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Gebruiksaanwijzing: Extra tips voor het Lars AC Schouderkunstband Systeem 
 
Extra materiaalbenodigdheden: 

• Steriel zoutwater 
 
Extra Tips: 
1. Selecteer de gewenste schouderkunstbandmaat en maak deze eerst nat met steriel zoutwater. 
2. Breng de kunstband onder de processus coracoideus met het haakinstrument in de 

instrumentenset.   
3. Maak de clavicula ruim wekedelen-vrij ter hoogte van de in- en uitgangen van de toekomstige 

boortunnels.   
4. Boortunnels plaatsen en richten in de clavicula:  
  
 LAC 20 (klein) Schouderkunstband: 
  3,5 mm diameter boren lateraal; 
 4,0 mm diameter boren mediaal. 
 
 LAC 30 (groot) Schouderkunstband 
 4,0 mm diameter boren lateraal; 
 4,5 mm diameter boren mediaal. 
 

Laterale boortunnel: van bovenop en een beetje posterior naar onderin en een beetje anterior. 
Mediale boortunnel: van bovenop en een beetje anterior naar onderin en een beetje posterior. 
De boorgaten boren in zo dik mogelijk corticalis voor optimale houvast en fixatie. 
 
Om de AC-fixatieschroeven (artikelnummer FST315215) later makkelijker via de 
bovenkant van de clavicula in te kunnen schroeven, is het aanbevolen de ingang van de 
boortunnels ongeveer 0,2 mm groter de maken (afkanten).  Door het boorapparaat 
tijdens het boren te kantelen en tegelijk rond te draaien, kunt u de boortunnel een beetje 
afkanten. 

5. Met behulp van de lus (aan staaf) in de instrumentenset wordt de kunstband door de boortunnels 
gebracht.  Belangrijk: de kunstband gaat eerst altijd in het boorgat onder de clavicula en wordt 
door de boortunnels naar boven gebracht! 

6. Om een optimale correctie van de AC-laxiteit te verrichten, duw de clavicula naar beneden terwijl 
de uiteinden van de kunstband strak worden getrokken. Trek alleen in de richting van de 
verlengde as van de boortunnel. Zo wordt het uitbreken van het boorgat vermeden. 

7. De AC-fixatieschroeven gaan in de boorgaten bovenop de clavicula (nooit onderin de clavicula). 
Zet eerst de K-draad van de instrumentenset in de boortunnel (opzij van de kunstband) en 
plaats daarna de AC-fixatieschroef over de K-draad. Als laatste zet u de schroevendraaier over 
de K-draad. U moet niet eerst de AC-fixatieschroef op de schroevendraaier en daarna beiden 
tegelijk over de K-draad zetten.  Wanneer de schroef halverwege in het boorgat is 
ingeschroefd, verwijder dan de K-draad; het volledige inschroeven van de schroef wordt 
daarna makkelijker.   

 
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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