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ABSTRAKT
Název:

Protetické vybavení po exartikulaci v kolenním kloubu.

Cíle:

Cílem této bakalářské práce je podat ucelený přehled informací týkající se
problematiky exartikulace v kolenním kloubu a jeho možnostmi
v protetickém vybavení.

Metody:

Tato teoretická práce je zpracována formou literární rešerše. Při jejím
vytváření byla použita metoda sběru dat z odborné literatury, článků,
časopisů a publikací zabývající se danou problematikou.
K ověření získaných informací byla použita metoda neformálního
rozhovoru s expertem.

Výsledky:

Výsledkem práce je sumarizace možností protetického vybavení po
kolenní exartikulaci sloužící jako edukační materiál pro širokou veřejnost
a studenty zabývající se danou problematikou.

Klíčová slova: protéza dolní končetiny, exartikulace, amputace, amputační pahýl,
rehabilitace

ABSTRACT
Title:

Prosthetic equipment after the disarticulation in knee joint.

Objectives:

The aim of this bachelor thesis is to give the comprehensive overview
of information about the problematics of disarticulation in knee joint
and its possibilities in prosthetic equipment.

Methods:

This theoretical thesis is made by the form of literature overview. During
its creation, there was used a method of collecting data out of professional
literature, articles, magazines and other publications concentrating on this
topic.
For the verification of the gained information, there was used a method
of informal interview with expert.

Results:

The purpose of this bachelor thesis is the summarization of the possibilities
of prosthetic equipment after the knee disarticulation, which may serve
as an educational material for the general public and students which are
occupied in this problematic.

Keywords: prosthetic of lower limb, disarticulation, amputation, amputation stump,
rehabilitation
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1

ÚVOD

Ztráta končetiny je traumatizující zážitek nejen po fyzické stránce, ale také psychické
a sociální. Faktem bohužel však zůstává, že i přes veškeré dostupné vymoženosti
protetiky a kvalitně odvedené práce protetika nelze amputovanou končetinu plně
nahradit. Přesto by měla být práce protetika co nejefektivnější a nejpreciznější tak, aby
maximálně vyhovovala pacientovým požadavkům a to jak po stránce funkční tak
estetické.
Současné protetické vybavení nabízí na trhu širokou škálu komponentů z novějších,
kvalitnějších materiálů, zaměřené na různé specifické požadavky uživatelů. Také
kosmetické krytí protézy poskytuje v současné době maximálně přirozený efekt
a napomáhá tak k lepšímu psychickému stavu uživatele protézy. S modernějším
protetickým vybavením mají pacienti novou perspektivu plnohodnotného života,
a mohou se tak navrátit ke svým koníčkům, sportovním aktivitám nebo ke svému
původnímu zaměstnání.
O možnostech, které moderní ortopedická protetika nabízí, je povědomí veřejnosti značně
limitováno. Obvykle se o tyto informace začnou lidé zajímat, až když přijdou o svou
končetinu, nebo tato nešťastná událost postihne rodinného příslušníka či blízkého přítele.
V takovém případě je dobré, aby nejenom pacientovi, ale i jeho nejbližšímu okolí byly
poskytnuty veškeré potřebné informace nejlépe ještě před samotným chirurgickým
zákrokem, případně po zákroku. Mnohokrát neznalost či nedostatek informací může vést
ke značným potížím, jako jsou deprese, agrese, izolace, a v důsledku toho celková ztráta
životní motivace, vedoucí k tomu, že pacient zcela odmítá pomoc. V rámci komplexního
týmu musí začít pacient aktivně spolupracovat a být motivován pro další absolvování
rehabilitace včetně vybavení náležitou pomůckou.
Zásadní je tedy získat určité kvantum potřebných informací. Mnohdy je ale skutečností,
že jsou některé publikace značně omezeny, zastarávají a v důsledku toho je možné setkat
se zavádějícími údaji.
Doufám tedy, že tato bakalářská práce, která má za cíl utřídit dostatek odborných
informací o problematice exartikulace v kolenním kloubu a jejími možnostmi
v protetickém vybavení, poslouží čtenáři jako jakýsi naučný materiál, který pomůže
k lepší orientaci v dané problematice.
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2

CÍLE A ÚKOLY PRÁCE
Cíle práce

Cílem této bakalářské práce je podat ucelený a srozumitelný přehled týkající se
problematiky exartikulace v kolenním kloubu a jejími možnostmi v protetickém
vybavení. Doufám, že tento odborný text bude moci sloužit jako edukační materiál jak
pro širokou veřejnost, tak i pro studenty, kteří se o toto téma zajímají, a pomůže jim se
k dané problematice více přiblížit.

Úkoly práce
-

dlouhodobý sběr informací z české i zahraniční literatury na dané téma

-

stanovení cílů a úkolů bakalářské práce

-

přehledné a logické shrnutí informací z literatury na dané téma

-

konzultace s odborníky na danou problematiku

-

sepsání stěžejní části bakalářské práce na dané téma

-

sepsání úvodu, diskuze a závěru k dané problematice
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3

METODIKA

Tato bakalářská práce je teoretického charakteru. Pro vytvoření práce byla použita
metoda sběru dat z dostupných odborných článků a publikací zabývající se danou
problematikou. Získané množství informací je využito pro vytvoření literární rešerše.
Jako hlavní zdroj mi sloužila odborná literatura zabývající se chirurgií, protetikou,
ortopedií a traumatologií. Dále pak zejména odborné články z časopisu Ortopedická
protetika. Z odborné zahraniční literatury jsem čerpala spíše z dostupných internetových
článků na internetu z důvodu malého množství dostupné tištěné formy.
Dále jsem pro ověření získaných informací z daných zdrojů použila metodu neformálního
rozhovoru s experty s odborností zaměřenou na chirurgii a protetiku, kteří mi pomohli
díky svým letitým zkušenostem pochopit odborný text a zhodnotit přesnosti či
nepřesnosti v mé práci.
Literární rešerše je zpracována přehledně a logicky, aby bylo dané téma snáze
srozumitelné široké veřejnosti či studentům, kteří se o danou problematiku zajímají.
Z toho důvodu jsem svou práci obohatila o určité kvantum obrázků, a to převážně
z webové stránky www.mojeproteza.cz.
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4

KOLENNÍ EXARTIKULACE

Narušení integrity těla ztrátou celé či části dolní končetiny ovlivňuje mobilitu, lokomoci
a balanční schopnost (Klusoňová, 2011). Vždy se jedná o rekonstrukční výkon, jehož
cílem je eliminace onemocnění nebo funkčního postižení se snahou o dosažení lokomoce
nebo částečné funkce (Dungl a kol., 2014).
V celkovém počtu

je exartikulace

v kolenním kloubu relativně méně častá

a přestavuje méně než 2 procenta všech amputací (Behr a kol., 2009).

Definice amputace a exartikulace
„Amputace je odstranění periferně uložené části těla (např. končetiny), včetně
krytu měkkých tkání, s přerušením skeletu, které vede k funkční nebo kosmetické změně“
(Janíková a Zeleníková, 2013, str. 211).
„Exartikulace se od amputace liší pouze v tom, že periferie je odstraněna v linii
kloubu“ (Dungl a kol., 2014 str. 117).

Historie kolenní exartikulace
Kolenní exartikulace má dlouhou historii zaznamenanou již okolo 16. století ne-li dříve.
Jako u mnoha chirurgických procedur i u kolenní exartikulace popularita polevovala či
stoupala s měnícími se chirurgickými trendy (Murdoch, 1968). Poprvé byla popsána
kolenní exartikulace v literatuře Nathanem Smithem v roce 1925 v USA. Dříve tato
úroveň amputace byla v literatuře ignorována nebo byla pouze ve zmínkách
nedoporučována (Mazet and Hennessy, 1966). Další jména, která se dále ve světové
literatuře objevila ve spojitosti s exartikulací v kolenním kloubu, jsou Mazet, Batche,
Spittler, McFaddin, Kjoble, Jansen, Burgess a Rogers, který se nejvíce zasloužil
o rozšíření a popularizaci exartikulace (Berka a kol., 2002).
Mnoho desetiletí byla kolenní exartikulace ze strany operatérů neoblíbeným
chirurgickým zákrokem kvůli náročné operační technice a nemožnosti dobrého
protetického vybavení. Proto nebyla příliš doporučována. Důvodem problematického
protézování spočívalo v umístění kolenního kloubu u dlouhého stehenního pahýlu a boční
upevnění dlah způsobovalo objemové rozšíření kolenní části protézy. Z toho důvodu bylo
13

takové protetické vybavení nesnadné jak z funkčního, tak i kosmetického hlediska
(Kaphingst, 2002).
Zásluhou mnoha ortopedických techniků a ortopedů (např. Baumgartner, Botta, Lyquist,
Neff) byly vyřešeny chirurgické a technické problémy a došlo u exartikulace k osvětové
práci (Kaphingst, 2002).
Dnes vystupuje do popředí svou dobrou funkční schopností a kvalitou pahýlu (Berka
a kol., 2002).

Výhody kolenní exartikulace
Exartikulace v kolenním kloubu nabízí mnoho výhod. Především se jedná o poskytnutí
zátěžového pahýlu v distální části s velkým povrchem, který je kontrolovaný silným
neporušeným stehenním svalstvem (Berka a kol., 2002). Tím, že je exartikulační pahýl
nosný, poskytuje pacientovi větší stabilitu a rovnováhu díky zachování zpětné aferentace
do neuromuskulárního aparátu (Agarwal, 2013). Pacient získá větší opěrné plochy pahýlu
pro rozložení hmotnosti těla při kleku, při otáčení na lůžku, pro přesuny a sed, kdy se lze
o pahýl vzepřít (Krawczyk, 2014c).
Dále nabízí kvalitní adhesi a zavěšení lůžka na kondylech femuru. Jsou zaznamenány
menší krevní ztráty při operaci, výskyt fantomových bolestí a infekcí. Díky zakončení
výšky objímky několik centimetrů před perineem (Dungl a kol., 2014) je pacientovi
umožněno totální uvolnění lokality kosti sedací při sedu (Baumgartner, 2007).
Exartikulace v kolenním kloubu má řadu výše uvedených výhod, zejména pro pacienty
v dětském věku z důvodu zachování růstového potenciálu distální femorální epifýzy
(Krawczyk, 2014c).

