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The Locker to jednorazowy przyrząd do przygotowywania i

podawania żywicy do różnych części ciała. Jest w stanie wzmocnić
i ustabilizować mechaniczną zdolność przyrządów syntezujących
stosowanych do kości z osteoporozą( augmentacja śrub).

ZESTAW The Locker zawiera:
• specjalną żywicę akrylową o dużej płynności

i nieprzepuszczającej promieniowania

• jednorazowy przyrząd, który ułatwia

kontrolowane i precyzyjne podawanie

Tecres S.p.A.

żywicy

Firma Tecres, od dwudziestu pięciu lat, z powodzeniem produkuje żywice akrylowe.

Naszą misją jest ciągłe poszukiwanie nowatorskich rozwiązań, aby polepszyć jakość życia.

• giętką rurkę łączącą igłę z pistoletem w

celu trzymania operatora w bezpiecznej
odległości od promieniowania

Szeroki zakres produktów jaki rozprowadzamy na cały świat do ponad 60 krajów, dał nam możność osiągnięcia
pomyślnych rezultatów i kontynuowania naszych wysiłków w odnajdywaniu nowych propozycji dla rynku.
A zatem weszliśmy na rynek z nowym produktem: The Locker.

WŁAŚCIWOŚCI PRZYRZĄDU

• umożliwia kontrolowane i precyzyjne podawanie

Jest to kompletny system do augmentacji śrub.

żywicy

• umożliwia natychmiastowe zaprzestanie

wstrzykiwania, tak aby zapewnić bezpieczeństwo
pacjenta

THE LOCKER DLACZEGO?
Ponieważ przyrządy syntezujące mogą się obluzować( szczególnie jeśli chodzi o kości z osteoporozą)

• jest kompletny i nie wymaga żadnych akcesoriów

doprowadzając do niepowodzenia operacji.

Literatura podaje wiele przypadków. Na przykład ryzyko niepowodzenia przezkrętarzowych gwoździ szacuje się
między 1,1% a 15% ( Gadner MJ et al,2004 ; Hesse B et al, 2004; Lorich DG et al., 2004 Halder SC et al, 1992.)
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WŁAŚCIWOŚCI ŻYWICY
• łatwa do przygotowania

• wysoka płynność dla optymalnego podawania
• wysoka nieprzepuszczalność dla promieniowania

dla natychmiastowej identyﬁkacji podanej żywicy

• udowodniona lepkość dla kontroli w czasie fazy

wstrzykiwania

FAZY PRZYGOTOWANIA
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Połącz proszek z płynem

Różne artykuły pokazują, że zastosowanie augmentacji śrub eliminuje ryzyko ich obluzowania DallʼOca
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obluzowań w 22-miesięcznej obserwacji na 291 śrubach w nodze)Frankel BM et al, 2007 (0% obluzowań w 30
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Napełnij strzykawkę końcówką pistoletu kierując
ją w górę.

Ponieważ zastosowanie the locker do augmentacji śrub znacząco redukuje ryzyko niepowodzenia.
et al,2008 ( 0% odłączeń w 6 – miesięcznej obserwacji gwoździa 20 gamma) Chang MC et al,2008 (0%
miesięcznej obserwacji na 158 śrubach w nodze).

Ponieważ podwyższa mechaniczną

stabilność przyrządów syntezujących.

Biomechaniczne badania wykazują wzrost

stabilności przyrządów syntezujących od 42%

do 250% po augmentacji śrub(Stoﬀel KK MJ et
al., 2008; Cook SD et al,2004)
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Zmieszaj potrząsając pojemnikiem

Otwórz nakrętkę Luer i połącz z pistoletem za
pomocą Luer Lock na górze pojemnika z żywicą.

Odłącz pojemnik na żywicę
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Przyłącz rurkę przedłużającą

Wyeliminuj ewentualne pęcherzyki powietrza
poprzez całkowite wypełnienie rurki żywicą
lub po napełnieniu urządzenia, poprzez
przyłączenie go bezpośrednio do kaniuli

Połącz rurkę z kaniulą, która uprzednio została
umieszczona w polu chirurgicznym i wstrzyknij
żywicę
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