BADAL X to system
łączący protezę
nogi bezpośrednio
do kości kikuta dla
amputowanych
zarówno powyżej,
jak i poniżej
kolana. Metoda
przyłączania
BADAL X
jest również
znana jako
osseointegracja.

Proteza mocowana
w kości
Problem

Rozwiązanie

Pacjenci po amputacji kończyny dolnej
zwykle otrzymują protezę nogi, która
mocowana jest do kikuta za pomocą
leja. Użytkowanie leja protezowego
niesie za sobą kilka problemów:
1. U około jednej trzeciej amputowanych
występują chroniczne problemy skórne.
Tarcie, ciśnienie oraz pot podrażniają
skórę kikuta.
2. Dzienny dystans przemierzany przez
amputowanych na protezie z lejem jest
sześć razy mniejszy w porównaniu do
ludzi ze zdrowymi nogami.
3. Przemieszczanie się kikuta wewnątrz
leja może powodować utykanie. Badania
wykazują, że chodzenie w protezie lejowej kosztuje amputowanych o 25-50%
więcej energii w porównaniu z chodzeniem o dwóch zdrowych nogach.
4. Połowa ludzi po amputacjach powyżej
kolana nie używa protezy nogi lub korzysta z niej mniej niż 7 godzin dziennie.
5. Zakładanie i ściąganie protezy lejowej
jest trudne, żmudne i czasochłonne.
Korzystanie z protezy lejowej wiąże się
z niskim komfortem siedzenia.

Proteza nogi może być połączona z metalowym implantem zamocowanym w kości
kikuta bez użycia leja. Użycie metalowego implantu oszczędza skórę kikuta, a amputowany może wstawać i chodzić znacznie bardziej komfortowo. Mechanizm klikowy
ułatwia zakładanie protezy, a jego stabilność znacznie przewyższa protezę lejową.
Amputowani nie utykają i mogą siedzieć komfortowo, doświadczają protezy jako
części własnego ciała. Codzienne aktywności, jak chodzenie, jazda rowerem,
a nawet siedzenie wymagają znacznie mniej energii.
Technologia mocowania protezy w kości nie jest w żadnym wypadku nowa. W stomatologii implanty są wykorzystywane od dekad do mocowania protez zębowych.
W Europie implanty kości wykorzystywane są od około 30 lat. Technologia ta jest
bardzo bezpieczna, efektywna i uznawana przez lekarzy oraz instytucje ubezpieczeń zdrowotnych.
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BADAL X to akronim pochodzący od angielskiej nazwy
„Bone Anchoring Device for Artificial Limbs”. Produkt
został opracowany oraz wyprodukowany w Holandii.
BADAL X to kompletny system dla pacjentów
po amputacjach na poziomie uda i podudzia.
System BADAL X składa się z 3 głównych części:
implantu, adaptera oraz łącznika.
Implant
Implant wykonany jest ze stopu tytanu oraz pewnie zamocowany w kości.
Implanty dostępne są w szerokiej
gamie rozmiarów. Wszystkie tytanowe
implanty BADAL X posiadają szorstką
powierzchnię, która umożliwia szybkie
zrośnięcie się z kością. W związku z tym
rehabilitacja oraz ćwiczenia obciążeniowe mogą rozpocząć się już od jednego
do trzech tygodni po zabiegu.
Adapter
Adapter łączy implant z protezą nogi.
Komponent ten jest mocowany do implantu poprzez otwór w skórze (stomia)
i łączy implant z łącznikiem, który natomiast umożliwia założenie protezy.
Łącznik
Komponent ten sprawił, że system
często nazywany jest „protezą klikową”. Łącznik umożliwia bardzo szybkie
zakładanie i ściąganie protezy. Składa
się on z części „męskiej” oraz „żeńskiej”.
Część męska to wystający element przymocowany do adaptera, natomiast część
żeńska łączy się z protezą nogi. Te dwie
część mogą być ze sobą ręcznie połączone na klik.
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Moduł dystansowy przyłączany jest
do łącznika „Lucy”. Technik ortopeda
dobiera odpowiedni rozmiar modułu dystansowego - rozmiar ten musi
korespondować z kątem kikuta. Kąt ten
może być korygowany poprzez ćwiczenia, a jeśli jest taka potrzeba, rozmiar
modułu można w łatwy sposób zmienić.
Dostępne jest pięć standardowych rozmiarów modułów dystansowych.

