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Streszczenie 

Cel: Celem monografii jest ocena stanu zagadnienia w obszarze konstrukcji implantów 

Wródszpikowych koWci dŽugich i stosowanych na nie materiaŽów oraz prezentacja konstrukcji 

implantów opracowanych przez Autorów. W monografii przedstawiono zarys budowy koWci 

dŽugich, biomechaniczne aspekty koWci udowej i stawu biodrowego, zŽamania koWci udowej 

i problemy osteosyntezy koWci dŽugich. Przeprowadzono analizC materiaŽowych i konstruk-

cyjnych aspektów implantów Wródszpikowych w obszarze: problematyki stabilizacji zŽamaM koWci 

dŽugich, obci>ceM mechanicznych koWci udowej, charakterystyki biomateriaŽów, metod spajania 

biomateriaŽów, konstrukcji gwoadzi Wródszpikowych i nowych koncepcji ich konstrukcji. 

Projekt/metodologia/podejWcie: Przedstawiono zarys budowy koWci dŽugich, biomechaniczne 

aspekty koWci udowej i stawu biodrowego, zŽamania koWci udowej i problemy osteosyntezy koWci 

dŽugich. Zdefiniowano problemy stabilizacji zŽamaM koWci dŽugich, rozwoju konstrukcji 

implantów Wródszpikowych oraz problematyki projektowania i doboru materiaŽów na implanty. 

Dokonano analizC mocliwoWci metod spajania biomateriaŽów i elementów bioimplantów 

w osteosyntezie. 
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Osi>gniCcia: Oryginalnym osi>gniCciem jest opracowanie nowych koncepcji konstrukcji 

implantów z innowacyjnymi sposobami ryglowania gwoadzia w koWci. W konstrukcji implantu 

Wródszpikowego do osteosyntezy koWci udowej z oddzielnym pozycjonowaniem kotwiczenia 

czCWci proksymalnej i dystalnej zamiast osŽabiaj>cych strukturC koWci Wrub rygluj>cych zasto-

sowano nieinwazyjny Wródszpikowy ukŽad stabilizuj>cy. 

Ograniczenia badaM/zastosowaM: Proponowane rozwi>zania konstrukcji implantu Wródszpi-

kowego do osteosyntezy koWci udowej z oddzielnym pozycjonowaniem kotwiczenia czCWci 

proksymalnej i dystalnej dotycz> gŽównie w stabilizacji zŽamaM trzonu koWci dŽugiej. 

Praktyczne zastosowania: Przewiduje siC, po przeprowadzeniu szczegóŽowych badaM urucho-

mienie produkcji implantu Wródszpikowego do osteosyntezy koWci udowej z proponowanym 

oddzielnym pozycjonowaniem kotwiczenia czCWci proksymalnej i dystalnej, znajduj>cych 

zastosowanie gŽównie w stabilizacji zŽamaM trzonu koWci dŽugiej. 

OryginalnoW5/wartoW5: Ocena aktualnego stanu konstrukcji implantów Wródszpikowych, stoso-

wanych w ich budowie materiaŽów i analiza mocliwoWci wykorzystania technik spajania w celu 

uproszczenia ich technologii oraz rozwacania dotycz>ce nowych mocliwoWci rozwi>zaM 

konstrukcyjnych implantów decyduj> o znaczeniu monografii. 

SŽowa kluczowe: Konstrukcja implantów Wródszpikowych; ZŽamania koWci udowej; Stabilizacja 

zŽamaM koWci dŽugich; BiomateriaŽy; Techniki spajania 

 

Cytowania tej monografii powinny by5 podane w nastCpuj>cy sposób:  

J. Nowacki, L.A. DobrzaMski, F. Gustavo, Implanty Wródszpikowe w osteosyntezie koWci dŽugich, 

Open Access Library, Volume 11 (17) (2012) 1-150. 
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