Nevýhody kolenní exartikulace
Kolenní exartikulace má také své nevýhody, mezi které patří především distální rozšíření
pahýlu a asymetrie délky stehenní kosti na amputované končetině (při sezení je kolenní
kloub více vpředu). Střed rotace protetického kolenního kloubu je níže než na zdravé
končetině, dále při chůzi na protéze lze u jednodušších mechanických kloubů
vypozorovat rychlejší švih protézy, ale naštěstí tento problém je minimalizován díky
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vývoji polycentrických a bionických kloubů (Krawczyk, 2014c). Někteří autoři jako
Agarwal (2013) uvádějí, že je méně akceptovatelná z kosmetického hlediska, převážně
u žen.

Péče o pacienta před plánovanou amputací
Realizace předoperační rehabilitační péče je možná pouze u pacientů s plánovanou
amputací (Barčová a Nedvědová, 2001). Již zde by měly být pacientovi poskytnuty
veškeré informace o zvolené výši amputace, možnostech protetického vybavení,
případných pooperačních komplikacích, průběhu hojení pahýlu a délce pobytu
v nemocnici, během něhož je možné kontaktovat psychologa (Krawczyk, 2014b).
Důležitá je společná komunikace pacienta s lékaři, fyzioterapeuty a protetiky, kteří kromě
zodpovězení dotazů pomáhají k psychické vyrovnanosti (Smutný, 2009).
V předoperační době se provádějí cviky zaměřené na posílení trupu, dolních a horních
končetin, které budou později značně zatěžovány (Smutný, 2009). Provádí se cévní
a dechová gymnastika. Také nácvik stability sedu, stoje a chůze s podpažními berlemi
bez zátěže má svůj význam pro pozdější používání protézy. Všechna cvičení jsou
prováděna s ohledem na věk a přidružená onemocnění pacienta. Před samotným
operačním zákrokem lze takto zhodnotit soběstačnost pacienta. Aktivní spolupráce vždy
vede k úspěchu celé léčby (Mročková, 2011).

Indikace k provedení exartikulace
Amputace na dolní končetině má různou etiologii a patogenezi (Kolář, 2009). Mezi
příčiny k provedení kolenní exartikulace řadíme vrozené vývojové vady, infekce,
traumata, nádorová či jiná onemocnění (Krawczyk, 2014c).
Stavy indikované k provedení kolenní exartikulace mohou být:


Zhoubné nádorové onemocnění bérce, kdy je nutné provést radikálnější
amputační opatření.



Neřešitelné ischemické potíže bérce.



Rozsáhlá mikrobiální infekce bérce, kdy končetinu nelze zachránit.
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Trauma, v důsledku extrémního násilí bérce, např. otevřená zlomenina Gustillo
IV.



Vrozená vývojová vada bérce, např. tibiální hemimelie (Kristiníková, 2014).



Nefunkční bércový krátký pahýl (Půlpán, 2011).



Neřešitelná bércová kontraktura přesahující 50 stupňů flexe (Krawczyk, 2014c).

4.6.1 Systém MESS
„Mnoho autorů se snažilo omezit subjektivní faktory při rozhodování o indikaci
k amputaci, proto byla vypracována různá schémata a bodovací systémy k posouzení
možnosti záchrany končetiny, kdy jako nejužitečnější se jeví MESS skóre (mangled
extremity severity score – rozsah rozdrcení končetiny). Toto schéma hodnotí postižení
podle energie úrazového mechanismu, tlakové stability pacienta, ischemického postižení
a věku“ (Dungl a kol., 2014 str. 119).
Skóre 7 a více je vysoce prediktivní k amputaci. Nižší bodování předpovídá, že končetina
bude zachráněna. Tento bodovací systém však nemůže nahradit letité zkušenosti
operatéra, který nakonec sám rozhodne o záchraně končetiny (Krawczyk, 2014b).

Obrázek 1: MESS skóre - hodnocení rozsahu rozdrcené končetiny (Dungl a kol., 2014)

16

Operační techniky u amputací
Rozlišujeme operační techniku u náhlých amputací, které jsou způsobeny závažnými
důvody (hromadné automobilové nehody, válečná poranění aj.), tedy takovými, kde je
nutné provést amputaci neodkladně a co nejrychleji, a u amputací nenaléhavých, které
jsou prováděny za běžných medicínských podmínek (Brozmanová, 1990).
Otevřená amputace je používána při neodkladných amputacích, kde jsou těžce
zhmožděné, infikované a znečištěné tkáně. Rána není primárně uzavřena. Je důležité, aby
byla později provedena další operace, při které se pahýl definitivně upraví.
Uzavřená amputace spočívá v rozhodnutí ránu ihned uzavřít a sešít. Proto je důraz
kladen na co nejdokonalejším vytvoření pahýlu (Dungl a kol., 2014).

4.7.1 Gilotinový typ amputace
Gilotinový typ amputací byl dříve určen pro válečnou chirurgii, kdy se veškeré
anatomické struktury končetiny amputovaly cirkulárně jedním řezem. Provádí se jako
otevřená amputace. V dnešní době se takové amputace dělají vzácně v modifikaci
(Krawczyk, 2014a).
Nejprve se přeruší jedním řezem kožní kryt, provede se jeho retrakce, ve stejné linii se
přeruší svaly a následně se nejproximálněji přeruší skelet (viz obr. 2). Rána se ponechá
otevřená. Před definitivním uzávěrem rány je nutná konečná úprava pahýlu pro umožnění
budoucího protézování (Dungl a kol., 2014). Úpravu pahýlu provádíme buď technikou
lalokovou reamputací, konverzí gilotinové amputace na lalokovou či kožní plastikou
(Krawczyk, 2014a).

Obrázek 2: Gilotinová amputace, a- linie kožního řezu, b- linie svalového řezu, c- linie přerušení
kosti, d- retrakce měkkých tkání. (Dungl a kol., 2014)
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4.7.2 Lalokový typ amputace
Lalokový typ amputace (viz obr. 3) je platným standardním operačním výkonem, který
prošel také určitým vývojem. V první fázi je však důležité předem naplánovat umístění
laloků měkkých tkání, aby byla odstraněna veškerá patologická tkáň a skelet byl přerušen
v předem naplánované výši i po retrakci měkkých tkání. Může být provedena jako
otevřená, tak i zavřená laloková amputace (Dungl a kol., 2014).

Obrázek 3: Otevřená laloková amputace: a – schéma kožních řezů, b – boční a čelní pohled na
překlopené kožní laloky (Dungl a kol., 2014)

Chirurgický postup u kolenní exartikulace
Samotná exartikulace v kolenním kloubu není technicky složitá. Je rychlá, šetrná
ke tkáním a často dochází pouze k minimálním ztrátám krve (Berka a kol., 2002).
Při samotném operačním výkonu se laloky kůže, podkoží, kloubní a šlachové struktury
odpreparují do úrovně kloubní štěrbiny (k překrytí kondylů femuru postačí samotné
laloky kůže a podkoží). Ligamentum patellae se protne co nejdistálněji. Po protnutí
kloubního pouzdra se přetnou zkřížené vazy, předsune se tibiální plató a protne se zadní
část kloubního pouzdra. Nervově cévní svazek se velmi dobře ošetří díky podélné
lokalizaci operační rány. Menisky a intaktní chrupavky kondylů jsou ponechány a za
vyhovujících podmínek je ligamentum patellae sešito se zkříženými vazy (Čížek, 1989).
Správné umístění čéšky má veliký význam. Ideální poloha vede k trojúhelníkovému tvaru
konce pahýlu, který se skládá ze dvou kondylů femuru a špice patellae (viz obr. 4)
zajišťující rotační stabilitu pahýlu vně lůžka protézy (Jansen, 1983). Poté se provede sešití
mediálního a laterálního laloku podle anatomických vrstev (Čížek, 1989). Rána se uzavře,
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sešije a zavede se Redonův drén. Jizva se umístí mimo nášlapnou plochu pahýlu
(Brozmanová a kol., 1990).

Obrázek 4: Exartikulace v kolenním kloubu - trojúhelníkovitý tvar konce pahýlu (Baumgartner, 2008)

Exartikulace v kolenním kloubu je prováděna v několika modifikacích (Dungl a kol.,
2014). Některé tyto modifikace sloužily ke snížení distálního objemu v podobě snesení
vnitřních a vnějších kondylů femuru, nebo byla čéška zcela odstraněna (Behr a kol.,
2009).
Z modifikací lze např. použít resekci mediální, laterální a dorsální prominence
femorálních kondylů se zachováním distálního kloubního povrchu podle Mazeta
a Hennessyho (viz obr. 5) (Krawczyk, 2014c). Dále modifikace podle Kjobleho (viz obr.
6), kde lze použít kožní řezy s využitím mediálního a laterálního laloku. Čéška zůstává
zachována (Dungl a kol., 2014).

Obrázek 5: Exartikulace v kolenním

Obrázek 6: Exartikulace v kolenním

kloubu podle Mazeta a Hennessyho: a-

kloubu - boční laloky podle Kjobleho

linie kostní resekce, b- průběh kožní

(Dungl a kol., 2014)

incize (Dungl a kol., 2014)

Dále je známá modifikace Gritti – Stokes (viz obr. 7), při které je čéška fixována
k resekované části kondylů femuru, čímž je vytvořen nosný pahýl (Jansen, 1983), nebo
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modifikace dle Burgesse (viz obr. 8), při které se resektují distální části obou kondylů
femuru s dostatečným rozšířením v metafýze pro dobré zavěšení pahýlu v lůžku. Tato
technika umožní posunutí osy kolenního kloubu blíže k fyziologické ose kolene
(Krawczyk, 2014c).

Obrázek 7: Modifikace Gritti – Stokes

Obrázek 8: Resekční linie podle

(Martin a kol., 1967)

Burgesse (Michael a Pinzur, 1992)

Resekční zákroky na kondylech femuru by měly být obecně vyhrazeny pro pacienty
s nádorovým onemocněním či po traumatech, s normálním cévním systémem, u nichž
tento zákrok neohrozí hojení ran (Michael a Pinzur, 1992).

