenoser eller tidligere ørekirurgi som gjør
pasienten uegnet til å bruke ørepropp.
•	Mekanisk hørselstap som følge av ossikulær lidelse
som ikke helt eller i tilstrekkelig grad kan avhjelpes
gjennom kirurgisk korreksjon eller tradisjonelle høreapparater.
•	Sensorinevral døvhet på ett øre og mekanisk hørselstap på det andre, hvor kirurgi i øret med mekanisk
hørselstap vurderes å være for risikabelt.
•	Unilateral sensorinevral døvhet forårsaket av akustikusnevrynom-kirurgi, plutselig døvhet eller andre
faktorer, og hvor AC CROS ikke er mulig eller ønskelig.

Generell informasjon
OBS!
•	Det er viktig å kunne opprettholde god hygiene rundt
distanseskruen. Faktorer som påvirker denne evnen
må vurderes, samt mulighetene for å få hjelp til å opprettholde tilstrekkelig hygiene, hvis det er nødvendig.
Når det gjelder barn, ligger ansvaret på foreldre eller
pleier.
•	Pasienter med psykiske lidelser eller mangefullt utviklet personlighet, pasienter som misbruker alkohol
eller narkotika, eller som ikke er i stand til å følge
anvisninger eller delta i oppfølginger, egner seg ikke
for behandling med benforankret hørselsimplantat.
Dårlig hygiene øker faren vesentlig for uheldige hudreaksjoner.

•	Huden rundt implantasjonsområdet skal klargjøres
til et tynt transplantat uten hår og underhudsvev,
og med et lett fall fra den tykke huden rundt ned til
dette området. Det tynne, hårløse hudområdet skal
være minst 20 mm i diameter. Dette er meget viktig,
ettersom tykk hud rundt implantatet gjør det vanskelig for pasienten å opprettholde god hygiene rundt
hudpenetrasjonen, og fordi hudbevegelse i forhold til
distanseskruen kan forårsake irritasjon.
•	Hudens tilstand skal alltid vurderes. Det finnes ikke
bevis for at pasienter med psoriasis eller diabetes
har økt risiko for hudproblemer eller avstøting av
implantatet.

Kontraindikasjoner

•	Det er viktig at pasienten har realistiske forventninger gjennom tydelig informasjon om behandlingen
samt hvilken betydning et benforankret høresystem
kan ha for den enkelte pasienten. Pasienten må få tydelig informasjon om eventuelle komplikasjoner, hva
som kreves av pleie i etterkant samt forholdsregler
med hensyn til den kirurgiske fremgangsmåten.

•	Manglende evne til å opprettholde, eller manglende
hjelp til å opprettholde, tilstrekkelig hygiene rundt
distanseskruen.

•	For at implantatet skal kunne forankres i benet, kreves tilstrekkelig bendybde og -kvalitet. Totrinnskirurgi kan benyttes på pasienter med en bendybde på
mindre enn 3 mm, ved hjelp av en modifisert kirurgisk
teknikk, for eksempel med PTFE-membran. Imidlertid
må hver enkelt pasient vurderes nøye, og inngrepet
utføres med stor omhu. Evalueringen av hver enkelt
pasient må alltid ta hensyn til sykdommer, strålingshistorikk og andre faktorer som kan påvirke benkvaliteten. Benkvaliteten skal undersøkes ytterligere av
kirurgen ved klargjøring av implantasjonsstedet.

•	I USA er plassering av et benforankret implantat kontraindikert for barn under fem år.

•	Utilstrekkelig benkvalitet eller bentykkelse, som vil
svekke implantatets stabilitet på kort eller lang sikt.
Dette gjelder for eksempel hos mindre barn.

•	Pasienter med dårlig benkvalitet eller med en bendybde på 3 mm eller mindre er kontraindikert for
ettrinnskirurgi.
Merk: Pasienter som ikke egner seg eller som er for unge
til å få et benforankret implantat, kan i stedet koble lydprosessoren til et head-band eller softband.
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Preoperativ evaluering og rådgivning
Gjennom hele evaluerings- og rådgivningsprosessen er
det avgjørende at kirurgene og audiografene samarbeider
nært for å oppnå et optimalt resultat for pasienten, så
vel fra et kirurgisk som et audiologisk synspunkt.

Evalueringsutstyr
For å demonstrere lydprosessoren og evaluere nytten for pasientene kan Ponto kobles til et av følgende
testtilbehør:
•	Testbånd – hard stålbøyle med en tilkoblingsplate.
Testbåndet brukes til å teste lydprosessoren i kortere
perioder, hovedsakelig inne på sykehuset. Lydprosessoren trykkes fast på testbåndets tilkoblingsplate, og testbåndet legges rundt pasientens hode. Pass
på at lydprosessoren ikke berører det ytre øret eller
hånden, da det vil gi feedback.
•	Head-band – mykere bøyle enn testbåndet. Headbandet kan brukes til å teste lydprosessoren over lengre perioder, for eksempel når pasienten sendes hjem
med lydprosessoren for å evaluere nytten gjennom
flere dager eller uker. Det egner seg også for daglig
bruk av pasienter som er uegnede for implantasjon,
men som kan ha nytte av Ponto som en tradisjonell
benleder. Lydprosessoren og head-bandet tilkobles
på samme som testbåndet (se ovenfor).
•	Teststav – en tilkoblingsstav som kan trykkes mot hodet.
Teststaven er nyttig til demonstrasjon og testing.
Merk: Hånden må ikke berøre lydprosessoren når du holder staven, da dette vil forårsake feedback.
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Advarsel!

Testbåndet, head-bandet eller softbandet må ikke
plasseres oppå en distanseskrue eller et benforankret
implantat.
Testbåndet og head-bandet inneholder små deler
som kan medføre kvelningsfare for barn eller personer med nedsatt funksjonsevne, og må ikke brukes
av disse uten tilsyn av en voksen.

Audiologiske målinger
Rentone og taleaudiometri er de viktigste målene som
benyttes til å evaluere kandidater med hensyn til en
benforankret lydprosessor. Lydprosessoren fungerer uavhengig av luft-ben gapet. Det er derfor benledningsterskelen som avgjør om pasienten befinner seg
innenfor tilpasningsområdet for Ponto (se audiologiske
indikasjoner). For en pasientkandidat med unilateral
sensorinevral døvhet anbefales det at vedkommende
bruker Ponto på et head-band i dagligdagse situasjoner
i minst en uke, for å være sikker på at lydprosessoren gir
de forventede fordeler.

