
Magyar Traumatológia • Ortopédia • Kézsebészet • Plasztikai Sebészet • 2013. 56. 2. 147

ÖSSZEFOGLALÁS

A csontos szemüreg falának izolált törései a terület kis kiterjedése ellenére nagy kihívás elé állíthatják 
a sérüléssel kapcsolatba kerülő szakmák képviselőit diagnosztikai és ellátási szempontból egyaránt. A fel 
nem ismert, inveterált sérülések néha olyan hosszú távú következményeket okozhatnak, melyek az élet-
minőség jelentős romlásához vezethetnek. A nemzetközi irodalom segítségével kívántunk áttekintést adni 
a modern diagnosztikai és terápiás irányelvekről, és felhívni a figyelmet a társszakmák közötti együttmű-
ködés fontosságára. 
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	 	 Szemsérülés	–	Diagnosztika/Műtéti	kezelés/Terápia;	

Z. Raskó, L. Seres, É. Vetró, B. B. Tóth, T. Sass, J. Piffkó: Management of isolated orbital wall fractures. 
- Overview of the international literature

Despite of the small size of the region, isolated fractures of the orbital wall may present a challenge 
in terms of diagnosis and treatment. Undiagnosed and mistreated orbital injuries may lead to severely 
impaired quality of life. Some issues about this subject remain controversial and the scientific debate 
is still ongoing. The aim of this paper is to provide an overview of modern diagnostic and therapeutic 
concepts based on the international literature. The authors also would like to highlight the importance of 
a multidisciplinary approach in this field. 
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BEVEZETÉS
A szemüreg csontos falának sérüléseivel 

kapcsolatban a PubMed elektronikus könyv-
tárban az „orbital wall fractures” keresősza-
vakkal 578 tudományos közlemény jelent meg 
a kézirat megírásakor; a legelső dolgozat Lyle 
tollából származik 1963-ból (16). Az „isolated 
blow-out fractures” kifejezésre keresve a közle-
mények száma 81, a legelső dolgozatot Rumelt 
és Ernest jegyzi 1972-ből (19). Ebből is látható, 
hogy ez a sérüléstípus régóta foglalkoztatja 
az ellátásban résztvevő orvosokat, és mindig 
újabb és újabb kihívások és kezelési irányok 
merülnek fel. 

Gosau és munkatársai (12) retrospektív 
vizsgálatukban 189 operált izolált orbitaalap-
törést ismertettek 4 év alatt, ami átlagosan évi 
47 esetet jelent az adott periódusban. Tong és 
munkatársai (23) tíz év retrospektív vizsgálata 
kapcsán közel kétszáz sérült adatait dolgozták 
fel. Nagy esetszámokat elemző tanulmányok 
is napvilágot láttak; Shere és munkatársai (22) 
az amerikai hadseregben 20 év alatt 3599 arc-
közép-törött adatait vizsgálták, ebből 1141 izo-
lált szemüreg alsó fal sérült esetet közöltek, 
ami 31%-os aránynak felel meg. Megfigyeltük, 
hogy a közlemények nagy számban arc- és áll-
csontsebészeti vagy plasztikai sebészeti szak-
lapok gondozásában jelentek meg, emellett je-
lentős mennyiségű szemészeti területről szár-
mazó publikációt is találtunk, de a fül-orr-gé-
gészeti szaklapok is közöltek ilyen témájú cik-
keket. Ebből azt a következtetést vontuk le, 
hogy a nemzetközi irodalomban sincs egységes 
álláspont annak tekintetében, hogy ennek a 
sérülés típusnak a kezelése, gondozása mely 
szakterület hatáskörébe tartozik. 

A társszakmák kompetencia vitáját minden-
képp elkerülendőnek tartjuk, és meggyőződé-
sünk, hogy a betegek érdekeit szoros interdisz-
ciplináris kooperációval szolgáljuk legjobban. 

Az elmúlt tizenöt évben megjelent tanul-
mányok közül igyekeztünk azokat felhasználni 
dolgozatunk elkészítésekor, amelyek részletes, 
összefoglaló elemzéseket alkalmaztak nagyobb 
számú beteganyag feldolgozásával.

IRODALMI	ÁTTEKINTÉS
Alapvető fontosságú a szemüreg 

csontos falának izolált sérülését létrehozó 

mechanizmusok ismerete, mivel ez alapján 
könnyen megérthetőek a diagnosztika és az el-
látás egyes lépései.

