Alat Fiksasi Eksterna Periartikuler
Fiksasi eksterna ini dapat digunakan untuk terapi fraktur
tungkai bawah yang terbuka, baik di diafisis ataupun yang di
dekat sendi. Fiksasi ini mampu menghasilkan gaya fikasi kompresi
ataupun distraksi yang searah sumbu tulang dan mampu menfiksasi
fragmen fraktur yang sangat komunitif. Fiksasi ini juga dapat
digunakan sebagai terapi fraktur tungkai bawah yang neglected,
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Gambar 1 adalah perspektif utuh alat fiksasi eksterna
periartikuler
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ALAT FIKSASI PELVIS MODIFIKASI C-CLAMP
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Gambar 1 adalah gambar fiksasi pelvis modifikasi C-Clamp secara
utuh
Keterangan Gambar:
1 = chassis poros
2 = pemegang paku
2a = pemegang paku (batang atas)
2b = pemegang paku (batang bawah)
3 = paku berulir
4 = sekrup pengunci poros
5 = lubang berbentuk persegi empat
6 = lubang setelan
7 = nok setelan
8 = lubang tempat masuk paku
berulir (3)
9 = kepala paku berbentuk bulat
10 = ujung paku tidak berulir
dengan penghenti

ABSTRAK
DISTRAKTOR SPINAL (ALAT DISTRAKSI DISKUS INTERVERTEBRALIS)
Suatu alat Distraksi diskus intervertebralis (distraktor spinal) yang terdiri dari terdiri
dari dua pemegang (A1 dan A2), satu shaft (poros) (D1,2,3) dengan dua batang penyangga
(support shaft) B1 dan B2,

dua macam pemegang pegas distraksi (spring holder), yaitu

pemegang (G1) yang tergabung dengan mur utama (main nut) dan G2 yang melekat dengan
pemegang (holder) , mur utama (main nut) (E) dan mur-mur kecil (H1 dan H2), dan pegas
distraksi (distraction spring) (C3 dan C4). Mekanisme kerja alat ini : Dua K-wires (diameter 1,5
mm) (F1 dan F2) dipasang secara paralel pada korpus vertebra L4 dan L5 dengan menggunakan
bor gas. Kemudian dua set holder (pemegang) (A1 dan A2) mengunci K-wire. Shaft (poros
berulir) berikut dua support shaft (B1 dan B2) menghubungkan kedua holder. Pegas distraksi,
C3,4 (distraction spring) dipegang oleh dua buah pemegang pegas, G1,2 (spring holder)
terpasang pada shaft (poros yang berulir). Pegas berukuran 20-30 mm melekat pada pemegang
A1 dengan bantuan pemegang pegas G2. Pegas distraksi ditarik oleh sebuah mur (main nut)
yang menyatu dengan pemegang pegas (spring holder) (G1). Mur dapat menarik pegas karena
mur dapat bergerak karena poros tempat spring tersebut berulir. Pemanjangan pegas akan
menimbulkan gaya distraksi melalui penarikan pemegang 1, A1 (holder) yang memegang Kwire (F1) ini akan membawa korpus vertebra bergerak mendistraksi diskus intervertebralis.

Gambar Distraktor Spinal
Gambar 1 (perspektif Utuh): ”Alat distraksi diskus intervertebralis”
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Gambar 1. Distraktor Spinal (alat distraksi diskus intervertebralis)
A, pemegang (holder)terdapat
dua set pemegang, yaitu pemegang 1 (A1) dan pemegang 2 (A2), berjumlah empat buah batang, dan
disatukan dengan empat mur kecil (H), B. penyangga (support shaft). C. Pegas kompresi (compression
spring), terikat dengan pemegang pegas (spring holder) G1 dan G2. D. Poros (shaft), E. Mur utama
(main nut), F. Kawat Kirschner dipasang secara paralel di korpus vertebra L5 (F1) dan di korpus vertebra
L4 (F2).

KOMPAKTOR SPINAL (alat kompresi eksternal diskus intervertebralis)
Suatu alat kompaktor tulang belakang yang terdiri dari terdiri dari dua set pemegang dengan dua
batang penyangga, satu poros, mur utama (main nut), dan pegas kompresi (compression spring).
Mekanisme kerja alat ini : Dua K-wires (diameter 1,5 mm) (F1 dan F2) dipasang secara paralel
pada korpus vertebra L4 dan L5 dengan menggunakan bor gas. Kemudian dua set holder
(pemegang) (A1 dan A2) mengunci K-wire. Shaft (poros berulir) berikut dua support shaft (B1
dan B2) menghubungkan kedua holder. Spring (pegas) kompresi (C1 dan C2) terpasang pada
shaft (poros yang berulir) (D1 dan D2). Spring berukuran 40 mm ditekan oleh sebuah mur
utama (main nut) (E1 dan E2). Pemendekan spring akan menimbulkan gaya kompresi. Gaya
kompresi yang ditimbulkan akan menekan pemegang 1 arah pemegang 2 yang lain. Support shaft
(B1 dan B2) menjamin daya luncur holder tersebut. Penekanan pemegang 1 (A1) yang
memegang K-wire ini akan membawa korpus vertebra bergerak menekan diskus intervertebralis.
Gambar Kompaktor spinal
Gambar 1 (perspektif Utuh): ”Kompaktor spinal (alat kompresi eksterna)
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Gambar 1. Kompaktor spinal (alat kompresi eksterna ).
A, pemegang (holder)terdapat dua set pemegang,
yaitu pemegang 1 (A1) dan pemegang 2 (A2), berjumlah empat buah batang, B. penyangga (support shaft). C.
Pegas kompresi (compression spring), D. Poros (shaft), E. Mur (main nut), F. Kawat Kirschner dipasang secara
paralel di korpus vertebra L5 (F1) dan di korpus vertebra L4 (F2).