Pooperační komplikace
Při průběhu hojení ran po operacích se mohou objevit nežádoucí události, které naruší
organismus. Komplikace se mohou objevit časně, v rámci několika hodin či dnů, nebo
později v rozmezí několika týdnů až měsíců. Některé z nich mohou být lehké, ale zároveň
i takové, které nás ohrožují na životě. Komplikace operačních ran se objevují v ráně
a jejím okolí (Michalský a Volfová, 2008).
Pooperační komplikace dělíme na celkové a místní (Sosna, 2001). Lze říci, že prevence
před vznikem komplikací je šetrná a rychlá operační technika při zvolené úrovni
amputace (Dung a kol., 2014).
4.9.1 Lokální komplikace


Hematom - může vést k infekci, nekróze a silným bolestem. Prevencí je správná
drenáž rány.



Nekróza - obvykle se nechá zhojit per secundam. V případě, že je nekróza většího
rozsahu, je již nutná revize, nekrektomie a resutura pahýlu.
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Gangréna - může vznikat z mnoha příčin. Mezi ně patří nevhodná úroveň
amputace, arteriální uzávěr, nevhodný typ sutury a jiné. V takovém případě se
provádí reamputace.



Edém - proti vzniku edému se lze vyvarovat správnou technikou bandážování
pahýlu.



Kloubní kontraktury - vznikají v důsledku nesprávného uložení pahýlu.
Prevencí kloubních kontraktur je polohování amputačního pahýlu do správného
postavení a zahájení včasné rehabilitace.



Infekce - při výskytu ji zdravotní personál řeší intenzivní antibiotickou léčbou
a operační revizí se zavedením proplachové laváže či reamputací (Sosna, 2001).



Bolest - vyskytne-li se postamputační bolest, je dobré rozlišit ji na fantomové
bolesti, fantomové pocity a bolest pahýlu. Z preventivního hlediska slouží
kvalitně provedený chirurgický výkon (Vrba, 2003).

Fantomové bolesti jsou nejčastějším fenoménem charakteristickým pro amputaci.
Incidence se pohybuje okolo 60-80% pacientů a je dokázané, že čím je dolní končetina
amputována proximálněji, tím více se vyskytují. Předcházením vzniku FB je po zhojení
amputačního pahýlu oprotézovat pacienta kvalitní protézou. Smyslem této prevence je
znovuzískání periferních stimulů z pahýlu.
Fantomové pocity jsou častou nebolestivou "halucinací" neexistující končetiny.
Vyskytují se několik dní téměř u 100 % pacientů po amputaci. Pacient pociťuje snesenou
končetinu velmi identicky a reálně. Vnímá teplo, chlad, tlak, dotyk a mimo jiné i pohyby
a polohu končetiny. Nejčastěji se vyskytují na dominantní amputované končetině.
Pahýlová bolest je zvýšená lokální bolest pahýlu následkem operativního zákroku
u všech amputovaných pacientů. Obvykle se frekvence bolesti snižuje. V případě že
bolest neustupuje nebo dochází ke zhoršení, je vhodné vyšetření pahýlu pro zjištění
příčiny (Vrba, 2003).
4.9.2 Celkové komplikace


Psychologická problematika - neočekávaná ztráta končetiny je pro každého
pacienta psychicky náročně zvladatelným pocitem. Aby se amputovaný lépe
vyrovnal s tímto faktem, je dobré si o těchto pocitech popovídat nejen s rodinou,
blízkými, ale i s psychologem, který pacientovi pomůže situaci lépe zvládnout.
Také včasná rehabilitace pomůže pacientovi nabýt dojmu, že ztráta končetiny není
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konec životní perspektivy, ale že i nadále může provozovat své obvyklé aktivity
jako je zaměstnání, sport apod.


Morbidita a mortalita - nejvíce se setkáváme u válečných poranění
a polytraumat. Zřetelněji ji lze snížit prevencí šoku, první pomocí, kvalitním
chirurgickým výkonem s kvalitním ošetřením a antibiotiky (Sosna, 2001).

Kolenní exartikulace v dětském věku
Dětské amputace se provádějí přibližně okolo 12. - 13. měsíce, tedy v době, kdy již dítě
umí chodit (Hudec, 1986). Obecně se u vývoje dítěte dává přednost exartikulacím před
jinými amputacemi z důvodu zachování růstových destiček na horní i dolní části stehenní
kosti (Douglas G. Smith, 2004). Horní konec femuru naroste jen okolo 20 %, kdežto dolní
část již v 80% celkové délce kosti. I přesto, že dětské afektované kosti nepokračují
v obvyklém růstu, pahýl bude mít i tak všechny výhody, tzn. délku, distální zatížení a
kosmetický výsledek, který bude v dospělosti mnohem lepší (Douglas G. Smith, 2004).
Mezi další výhody u dětských amputací patří snadná rehabilitace, reedukace na protéze
a menší výskyt komplikací jako je fantomová končetina (Hudec, 1986).
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PŘEDPROTETICKÁ TERAPIE
„Doba před vybavením pacienta prvovýbavou (první protéza) je obdobím, které

je velmi důležité z hlediska následného užívání protetické pomůcky. Je to období, kdy
dochází k „uzdravování“ tkání, období, kdy se tvaruje pahýl, období kdy je pacient
připravován na přijetí pomůcky, se kterou bude žít po zbytek života“ (Kristiníková, 2014
str. 65).
Již v předprotetickém období je dobré, aby pacient měl vybraného svého protetika, který
mu podá veškeré informace o protetickém vybavení. Zhruba po 14 dnech po vyndání
stehů budou sestry ošetřovat jizvu a hlídat její zhojení. Také je třeba kontrolovat
pooperační otok, který zhruba do pěti dnů poleví (www.mojeproteza.cz). Začíná se
s koupelemi pahýlu, aby se jeho kůže otužila na tlak podobný jako v objímce protézy. Po
koupeli je také dobré vrchol pahýlu naklepávat plochou dlaní s postupným zesilováním
(Eis, 1986).
Dále se fyzioterapeutka stará o pacientovu celkovou fyzickou kondici. Pacient nacvičuje
vstávání, sedání a stoj bez protézy s bezpečnostními pomůckami, aby se naučil stabilitu,
která je amputací narušena. Také je zapotřebí posilovat svalstvo pahýlu, zachované
končetiny a trupu, které jsou důležité pro chůzi s protézou (www.mojeproteza.cz).

5.1.1 Polohování pahýlu
Prvním úspěchem předprotetické rehabilitace je správné polohování pahýlu ihned po
operaci. Nesprávné uložení pahýlu může způsobit svalové kontraktury, které jsou později
jen velmi těžko odstranitelné (Eis, 1986). Jako prevenci před vznikem kontraktur
polohujeme amputační pahýl v kyčelním kloubu. Polohování je možné provádět vleže na
zádech s podloženou pánví a zatíženou přední částí pahýlu (viz obr. 9), nebo na břiše, kdy
je horní polovina trupu v horizontále, stehenní pahýl je podkládán do zanožení
(www.proteor.cz).
U kolenní exartikulace je však klinicky menší výskyt kontraktur z důvodu zachování
stehenních svalů. Vznikne-li přeci jen flekční kontraktura v kyčelním kloubu, pak je to
především z toho důvodu, že je musculus iliopsoas napnutý, nebo mohou být přetížené
hýžďové svaly a nemají dostatek síly k udržení protézy v extenzi. Všechny tyto faktory
pak mají za následek odchylky v chůzi a vyšší spotřebu energie (Mensch, 1983).
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Obrázek 9: Podložení pánve při polohování amputačního pahýlu (www.proteor.cz)

5.1.2 Bandážování amputačního pahýlu
Pahýl se také musí po operaci pravidelně bandážovat (www.mojeproteza.cz). Cílem
bandážování je kvalitně tvarovaný pahýl bez otoků, který umožní dobrý spoj mezi
kontaktní plochou pahýlu a protetickým lůžkem (viz obr. 10). Při bandážování se
používají elastická, krátkotažná obinadla či jako alternativu lze použít plastový návlek.
Bandáž se provádí od vrcholu pahýlu, proximálním směrem nad kyčelní kloub okolo
pasu, která dosahuje k sedacímu hrbolu z mediální strany k rozkroku (viz obr. 11)
(Fejfarová, 2015).

Snížení

Obrázek 10: Kompresová

Obrázek

11:

bandáž (Mensch, 1983)

umožnuje

zavěšení

otoku

lůžka

kondyly femuru (Mensch, 1983)
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PROTETOMETRIE
„Protetická protetometrie je nezbytná součást všech protetických oborů a zabývá

se metodologií odběru měrných podkladů“ (Dungl a kol., 2014, str. 94).
Mezi měrné podklady patří:
1)

Základní údaje o pacientovi

2)

Technické vyšetření pacienta

3)

Změření obvodových a délkových měr

4)

Nákresy a obkresy

5)

Výroba sádrového negativu (Půlpán, 2011)

6)

CAD-CAM technologie (Dungl a kol., 2014)

6.1.1 Základní údaje o pacientovi
Mezi základní údaje o pacientovi patří jméno pacienta, trvalé bydliště, zdravotní
pojišťovna a telefonní číslo. Pacient je tázán, z jakého důvodu a kdy přišel o svou
končetinu, a to z toho důvodu, aby tak bylo možné předejít jistým možným komplikacím.
Z důvodu vysoké energetické náročnosti při používání protézy je pacient během
rozhovoru také tázán i na patřičná onemocnění. Jedná se například o infarkt myokardu,
mozkovou příhodu či obezitu. Tato celková anamnéza napomáhá pro indikaci pomůcky.
Pro ujištění lze pacienta podrobit zátěžovým testům (Půlpán, 2011).

6.1.2 Technické vyšetření pacienta
Na prvním místě je třeba si u pacienta při vyšetření všimnout schopnosti vertikalizace za
pomocí berlí. V případě, že není pacient schopen samostatné vertikalizace, tento ukazatel
naznačí stěžejní vybavení. Dalšími vyšetřeními jsou rozsah pohybu v jednotlivých
kloubech a jejich omezení a také vyšetření svalové síly (Půlpán, 2011).
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Tabulka 1: Stupně svalové síly (Birgusová a Rosický, 2004)
Stupeň 0

Nula

Stupeň 1

Trace (záškub)

Stupeň 2

Sval nejeví při pohybu žádné známky stahu, kontrakci
Sval se při pokusu o pohyb smrští, ale jeho síla nestačí k vykonání
pohybu. Zachování 10 % svalové síly.

Poor

Sval je schopen pohybu v celém rozsahu s podmínkou vyloučení

(velmi slabý)

působení gravitace. Odpovídá 25 % normální svalové síly.

