
Одделот за ортопедија е уникатен по 
неколку работи, а во македонската 
медицина е препознатлив со лансирањето 
на најсовремени методи кои го забрзуваат 
оздравувањето дури и кај пациентите со 
потешки дијагнози. 
За прв пат во Македонија, се изведе 
вградување на бесцементна инверзна 
модуларна протеза. 
Тоа е старо-нов метод за воведување 
биолошки импланти кој го продолжува 
животниот век на имплантот и го зголемува 
квалитетот на животот на оперираниот 
пациент.

Следејќи го трендот за иновативна техноло-
гија, веќе 8 години по ред, како лидери на полето 
на ендопротетска хирургија на одделот за ортопе-
дија и травматологија во болницата се користат 
керамичките импланти, потоа специјално дизај-
нираните модуларни протези за колк, колено и 
рамо, безцементни и керамички колена, како и Ти-
Поро + хидроксиапатитни безцементни протези. 
Од 2016 година, започнавме со употреба на по-
следната генерација на технолошки супериорни 
импланти за колено и колк.
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ПРОТЕЗИ ЗА КОЛК

Trabecular Laser melted titanium
 Ласерски топен трабекуларен титаниум/Traser 

acetabular cups - претставуваат типови на протези, 
што најблиску до сега, ја имитираат природната 
структура на коскеното ткиво и кои обезбедуваат 
брзо коскено враснување и интеграција на 
имплантот. Посебноста на овој единствен имплант 
на пазарот е во микроскопската површина на 
нерамномерност (рапавост, 2 микрони) која 
ја оптимизира остеоинтеграцијата и коскеното 
враснување, додека високата порозност на 
титаниумската структура и големината на 
отворите од 150 до 500 микрони гарантираат 
минерализација на коскениот матрикс.

Tracer Jump
 Солидната и порозната структура на  овој им-

плант е таква што меѓусебно се испреплетени во 
една континуирана структура градејќи една цели-
на и на тој начин обезбедуваат досега најпозната, 
издржлива структура, отпорна на спротивни сили 
и сили и попуштање на имплантот. Протеза-
та се произведува  во 3Д принт технологија, од 
сиров титаниумски прав кој ласерски се топи и при 
тоа се додава во континуирани слоеви сè додека 
не се постигне формата на дигиталниот модел.

Trabecular Laser melted titaniu

 Ова е уникатна технологија која селективно 
го топи и синтетизира материјалот со помош 
на топлинската енергија на ласерскиот зрак 
во затворена атмосфера (аргон), а со цел да се 
одбегне оксидацијата на титаниумскиот прав. 
Traser протезите доаѓаат во 17 големини (42-80 
мм) како примарни и ревизиски. Во нив може да 
се вградат сите видови на влошки (керамички, 
полиетиленски, метални.). Специфичноста на овој 
систем е DUAL MOBIlITY опцијата која претставува 
единствена и ефективна солуција во оние случаи 
каде веројатноста за дислокација на протезата е 
голема (ревизии, невро-мускулна слабост, невро-
моторна контролаторна контрола.
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