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Η σύγχρονη τεχνολογία σε συνδυασµό µε την πολυετή χειρουργική 
εµπειρία και τεχνογνωσία καταφέρνουν σήµερα να ανοίξουν µια 
νέα εποχή στην αντίληψη της αντικατάστασης  του πάσχοντος 
γόνατος µε στόχο τη προσέγγιση της τελειότητας.
Η εκτεταµένη φθορά των γονάτων λόγω 
οστεοαρθρίτιδας στην τρίτη ηλικία ή 
αρθρίτιδας εξ’ αιτίας αυτοάνοσου νοσήµατος - 
ρευµατοειδής ή ψωριασική αρθρίτιδα - 
σε νεώτερες ηλικίες, αποτελεί ένα από τα σε νεώτερες ηλικίες, αποτελεί ένα από τα 
συχνότερα  προβλήµατα του µυοσκελετικού 
συστήµατος που επηρεάζει έντονα τη σωµατική 
δραστηριότητα αλλά και τη ψυχολογία των 
ατόµων. 
Ο πόνος και η δυσκαµψία αποτελούν τα κύρια Ο πόνος και η δυσκαµψία αποτελούν τα κύρια 
συµπτώµατα που οδηγούν τον ασθενή στον 
ειδικό Ορθοπαιδικό.

Οι νέες τεχνολογίες για την αναβάθµιση και την Οι νέες τεχνολογίες για την αναβάθµιση και την 
τελειοποίηση της αντικατάστασης του πάσχοντος 
γόνατος, όπως η βελτίωση των υλικών 
κατασκευής και του σχεδιασµού των 
εµφυτευµάτων,  τα εξατοµικευµένα υλικά για την 
‘ανατοµικότερη’ τοποθέτηση αυτών στην 
άρθρωση, βελτιώνουν διαρκώς την αίσθηση της 
εφαρµογής και της λειτουργικότητας της  νέας εφαρµογής και της λειτουργικότητας της  νέας 
άρθρωσης µε στόχο την µεγαλύτερη διάρκεια 
ζωής της αρθροπλαστικής.

Το ακρωνύµιο PSI προέρχεται από τις 
λέξεις Patient Specific Instrument οι 
οποίες υποδηλώνουν την εξατοµικευµένη 
αντίληψη της νέας αρθροπλαστικής του 
γόνατος σε ασθενείς που πάσχουν από 
προχωρηµένη αρθρίτιδα.
Η εξατοµικευµένη αρθροπλαστική του 
γόνατοςγόνατος PSI αποτελεί την αιχµή της 
συνεργασίας της ηλεκτρονικής- ροµποτικής 
τεχνολογίας και της ορθοπαιδικής 
χειρουργικής τεχνογνωσίας.  Παρέχει την 
ανατοµική προσέγγιση της χειρουργικής 
επέµβασης βασισµένη στις πληροφορίες 
του πάσχοντος άκρου του ασθενούς που 
λαµβάνονται από την αξονική τοµογραφία.λαµβάνονται από την αξονική τοµογραφία.

Αναλυτικότερα µετά την κλινική αξιολόγηση της 
πάσχουσας άρθρωσης, θα διενεργηθεί αξονική 
τοµογραφία για να γίνει η συνολική 
αξιολόγηση του κάτω άκρου ως ενιαία 
ανατοµική και κινητική µονάδα.

Οι εικόνες της αξονικής τοµογραφίας θα 
σταλούν σε ειδικό κέντρο του εξωτερικού στο 
οποίο θα γίνει η τρισδιάστατη ηλεκτρονική 
απεικόνιση του πάσχοντος γόνατος.  

Το ηλεκτρονικό 3D µοντέλο του γόνατος του Το ηλεκτρονικό 3D µοντέλο του γόνατος του 
ασθενούς  µελετάται από τον ορθοπαιδικό ο 
οποίος θα διενεργήσει την ανακατασκευή της 
πάσχουσας άρθρωσης του, κάνοντας τις 
απαραίτητες διορθώσεις, πάντα σύµφωνα µε 
το ανατοµικό προφίλ του, λαµβάνοντας 
υπ’ όψιν και  το φύλο του ασθενούς.

Η εξατοµικευµένη αρθροπλαστική γόνατος PSI, Η εξατοµικευµένη αρθροπλαστική γόνατος PSI, 
δίνει τη δυνατότητα στον ορθοπαιδικό να 
διενεργήσει την επέµβαση µε ακρίβεια, 
βελτιστοποιώντας την διόρθωση του µηχανικού 
άξονα του άκρου –βλαισά ή ραιβά γόνατα-, 
εφαρµόζοντας τις τεχνικές της ελάχιστης 
επεµβατικότητας διότι όλη η µελέτη της 
επέµβασης έχει ήδη προηγηθεί και σχεδιαστεί επέµβασης έχει ήδη προηγηθεί και σχεδιαστεί 
ηλεκτρονικά, βάσει τελειοποιηµένων 
λογισµικών συστηµάτων που λαµβάνουν 
υπ’ όψη τους νόµους της εµβιοµηχανικής του 
συνόλου του κάτω άκρου. 

  Πλεονεκτήµατα:

• Λιγότερος χειρουργικός χρόνος και    
   µετεγχειρητικός πόνος
• Μικρότερος χειρουργικός τραυµατισµός
   του γόνατος λόγω των ειδικών 
   εργαλείων και εξατοµικευµένων 
   υλικών που χρησιµοποιούνται.   υλικών που χρησιµοποιούνται.
• Μικρότερη απώλεια αίµατος γεγονός 
   που ελαχιστοποιεί την ανάγκη   
   µετάγγισης. 
• Άµεση κινητοποίηση –βάδιση, 
   FAST TRACK
• Τρείς ηµέρες παραµονής στην 
   κλινική   κλινική
• Γρήγορη  επιστροφή στις κοινωνικές
   και επαγγελµατικές  δραστηριότητες.