Stupeň 3

Fair (slabý)

Stupeň 4

Good (dobrý)

Stupeň 5

Normal

Sval vykoná pohyb v celém rozsahu s překonáním gravitace, tedy proti
váze testované části těla. Vyjadřuje 50% síly normálního svalu.
Sval vykoná lehce pohyb v celém rozsahu a dokáže překonat středně
velký odpor. Představuje cca. 75% síly normálního svalu.
Sval má 100% svalové síly

(normální)

Dalším důležitým kritériem je stupeň aktivity, který určuje fyzické a psychické
předpoklady pro lokomoci na protéze. V podstatě se jedná o škálu schopností a možností
při naplňování denních činností. V návaznosti na stupeň aktivity lze pro uživatele vyrobit
svými technickými parametry plně vyhovující protézu (Kálal, 2005).


Stupeň aktivity 0 - Nechodící uživatel
Pro uživatele, kteří nemají psychickou ani fyzickou dispozici k samostatnému
využívání protézy, nebo pouze s dopomocí jiné osoby. Uživatel je odkázán na
lokomoci na vozíku s případnou jednoduchou kosmetickou protézou.



Stupeň aktivity 1 - Interiérový uživatel.
Uživatel má schopnost nebo předpoklady ke konstantní pomalé chůzi na protéze
v interiérovém prostředí, kde je rovný povrch. Uživatel je schopen chůze na
protéze po omezenou dobu v návaznosti na jeho zdravotní stav.



Stupeň aktivity 2 - Limitovaný exteriérový uživatel.
Tento typ uživatele je schopen konstantní pomalé chůze na protéze i přes malé
přírodní nerovnosti a bariéry (prahy, schody), avšak uživatelská doba protézy
s ohledem na zdravotní stav je omezená.
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Stupeň aktivity 3 - Nelimitovaný exteriérový uživatel.
Používání protézy bez omezení v interiéru i exteriéru při střední a vysoké rychlosti
chůze. Bezpečně překonává přírodní nerovnosti a bariéry. Doba používání
a překonaná vzdálenost při chůzi na protéze je nepatrně omezená v porovnání se
zdravým jedincem.



Stupeň aktivity 4 - Nelimitovaný exteriérový uživatel se zvláštními
požadavky.
Je určen pro vysoce aktivní uživatele, děti či sportovce. Ve srovnání se zdravým
jedincem je doba používání a překonaná vzdálenost při chůzi na protéze
nelimitovaná (Půlpán, 2011).

Firma Otto Bock vyvinula systém MOBIS (viz obr. 12), podle kterého lze zvolit vhodný
protézový komponent (protetický kolenní kloub, lůžko, chodidlo aj.), který je
v návaznosti na hmotnosti a stupni aktivity uživatele doporučen při výrobě protézy (Otto
Bock, a).

Obrázek 12: Systém MOBIS od firmy Otto Bock (Otto Bock,

b)

6.1.3 Změření obvodových a délkových měr
„Míry musí být snímány v takovém postavení, ve kterém bude pomůcka nošena“
(Půlpán, 2011, str. 29).
Délkové míry jsou měřeny od podložky na bosé noze do štěrbiny kolenního kloubu až
k hrbolu kosti sedací (Půlpán, 2011). Naměřené míry se zaznamenávají do předtištěného
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„měrného listu“, ve kterém je zobrazeno obrysové schéma lidského těla s vyznačenými
místy, které se mají naměřit a zapsat, jako na obr. 13 (Učík, 1969).

Obrázek 13: Měrný list pro kolenní exartikulaci (www.ot-bufa.de)

6.1.4 Nákresy a obkresy
Nákresy a obkresy jsou součástí technické dokumentace. V současné době jsou dány
standardními měrnými listy, do kterých se zapisují naměřené hodnoty. Obkres zdravé
končetiny technikovi pomůže určit správnou velikost chodidla, linii při výrobě
kosmetického krytí nebo slouží jako vhodný prvek pro pozdější kontrolu protetika
(Půlpán, 2011).
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6.1.5 Výroba sádrového negativu
Pro zhotovení protézového exartikulačního lůžka je nutné zhotovit kvalitní sádrový
model (Čížek, 1989).
Nejprve se pacient separuje a až poté se nasádruje pomocí sádrových nebo elastických
obinadel s možností různé šířky. U exartikulačního pahýlu je nutné vytvarovat fossa
intercondylaris přesně, buď sádrováním v zatížení stlačitelnou podložkou (viz obr. 14),
nebo ručním sádrováním v poloze pacienta na zádech. (Kaphingst, 2002). Po zatvrdnutí
se sádrový negativ bezpečně sejme z pacientova těla (Půlpán, 2011).
Mediální a laterální hmatatelná „hrana“ kondylů se odlehčuje později na sádrovém
pozitivu přidáním sádry. Stejně tak se přidá sádra i na dorsální odvalovou plochu kondylů,
která není pokryta měkkými tkáněmi, ale pouze kůží (Kaphingst, 2002).

Obrázek 14: Sádrování v zatížení s podložkou z plastazotu (Jarvis and Verrall, 2011)

6.1.6 CAD-CAM technologie
CAD-CAM (Computer Aided Design - Computer Aided Manufacturing) je moderní
technologie, která umožnuje nasnímání tělního povrchu těla do počítačového softwaru.
V současnosti jsou na trhu nové systémy, u kterých stačí snímanou část vyfotit z několika
úhlů pohledu. Data jsou zpracována počítačovým softwarem, který zobrazí virtuální
model pahýlu. Počítačová data jsou přenesena na CNC (Computerized numerical control)
frézu, která vyfrézuje reálný model z pěnového polyuretanu (Dungl a kol., 2014).
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7

EXARTIKULAČNÍ KOLENNÍ PROTÉZY

Protéza pochází z řeckého slova protýdym – nahrazuji. Tento význam naznačuje, že
protéza má nahradit kosmetický defekt a funkční ztrátu končetiny nebo její části v co
největší míře (Učík, 1969). Protéza je tvořena pahýlovým lůžkem, pomocnými částmi
a periferií (Gallo, 2011). Musí umožnit stabilní stání, chůzi a zároveň naplnit estetické
nároky pacienta. Dále by měla být konstrukčně jednoduchá, pro uživatele spolehlivá,
s minimálními nároky na údržbu (Janíček, 2007). Taková protéza je pak ovládána silou
amputačního pahýlu (Kolář, 2009).

1.

Protetické chodidlo

2.

Modulární adaptér

3.

Kolenní kloub

4.

Pahýlové lůžko

5.

Kosmetické krytí

Obrázek 15: Komponenty exartikulační kolenní protézy (Näder, 2000)

Indikace a kontraindikace protézování
Protetickou pomůcku předepisuje smluvní lékař pojišťovny s odborností ortopedický
protetik, chirurg, ortoped, neurolog a rehabilitační lékař (Kolář, 2009).
Lékař navrhne typ protetického vybavení podle typu amputace, charakteru základního
onemocnění, přidružených onemocnění, mentálních schopností, spolupráce, celkové
dynamiky pacienta, životního stylu, koníčků, zaměstnání, atp. Protetičtí technici
navrhnou podle indikačních kritérií lékaře technické řešení protézy (Dungl a kol., 2014).
Pro doporučení lékaře vybavit pacienta protézou musí pacient podstoupit řadu vyšetření
z důvodu zvýšených nároků kardiopulmonálního systému (Kálal, 1986).
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Pro vyšetření pacienta na adaptabilitu organismu na zátěž se používají zvláště funkční
testy (Kálal, 1986). K tomu dnes slouží např. rumpálový ergometr, telemetrie nebo
Holterův systém (Kálal, 2005). Při vyšetření amputačního pahýlu hodnotíme jeho tvar,
prokrvenost kůže, jizvu a rozsah aktivního i pasivního pohybu v kyčelním kloubu
(Cmunt, 1997).
Barčová a Nedvědová (2001) rozdělují kontraindikace protézování na trvalé a dočasné.
Trvalé kontraindikace:


kachexie;



výrazná interní zátěž, především kardiovaskulární či klidová dušnost;



nevyhovující stav zachovalé končetiny, ztráta nosnosti či klidová bolest ;



neurologická onemocnění.

Dočasné kontraindikace:


nezformovaný pahýl;



flekční kontraktura;



dekondice (pacient nezvládne chůzi o dvou francouzských holích na krátkou
vzdálenost);



defekty na pahýlu (nevhodně umístěná jizva, neurom, osteofyty atd.).

Za relativní kontraindikaci je považován abúzus alkoholu a asociální chování pacienta
(Barčová a Nedvědová, 2001).

Konstrukční uspořádání
Ze

stavebního

hlediska

rozlišujeme

protézy

exoskeletové

a

endoskeletové.

U exoskeletových protéz plní svou funkci a vnější tvar stavební díly, naopak
u endoskeletových protéz plní funkci stavební moduly a jejich vnější tvar je zajištěn
kosmetickým krytím (Gallo, 2011).
Exoskeletární systém protézy se používá u všech úrovní amputace na dolní končetině,
avšak vzhledem k anatomickým, funkčním a kosmetickým požadavkům se u kolenní
exartikulace používá velmi zřídka (Näder, 2000). Při stavbě exoskeletových protéz se
v současné době ze stavebních materiálů používá nejvíce dřevo a plast. V případě
endoskeletových jsou to kov a plast (Dungl a kol., 2014).
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Období protézování
Zhotovit protézu je nejadekvátnější v období co nejdříve po amputaci, avšak taková
protetická pomůcka není definitivní. Oprotézování se proto přiděluje pacientovi
v případě, kdy je pahýl již stabilizován (Kolář, 2009). Ke stabilizaci pahýlu dochází
kolem 6. – 9. měsíce po provedení exartikulace. Vše však záleží na časném protézování
a pohybové aktivitě pacienta (Čížek, 1989).


Pooperační tzv. časná „interim“ protézy - používají se krátce po amputačním
zákroku okolo 5. – 8. dne po odstranění drénů. Smyslem pooperační protézy je
včasná mobilizace, snížení pooperačního edému a zlepšení psychického stavu
pacienta. Amputační pahýl je celoplošně uložen v pahýlovém lůžku, u kterého lze
korigovat měnící se objem pahýlu tak, aby byl tlak v lůžku na pahýlu rozložen do
co největší plochy. Za pomocí teleskopického systému, kterým je tento typ
protézy vybaven, lze korigovat výšku protézy (Fejfarová, 2015).