Rådgivning
Realistiske forventninger fra pasienten
Det er avgjørende at pasienten har realistiske forventninger på bakgrunn av tydelig informasjon om behandlingen og hvilken betydning Ponto-systemet kan ha for
den enkelte pasienten. I de fleste tilfeller medfører en
benforankret lydprosessor vesentlig forbedret lydkvalitet, komfort og taleforståelse. Men for enkelte pasienter
er det ikke sikkert at det er tilfelle. For pasienter med
kronisk rennende ører kan den største fordelen være
mindre infeksjoner og et tørt øre. Pasienten må få anledning til å prøve lydprosesoren med testbåndet eller
head-bandet i ulike omgivelser og situasjoner.

Testbånd

Head-band

Teststav

Generell informasjon
Merk: Det er viktig å informere pasienten om at lyden vil
bli enda bedre når lydprosessoren kobles til distanseskruen. Den økte gevinsten kan forventes å være 2-15 dB
fra 1 kHz og oppover etter at implantatet er satt inn, når
lydvibrasjonene ikke lenger må passere gjennom huden.
Viktig informasjon til pasienten
Det er viktig at pasienten får tydelig informasjon om
benforankrede implantater og lydprosessorer samt om
evaluerings- og behandlingsprosessen.
•	Det kan være nyttig for pasienten å se og bli klar over
den faktiske størrelsen på implantatet og distanseskrue, og at kun den lille delen av implantatet skal
plasseres inne i skallebenet.
•	Videre er det viktig å informere pasienten om behandlingsprosessen, deriblant helingstiden og tiden som
går med til osseointegrasjon før lydprosessoren kan
tilpasses.
•	Pasienten må være klar over viktigheten av å opprettholde tilstrekkelig hygiene rundt distanseskruen
samt hva han eller hun må gjøre for å sikre dette.

Valg av side
Bilateral tilpasning gir binaural hørsel med bedre
lokalisering av lyd og økt talegjenkjenning i støy. 3
Du finner flere opplysninger under bilaterale implantater
på side 6.

Fra et audiologisk synspunkt er siden med best cochlear-funksjon å foretrekke for pasienter med bilateralt
hørseltap, som bruker en enkelt lydprosessor. I tilfeller
hvor det er vanskelig å avgjøre hvilken side som egner
seg best ut fra audiogrammet, kan testbåndet hjelpe pasienten med å fortelle hvilken side det er best å plassere
lydprosessoren på.
I tillegg til det audiologiske aspektet, må også praktiske hensyn som for eksempel netthendthet, bruk av
kosmetikk, hårvekst og vanlige situasjoner i dagliglivet
tas i betraktning ved valg av optimal side for plassering
av implantatet. Bruk av telefon må tas i betraktning,
og hvis pasienten ofte kjører bil med passasjerer, kan
siden som vender mot passasjeren være det beste
alternativet.
Kirurgiske aspekter som benkvalitet, bentykkelse og
mulig fremtidig rekonstruktiv ørekirurgi eller ytterøreprotese skal også vurderes når man avgjør plasseringen
av implantatet.

Helingstid før tilpassing
Det bør gå 3-6 måneder etter operasjonen før lydprosessoren kan kobles til distanseskruen, for å unngå å
belaste implantatet i osseointegrasjonsperioden. I løpet
av denne perioden forankres benet til overflaten av implantatet. Det lengste intervallet bør benyttes når det er
snakk om barn og personer med utilstrekkelig bentykkelse eller dårlig benkvalitet. (Nødvendig helingstid beregnes av kirurgen under inngrepet.)
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Ettrinns- eller totrinnskirurgi?
For å kunne planlegge om inngrepet skal utføres i ett
eller to trinn, kreves en pre- og perioperativ vurdering
av kvaliteten og tykkelsen på pasientens tinningben.
Hvis kirurgen beslutter at det er hensiktsmessig å foreta
implantasjon på en pasient med tynt ben (< 3 mm) eller
dårlig benkvalitet, anbefales totrinnskirurgi med en forlenget osseointegrasjonsperiode (3 til 6 måneder eller
mere).
Ettrinnskirurgi
Ettrinnskirurgi benyttes på de fleste pasienter. Ved
ettrinnskirurgi settes implantatet og distanseskruen inn
og huden blir klargjort i en og samme prosedyre. Lydprosessoren tilpasses da gjerne etter en osseointegrasjonsperiode på 3 måneder.
Ettrinnskirurgi anbefales for:
• voksne pasienter med normal benkvalitet og -tykkelse (≥ 3 mm), hvor det ikke forventes komplikasjoner av noe slag under inngrepet.
• barn med normal benkvalitet og en bentykkelse
på mer enn 4 mm (typisk 12 år eller eldre), forutsatt at alder, utviklingsmessige og andre kjente faktorer er vudert og funnet egnet for ettrinnskirurgi.

Totrinnskirurgi
Pasienter med forventet myk/dårlig benkvalitet eller
tynt ben er indikert for totrinnskirurgi med en forlenget
osseointegrasjonsperiode på 3 til 6 måneder eller mere
mellom de to trinnene. Første trinn i inngrepet omfatter
innsetting av implantatet og tilkobling av en dekselskrue til implantatet. Etter osseointegrasjonen utføres
inngrep nummer to, inkludert tilkobling av distanseskruen og klargjøring av huden.
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Nøyaktig hvor lang tid osseointegrasjonen krever bygger
på kirurgens vurdering av bendybde og -kvalitet i den
første fasen av inngrepet. Lydprosessoren kan tilpasses når det myke vevet er leget etter inngrep nummer to.
Totrinnskirurgi anbefales for/når:
• voksne pasienter med en forventet bendybde
under 3 mm eller forventet dårlig benkvalitet. (Årsakene til at man kan forvente en dårlig benkvalitet eller tynt ben kan for eksempel være sykdommer eller strålingshistorikk.)
• barn med bentykkelse under 4 mm eller hvor aldersutviklingstilstand eller andre faktorer gjør ettrinnskirurgi uegnet.
• et implantat settes inn i forbindelse med fjerning
av en akustikusnevrynom.
• det forventes kontakt med dura mater eller sinus
sigmoideus, eller det er fare for komplikasjoner.

Merk: Uansett hvilken kirurgisk teknikk som benyttes, må
implantatet ikke benyttes i osseointegrasjonsperioden.
Merk: Benkvaliteten og -dybden vil bli ytterligere vurdert
under borefasen av inngrepet, for å bekrefte eller foreta
en ny vurdering av hvilken kirurgisk fremgangsmåte som
skal velges og/eller for å bestemme hvor lang tid som
kreves til osseointegrasjon slik at man oppnår en fast
forankring av implantatet før det settes inn.
Merk: På barn er det mulig å benytte en polytetrafluoretylenmembran (PTFE) for å skape ekstra ben til forankring
av implantatet (se avsnittet som omhandler barnekirurgi).