wzmocnienie zarówno kości, jak i mięśni w kikucie.
Użytkownicy BADAL X mogą wykonywać wszystkie normalne codzienne zajęcia. BADAL X pozwala użytkownikom
na zamoczenie, tj. kąpiel lub prysznic.
Użytkownicy mogą pływać, czy też korzystać z siłowni lub sauny. Możliwe są
piesze wycieczki (nawet długodystansowe), jazda na rowerze lub żeglowanie.

Bezpieczeństwo przede
wszystkim

Ograniczenia BADAL X

BADAL X został gruntownie przetestowany oraz spełnia wszystkie europejskie
standardy bezpieczeństwa. BADAL X
posiada certyfikat CE zgodnie z wymogami rozporządzenia w sprawie urządzeń medycznych (MDR).
Zalety BADAL X
Badania wykazały, że korzystanie z systemu BADAL X podnosi czas korzystania
z protezy o 63%, a jakość życia wzrasta
o 65%. Wskaźnik osseointegracji
implantu wynosi 99% po dwóch latach
monitorowania. Kolejnymi zaletami
systemu BADAL X w porównaniu do
tradycyjnej protezy lejowej są: łatwość
użytkowania, bezpieczeństwo oraz

Stomia wymaga codziennego dwukrotnego mycia. W niektórych przypadkach
stomia może wymagać dodatkowej
opieki.
Sporty kontaktowe, takie jak sztuki walki i piłka nożna, oraz sporty o wysokim
ryzyku upadku nie są zalecane.
Odpowiedni kandydaci
Kandydaci do systemu BADAL X:
• Są amputowani powyżej lub poniżej
kolana
• Są w dobrej kondycji zdrowotnej,
zdolni do przejścia znieczulenia oraz
operacji
• Nie cierpią na poważną formę cukrzycy lub inną chorobę mającą wpływ na
naczynia krwionośne w kończynach
dolnych

• Nie zażywają lekarstw, które mogłyby
uniemożliwić zrośnięcie się implantu
z kością
• Nie przechodzili radioterapii lub chemioterapii od przynajmniej 2 lat
• BADAL X jest w szczególności zalecany
osobom mającym trudności w noszeniu protezy lejowej. W przypadku gdy
kikut jest bardzo krótki, noszenie leja
jest często niemożliwe. BADAL X może
stanowić rozwiązanie dla takich osób.

pacjentów stwierdza, że mogą wrócić
do swojego stylu życia sprzed amputacji.
Użytkownicy mają więcej energii, aby
podejmować się aktywności polepszających jakość życia. Odczuwają protezę
jako część własnego ciała. Sposób w jaki
proteza przymocowana jest do kikuta
poprawia pewność siebie podczas chodu
- niektórzy użytkownicy podejmują się
bardzo dalekich pieszych wędrówek!

Doświadczenia
System BADAL X otrzymuje bardzo
pozytywne opinie. Po rehabilitacji wielu
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Doświadczenie