Prvovybavení – Po amputaci se tvarově amputační pahýl stále mění, zejména
v závislosti na kvalitě ošetřovatelské péče a pooperační rehabilitace. Za těchto
dobrých podmínek lze pak zvážit prvovybavení za 6 týdnů od operace. Prakticky
se prvovybavení od definitivního neliší, odlišuje se pouze technologicky typem
lůžka, které musí být snadno upravitelné podle proměnlivého tvaru pahýlu (Dungl
a kol., 2014)



Definitivní vybavení – Po objemové stabilizaci pahýlu se aplikuje již definitivní
protéza. Tento typ protézy má odpovídající protetické komponenty podle
uživatelského stupně aktivity (Fejfarová, 2015). Standardní protézy odpovídají
svou stavbou komponentů podle předpovídaného stupně aktivity 1 – 2. Speciální
protézy jsou sestaveny z komponentů určených pro uživatele stupně aktivity 3
a 4 (Krawczyk, 2014a).
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Protetické modulární díly
„Vzájemné uspořádání jednotlivých stavebních dílů protézy a uspořádání protézy
vůči tělu pacienta určuje statické a dynamické vlastnosti protézy. Prostorovým
uspořádáním protézy a způsobem její stavby je možno optimalizovat výsledný funkční
efekt protézy v souladu s dynamikou života pacienta“ (Dungl a kol., 2014 str. 98).

7.4.1 Pahýlová lůžka
Protetické lůžko je nosnou částí protézy, které se svou funkcí stará o to, aby protéza držela
pevně na amputačním pahýlu, obepínala jej a sloužila jako pouzdro pahýlu. To je důvod,
proč se takové pahýlové lůžko vyrábí na míru pro každého pacienta podle tvaru a stavu
pahýlu a také stupně aktivity uživatele (Otto Bock, a).
Od transfemorálního lůžka se liší zejména přenosem zátěže a ulpěním na pahýlu. Přenos
zátěže je především přes distální konec, ale také plným kontaktem mezi lůžkem
a pahýlem. Ulpění lůžka je zajištěno suprakondylárním uzamčením distální kyjovité části
pahýlu. Dnes se používají i podtlakové systémy zavěšení lůžka (Krawczyk, 2014c).
Pahýlové lůžko exartikulační kolenní protézy musí v zásadě plnit stejnou roli ve čtyřech
úlohách jako lůžka po transfemorální amputaci.
1) Musí pojmout objem pahýlu.
2) Zajistit přenos sil (statických i kinetických).
3) Přenos pohybu v chůzi.
4) Zprostředkování ulpění mezi pahýlem a protézou (Kaphingst, 2002).

7.4.1.1 Materiál pahýlových lůžek

Pahýlová lůžka protézy lze rozlišit podle materiálu, ze kterého je vyrobené. Řadíme zde:
-

laminátová lůžka;

-

viskoelastická lůžka;

-

plastová lůžka;

-

dřevěná lůžka;

-

kožená lůžka (Krawczyk, 2011).
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Dříve se pro výrobu lůžek používaly materiály jako kůže a dřevo, se kterými se dalo dobře
pracovat. Později se přešlo převážně na umělé hmoty – jako první to byla guma. Tento
materiál se rozšířil převážně v době války Severu proti Jihu. Termoplastické umělé hmoty
z různých derivátů akrylu byly hojně používány v období druhé světové války
a v poválečném období. V současnosti se pracuje s Ortolen-PVC materiály. Velkou roli
při výrobě protetických lůžek hraje také epoxyd a polyester (Janíček, 2007).

7.4.1.2 Možnosti konstrukčního provedení lůžka

Protetické lůžko po exartikulaci v kolenním kloubu má svůj specifický vzhled s dokonale
vytvarovanou kondylární a suprakondylární oblastí vnitřního povrchu lůžka (viz obr. 16).
Díky své zatížitelnosti přes vrchol pahýlu není nutné exaktní vytvarování peloty přes
hrbol kosti sedací, ale končí obvykle několik centimetrů před perineem (Dungl a kol.,
2014).

Obrázek 16: Lůžko exartikulační kolenní protézy, velikost šipek naznačuje velikost působících sil.
(Dungl a kol., 2014)



Kožené lůžko se šněrováním

Dříve se používaly pro kolenní exartikulaci lůžka vyrobená z kůže, která byla na pahýlu
uchycena za pomocí šněrování, díky němuž bylo snadné přizpůsobit objemové změny
pahýlu. Tento typ lůžka se v současnosti používá velmi zřídka (Murphy, 2014).
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Vnitřní měkké lůžko s vnějším tvrdým lůžkem

Dnes je velmi často používané měkké pahýlové lůžko z termoplastického materiálu, které
lze při změnách pahýlu upravovat (Čížek, 1989). Zevní tenkostěnná objímka je obvykle
vyráběna z tzv. laminátu, sloužící jako pevná část, do níž lze zakomponovat tento měkčí
materiál a zároveň i připojit zbývající komponenty protézy (Otto Bock, a). Měkké lůžko
poskytuje plný kontakt s pahýlem a zároveň transformuje baňatý tvar pahýlu do
kónického. K zatížení pahýlu do protézy dojde ve stoji (Krawczyk, 2014c).


Provedení lůžka s IC objímkou (Ischial containment socket)

Dalším možným typem je lůžko s IC objímkou (zanořený hrbol kosti sedací), které se
používá u pacientů s plně nezatížitelným distálním koncem pahýlu nebo pro vysoce
aktivní pacienty, kteří potřebují větší stabilitu uložení pahýlu. Zavěšení je
suprakondylární (skeletové) nebo podtlakové s použitím lineru v kombinaci s ventilem.


ISNY lůžko (Islandic Socket New York)

ISNY lůžko (flexibilní lůžko s pevným rámem) má anteriorně a posteriorně uložená okna
v nosném rámu, zajišťující lehčí kontrakci svalů v pahýlovém lůžku. Zavěšení je
uzpůsobeno skeletárně. Výhodou je snadné nasazení a komfort pro uživatele.


Lůžko s oknem a pelotou

Poslední typ lůžka je pro pacienty s výrazně kyjovitým pahýlem, pro které je vhodné
provést lůžko s antero / mediálně uloženým oknem. Tento typ lůžka umožní snadné
vsazení pahýlu do lůžka a v místě okna se dopne popruh s tlačenou pelotou. Zavěšení je
skeletární nad kondyly (Krawczyk, 2014c).

7.4.1.3 Mechanismus ulpění mezi lůžkem a pahýlem

Správný způsob zachycení pahýlu v lůžku minimalizuje jeho pohyb při stojné a švihové
fázi, slouží také jako prevence otlaků (Kristiníková, 2014).
Zachycení lůžka u kolenních exartikulací je zajištěno:
1) Pomocí přítlačných pelot - ulpívací lůžko protézy.
Tedy konvenčním lůžkem za kondyly femuru s vnitřním vytvarovaným měkkým
lůžkem a vnějším nosným laminátovým lůžkem (Krawczyk, 2011; Krawczyk,
2014c).
35

2) S využitím podtlaku přes viskoelastický pahýlový návlek.
a. Lůžko s pasivním podtlakem s uchycením pomocí pasivního podtlaku
jednocestným ventilem.
b. Lůžko s aktivním podtlakem (ulpění lůžka pomocí regulovatelného podtlaku jako
je systém Harmony).
(Krawczyk, 2011; Otto Bock, a)

7.4.2 Pahýlové návleky - linery
Zvláštním typem pahýlových lůžek jsou linery (Dungl a kol., 2014).
„Aby nedocházelo k poškození kůže pahýlu a velkým třecím a smykovým silám při
chůzi, používá se v dnešní době silikonový návlek, tzv. liner. Pacient si ho naroluje na
pahýl a teprve pak vsune pahýl do lůžka protézy“ (Kristiníková, 2014, str. 56).

7.4.2.1 Materiály viskoelastických návleků

Na trhu je široký výběr druhů materiálů linerů a stejně tak je i široký výběr připojení
těchto návleků k pahýlovému lůžku. Podle materiálů mohou být viskoelastická lůžka ze
silikonu (viz obr. 17), kopolymeru (viz obr. 18) nebo polyuretanu (viz obr. 19). Každý
z těchto materiálů má své specifické vlastnosti.


Silikonový liner je tuhý materiál zajišťující vysokou stabilitu a ulpívací vlastnost.



Kopolymerový liner je velmi elastický materiál s obsahem zdravotního
minerálního oleje, díky kterému se udržuje vláčnost pokožky.



Polyuretanový materiál umožňuje rovnoměrné rozdělení tlaku a zajišťuje přesné
a komfortní ulpění. Je vhodný zejména pro citlivé, kostnaté nebo zjizvené pahýly
a velmi dobře tlumí rázy (Otto Bock, a).
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Obrázek 17: Silikonový návlek od firmy Össur Iceross Seal in X5 (www.ossur.com)

Obrázek 18: Liner z kopolymeru Balance

Obrázek 19: Liner z polyuretanu 4U PUR od firmy

TPE Liner od firmy Otto Bock 6Y93 od firmy

Otto Bock (www.professionals.ottobockus.com)

Otto Bock (www.mojeproteza.cz)

Pro vybavení pacienta silikonovým linerem nabízejí některé firmy na trhu silikonový
návlek Iceross Seal in X5 od firmy Össur, který lze využít pro pacienty po exartikulaci
v kolenním kloubu. Podporuje oběhový systém, stabilizuje měkké tkáně a poskytuje
celkový komfort pro uživatele (www.ossur.cz). Jiné firmy využívají více kopolymery či
polyuretany z důvodu vyššího komfortu v pahýlovém lůžku (Otto Bock, a).

37

7.4.2.2 Systém připojení linerů

Po výběru správného materiálu lineru pro kolenní exartikulaci musí být vybrán i vhodný
systém jeho připojení k pahýlovému lůžku. Mezi tyto systémy je všeobecně řazen pasivní
podtlakový systém, aktivní podtlakový systém, zámek s pinem a vtahovací systém (Otto
Bock, a). Zámek s pinem se z důvodu úspory místa u exartikulace v koleni nepoužívá.
Z toho vyplývá, že ani vtahovací systémy není možné v tom případě aplikovat (Stark,
2004).
Dokonalé ulpívání lůžka na pahýlu lze dosáhnout prostřednictvím podtlaku (viz obr. 20),
který zamezuje pístovým a rotačním pohybům v lůžku, zajišťuje dobré ovládání protézy
a nenarušuje krevní oběh (Bachura, 2008).