Generell informasjon

Plan for inngrepet
Ettrinnskirurgi

Totrinnskirurgi

Kirurgisk fremgangsmåte

Kirurgisk inngrep, trinn én

Implantat med forhåndsinnsatt distanseskrue

Implantat med forhåndsinnsatt adapter
og plassering av dekselskrue

Kirurgisk oppfølging
Ta av bandasjen og kontroller implantasjonsstedet. Fjern
beskyttelseshetten og suturer
hvis såret er leget, og instruer
pasienten i rengjøring og etterbehandling.
Gjenta trinn nummer 1 hvis såret
ikke er leget etter 7-10 dager
Osseointegrasjonsperiode

Tilpasning av lydprosessoren

Tiden etter
inngrepet

Fjern suturer
7-10 dager

14 dager
3 måneder

Tiden etter
inngrepet

Tilpasning av lydprosessoren (se
Audiologisk håndbok)

Øv på håndtering av lydprosessorens kontroller

Etter at osseointegrasjonen
er fullført

Forklar hygiene- og vedlikeholdsrutiner

3-6 måneder

Fjerning av dekselskrue, vevsreduksjon
og tilkobling av distanseskrue

Kirurgisk oppfølging
Ta av bandasjen og kontroller implantasjonsstedet. Fjern
beskyttelseshetten og suturer
hvis såret er leget, og instruer
pasienten i rengjøring og etterbehandling.
Gjenta forrige trinn hvis såret
ikke er leget etter 7-10 dager

Tilpasning av lydprosessoren

Tiden etter
trinn to

7-10 dager

14 dager

Tiden etter
trinn to

Kontroller implantatet, distanseskruen og hudområdet rundt

Øv på til- og frakobling av lydprosessoren

Rutinemessig oppfølging

Øv på håndtering av lydprosessorens kontroller

Kontroller lydprosessorens
ytelse

Kontroller tilstanden til hudpenetrasjonsområdet

Osseointegrasjonsperiode

Tilpasning av lydprosessoren (se
Audiologisk håndbok)

Planlegg hyppigheten av
oppfølgingstimer

Kontroller om implantatet og
distanseskruen er stabile

7-10 dager

Kirurgisk inngrep, trinn to

Kontroller implantatet, distanseskruen og hudområdet rundt

Øv på til- og frakobling av lydprosessoren

Tiden etter
inngrepet

Kirurgisk oppfølging

Hver sjette måned

3-4 uker

Forklar hygiene- og vedlikeholdsrutiner
Planlegg hyppigheten av oppfølgningsavtaler

Rutinemessig oppfølging
Kontroller lydprosessorens
ytelse
Kontroller om implantatet og
distanseskruen er stabile

Hver sjette måned

Kontroller tilstanden til hudpenetrasjonsområdet
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Kirurgiske komponenter og instrumenter
Engangsinstrumenter

M50287

Guide drill, 3-4 mm

Kirurgiske komponenter
M50358

Implant, 4 mm,
with abutment

M50289

Countersink, 4 mm

M50220
Implant, 4 mm

M50288

Countersink, 3mm

M50319
Biopsipunch Ø 4 mm: Du får flere opplysninger om dette
produktet fra din lokale salgsrepresentant for Oticon
Medical.
Engangskomponenter og -instrumenter er sterilisert ved
bestråling, og kan brukes frem til utløpsdato.

Advarsel!

Ikke bruk sterile komponenter eller instrumenter hvis
holdbarhetstiden er utløpt eller hvis emballasjen er
brutt eller skadet utenfor det sterile feltet.

Implant, 3 mm

M50349
Abutment, 6 mm

M50318
Abutment, 9 mm

M50098
Cover screw hexagon

M50317
Healing cap
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Generell informasjon
Kirurgisk utstyr
Dermatom
En dermatom kan gjøre hudreduksjonen enklere under inngrepet. Det er viktig at dermatomen lager et 22-28 mm bredt
og 0,5-1,0 mm tykt graft. En slik dermatom er å få, og kan
bestilles fra ulike spesialprodusenter av medisinsk utstyr.
Du får flere opplysninger fra din lokale salgs-representant
for Oticon Medical.
Boreutstyr
Det er vitkig å bruke riktig type boreutstyr ved inngrepet.
Enheten skal kunne bore med en borbithastighet på
1500-2000 rpm og sette inn implantatet ved lav hastighet, 15 rpm, med et dreiemoment på 10-40 Ncm avhengig
av benkvalitet.
Vi anbefaler drivenheten ImplantMed, som leveres av
W&H (www.wh.com) med håndstykke 20:1. Du får flere
opplysninger fra din lokale salgsrepresentant for Oticon
Medical.
Merk: Bruk kun CE-merket boreutstyr.
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Flergangsinstrumenter
M50532

Counter torque wrench

M50230

Torque wrench

M50437

Handle with screwdriver

M50384

Screwdriver,machine,
35 mm

M50533

Abutment inserter,
machine

M50386

Square fit connection,
machine

M50428

Sound processor
indicator

M50534

Screwdriver hexagon

M50535

Ampoule holder

Dissektor: Du får flere opplysninger om dette produktet
fra din lokale salgsrepresentant for Oticon Medical.
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Generell informasjon

Rengjøring av flergangsinstrumenter
Begrensninger ved omsterilisering
Gjentatt omsterilisering har minimal virkning på disse
instrumentene. Slitasje og skader som følge av bruk bestemmer gjerne når instrumentenes levetid er over.

Anvisninger
Renhold og transport
Det anbefales at instrumentene omsteriliseres så fort
det er praktisk mulig etter bruk.
Forberedelser til rengjøring
Skrutrekkeren, maskinen, 35 mm skal demonteres fra
håndtaket ved rengjøring.
Automatisk rengjøring
Alle flergangsinstrumenter kan rengjøres i en desinfektor med et rengjøringsmiddel med lavt alkalisk innhold,
anbefalt av desinfektorprodusenten.
Manuell rengjøring
Flergangsinstrumentene rengjøres med vann og et mildt
rengjøringsmiddel som fjerner blod og andre smittebærere. Et ultralydbad kan benyttes dersom det er nødvendig med ytterligere rengjøring.

