Ponto — wolność wyboru słuchowego implantu kostnego

Ponto — Zaczep kątowy

Dodatek do poradnika dla chirurgów

Ustawienie procesora dźwięku można
dostosować za pomocą zaczepu kątowego
w celu:

NOW
OŚĆ

zmniejszenia sprzężenia
poprawy efektu estetycznego
zmiany ustawienia mikrofonu kierunkowego
 niektórych przypadkach w celu uniknięcia
w
konieczności wykonania operacji rewizyjnej
Przed zastosowaniem
Pionowe zamocowanie implantu i znaczne usunięcie
tkanki podskórnej wokół zaczepu są ważnymi czynnikami wpływającymi na wynik leczenia pacjenta. Mimo tego
mogą pojawić się indywidualne różnice w kontakcie między
procesorem dźwięku i skórą, powodujące sprzężenia
akustyczne i dyskomfort. Zjawisko to może wystąpić
na przykład podczas ustawienia implantu pod nieprawidłowym kątem w stosunku do kości lub z powodu zmienności
anatomicznej.

Zaczep kątowy umożliwia mocowanie procesora dźwięku
pod kątem 10°. Dzięki temu możliwe jest zwiększenie odległości między skórą i procesorem dźwięku aż do 5 mm.
Aby dostosować wysokość zamocowania procesora
dźwięku do wybranego położenia, zaczep można obracać
skokami co 30° przed jego dokręceniem.

Po zastosowaniu

Instalowanie zaczepu kątowego
W celu zainstalowania zaczepu kątowego należy:

A

1. Zdjąć założony zaczep z implantu za pomocą śrubokrętu
i kontrującego klucza dynamometrycznego (A).
2. Wyjąć zaczep kątowy z plastikowego opakowania chwytając
go za pomocą kontrującego klucza dynamometrycznego.
3. Zwrócić uwagę na kierunek ułożenia zaczepu przed
umieszczeniem go w sześciokątnym otworze
implantu. Należy upewnić się, że zaczep jest obrócony
do wybranego kąta i został on mocno zamocowany
w sześciokątnym otworze implantu.
4. Wstępnie dokręcić śrubę łączącą zaczep za pomocą
śrubokrętu. Do kontrowania siły śrubokrętu
i zmniejszenia siły działającej na implant należy
używać kontrującego klucza dynamometrycznego.

B

5. Podłączyć śrubokręt do uchwytu wiertarki.
W trakcie kontrowania siły śrubokrętu za pomocą kontrującego klucza dynamometrycznego należy dokręcać śrubę łączącą zaczep. Siła dokręcania powinna być ustawiona na niski moment obrotowy wynoszący 25 Ncm (B).
Uwaga: W trakcie dokręcania śruby łączącej zaczep można
stosować śrubokręt z kontrującym kluczem dynamometrycznym zamiast wiertarki.
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Uwaga: Podczas instalowania zaczepu kątowego należy używać kontrującego klucza dynamometrycznego dostarczonego
przez firmę Oticon Medical.
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