Obrázek 20: Princip podtlaku (Bachura, 2008)

Pasivní podtlakový systém se skládá z měkkého lineru, nákolenky a jednocestného
ventilu umístěného v pahýlovém lůžku. Odsátí přebytečného vzduchu se odvede
jednocestným ventilem, působením vlastní hmotnosti uživatele, tudíž vzduch nemůže
proudit zpět. Nákolenka pak slouží k tomu, aby se pahýlové lůžko hermeticky uzavřelo
(Otto Bock, a). Tím se docílí optimální ulpění pomůcky a zabrání se pístovému pohybu
v lůžku způsobující odřeniny a otlaky (Bachura, 2008).
Aktivní podtlakový systém jako je systém Harmony od firmy Otto Bock (viz obr. 21),
využívá pumpy ve spojení s jednocestným ventilem. Podtlak uzavírá těsnící manžeta,
která je opatřena na vnější straně gelovým povlakem. Systém zůstává aktivní při každém
kroku a reguluje potřebný podtlak (Otto Bock, a). Aktivní podtlak přilne až osminásobně
více než u pasivního podtlaku a umožňuje tak uživateli vynikající sžití s protézou
(Bachura, 2008).
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Obrázek 21: Systém Harmony od firmy Otto Bock (www.mojeproteza.cz)

7.4.3 Protetická chodidla
Protetické chodidlo je důležitým terminálním komponentem protézy, nahrazující tvar
a funkčnost amputované části dolní končetiny (noha, hlezno). Tvarová podobnost
chodidla s lidskou nohou je podmíněna vzhledem a použitím standardního typu obuvi.
Z biomechanického hlediska je na protetické chodidlo požadavek zabezpečit statickou
(statická rovnováha při stoji) a dynamickou funkci (při chůzi) (Kozáková a kol., 2009).
Pro stereotyp chůze je významné silového působení při odvalu protetického chodidla
v sagitální rovině - správný průběh plantární a dorzální flexe umělého chodidla (viz obr.
22) (Rosický, 2000).

Obrázek 22: Protetické chodidlo během stojné fáze cyklu chůze (Rosický, 2000)

„Typ protetického chodidla by měl být zvolen tak, aby bylo dosaženo optimální
funkce protézované dolní končetiny. Volba protetického chodidla by měla vycházet
zejména z předpokládaného stupně aktivity pacienta“ (Kristiníková, 2014 str. 52).
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Na obr. 23 lze schematicky vidět jednotlivé typy chodidel na základě stupně aktivity
uživatele. Osa horizontální zobrazuje schopnost protetického chodidla přizpůsobit se
nerovnostem povrchu, vertikální osa zobrazuje dynamické chování chodidla (Rosický,
2000).
Protetická chodidla se dělí na dvě základní skupiny, jsou to chodidla klasická
a dynamická (Krawczyk, 2014a).

Obrázek 23: Kritéria pro volbu protetické chodidlo (Rosický, 2000)

7.4.3.1 Klasický typ chodidel

Klasický typ chodidel se rozděluje na chodidla bez pohybu a s pohybem, který je zajištěn
jednoosým či víceosým kloubem. Klasický typ chodidel je koncepčně a konstrukčně
starší než dynamický typ chodidel. Ve své funkci zabezpečují průběh plantární a dorzální
flexe, absorpci nárazů při nášlapu na patu a snadný odval přednoží. Jsou tedy ve své
podstatě vyznačovány velmi dobrou stabilitou, avšak z dynamické stránky jsou již méně
vyhovující (Rosický, 2000). Tento typ chodidel je stavěn z mechanicky odolných
materiálů s různou kombinací a pružností, převážně však s kombinací dřeva a plastu
(Dungl a kol., 2014).
Typickým základním chodidlem bez pohybu v hleznu je chodidlo SACH (solid ankle
cushion heel) (viz obr. 24) s integrovaným měkkým pružným patním klínem (Dungl
a kol., 2014). Konstrukčně je velmi jednoduché, lehké, odolné a bezúdržbové. Vhodné je
pro méně aktivní uživatele interiérového typu s požadavkem vysoké stability (Krawczyk,
2014a).
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Obrázek 24: Konstrukční popis chodidla SACH (Birgusová a Rosický, upraveno)

Dále mezi klasickými typy chodidel nalezneme chodidlo SAFE (stationary ankle flexible
endoskeleton) (viz obr. 25), jehož cílem je eliminovat nevýhody chodidla SACH a naopak
zachovat jeho přednosti. Má schopnost rovnoměrnějšího odvalu chodidla, inverzi a everzi
přednoží. Vhodný je pro uživatele s menší a střední aktivitou, tedy pro uživatele se
stupněm aktivity 2 (Rosický, 2000).

Obrázek 25: Konstrukční popis chodidla SAFE (Näder, 2002, upraveno)

Chodidla s jednoosým kloubem (viz obr. 26) jsou robustnější, relativně těžší
a konstrukčně složitější. Ve svém skeletu mají umístěný robustní jednoosý kloub, který
je při přechodu do plantární flexe tlumen gumovým dorazem umístěným v patní časti
chodidla. Tento typ chodidla je určen pro méně aktivní uživatele s požadavkem vysoké
stability při chůzi po rovném terénu a pravidelnou údržbou (Krawczyk, 2014a).

Obrázek 26: Konstrukční popis chodidla s jednoosým kloubem upraveno z (Näder, 2000)

Chodidla s víceosým kloubem (viz obr. 27) se vyznačují jako chodidla s prostorovým
pohybem, která jsou konstrukční modifikací chodidel s jednoosým kloubem, avšak
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s použitím víceosého kloubu. Vhodné je pro méně a středně aktivní uživatele
s požadavkem pro chůzi na nerovném povrchu (Rosický, 2000).

Obrázek 27: Konstrukční popis chodidla s víceosým kloubem (Birgusová a Rosický, upraveno)

7.4.3.2 Dynamický typ chodidel

Dynamické chodidlo má jádro z pružných uhlíkových kompozitů, které zlepšují odval
chodidla. Mají velmi dobrou schopnost návratu mechanické energie, kterou při dopadu
na patu kumulují a využívají ji v následném pohybu při odvalové fázi chodidla
(Kristiníková, 2014). Dynamický typ chodidla nemají na rozdíl od klasických chodidel
pohyb v hlezenním kloubu, jejich adaptabilita na terén je dána konstrukční pružností
materiálu (Dungl a kol., 2014).
Dynamická chodidla lze rozdělit do kategorií chodidel s pružným skeletem
a na biomechanické typy (Rosický, 2000).
Kategorii chodidel s pružným skeletem lze rozdělit na chodidla s krátkým a dlouhým
pružným skeletem. Obě tyto dynamická (energetická) chodidla se vyznačují výborným
fyziologickým odvalem, schopností inverze, everze a nízkou energetickou náročností.
Chodidla s krátkým pružným skeletem (viz obr. 28) mají ve své konstrukci základní
dynamický pružný skelet ve tvaru zkroucené listové pružiny s připojením pomocné
pružiny ve tvaru pera, která jsou vyrobena z kompozitního materiálu nebo pružného
konstrukčního plastu. Vhodné je pro středně a vysoce aktivní pacienty (Rosický, 2001).
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Obrázek 28: Konstrukční popis chodidla s krátkým pružným skeletem (Rosický, 2001)

Chodidla s dlouhým pružným skeletem (viz obr. 29) jsou typem chodidla, u kterých je
dosažený nejlepší poměr využití získané akumulované mechanické energie při odvalu
chodidla. Skeletární kompozitová konstrukce je vyrobena z dlouhého pružného skeletu
ve tvaru prohnuté listové pružiny s připojením pomocné patní pružiny ve tvaru listového
pera (Rosický, 2001).

Obrázek 29: Konstrukční popis chodidla s dlouhým pružným skeletem (Rosický, 2001)

Biomechanický typ chodidla (viz obr. 30) je ve své konstrukci imitací funkce lidské nohy.
Vyznačuje se schopností inverze, everze a víceosým pohybem v hleznu s dobrým
fyziologickým odvalem. Všeobecně je tento typ chodidla velmi náročný na výrobu a je
konstrukčně velmi složitý s nutností pravidelné údržby. Základ chodidla je vyjímatelné
vícedílné tělo spojené s patním klínem a dílem přednoží z kompozitního materiálu.
Biomechanický typ chodidla využívají uživatele vysoké aktivity (Rosický, 2001).
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Obrázek 30: Konstrukční uspořádání biomechanického chodidla (Rosický, 2001)

7.4.3.3 Speciální typ chodidel

Do speciálních typů chodidel řadíme skupinu sportovních protetických chodidel
a bionická chodidla. Sportovní aktivity lze ale provádět s řadou dynamických typů
chodidel popsané v kap. 7.4.3.2. (Krawczyk, 2014a).
„Speciální chodidla využívají některé konstrukční prvky z dynamických chodidel
(kompozitový skelet), ale liší se svým specifickým využitím (sportovní chodidla) nebo
integrováním řídícího systému a akčního členu v konstrukci chodidla (bionické
chodidlo)“ (Krawczyk, 2014a str. 65).
Sportovní chodidla, např. ta, která jsou určena k běhu, jsou svou konstrukcí navržena tak,
aby vyhovovala vysokému zatížení při běhu. Tvar chodidla ovlivňuje jeho tuhost. Z toho
důvodu se tvarově rozlišují chodidla např. na sprint a rekreační běh (Krawczyk, 2014a).
Novinkou je sportovní běžecké chodidlo 1E93 junior Runner a 1E91 Runner od firmy
Otto Bock (viz obr. 31) s karbonovou pružinou, která umožní perfektní odraz a stabilitu
(www.mojeproteza.cz).

Obrázek 31: Karbonová chodidla 1E93 junior Runner a 1E91 Runner od firmy Otto Bock
(www.mojeproteza.cz)
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V Praxi se lze setkat nejen se sportovními chodidly určenými k běhu, ale také pro vodní
sporty, lyžování, snowboarding (viz obr. 32 a 33) či jiné sporty (Krawczyk, 2014a).