Innpakning
Bruk standardposer som kan forsegles, i overensstemmelse med EN 868.
Sterilisering
Vakuumautoklaveres i mettet damp ved 134° C/273,2° F,
minimum oppholdstid 3 minutter. Steriliseringsparametrene skal samsvare med EN 554 eller velges i henhold
til en valideringsstudie. Ikke overstig 137° C/278,6° F,
og sørg for at autoklavens maksimale belastning ikke
overskrides.
Oppbevaring
Steriliserte og innpakkede instrumenter skal oppbevares i kontrollerte omgivelser beskyttet mot støv, fuktighet og store temperatursvingninger.

Advarsel!

Ikke overstig 137° C/278,6° F

Desinfisering
Isopropylalkohol skal brukes i overensstemmelse med
anvisningene på etiketten.
Tørking
Når desinfektorsyklusen også omfatter tørking, er det
viktig å ikke overstige 137° C/278,6° F. Ved manuell rengjøring skal hvert instrument lufttørke under kontrollerte forhold.
Inspeksjon
Foreta en visuell inspeksjon av samtlige instrumenter,
og se etter skader, slitasje samt at all synlig smuss er
helt fjernet.
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Klargjøring av pasient
I operasjonsrommet klargjøres pasienten på samme
måte som for vanlig ørekirurgi. Pasienten plasseres slik
at det gir optimal tilgang til skallebenet på implantatsiden, og snittområdet barberes og steriliseres. Det anbefales å bruke en selvklebende kirurgisk drapering.
På voksne kan man benytte lokalbedøvelse eller generell narkose, mens generell narkose alltid anbefales når
det gjelder barn.
Lokalbedøvelse og premedisinering
Valium 10–20 mg/ml i.v. anbefales som premedisinering
til voksne.
10 mg/ml Xylocain med 5 µg/ml adrenalin s.c.-løsning
anbefales som lokalbedøvelse. 10–15 ml er som regel
tilstrekkelig, men dette kan variere avhengig av hvor
mange implantater som skal settes inn. Bedøvelsen skal
infiltrere periosten på impantasjonsstedet.
Generell narkose
Når inngrepet foretas under generell narkose, anbefales
det å bruke 5–10 ml 5 mg/ml Xylocain med 5 µg/ml adrenalin s.c. for å stoppe blødninger.
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Ettrinnskirurgi

Merk: Gjennom hele prosedyren skal elektrokoagulering
benyttes med omhu, særlig på bestrålte pasienter, i den
hensikt å redusere vevstraumer.

Klargjøring av operasjonsrommet
Ettrinnskirurgien skal alltid planlegges slik at reservekomponenter og -instrumenter som kreves for å sette
inn et 3 mm implantat eller utføre inngrepet i to trinn,
finnes tilgjengelig.

Ettrinns

Anvisningene nedenfor fokuserer på standardprosedyren
for ettrinnskirurgi. De trinnene som er forskjellige i totrinnskirurgi blir beskrevet i et eget avsnitt.

Spesifikke engangskomponenter og -instrumenter til
standard etttrinnskirurgi på voksne
•	Implantat, 4 mm med distanseskrue
• Guide drill, 3-4 mm
• Countersink 4 mm
• Healing cap
•	Biopsipunch Ø 4 mm
Merk: Til overvektige pasienter og pasienter med graftig nacke er det mulig å få en ekstra lang distanseskrue
(9 mm) som separat komponent.
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Plassering av implantatet
Lydprosessoren må ikke berøre ytterøret, da det vil forårsake akustisk feedback og ubehag. På den annen side
bør ikke lydprosessoren plasseres for langt bak, da det
kan gå ut over både plasseringen av mikrofonene og det
estetiske. Unngå å plassere implantatet lavt på mastoiden.

Plasseringen av og retningen på implantatet vil avgjøre
den nøyaktige plasseringen av lydprosessoren, og er
derfor avgjørende for det livsvarige kosmetiske og praktiske resultatet for pasienten. Beslutningen vedørende
plassering av implantatet skal ta hensyn til eventuell
fremtidig rekonstruktiv kirurgi på det ytre øret eller
montering av øreprotese.

Et ca. 24 mm bredt og 30 mm høyt snittområde merkes.
Snittområdet skal planlegges slik at implantasjonsstedet legges litt inn i den nedre halvdelen av transplantasjonsområdet. (2) Merk området for reduksjon av underhudsvev med et område på ca. 50-60 mm i diameter.

Plasseringen av implantatet skal foretas med stor omhu.
Anatomiske landemerker skal identifiseres, særlig på
pasienter med medfødte misdannelser og/eller som tidligere har fått utført kirurgiske inngrep.
Implantatet skal helst plasseres i den temporale linjen
eller i samme høyde som senter av den øvre halvdelen
av ytterøret. Implantatet skal plasseres 50-55 mm i retning kl. 10 fra øregangen. Det skal benyttes en lydprosessorindikator for å finne riktig plassering av implantatet i forhold til øret. (1)
Den foretrukne plasseringen av implantatet merkes
gjennom hullet i lydprosessorindikatoren. Det anbefales å merke implantasjonsstedet ned til benet med nål
og fargestoff.

1
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2

Snittet og den innledende hudreduksjonen kan utføres
med en dermatom eller manuelt. Uansett teknikk skal
hudområdet rundt hudpenetreringen være hårløst og
meget tynt (<1.0 mm), slik at klaffen holdes rent og det
ikke oppstår hudfortykkelse og irritasjon på grunn av
bevegelse og friksjon mot distanseskruen.
Merk: Uansett hvilken snitteknikk som benyttes, skal
reduksjonen av vev rundt klaffområdet ikke foretas før
boring, når den endelige plasseringen av implantatet er
bestemt.

Etter å ha laget hudklaffen med dermatomen lages det
et snitt ned til periosten langs kantene av snittområdet,
og underhudsvevet skilles forsiktig fra periosten og fjernes. (5) Alt underhudsvev under hudklaff må skilles fra
periosten og fjernes.

Ettrinns

Snitt og innledende hudreduksjon

3

Manuell teknikk
Det benyttes en rekke forskjellige snitteknikker. I denne
håndboken er det u-klaffteknikken som er beskrevet.
Hvis det benyttes lineær, halvsirkulær eller en annen
snitteknikk, må størrelsen og tykkelsen på hudklaffområdet fortsatt være som beskrevet nedenfor.
Merk: En overliggende hudklaffet er å foretrekke, ettersom den får større blodtilførsel og leges bedre. 4
Det benyttes skalpell til å foreta snittet ned til periosten
langs markeringen av snittområdet samt for å skille vevet fra den underliggende periosten. (3) Alt underhudsvev i hudklaffen må skilles fra periosten.