„Szybko zdałem sobie
sprawę, że odzyskałem
moje dawne życie!”
Thieu Rijnders jest żonaty i
ma 59 lat. Mieszka w Holandii
i prowadzi warsztat stolarski.
Dwa lata temu miał wypadek
motocyklowy.
„Jeździłem na motorach od młodości, zarówno na drogach
jak i torach wyścigowych. Miałem wypadek na torze w Assen.
Inny motocyklista uderzył we mnie od tyłu podczas hamowania. Moja lewa noga została doszczętnie połamana. Chirurdzy
próbowali ją uratować, ale nie udało się. Tydzień później noga
została amputowana powyżej kolana. To było bardzo traumatyczne. Sam wypadek pozostawił we mnie uraz, a pobyt
w szpitalu był bardzo dotkliwy. Oprócz wielkiego bólu przez
jaki przechodziłem, byłem bardzo poruszony i zatroskany.
Zawsze byłem niezależnym człowiekiem i nagle stałem się
bardzo zależny, zmagałem się z ogromem trudności. Dużo
rozmawiałem z żoną, nie mogąc sobie z tym poradzić. Otrzymałem wiele wsparcia od niej, naszych dzieci i ludzi mnie otaczających. Musiałem zdecydować: co dalej? Gdy doświadczasz
czegoś takiego możesz zamęczać się myślami lub skoczyć pod
jadący pociąg. Dla mnie wybór był tylko jeden - idź naprzód
i wyciągnij z tego co najlepsze. Moja praca bardzo mi w tym
pomogła. Codziennie, skrupulatnie wstaję z łóżka przed
siódmą. Wszystko szybko potoczyło się w dobrym kierunku
i nagle zdałem sobie sprawę, że życie z protezą jest możliwe.
Robię dosłownie wszystko to co wcześniej. Przestałem jedynie
jeździć na motocyklach: już wystarczy!”
Samodzielna praca
Thieu pracuje długie godziny w pracowni stolarskiej będąc
cały czas na nogach. „Jestem bardzo aktywną osobą, ludzie
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komentowali, że robię wszystko o swojej protezie. Nie widzieli
jednak, że pod koniec dnia byłem kompletnie wyczerpany. Na
moim kikucie jest miejsce po transplantacji skóry, które powodowało dużo problemów. Wieczorem wszystko co mogłem
zrobić to położyć się na kanapie i iść spać napóźniej kwadrans
po dziewiątej. Moje życie polegało tylko na pracy, nie mogłem
robić nic innego. Każdy krok sprawiał mi ból, pojawiły się odciski i ból pleców. Nie mogłem jeździć na rowerze, a siedzenie
na twardych powierzchniach było możliwe tylko z użyciem
poduszki. Od tamtej pory było tylko gorzej. W pewnym okresie
musiałem chodzić do protetyka raz w tygodniu, zawsze był
jakiś problem z lejem. Przez okres półtorej roku zmieniano
mój lej czterokrotnie.”
Świadomy wybór
Thieu zaczął interesować się osseointegracją. „Czytałem o
tym i widziałem to rozwiązanie u innych ludzi. Ważne jest aby
wybrać świadomie i być realistą - trzeba rozważyć wszystkie
plusy i minusy. Proteza mocowana do implantu w kości to
dość drastyczne rozwiązanie i nie jest to dla każdego. Na przykład, ludzie o słabych naczyniach krwionośnych lub cierpiący
na ciężką cukrzycę nie spełniają wymagań do osseointegracji,
podobnie jak ludzie otyli lub palacze. Myślę, że dobrze, że
to doktor pomaga w podjęciu decyzji - to zapobiega zagrożeniom.”
Thieu udał się na konsultacje do dr Jan Paul Frölke, który
przedstawił mu system BADAL X, który funkcjonuje w Holandii od około 10 lat. Wkrótce, stało się jasne że Thieu jest
zdrowy i spełnia wymagania do operacji.
Pod koniec maja 2021 roku Thieu przeszedł jednoetapową
operacje implantacji BADAL X. Operacja trwała półtorej
godziny.
„Byłem bardzo zadowolony. Słyszy się od innych, że odczuwają duży ból, ale w moim przypadku tak nie było. Dwa
dni po przyjęciu do szpitala mogłem iść do domu. Od razu
rozpocząłem ćwiczenia aby wzmocnić moje mięśnie - także