Obrázek 32: Chodidlo Aqua pro použití na

Obrázek 33: Chodidlo ProCarve pro použití

vodní sporty (www.mojeproteza.cz)

na snowboarding (www.mojeproteza.cz)

Bionická chodidla jsou skupinou chodidel s nejmodernější technologií s využitím
snímače, řídicího systému, prvky umělé inteligence a elektromechanického servopohonu
(Krawczyk, 2014a). Zmínit můžeme např. chodidlo od firmy Össur Proprio Foot (viz obr.
34) navržené tak, aby bylo schopné přizpůsobit polohu v hlezenním kloubu podle toho,
zda jde uživatel ze svahu či do svahu (Kristiníková, 2014).

Obrázek 34: Bionické chodidlo Proprio Foot od firmy Össur (www.ossur.com)

7.4.4 Protetické kolenní klouby
„Protetický kolenní kloub musí zajistit přiměřenou stabilitu protézy jak ve fázi
stojné, tak musí zajistit odpovídající pohyb bércové partie ve fázi švihové“ (Dungl a kol.,
2014, str. 99).
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Z hlediska konstrukce se dělí kolenní klouby na dvě základní skupiny, monocentrické
(jednoosé) a polycentrické (víceosé) kolenní klouby (Kristiníková, 2014). Monocentrické
kolenní klouby mají pouze jednu osu kloubu pro flexi-extenzi s jedním centrem otáčení.
Polycentrické kolenní klouby mají již více středů otáčení, které nejsou totožné se středy
os (Kaphingst, 2002).
Každý uživatel protézy vyžaduje odlišné vlastnosti kolenního kloubu, proto existují různé
typy kloubů s různým stupněm funkčnosti podle specifických požadavků uživatele
(Krawczyk, 2014b). Počínaje od nejjednodušších s mechanickým řízením přes
pneumatická, hydraulická až po bionická kolena (Otto Bock, 2014). Vždy je však při
výběru vhodného kolenního kloubu pro kolenní exartikulační protézu potřeba zajistit
minimální stavební výšku mezi proximálním koncem kloubu a středem rotace kloubu,
aby byl zajištěn maximálně možný fyziologický vzorec chůze (Krawczyk, 2014c).

7.4.4.1 Externí kloubové dlahy

Ve výjimečných situacích, např. pakliže nastane problém s nákupem moderních
endoskeletárních protéz vybavených polycentrickými klouby v rozvojových zemích.
V takovém případě lze amputovaného vybavit monocentrickými bočními dlahami (viz
obr. 35). Střed těchto dlah má ležet co nejdále dorzálně a proximálně z toho důvodu, že
nelze dosáhnout souladu s přirozeným středem otáčení osy jako u zdravého kolene
(Kaphingst, 2002).

Obrázek 35: Monocentrické boční dlahy (Michael, 1992)

7.4.4.2 Speciální exartikulační klouby

K dispozici je také skupina polycentrických kolenních mechanismů s nízkou stavební
výškou (viz obr. 36), které byly navrženy speciálně pro tuto úroveň (May, 2011). Při flexi
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se tento kolenní kloub složí pod lůžko protézy, a tak dojde ke zkrácení protézy při švihové
fázi kroku. Další výhodou je přirozenější vzhled při samotném sedu pacienta. Tyto klouby
jsou vyráběny s řízenou švihovou fází díky mechanickému tření a pružinám, pneumatické
či hydraulické jednotce (Krawczyk, 2014c).

Obrázek 36: Speciální exartikulační kloub pro kolenní exartikulaci 3R46 od firmy Otto Bock
(www.professionals.ottobockus.com)

7.4.4.3 Vybrané kolenní klouby používané pro stehenní amputace
Použití tradičního transfemorálního kolenního mechanismu má obvykle za následek
snížení kolenní osy na amputované straně, což je kosmeticky a biomechanicky nežádoucí.
Pokud je však místo pro použití těchto kolenních mechanismů (modifikace exartikulací
v koleni), volíme je podle požadavků uživatele, stupně aktivity (May, 2011) a nízké
stavební výšky, tedy bez pyramidy (Krawczyk, 2014c).
Kristiníková (2014) protetické kolenní klouby rozděluje kromě konstrukčního provedení
také podle toho, jak je dále řízená stojná a švihová fáze kloubu, a to na:


Klouby s mechanickým třením

Kolenní kloub s mechanickým uzávěrem – kloub s mechanickým uzávěrem (viz obr. 37)
blokuje koleno v extenzi, která je ovládána vně protézy na přístupném místě (Půlpán,
2011). Povolením mechanického uzávěru umožňuje uživateli kloubu pouze sed (Dungl
a kol., 2014). Při chůzi s využitím tohoto typu kloubu je využívána nefyziologická
cirkumdukce dolní končetiny a elevace pánve (Kristiníková, 2014).
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Obrázek 37: Kolenní kloub s uzávěrem 3R31 od firmy Otto Bock (Princ, 2015)

Kolenní kloub se zátěžnou brzdou – Tento typ kolenního kloubu (viz obr. 38) má
mechanickou třecí brzdu tvořenou spirálovou pružinou, která se aktivuje pod zátěží
uživatele do protézy (Murphy, 2014). Smyslem je zamezit nekontrolovatelnému
podlomení kolene. Systém uzamkne koleno při chůzi ve fázi, kdy dopadne pata na zem.
K odemknutí kloubu dojde, jakmile se odlehčí na konci stojné fáze a dojde k přenosu
zátěže na zdravou dolní končetinu (Kristiníková, 2014). Protetické koleno poskytuje větší
pocit bezpečí a je vhodné pro starší pacienty (Murphy, 2014).

Obrázek 38: Modulární kolenní kloub s brzdou 3A15/S v závislosti na zatížení
(www.protetika-ortho-aktiv.cz)

Kolenní klouby polycentrické – Polycentrické kolenní mechanismy (viz obr. 39) nabízejí
pro uživatele výbornou stabilitu a bezpečnost. Ve stojné fázi je stabilita zabezpečena
polohou okamžitého středu rotace, která je proměnná vzhledem k flexi kolenního kloubu
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(Krawczyk, 2014b). Při krokovém cyklu je na počátku a ve středu stojné fáze kolenní
kloub samosvorně uzamčen, změnou polohy zátěže na konci stojné fáze se kloub
odemyká – tedy přechází z pásma stability do pásma nestability (Kristiníková, 2014).

Obrázek 39: Polycentrický kloub Total Knee Polymer Friction 1900 od firmy Össur
(www.ortotikaprotetika.cz)

Mechanicky řízená švihová fáze - je zajištěna mechanismem extenčních pružinových
unašečů řídící průběh švihové fáze. Na začátku švihové fáze (při zpětném kyvu bérce)
tlumí nadměrnou flexi v koleni a zdvih paty, ve středu švihové fáze naopak podporuje
kyv bércové části protézy dopředu tak, aby na konci švihové fáze nastala v koleni extenze
(Kristiníková, 2014).


Klouby s pneumatickým a hydraulickým principem

Pneumaticky řízená stojná fáze – z důvodu nedostatečného zabezpečení stability ve stojné
fázi (stlačitelnost vzduchu), se již téměř nepoužívá (Kristiníková, 2014).
Pneumaticky řízená švihová fáze – pro optimalizaci průběhu švihové fáze slouží pístová
pneumatická jednotka (Krawczyk, 2014b). Řízením prostřednictvím vzduchového válce
je při flexi kolene vzduch stlačován ve válci. Odpor je závislý na rychlosti chůze, tedy při
změně rychlosti chůze, je vždy maximálně kontrolována švihová fáze (Kristiníková,
2014).
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Obrázek 40: Kolenní kloub 3R78 s pneumaticky řízenou švihovou fází od firmy Otto Bock
(www.mojeproteza.cz)

Kolenní klouby řízené hydraulicky – hydraulicky je řízena švihová nebo švihová i stojná
fáze stlačováním hydraulického oleje ve válci, který je nestlačitelný, avšak prochází
řadou proudových kanálků, čímž se vytváří definovatelný odpor (Kristiníková, 2014). Při
chůzi se automaticky přepínají odpory (vysoký odpor ve stojné fázi, nízký ve švihové
fázi). S tímto typem kolenního kloubu je možné se věnovat sportovním aktivitám a je
umožněna chůze ze schodů a svahů s proměnlivou rychlostí chůze (Krawczyk, 2014b).

Obrázek 41: Kloub s hydraulicky řízenou stojnou i švihovou fází Mauch od firmy Össur
(www.ossur.com)
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Kolenní klouby řízené mikroprocesorem (bionické klouby) - zvláštním typem

protetických kolenních kloubů jsou počítačově programovatelné kolenní klouby, řízené
čipem (Dungl a kol., 2014). U těchto kloubů je švihová i stojná fáze řízena
mikroprocesorem obsaženým v kolenním kloubu. Senzory snímají polohu, rychlost
i aktuální zátěž v kolenním kloubu, které pak vyhodnotí a řídí akční člen kloubu
(pneumatický, hydraulický, rheomagnetický). V České republice se hojně setkáváme
s bionickými klouby C-leg od firmy Otto Bock (viz obr. 42) nebo Rheo Knee (viz obr.
43) od firmy Össur (Kristiníková, 2014).

Obrázek 42: Mikroprocesorem řízený

Obrázek 43: Mikroprocesorem

kolenní kloub C- Leg firma Otto Bock

řízený kolenní kloub Rheo Knee

(www.mojeproteza.cz)

od firmy Össur (www.ossur.com)

7.4.5 Kosmetické krytí protézy
Po úspěšné zkoušce protézy na pacientovi lze protézu dokončit do finální podoby
(Půlpán, 2011).
Mnoho pacientů touží po přirozeném, nenápadném vzhledu své protézy, z tohoto důvodu
by nemělo být kosmetické krytí podceňováno. Při výrobě kosmetického krytí nejprve
protetik sejme měrné podklady ze zdravé končetiny a individuálně vybrousí kosmetický
kryt z měkkého pěnového bloku. Jsou dodávány v různých variantách a vyznačují se
předtvarovanými středovými otvory (viz obr. 44). Po vytvoření kosmetického krytu se
přes něj přetáhne kosmetická punčocha (viz obr. 45). Ty jsou potaženy tekutým
polyuretanem, snadno se čistí a splňují estetické požadavky. Stejné vlastnosti mohou být
získány za použití speciálně již potažené punčochy. Na měkký pěnový kosmetický kryt,
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lze také aplikovat povrchový tekutý polyuretanový nátěr, který poskytuje ochranu proti
vlhkosti a znečištění (Näder, 2000).

