החלפה חלקית של מפרק הברך

לפעמים,

פחות זה יותר.

הברך החלקית של  Zimmer Biometמציעה לכם יותר!
אם הכאב של דלקת פרקים מאט אתכם ,אתם אולי סבורים שהחלפת ברך
מלאה היא האופציה היחידה שעומדת בפניכם .אבל ל Zimmer Biomet-יש
בשורות טובות .החלפת מחצית הברך עשויה להיות הפיתרון הדרוש לכם.
בהחלפת ברך מלאה ,יש להסיר את כל פני השטח .אך עם הברך החלקית
מבית  ,Zimmer Biometתוכלו לשמור על עד  75%מהברך הבריאה שלכם –
להתאוששות מהירה יותר ותנועה טבעית יותר *.

שמרו על עד 75%

מהברך הבריאה שלכם
החלפת ברך חלקית -
עולם שלם בשבילכם!
האם החלפה חלקית של הברך מתאימה לכם?
רק הרופא שלכם יכול לקבוע זאת בוודאות ,אבל אנחנו יכולים להגיד את
הדבר הבא :דלקת מפרקים ניוונית בברך מופיעה לעיתים רק בצד המדיאלי
של המפרק (הצד הפנימי של הברך) .בברכיים בהן שאר החלקים בריאים,
החלפת ברך חלקית יכולה לשמר את העצם ,הסחוס והרצועות הבריאות.
היות והחלפת הברך החלקית מתוכננת לתיקון צד אחד של הברך ,השתל
הרבה יותר קטן משתל ברך מלא .עוד יתרונות בהחלפה חלקית של הברך
כוללים פחות כאב ,החלמה מהירה יותר ותנועה טבעית יותר.
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בנוסף ,הודות לעיצוב המבוסס על מיסב פוליאתילן נייד ,מערכת הברך
החלקית היא הפתרון האולטימטיבי.
מחקרים הוכיחו כי בהחלפות ברך חלקיות המשתמשות במסבי
פוליאתילן זזים/ניידים ,כמו מערכת ® ,Oxfordשיעור השחיקה נמוך.

התוויות וסיכונים
לא כל המטופלים מתאימים להחלפת ברך חלקית .רק האורתופד שלכם
יוכל לקבוע אם אתם מתאימים לניתוח להחלפת המפרק ואם כן ,איזה
שתל מתאים לצרכים שלכם .עליכם לדון במצבכם ובאופציות הטיפוליות
עם המנתח שלכם.
החלפת ברך חלקית מיועדת לאנשים הסובלים מדלקת מפרקים ניוונית או
נמק העצם בחלק הפנימי של הברך.
ישנם גם סיכונים פוטנציאליים הכוללים התרופפות ,נקע ,שבר ,בלאי
ודלקת – מצבים אשר עלולים לחייב ניתוח נוסף.

פחות כאב,
החלמה מהירה יותר,
תנועה טבעית יותר*.
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למידע נוסף על פתרונות בתחום החלפת ברך חלקית ,לרבות סיכונים
ואזהרות ,דברו עם המנתח שלכם או פנו אלינו.
אל תהססו לפנות לרופא שלכם בשאלות ביחס למצבכם או לאופציות
הטיפול שלרשותכם.
 Zimmer Biometהיא יצרנית שתלים אורתופדיים והיא אינה עוסקת
ברפואה .רק מנתח אורתופדי יכול לקבוע איזה טיפול מתאים לכם.
התוצאות של החלפת מפרק חלקית הן אינדיבידואליות ועשויות להיות
שונות ממטופל למטופל .אורך חיי השתל יהיה תלוי במשקל ,בגיל ,ברמת
הפעילות שלכם ובגורמים נוספים.
למידע נוסף על אודות סיכונים ,אזהרות ותופעות שליליות אפשריות,
עיינו באתר .zimmerbiomet
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סיפור
מטופל

 עברה החלפת ברך חלקית עם מערכת, שחקנית טניס פעילה,מטופלת
!!! ויש לה תוצאות קליניות מדהימות, בשתי ברכיהOxford®
היא חזרה למשחק פעיל ואף זכתה באליפות מאסטרס ישראל (מעל גיל
 שנה אחר כך זכתה שוב באליפות מאסטרס לבודדים ולזוגות (מעל,)60
.) ולמדליה במכביה60 גיל
 תוצאות ההחלפה המצוינות, לאור החתך הקטן,המטופלת מעידה כי לרוב
. היא שוכחת כי עברה ניתוח,והחזרה לפעילות מלאה
 ריקודי עם באופן קבוע וזמן איכות, גולף, היא עדיין נהנית מטניס,75  בגיל,כיום
.עם המשפחה והנכדים

"

.המטופלת בהחלט מהווה דוגמה ליתרונותיה הרבים של החלפת מחצית הברך
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.* בהשוואה להחלפת ברך מלאה
oxfordknee.com-עיינו במקורות ב
.* בכפוף לתנאים ולסייגים שבכתב האחריות
. אלא אם צוין אחרת, או חברות הבת שלהZimmer Biomet * כל הסימנים המסחריים במסמך זה הם רכוש
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 בישראלZIMMER BIOMET  נציגת- גטר ביו מד
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