te w kikucie. Chciałem iść do przodu. Po trzech tygodniach
rozpocząłem rehabilitacje i mogłem odrazu obciążać nogę.
Dzięki ćwiczeniom, które wykonywałem wszystko szło bardzo
gładko i robiłem bardzo szybkie postępy. Wkrótce zdałem
sobie sprawę, że odzyskałem moje dawne życie! To duża ulga,
wyzwolenie. Najlepsze jest to, że znowu stoję na swojej nodze.
Już nie odczuwam bólu, mam dużo energii, mogę siedzieć na
normalnym krześle. Jakość mojego życia podniosła się diametralnie, mimo, że wciąż przechodzę rehabilitację.”

bardzo szybkie postępy. Rehabilitacja zwykle zajmuje trzy
miesiące, ale ja po dwóch miesiącach byłem gotowy. W Wojskowym Centrum Rehabilitacji, gdzie klinika AOFE przeprowadza rehabilitacje, mają wojskowy tor przeszkód, którego
przejścia podjąłem się pod koniec rehabilitacji. Nie wszystko
się udało, na przykład nie dałem rady wspiąć się po oponach
lub linie, ale większość przeszkód pokonałem i bardzo mi się
to podobało.”

Każdy powinien otrzymać taką szansę

W domu stało się jasne, że życzenie Thieu, aby w miarę możliwości robić wszystko co mógł robić wcześniej, spełniło się.
„Wróciłem do warsztatu. Pracuję od 7:30 do 16:30 bez żadnych
problemów. Jak ostatnio sprawdzałem, przeszedłem ponad
10 000 kroków wciągu jednego dnia. Wieczorami wciąż mam
energię aby robić inne rzeczy. Ostatnio przejechałem 40 kilometrów na rowerze na cele charytatywne. Jazda na rowerze
w protezie lejowej nie była możliwa ze względu na duży dyskomfort. Cieszę się też, że mogę łatwo skorzystać z toalety w
nocy lub wziąć prysznic z rana. Wcześniej musiałem korzystać
z kul, teraz wystarczy, że szybko założę protezę kąpielową
i mogę brać prysznic o dwóch nogach. Oczywiście są pewne
ograniczenia, ale są minimalne. Mam nadzieje, że niedługo
będę mógł chodzić długie dystanse, na ten moment muszę
odpoczywać po czterech lub pięciu kilometrach. Moje chodzenie wciąż się poprawia i to się liczy. Niektóre czynności wciąż
pozostają trudne, np. praca na schodach w celu wykonania
pomiarów. Również praca nisko przy ziemi sprawia trudności,
ponieważ muszę uklęknąć, ale tak na prawdę to wszystko...”

Thieu objaśnia, że rehabilitacja po operacji poszła bardzo
gładko: „Zwykle zajmuje to trochę czasu zanim można rozpocząć rehabilitację. Gdy chodzisz w protezie lejowej mięśnie
są nieaktywne, a z BADAL X muszą one zacząć znowu mocno
pracować. To powoduje pewnego rodzaju ból mięśni. Nie miałem żadnych problemów, żadnych infekcji ani komplikacji.”
Kondycja Thieu znacznie się poprawiła.
„Mówili mi abym się nie forsował, ale to nie dla mnie. Podczas
fizjoterapii zawsze cieżko pracowałem, ponieważ chciałem
szybko ruszyć naprzód.”
Cele
Thieu przeszedł przez rehabilitacje jak burza. „Kiedy zapytali mnie jakie są moje cele, odpowiedziałem, że chce robić
wszystko co robiłem wcześniej: chodzić prosto, chodzić po
schodach i nierównym terenie, pod górę i z góry oraz jeździć
na rowerze. Ćwiczyliśmy wszystkie te czynności i robiłem