4

Underhudsvevet skilles forsiktig fra hudklaffet, og alle
hårsekker fjernes. (4) Manuell fortynning av hud skal utføres med stor nøyaktighet. Dette skal skape et hudklaff
som er ca. 0,5-1,0 mm tykt.
Merk: Sørg for å holde hudklaffet fuktig under resten av
inngrepet. Hvis det benyttes en manuell snitteknikk, kan
hudklaffet fortynnes etter at impantatet er satt inn for å
gjøre dette enklere.

5

Alternativt snitt med dermatom
Det første snittet kan foretas med en 22-28 mm bred
dermatom som skaper et ca. 0,5-1,0 mm tykt graft (se
bruksanvisningen til dermatomen).
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Snitt i periosten

Boring

Det lages et separat snitt i periosten. En biopsipunch
med ø 4 mm kan brukes til å lage hull i periosten der
hvor implantatet skal sitte. For eksempel like under den
foretrukne plasseringen som først ble merket på huden,
hvis det er mulig. (6)

Boreprosedyren er av avgjørende betydning for en vellykket osseointegrasjon og behandling. Følgende aspekter ved boringen er av stor betydning:

6

•	God kjøling av boret og benet for å hindre varmefremkalte vevstraumer, som kan sinke osseointegrasjonen.
• Bruk en borbithastighet på 1500-2000 rpm.
•	Boreposisjonen og -retningen, som vil avgjøre den
livsvarige plasseringen av lydprosessoren på pasienten.
•	Kontinuerlig vurdering av benkvalitet og -tykkelse under boringen for å fastslå muligheten for en vellykket
osseointegrasjon og behandling.

En skalpell kan deretter brukes til å lage fire små snitt i
radial retning utover fra hullet med Ø 4 mm, for å skyve
periosten ytterligere til side fra det planlagte implantasjonsstedet. (7) Det er viktig å la periosten rundt implantasjonsstedet være, slik at graftet leges fortere.

7
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Riktig innstilling av boreutstyret og håndstykket er viktig for å sikre at borbithastigheten er 1500-2000 rpm.
Effektiv kjøling gjennom overrisling med saltoppløsning
med romtemperatur skal rettes mot enden av boret under hele boreprosedyren. Det anbefales å bruke separat
kjøleutstyr til dette. Boret må beveges opp og ned for å
forenkle kjølingen.

Boringen starter med å bruke guidedrill med plastavstandsstykket. (8) Avstandsstykket begrenser boredybden til 3 mm, som er passende ved klargjøring
for plassering av et 3 mm implantat. Under den første penetreringen skal kvaliteten på og mengden av kortikalt
ben og spongiøse luftceller observeres.
Merk: Det er viktig at all boring utføres vinkelrett på benoverflaten.
Benkvalitet og -volum må kontrolleres regelmessig under boringen, både visuelt og ved hjelp av en sløv dissektor, for å kontrollere at det finnes tilstrekkelig med
ben i bunnen av stedet. Benkvaliteten vil bestemme
både hvilket dreiemoment som skal benyttes når implantatet settes inn og hvor lang tid som skal settes av
til osseointegrasjon før benyttelse av implantatet kan
finne sted. Tykkelsen på benet vil også bestemme om
det skal settes inn et implantat på 3 eller 4 mm.
Hvis bentykkelsen er tilstrekkelig, kan plastavstandsstykket fjernes. Med styreboret er det da mulig å bore
til en dybde på 4 mm, som er passende for klargjøring til
plassering av et 4 mm implantat.

trinnskirurgi, kan det hende at inngrepet må endres til
totrinnskirurgi. Hvis bentykkelsen og/eller -kvaliteten
betraktes som utilstrekkelig for en vellykket behandling
selv om den utføres i to trinn, kan det hende at inngrepet
må avbrytes.
Merk: Gå forsiktig frem så veggen til sinus sigmoideus
ikke blir gjennomboret.

Forsenkning

Ettrinns

Første boring

Countersink på 3 eller 4 mm brukes til å utvide hullet,
avhengig av dybden på hullet. Forsenkerboret beveges
opp og ned slik at også enden av boret blir kjølt. (9) Rillene i boret skal renses regelmessig for benvev. Den forsenkede delen av boret skal bare flate ut benoverflaten
litt for å klargjøre for implantatet. Enden av boret er sløv,
så risikoen for å skade vevet nederst i hullet er minimal.
Merk: Pass på at hullet ikke blir for bredt, noe som kan
redusere implantatets stabilitet fra begynnelsen.
Merk: Spesielt i tynt ben er det viktig å ikke forsenke
for mye, for å spare benets øvre kortikale lag. Er benet
meget tynt, anbefales det å unngå bruk av countersink.

Hvis bentykkelsen og/eller -kvaliteten betraktes som
ikke tilstrekkelig for en vellykket behandling med et-

8

9
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Vevsreduksjon av underhudsvevet
I tillegg til den første hudreduksjonen må også vevet
rundt om hudklaffen reduseres, slik at det skapes et
gradvis fall ned til om hudklaffen. Undermineringen av
det omkringliggende vevet skal være rikelig og nå ca. 1520 mm ut fra kantene av hudklaffet i alle retninger (så
undermineringen får en diameter på 50-60 mm). (10)
Etter at det omkringliggende vevet er underminert, sutureres hudklaffen ned i hjørnene av bunnen til periosten. Graftet legges bakover og strekkes ut ved hjelp av
hudhaker over periosten. Det lages et hull over stedet
med implantathullet ved hjelp av en biopsipunch med
Ø 4 mm. (11) Hudklaffens brettes deretter vekk igjen.
Merk: Alternativt kan hullet lages med en biopsipunch
Ø 4 mm, etter at implantatet er satt inn. Hvis hullet lages
etter at implantatet er satt inn, er det viktig å unngå at
overflaten av distanseskruen blir ripet.

10
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11

Innsetting av implantatet

Implantatet med forhåndsmontert distanseskrue ligger
i en plastampulle med en pakningshylse, og leveres i en
sterilpose. Implantatet må ikke komme i kontakt med
annet enn pakningshylsen før det settes inn i benet, for
å hindre smittestoffer som kan medføre en mislykket osseointegrasjon. Den forhåndsmonterte enheten tas opp
ved hjelp av abutment inserter, som er koblet til håndstykket (12), og implantatet settes inn (13).

Hvis flensen ikke når overflaten av benet, kan dreiemomentet økes. Alternativt kan counter torque wrench benyttes, med stor varsomhet, til å sette inn implantatet
manuelt inntil flensen når overflaten av benet.
Når implantatet er satt inn, kobles abutment inserter
forsiktig fra distanseskruen. (14)

Ettrinns

Implantatet settes inn ved hjelp av boreutstyret, ved
lav hastighet (15 rpm). Innstillingen av dreiemomentet
justeres i forhold til benkvaliteten, som bedømmes av
kirurgen under boringen: anbefalingen er 30-40 Ncm i
kompakt ben og 10-20 Ncm i mykt ben.