Obrázek 44: Pěnové kosmetické

Obrázek 45: Perlonová kosmetická punčoška

krytí 6R6 pro kolenní exartikulaci

pro modulární kolenní exartikulační protézu

(www.cascade-usadev.com)

(www.cascadeusadev.com)

7.4.6 Ostatní protetické dílce
Mezi komponenty protéz, které nebyly doposud zmíněny, lze uvést řadu zajímavých
a důležitých dílců (Kaphingst, 2002). Je však vždy důležité kalkulovat se stavební výškou
těchto komponent (Dungl a kol., 2014).
Prostor mezi kolenním kloubem a lůžkem je u kolenních exartikulačních protéz značně
limitován kvůli přílišné délce distální části pahýlu. Není tedy v této úrovni žádný prostor
pro další protetické mechanismy pro zachování co nejnižší stavební výšky (Michael,
1999).
Pro tyto účely jsou využívány zejména laminační kotvy, které svou konstrukcí umožňují
zkrácení stehenní části a prodloužení bércové části. Použít lze laminační kotvu
v kombinaci se závitem (viz obr. 46), nebo speciální exartikulační kotvu (viz obr. 47)
(Laat a kol., 2014). Ty jsou zalaminovány přímo do protetické objímky a umožnují tak
spojení mezi lůžkem a distální částí protézy (Näder, 2000)
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Obrázek 46: Kotva 4R43 na závit od firmy Otto

Obrázek 47: Speciální laminační kotva pro KD

Bock (www.professionals.ottobockus.com)

4G70

od

firmy

Otto

Bock

(www.professionals.ottobockus.com, upraveno)

Dále při stavbě protézy používáme adaptéry, definované jako spojovací díl mezi
funkčními prvky protéz (protetické chodidlo, objímka a kolenní kloub). Jsou vyráběny
z hliníku, titanu a nerezové oceli. Základním spojovacím elementem je trubkový adaptér
(viz obr. 48) v kombinaci se šroubovými adaptéry, který spojuje protetické chodidlo
s kolenním kloubem (Näder, 2000).

Obrázek 48: Trubkový adaptér (www.ingcorporation.cz)

V případě, že stavební výška protézy mezi kolenním kloubem a chodidlem je dostatečná
a umožní další protetické dílce, může zde protetik použít torzní adaptéry a tlumiče
(Murphy, 2014).
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Torzní adaptér je jednotka, která umožňuje torzi a odpor těchto rotací je nastavitelný.
Zmínit lze například adaptér 4R86 od firmy Otto Bock (viz obr. 49) nebo adaptér 4R39
(viz obr. 50), který je součástí trubkového adaptéru (Näder, 2000).

Obrázek 49: Torzní adaptér 4R86 od společnosti

Obrázek 50: Torzní adaptér 4R39 od společnosti

Otto Bock (www.professionals.ottobockus.com)

Otto Bock (www.professionals.ottobockus.com)

Vertikální adaptér slouží k tlumení rázů během každodenních činností. Např. adaptér
Delta Twist od firmy Otto Bock (viz obr. 51), který je vybaven nastavitelnou torzní
a tlumící funkcí a napomáhá tak zmírnit tlak na celý pohybový aparát, uživateli poskytuje
větší bezpečnost, mobilitu a pohodlí (Otto Bock, b).

Obrázek 51: DeltaTwist od firmy Otto Bock (www.professionals.ottobockus.com)

Po vybavení protetickou pomůckou
Po absolvování rehabilitační a protetické péče by měl být pacient i nadále ve spojení
s protetickým oddělením. V rámci protetického vybavení by měl být pacient zván na
protetické oddělení za účelem seřízení protézy. Stavba protézy se musí někdy přizpůsobit
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změně typu obuvi nebo zdravotnímu stavu pacienta. Po vybavení první protézou bude
pacient zván ke svému protetikovi vždy po třech měsících. Následné kontroly mohou být
jednou za rok (Krawczyk, 2014a).
Protéza ve standardním vyhotovení se předepisuje jeden kus za dva roky. Vzniklé opravy
či nutné úpravy hradí zdravotní pojišťovna (Kolář, 2009).

7.5.1 Údržba protézy
O protézu je nutné pečovat a ošetřovat její jednotlivé části (Smutný, 2009).
Pahýlové lůžko
-

kůže – objímky vyrobené z kůže je nutné po každém sejmutí nechat vysušit;

-

plast – po použití je vhodné tento materiál čistit hadříkem navlhčeným v mýdlové
vodě;

-

dřevo – za pomocí mýdlové vody ho lze zlehka umýt bez narušení vnitřního laku
dřeva (Maprotetika.cz);

-

silikonové pahýlové lůžko - čistí se mýdlem s neutrální pH hodnotou. Poté se
oplachuje návlek vodou a nechá se vysušit.

Vnitřní mechanické části – mechanické části se nenamáčejí a nepoužívají se žádné
agresivní látky (aceton, ředidlo atd.).
Kosmetické krytí (molitanové) – zde se také nepoužívají žádná rozpouštědla. V případě,
že dojde k prosátí vody do kosmetického krytu, nechá se obvykle vysušit vymačkáním
do ručníku a poté uschnout.
Kosmetická punčoška – čistí se běžným přepráním za použití saponátů.
Protetická chodidla - u chodidel jako jsou kloubová chodidla je nutná pravidelná
kontrola na rozdíl od bezkloubových chodidel, kde je údržba minimální. V případě
uvolnění některých spojů, koroze či jiných nesrovnalostí na protéze, je nutné navštívit
svého ortopedického protetika (Smutný, 2009).
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8 DISKUZE
Exartikulace v kolenním kloubu byla v minulosti zavrhovaná amputační linie z důvodu
složitosti výkonu a problematického oprotézování. Z toho důvodu byla v literatuře
ignorována nebo jen ve zmínkách nedoporučována. To byl také hlavní důvod, proč bylo
při psaní této bakalářské práce možné setkat se pouze s omezeným množstvím odborných
informací k dané problematice, a to i přesto, že v současné době má kolenní exartikulace
již své zastánce a širší uplatnění.
Faktem však zůstává, že tento negativní postoj ke kolenní exartikulaci u většiny
odborníků stále přetrvává. V současné době je mnoho lékařů, kteří kolenní exartikulaci
na operačním sále stále nepreferují. To má za následek volbu vyšší úrovně amputace, tedy
transfemorální, byť by bylo ve skutečnosti možné provést kolenní exartikulaci. Tím
pacient přijde o možnost zachování nášlapného pahýlu, neporušení stehenního svalstva,
existence dlouhé páky pro ovládání protézy a dnes i možnost kvalitního oprotézovaní,
což je pro pacienta obrovská škoda. V takovém případě je informovanost a nauka o této
problematice klíčová.
Dostupná literatura, z níž mohou odborníci či široká veřejnost čerpat, je, jak již bylo
zmíněno, převážně staršího vydání. Autoři se v těchto odborných publikacích soustředí
spíše jen na amputační linie, které jsou více preferované, a tedy i známější. Například
amputace v bérci nebo ve stehně mají mnohem snáze dohledatelné informace. Setká-li se
čtenář s publikací o kolenní exartikulaci, získá obvykle stejné stručné informace jako
v předchozích odborných zdrojích, které značí jistý negativní názor.
I přesto, že se odborníci (komplexní tým) snaží pacienta co nejlépe informovat, je v jeho
zájmu nastudovat si informace o své diagnóze a o možnostech protetického řešení.
Nastudováním těchto materiálů může získat podrobnější informace a být tak mnohem
více motivován pro rehabilitaci a mít naději, že bude moci díky protetickému vybavení
í nadále vést plnohodnotný život. V těchto publikacích by mělo být možné dozvědět se
informace o samotné kolenní exartikulaci, ale také o možnostech protetického vybavení,
které si je možné vybrat z širokého výběru od běžně užívaných protéz po sportovní
protézy z vysoce kvalitních materiálů, které zajistí minimální omezení oproti zdravé
populaci.
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9 ZÁVĚR
Cílem mé bakalářské práce bylo vyhledat a utřídit určité kvantum informací o exartikulaci
v kolenním kloubu a jejími možnostmi v protetickém vybavení. Práci jsem se snažila
napsat tak, aby bylo lehké se v ní zorientovat a pomohla tak zodpovědět čtenáři
informace, které chce získat, a to nejen o protetickém vybavení, ale také o exartikulaci
v kolenním kloubu, která samotné protetické vybavení předchází.
Použité informace jsou v práci sepsány srozumitelně jak pro osoby studující či pracující
v oboru ortotik - protetik, či oboru jemu blízkému, tak pro pacienty kteří jsou po
exartikulaci v kolenním kloubu nebo pro ty, kteří se o danou problematiku zajímají. Pro
lepší orientaci jsou v bakalářské práci k nahlédnutí obrázky vybraných produktů firem, či
obrázky z knižních publikací orientované k tématu.
I přesto, že je naše i zahraniční zdravotnictví na vysoké úrovni, je procento amputovaných
v rámci civilizačních onemocnění stále vysoké. Je tedy mnoho těch, kteří přicházejí o své
končetiny. Doufám tedy, že se obor ortotik - protetik bude ve svém studijním programu
neustále posouvat kupředu a bude tak možnost setkat se s více odbornými články, které
budou moci sloužit jako edukační materiál. Věřím tedy, že by tato práce mohla být
přínosem i pro studenty oboru ortotik - protetik a poskytne jim tak možnost přiblížit se
k dané problematice o kolenní exartikulaci.
Doufám, že se tato amputační linie bude v budoucnosti v rámci možností více
upřednostňovat, nehledě k přetrvávajícím názorům z minulosti, a bude tak moci
nabídnout pacientům své výhody jak v rehabilitaci, tak především v protetickém
vybavení.
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK
CAD-CAM

Computer aided design - computer aided manufacturing

CNC

Computerized numerical control

FB

Fantomové bolesti

IC

Ischial containment

ISNY

Islandic socket new york

MESS

Mangled extremity severity score

MOBIS

Mobility system

SACH

Solid ankle cushion heel

SAFE

Stationary ankle flexible endoskeleton

pH

Power of hydrogen

PVC

Polyvinylchlorid
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