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Gebruiksaanwijzing:
Extra Tips voor BioPro First MPJ (Hallux Prothese)

Extra materiaalbenodigdheden:
• 1 x 2,0 mm. diameter boor
• Boorapparaat
• Priem
• Hamer
Er zijn acht extra aanwijzingen:
1. De gewrichtscapsule moet tijdens het blootleggen van het gewricht minimaal gestoord
worden. Dorsale, dorsomediale of mediale benaderingen zijn gebruikelijk.
2. Het is beter om een te grote botresectie te maken dan een te kleine.
4 mm kaarsrecht verwijderen van de proximale falanx. Een makkelijke metingtechniek:
leg een TEMPLATE (3 mm dik) op de proximale falanx naast de bodem van de
holronde falanxgewrichtsoppervlakte. Plaats het osteotome of zaagblad op 1 mm
distaal van de andere kant van de TEMPLATE: 3 mm + 1 mm = 4 mm. De echte
prothese is 3,5 mm dik.
3. Indien het gewricht nog (te) stijf is, kan een beperkte release van de plantaire weke delen
onder de distale os metatarsus en proximale falanx verricht worden.
4. Het is beter om een te kleine implantaat te selecteren dan een te grote.
Selecteer een TRIAL prothese, waarbij de hele omtrek van de TRIAL binnen de omtrek
van de nieuwe oppervlakte van de proximale falanx past.
5. Plaats het centrale punt van de beitel (welke ruimte in de falanx voor de implantaatkiel
creëert) 1 tot 2 mm lateraal van het centrale gat in de falanx. Tijdens impactie van het
implantaat heeft het implantaat de neiging om (te) mediaal ingeslagen te worden. De
laterale offset voorkomt dit.
6. Om ongeveer 10o meer dorsiflexie van de grote teen te winnen, is het aanbevolen om
een cheilectomie van de distale dorsale rand van de kop van de os metatarsus uit te
voeren.
7. Indien het implantaat onvoldoende houvast in de falanx bereikt, haal het implantaat eruit
en verricht impaction grafting van de falanx met spongiosa van het eerder gereseceerd
botstuk. Volg de implantatieprocedure opnieuw.
8. Postoperatief is het beter om maatregelen te nemen waarbij de gewrichtscapsule twee
weken tot rust komt.
Vorenstaande tips die mogelijk als adviezen kunnen worden aangemerkt of als ondersteuning (bij
het gebruik) van de producten, zijn door J.B. Implants Services bv naar beste weten en kunnen
verstrekt. J.B. Implants Services bv en haar werknemers zijn uitdrukkelijk géén medisch
specialisten en functioneren enkel als wederverkoper van Producten. Indien J.B. Implants Services
bv op verzoek van Opdrachtgever aan Opdrachtgever ondersteuning, advies of informatie
verschaft, zijn J.B. Implants Services bv en haar werknemers nimmer verantwoordelijk en/of
aansprakelijk voor het volgen van een dergelijk advies of het gebruik van deze informatie en/of
ondersteuning door Opdrachtgever.
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