Det er viktig å sørge for at implantatet kommer riktig inn
i hullet før innsetingen starter. Hvis implantatet kommer
feil inn i hullet, skal boremaskinen settes i revers, implantatet skrus løs, vinkelen korrigeres og implantatet
settes inn på nytt. Implantatet stopper automatisk når
flensen på det har nådd benoverflaten.

12

13

14
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Sette på plass transplantatet igjen

Healing cap og bandasjer

Hudklaffen settes på plass igjen ved å trekke hullet som
er laget i hudklaffen, over distanseskruen. (15)

En healing cap festes til distanseskruen, enten før eller
etter at bandasjen settes på avhengig av hvilken type
bandasje som benyttes. (17)

15

Healing cap holder bandasjen på plass og hindrer hematomer.
Tamponad innsatt med salve kan for eksempel pakkes
rundt distanseskruen. Tamponeden må påføres jevnt og
i passende mengder for å sikre god blodtilførsel. Det finnes også andre bandasjematerialer som kan benyttes,
for eksempel skumbandasje, myk silkonbandasje eller
antiseptisk bandasje.
En mastoid trykkbandasje legges utenpå bandasjen og
healing cap.
Merk: Det er viktig at bandasjen ikke er for stram, da det
kan stoppe blodtilførselen og forsinke legingen av såret,
eventuelt forårsake nekrose.

Hudklaffen sutureres deretter på plass. (16)

16
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17

Fjerning av bandasjer

Forhåndsregler

Trykkbandasjen kan fjernes dagen etter at det kirurgiske inngrepet er foretatt.

Pasienten må gjøres oppmerksom på følgende forhåndsregler:

Bandasjen og stingene kan fjernes etter 1-2 uker, når
mykvevet er leget. Det kan være enklere å fjerne bandasjen hvis den er våt. Healing cap og bandasjen fjernes
omhyggelig, og såret rengjøres forsiktig med saltløsning
og gas. Sårstedet undersøkes og behandles hvis det er
nødvendig. På dette stadiet skal pasienten informeres
om hvordan distanseskruen og huden rundt skal stelles
for å opprettholde tilfredsstillende hygiene og unngå
problemer med hudirritasjon og -infeksjon.

•	Såret skal ikke utsettes for vann før healing cap og
tamponeden er fjernet og såret leget.

Hvis huden ikke er helt leget ennå, avtales et nytt besøk
en uke senere for å fjerne healing cap og tampodaden.

Etterbehandling
Det er meget viktig at pasienten får instrukser om å etablere en god daglig rengjøringsrutine med såpe og vann
for å hindre oppbygning av hudavlagringar.
Huden skal rengjøres grundigere med noen få dagers
mellomrom. Under hårvask med sjampo blir smusset
mykere og enklere å fjerne.

•	En tradisjonell benleder eller lydprosessor på et softband, head-band eller testbånd skal ikke plasseres
oppå en distanseskrue, et implantat eller reserveimplantat.

Ettrinns

Leging og etterbehandling

•	Enkelte aktiviteter som for eksempel visse sportsaktiviteter kan utsette implantatet for traumer, og bør
unngås.
•	Ved bruk av hårtørrer skal den ikke rettes mot distanseskruen for lenge av gangen, da det kan medføre at
distanseskruen og implantatet varmes opp.
•	Hvis pasienten må gjennomgå MR, må lydprosessoren kobles fra. Implantatet og distanseskruen kan bli
sittende. 5

Den første tiden, før huden er helt leget, kan man benytte babyservietter uten alkohol til å rengjøre området
rundt distanseskruen. Når legingen er kommet lengre,
skal man bruke en ekstra myk rengjøringsbørste rundt
utsiden og mot innsiden av distanseskruen. Merk viktigheten av å rengjøre både innsiden av og hele veien rundt
distanseskruen som trenger inn i huden. Dette er viktig
for å hindre opphopning av hudavlagringar.
Antibakteriell såpe anbefales, og området kan tørkes
med babyservietter uten alkohol. Rengjøringsbørsten
skal skiftes ut omtrent hver tredje måned.
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Totrinnskirurgi
Anvisningene nedenfor fokuserer på spesielle hensyn
og fremgangsmåter ved totrinnskirurgi. Der hvor fremgangsmåten i ettrinns- og totrinnskirurgi er like, henviser vi til anvisningene vedrørende ettrinnskirurgi.
Merk: Pasienter som egner seg for totrinnskirurgi krever
kanskje ekstra varsomhet.

Trinn én
Under det første trinnet i en totrinnskirurgi settes
implantatet og eventuelt reserveimplantatet inn. Se
avsnittet som omhandler barnekirurgi.
Merk: Gjennom hele inngrepet skal elektrokoagulering
benyttes med omhu, særlig på bestrålte pasienter, i den
hensikt å redusere vevstraumer.

Klargjøring av operasjonsrommet
Planlegger man å sette inn et 4 mm implantat, skal det likevel finnes instrumenter og komponenter i operasjonsrommet for plassering av et 3 mm implantat, som en reserveløsning i tilfelle bendybden ikke er tilstrekkelig for
et 4 mm implantat.
Spesifikke engangskomponenter og -instrumenter til
trinn én i en totrinnskirurgi
•	Implantat, 4 mm
•	Cover screw hexagon
• Guide drill, 3-4 mm
• Countersink, 4 mm
•	Biopsy punch ø 4 mm
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Klargjøring av pasienten og plassering
av implantatet
Klargjøring av pasienten og valg av implantasjonssted
utføres på samme måte som ved ettrinnskirurgi.

Snitt
Det lages et snitt ned til periosten med skalpell, basert
på en manuell snitteknikk, og underhudsvevet skilles fra
periosten. Det lages deretter et separat snitt i periosten.
Merk: Hudreduksjon foretas under andre trinn av inngrepet. Ikke bruk dermatomen ved totrinnskirurgi.

Boring
Se boreanvisninger under ettrinnskirurgi. Samme fremgangsmåte benyttes her.
Merk: Det skal beregnes 3-6 måneder eller mer til tilstrekkelig osseointegrasjon av implantatet mellom første
og andre trinn i inngrepet. Observasjon av bentykkelse
og -kvalitet under boringen vil bestemme hvor lang osseointegrasjonsperioden skal være. Jo tynnere eller mykere benet er, desto lengre tid må det gå før andre trinn i
inngrepet kan utføres.