Minimalne ograniczenia

Niepełnosprawny
Thieu mówi, że różnica jest jak pomiędzy niebem a ziemią.
„Dopiero po czasie zauważasz jak bardzo zła była sytuacja
i jak bardzo byłeś niepełnosprawny. Jakość mojego życia nie
poprawiała się krok po kroku. Stało się to jak za dotknięciem
czarodziejskiej różdżki. Mogę wszystko robić sam oraz odzyskałem swoje życie towarzyskie. Było to również ważne dla
mojej relacji z żoną - ma ona znowu swoje własne życie,
a nasza relacja jest równa. Rozumiem, że niekiedy relacje
mogą się załamać gdy jedno z partnerów dotknięte jest
niepełnosprawnością. Zaczynasz opierać się coraz bardziej
na swoim partnerze i stajesz się zależny od jego pomocy. Już
nie ma takiej potrzeby. Naprawdę, mam nadzieję, że wkrótce
refundowanie osseointegracji będzie lepiej zorganizowane.
Każdy kto chce i kwalifikuje się na osseointegracje powinien
mieć taką szansę, bez niekończących się list oczekujących.
W dłuższej perspektywie czasu jest to tak na prawdę bardziej
opłacalne.”
Oto podsumowanie dwóch artykułów opublikowanych w
„Kort&Krachtig!”, wrzesień i grudzień 2021 r.
„Kort&Krachtig!” jest magazynem holenderskiego stowarzyszenia
osób po amputacjach KMK. Jeśli szukasz referencji do swojego
krajowego stowarzyszenia osób po amputacji, przejdź do https://
www.ic2a.eu/members/.
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Specjaliści

Wdzięczność pacjentów oraz
zapewnienia, że „odzyskali
z powrotem swoje nogi” zawsze
robi na mnie głębokie wrażenie
- jest to moją największą
motywacją.
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Dr Jan Paul Frölke

Dr Horst Aschoff

Moja bliska współpraca z moim
nauczycielem i drogim przyjacielem
dr Horstem Aschoffem pozwoliła mi
na wprowadzenie osseointegracji
w Holandii w 2009 roku. Od tego czasu
jestem ściśle zaangażowany we wszystkie aspekty tej obiecującej technologii
jako chirurg ortopeda dla ponad
300 pacjentów. Osseointegracja była
nowością w Holandii, a Radbound UMC
z Nijmegen dała szansę na rozwój technik implantacji. Nasi pacjencji zyskali
na ulepszonych technikach i narzędziach chirurgicznych. Ściśle współpracowałem z OTN implants (dostawca
BADAL X) od momentu utworzenia
firmy. Firma ta szybko urosła do rangi
światowej w dziedzinie osseointegracji
dzięki wspaniałym ludziom, którzy
w niej pracują. Wdzięczność pacjentów oraz zapewnienia, że „odzyskali
z powrotem swoje nogi” zawsze robi na
mnie głębokie wrażenie - jest to moją
największą motywacją. Oczekuję dalszej
współpracy z OTN implants, ciągłych
ulepszeń oraz rozwoju osseointegracji
w kończynach górnych wraz z intuicyjnie sterowanymi protezami.

Posiadam 20 letnie doświadczenie
w wykonywaniu zabiegów osseointegracji. Systemy kotwiczenia implantu
w kości ewoluowały od pionierskich
technologii do mocno ugruntowanej
metody. Początkowe obawy związane z zakażeniami poprzez stomię do
przestrzeni śródszpikowej okazały się
bezpodstawne, a takie zakażenia zdążają
się ekstremalnie rzadko. Implanty w kościach są bardzo wartościowym uzupełnieniem rehabilitacji osób po amputacji
kończyn górnych oraz dolnych.
Osobiście nadzorowałem 300 amputowanych posiadających implant. 95%
pacjentów było bardzo zadowolonych
z wyboru osseointegracji i nie wzięłoby
pod uwagę innej opcji. Wzrost komfortu
to główny czynnik. Odkrycie to potwierdza wzrost potencjału rehabilitacyjnego
(K-level) u ogromnej większości pacjentów po osseointegracji.
Mając doświadczenie z różnymi generacjami systemów mocowania protezy
do kości, BADAL X może być uznany za
najbardziej zaawansowany. System ten
otworzył nowy wachlarz możliwości
rehabilitacji po amputacjach. Jako, że
system ten zyskuje coraz większe uznanie, jest prawdopodobne, że rozwiną
się nowe wskazania do stosowania go,
a to wraz z dalszym rozwojem technik
chirurgicznych finalnie doprowadzi do
większej satysfakcji pacjentów.
Jestem zaszczycony, że mogę być zaangażowany w pracę z tak innowacyjnym
systemem - to więcej niż się spodziewałem kiedy rozpoczynałem karierę jako
chirurg.