Innsetting av implantatet

Sette på plass klaffen igjen

Et implantat med formontert implantadapter kobles til
square fit connection, og implantatet settes inn på samme måte som ved ettrinnskirurgi (se anvisninger for innsetting av implantat under ettrinnskirurgi). (18)

Klaffen sutureres tilbake på plass. (21)

Implantatet stopper automatisk når flensen på det har
nådd benoverflaten. Koble square fit connection forsiktig fra implantadapter. (19)
Implantadapter fjernes med skrutrekkeren samtidig
som den åpne enden av counter torque wrench brukes som kontramoment. Gå varsomt frem for å unngå
hevstangseffekt.

Plassering av cover screw
Plasseringen av en cover screw er viktig for å hindre at
benet gror oppå eller inn i implantatet.
Cover screw tas opp av pakningshylsen med screwdriver
hexagon, og skrus inn i implantatet. (20)

Bandasjer
En standard mastoid bandasje skal sitte i 1-2 dager før
den skiftes ut med en liten bandasje. På dette tidspunktet kan de fleste pasienter gjenoppta normale aktiviteter.
Merk: Hvis den første hudreduksjonen allerede er foretatt, for eksempel hvis en planlagt ettrinnskirurgi endres
til totrinnskirurgi, må graftet påføres tilstrekkelig trykk
under legingen. Healing cap kan ikke brukes i dette tilfellet. I stedet kan det legges en 40 mm pute over huden i
1 uke. For å skape trykk kan det brukes et antall suturer
over gasen og inn i vevet rundt.
Merk: Det skal gå 3-6 måneder eller mere mellom første
og andre trinn, avhengig av bentykkelse og -kvalitet, slik
at osseointegrasjonen kan gå sin gang.

18

19

Totrinns

Merk: Cover screw skal ikke strammes for mye, da den
da kan være vanskelig å fjerne under det andre trinnet
i inngrepet.

20

21
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Trinn to

Vevsreduksjon

Merk: Gjennom hele inngrepet skal elektrokoagulering
benyttes med omhu, særlig på bestrålte pasienter, i den
hensikt å redusere vevstraumer.

Snittområdet merkes, og klaffen løftes ved hjelp av en
manuell snitteknikk. Hudområdet og vevet rundt klargjøres deretter med stor omhu, på samme måte som ved
ettrinnskirurgi (se anvisninger vedrørende første hudreduksjon og vevsreduksjon av underhudsvevet under ettrinnskirurgi). Det lages et hull over dekselskruen gjennom klaffet og periosten med en biopsy punch ø 4 mm.

Klargjøring av operasjonsrommet

Tilkobling av distanseskruen

Vevsreduksjonen foretas i trinn to. Cover screw fjernes,
og distanseskruen kobles til implantatet.

Spesifikke engangskomponenter og -instrumenter til
trinn to i en totrinnskirurgi
•	Abutment, 6 mm

Cover screw fjernes fra implantatet ved hjelp av screwdriver hexagon. (22)
Distanseskruen tas opp av plastampullen med counter
torque wrench, og plasseres riktig på sekskanten på implantatet.

• Healing cap
•	Biopsy punch ø 4 mm

Klargjøring av pasient

Merk: Det er viktig å kontrollere at sekskanten på implantatet settes inn i sekskanten på distanseskruen, slik at
den ikke hviler oppå sekskanten. Det kan nemlig medføre
at distanseskruen løsner.

Klargjøring av pasienten utføres på samme måte som
ved ettrinnskirurgi.

22
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Distanseskruens tilkoblingsskrue strammes først med
skrutrekkeren. (23)
Fortsett med boremaskinen, med skrutrekkeren koblet
til håndstykket. (24) Counter torque wrench brukes i
begge trinn for å motvirke kraften av skrutrekkeren og
dermed redusere belastningen på implantatet. Momentkontrollen skal settes på lav hastighet med et dreiemoment på 25 Ncm.

Healing cap, bandasjer og etterbehandling
Healing cap og bandasje settes på, og pasienten informeres om leging og etterbehandling på samme måte
som etter ettrinnskirurgi.

Graftet settes på plass igjen ved å trekke hullet som er
laget, over distanseskruen. Klaffet sutureres deretter
tilbake på plass.
Merk: Alternativt kan klaffet settes på plass og sutureres
tilbake på plass før distanseskruen kobles til.

Totrinns

Merk: En torque wrench og skrutrekker kan brukes i stedet for boreutstyret ved stramming av distanseskruens
tilkoblingsskrue.

23

24

29
Ponto -s ysteme t - kirurgisk håndbok

Feilsøking
Kirurgi

Etter inngrepet

Skade på hudklaff
Hvis hudklaff blir for skadet og ikke egnet til å settes tilbake, kan det være nødvendig å bruke et hårløst graft
for eksempel fra retro auricular fold.// Denne teknikken
kan også benyttes hvis huden rundt det foretrukne implantasjonsstedet er ujevn som følge av arrvev fra tidligere kirurgiske inngrep.

Irritasjon på huden
De tre vanligste årsakene til irritasjon på huden er:
• Dårlig hygiene
• For tykk hud rundt distanseskruen
• Distanseskruens tilkoblingsskrue er løs

Luftlommer
En luftlomme kan enkelte ganger oppstå under boringen. Det har ingen betydning med mindre boret forandrer retning. Hvis det skjer, skal det velges et nytt sted.
Hardt ben
I hardt ben kan det være nødvendig med ekstra trykk på
implantatet i begynnelsen av innsettingen. Hvis flensen
ikke når benoverflaten ved hjelp av det elektriske boreutstyret, kan counter torque wrench brukes til å sette
inn implantatet manuelt, inntil flensen når benoverflaten. Det må da utvises stor forsiktighet.
Skade på dura
Det oppstår svært sjelden skade på dura mater under
boring. Skulle det imidlertid skje og det finnes tilstrekkelig med ben, skal implantatet plasseres slik at det
tetter lekkasjen av ryggmargsvæske. Hvis benet er tynt,
skal det velges et nytt implantasjonssted og lekkasjen
skal tettes med mykvev eller benvoks.
Implantatbevegelighet
Hvis implantatet er ustabilt etter at det er satt inn, må
man finne et nytt implantasjonssted minst 5 mm fra det
første.

Ved dårlig hygiene skal pasienten instrueres i hvordan
han eller hun opprettholder tilfredsstillende hygiene.
Langvarig infeksjon rundt implantatet skal dyrkes og
behandles med egnet antibiotika.
Merk: Alle hudinfeksjoner skal behandles i overensstemmelse med vanlige sykehusprosedyrer.
Ekstra reduksjon av underhudsvev
Hvis huden rundt distanseskruen gror opp til halvparten
av distanseskruens lengde eller mer, kan det foreligge
økt risiko for irritasjon på huden, ettersom huden kan
bevege seg i forhold til distanseskruen. Rengjøring blir
også mer problematisk. I eksepsjonelle tilfeller, hvor pasieneten har veldig tykk hud eller det skjer en konstant
ny vekst av underhudsvev, anbefales det å sette inn en
9 mm distanseskrue. Hvis huden er hyperbevegelig, kan
det være nødvendig å foreta ekstra reduksjon av underhudsvev.
En läkhätta och tamponad skal legges på i 2-3 uker, og
pasienten skal deretter overvåkes nøye i den postoperative perioden.
Stramming av distanseskruens tilkoblingsskrue
Bevegelse av distanseskruen kan medføre både hudinfeksjon og dårlig lydkvalitet. Distanseskruens tilkoblingsskrue skal strammes til 25 Ncm med torque wrench.
Counter torque wrench skal holdes stødig for å hindre at
skrutrekkermomentet belaster implantatet. Ved irritasjon
på huden kan det hende at distanseskruen må skiftes ut.
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Utskifting av distanseskruen
Området rundt distanseskruen vaskes og renses. Counter torque wrench festes til distanseskruen, og distanseskruens tilkoblingsskrue løsnes med skrutrekkeren. Når distanseskruen er fjernet, renses åpningen i
huden og en ny distanseskrue monteres på implantatet
ved hjelp av counter torque wrench og skrutrekkeren.
Distanseskruens tilkoblingsskrue skal strammes til 25
Ncm med skrutrekkeren og torque wrench. Counter torque wrench skal holdes stødig for å hindre at skrutrekkermomentet belaster implantatet.

Advarsel!

Hudklaffet nekrose
Delvis eller, mer sjeldent, subtotal klaffet nekrose kan
forekomme de første ukene etter inngrepet. I de fleste
tilfeller er en forlenget helingsperiode tilstrekkelig til å
løse problemene.

Totrinns

Ved stramming eller utskifting av distanseskruen
skal counter torque wrench holdes stødig. Counter
torque wrench må bare brukes til å motvirke kraften
ved stramming av tilkoblingsskruen, i den hensikt å
redusere belastningen på implantatet.

Løst implantat
Hvis implantatet skulle løsne, finnes det vanligvis ben
tilgjengelig for kirurgisk plassering av et nytt implantat i
nærheten av det gamle stedet.
Merk: Et eventuelt tap av implantat må rapporteres til
Oticon Medical.
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Komplikasjoner
Før inngrepet skal pasienten gjøres oppmerksom på at
følgende komplikasjoner kan oppstå:
•	Ustabilt implantat med mulig tap av implantat
•	Tap av graft
•	Utilstrekkelig bendybde for innsetting av implantat
•	Følelsesløshet rundt distanseskruen
•	Infeksjon i benet, som kan forårsake osseonekrose
rundt implantatet.
•	Perforering av dura mater, under inngrepet eller som
følge av traume
•	Subduralhematom
•	Meningitt
•	Lokal eller systemisk infeksjon
•	Tap av implantat på grunn av for stor kraft på distanseskruen eller lydprosessoren hvis lydprosessoren
ikke løsner
•	Osteoradionekrose hvis implantatet settes inn på bestrålte steder
Komplikasjoner skal behandles i henhold til vanlig praksis.
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Barnekirurgi
Risikoen for implantattraume er større hos barn, og særlig hos mindre barn (<12 år), både på grunn av fysisk
aktivitet og mykt og/eller tynt ben. En rekke spesielle
hensyn bør derfor tas når det gjelder barn. Røntgenundersøkelse anbefales som en del av den kirurgiske planleggingen. For barn anbefales generell narkose.

Boring

Valg av kirurgisk fremgangsmåte

Den laveste momentinnstillingen skal benyttes ved innsetting av implantatet (10-20 Ncm). Det er meget viktig
å sørge for at fibrene i benet ikke overbelastes under
innsettingen.

Det må tas ekstra forholdsregler så det settes av tilstrekkelig tid til osseointegrasjon mellom første og andre trinn i inngrepet. Hos barn er osseointegrasjonsperioden ofte lengre tid (3-6 måneder) enn hos voksne.

Reserveimplantat
Barn er ofte svært avhengige av lydprosessoren i sin sosiale og språkmessige utvikling. Det anbefales derfor at
et ekstra reserveimplantat med cover screw vilande ca.
10-15 mm fra hovedimplantatet for eventuell fremtidig
bruk. Ved et eventuelt implantattraume kan barnet da
tilpasses lydprosessoren på nytt direkte etter at en ny
distanseskrue er koblet til reserveimplantatet og mykvevet er leget.

Innsetting av implantatet

Bentykkelse ≤ 3 mm
For å øke implantatets stabilitet ved å skape tykkere ben
i området like rundt implantatet, kan en utvidet polytetrafluoroetylenmembran med en diameter på ca. 20 mm
plasseres oppå implantatet og holdes på plass av cover
screw. Det skal gå minst seks måneder før membranen
fjernes og distanseskruen tilkobles, slik at det kan dannes nytt ben.
Hvis bentykkelsen er 3 mm eller mindre, skal man unngå
forsenkning ved bruk av countersink drill.
Merk: Det anbefales å ha erfaring fra implantasjonskirurgi på voksne før man utfører kirurgi på barn.

Pediatrisk

Totrinnskirurgi anbefales for de fleste barn med en bentykkelse på opptil 4 mm eller mindre, mens barn med
en bentykkelse på mer enn 4 mm (gjerne barn over 12
år) kan behandles med ettrinnskirurgi. Barn med en
bentykkelse på mellom 3 og 4 mm kan også vurderes
med hensyn til ettrinnskirurgi, forutsatt av benkvalitet,
alder, utviklingsmessige og andre kjente faktorer er utredet og funnet egnet for ettrinnskirurgi.

På grunn av tynt og mykt ben må boring under inngrepet
skje med stor varsomhet. Forsenkning skal utføres veldig forsiktig for å dra nytte av alt ben som kreves for en
god forankring av implantatet.
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Liste over symboler
Referansenummer
Partikode/serienummer
Produksjonsdato
Brukes innen
Enkeltbruk
Sterilisert gjennom bestråling
Må ikke brukes hvis emballasjen er åpen
eller skadet
Se anvisninger med hensyn til bruk

0413

0413

CE-merke
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