Mając doświadczenie z różnymi
generacjami systemów mocowania
protezy do kości, BADAL X
może być uznany za najbardziej
zaawansowany.
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Przebieg leczenia

System BADAL X wszczepiany jest
podczas jednego lub dwóch zabiegów.
W czasie operacji tytanowy implant wszczepiany jest w kość kikuta. Zabieg ten
może wymagać lekkiego skrócenia kości
w celu odpowiedniego umiejscowienia
implantu. Może być również konieczne
usunięcie nadmiaru tkanki. Następnie,
tworzona jest stomia i umieszczony
zostaje adapter. Po operacji wymagana
jest kilkudniowa hospitalizacja. W następnym etapie pacjent kierowany jest
do technika ortopedy. Technik ortopeda
instaluje łącznik oraz ustawia protezę.

Stomia
Na wskutek wstawienia implantu powstaje sztuczny otwór w ciele. Stomia
wymaga codziennej opieki. Zaleca
się mycie stomii wodą z mydłem dwa
razy dziennie - można to porównać
do codziennego mycia zębów. Lekarz
szczegółowo poinformuje cię o tym jak
dbać o stomię.

Tibia Implant OTI

Zabieg

OTN Implants
OTN Implants B.V. to innowacyjna firma produkująca urządzenia medyczne. Firma założona została w 2016 roku przez medycznych specjalistów z Radboud UMC w Nijmegen (Holandia). OTN Implants posiada
certyfikat ISO 13485 i jest producentem oraz dystrybutorem przełomowego urządzenia medycznego BADAL X dla pacjentów po amputacjach.
Z BADAL X korzystają szpitale w Europie, Kanadzie i Stanach Zjednoczonych. BADAL X posiada certyfikat CE i jest uznawany przez instytucje
medyczne oraz fundusze zdrowotne w krajach europejskich.
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Luci Connector

Dual Cone Adapter

Rehabilitacja rozpoczyna się tydzień po
operacji. Pacjent, krok po kroku, uczy
się obciążać protezę. Podczas wczesnych
etapów rehabilitacji amputowany korzysta z kul i stopniowo uczy się chodzić
bez podparcia. Rehabilitacja osób po
amputacji poniżej kolana zwykle zajmuje około czterech tygodni, a dla osób po
amputacji powyżej kolana od sześciu do
dwunastu tygodni.

OTNI Intramedullary Femur Stem

Podczas jednej lub dwóch wizyt lekarz
ortopeda ocenia czy kandydat kwalifikuje się do systemu BADAL X. Cała
procedura zostaje dokładnie wyjaśniona, i jeśli pacjent jest uznany za odpowiedniego kandydata, wykonywana jest
tomografia komputerowa umożliwiająca
wybór najodpowiedniejszego implantu.

Dual Cone Adapter

Rehabilitacja

Dual Cone Adapter

Procedura przyjęcia

Femur Implant OFI-Y

Komponenty systemu BADAL X
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OTN Implants B.V.
Holandia:
Simon Stevinweg 48
6827 BT Arnhem
the Netherlands
+31 (0) 26 7370371
mail@otnimplants.nl
www.otnimplants.nl
Niemcy:
Grapengießerstr. 20
23556 Lübeck
Germany
+49 (0) 176 800 46 442
order@otnimplants.de
www.otnimplants.de