A sérülést létrehozó mechanizmus elmé-
leti alapja hosszú ideig a klasszikus hidroszta-
tikus elmélet volt; eszerint a szemgolyót érő 
tompa ütés hatására a szemüregben uralkodó 
hidrosztatikus nyomás a csontos fal szakító szi-
lárdságát meghaladó mértékben megemel-
kedve annak törését hozza létre. Többek kö-
zött Warwar és munkatársai (24) végeztek ku-
tatást a sérülési mechanizmusok vizsgálatára, 
majd Ahmad és munkacsoportja is összeve-
tette a lehetséges oki tényezőket (1). Az egyre 
inkább elterjedő másik elmélet, az úgynevezett 
buckling-teória alapját a szemüreg csontos ke-
retét érő tompa erőbehatás adja. Ez az erő hoz 
létre a csontos szemüreg falon kompressziós 
törést. A két mechanizmus elmélet között alap-
vetően két fontos különbség van: az első a be-
ható erő nagysága, amely a hidrosztatikus el-
mélet szerint nagyobb; a másik a sérülés min-
tázata, és kiterjedése. Amíg a hidrosztatikus 
elmélet szerint a sérülés a szemüreg elülső és 
hátsó szegmensét és gyakorta a medialis falat 
is érinti, addig a buckling-elmélet szerint a sé-
rülés elsősorban az elülső szegmentum érin-
tettségét feltételezi, lényegesen kisebb kiterje-
désben. 

Schaller és munkatársai (20) a korábbi-
akban kialakított kísérleti modellekhez képest 
finomított végeselemes modellen szimulálták 
a két sérülési mechanizmust külön-külön és 
együtt is. Eredményeik alapján feltehető, hogy 
a klinikumban észlelt törési minták sokasá-
gának az az oka, hogy valószínűleg mindkét sé-
rülési mód létrejöhet, néha akár egyszerre is. 

A szemüreget érintő sérülések első észle-
lése során alapvető az arc alapos traumatoló-
giai vizsgálata. Ennek során az alsó és felső áll-
csont épségéről, illetve sérüléséről kell meg-
győződni, megvizsgálva azok stabilitását, fel-
térképezve az okklúziós viszonyokat és a lehet-
séges eltéréseket. A szájnyitás mértékét is el-
lenőrizni kell. A szemüreg sérülésének jelle-
géből adódóan ki kell térni a szemmozgások 
vizsgálatára, illetve a nervus infraorbitalis el-
látási területének megfelelő esetleges érzéski-
esésre. 

Az arc sérült oldalának zsibbadása, a 
csontos szemüreg-keret épsége, valamint a 
szemmozgás-zavar mindenképpen kórjelző 
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értékű a szemüreg alsó csontos falának tö-
résére nézve. A vizsgálati leleteket minden 
pontra részletesen kitérve részletesen doku-
mentálni kell. 

Kubal (15) javasolja a csontos szemüreg sé-
rülésének gyanúja esetén vékony rétegű CT 
vizsgálat készítését. A koronális síkú felvételek 
mellett szükség van sagittalis síkú rekonstruk-
ciók elkészítésére is, mivel így pontosabban 
megítélhető a csontos sérülés kiterjedése és 
a szemüregben levő lágyrészek és esetleg a 
külső szemizmok törési területbe való becsípő-
dése. Emellett részletesen vizsgálhatók a szem-
üreg elülső területei, a szemlencse pozíciója, a 
szemgolyó hátsó szegmense esetleges vérzés, 
illetve kóros folyadékgyülem szempontjából, 
valamint a látóideg lefutása, állapota. Carachi 
és munkatársai (8) szintén részletes módszert 
közölnek a szemüreg sérülések radiológiai diag-
nosztikájával kapcsolatban.

Schouman és munkatársai (21) a vékonyré-
tegű CT vizsgálat kórjelző értékét vizsgálták a 
sérülések ellátásával kapcsolatban. Arra a kö-
vetkeztetésre jutottak, hogy a pontos radioló-
giai vizsgálatok precízen meghatározzák a sé-
rülés helyét és kiterjedését, ezzel az ellátás 
jobban tervezhető, az eredmények javulnak.

A sérültet a klinikai és radiológiai vizs-
gálatot követően szemészeti szakvizsgálatra 
kell irányítani. A látásélesség meghatáro-
zása, szemnyomás-mérés (a szemüregi ödéma 
vagy a retrobulbaris haematoma megítélé-
sére, későbbi másodlagos glaukóma lehetősé-
gének felmérésére), réslámpás vizsgálat, szem-
fenék-vizsgálat és primer szemállás, szemrés 
tágasság meghatározása mellett a Hertel-féle 
ophthalmometria elvégzése során megítélhető 
az exophthalmus–enophthalmus mértéke. A 
közeli kettős látás vizsgálata a vezetett szem-
mozgások során kialakuló kettős kép és ennek 
maximumának meghatározására szolgál kilenc 
irányban. A távoli kettős kép meghatározása 
Hess–Lancester ernyő segítségével történhet; 
ez a nem rutinszerű vizsgálat hivatott az eset-
leges izom érintettség pontos meghatározására 
és a változások nyomon követésére. Brucoli és 
munkatársai 75 orbita-alap sérült retrospektív 
értékelése során is alkalmazták ezt a vizsgá-
latot (5).

A csontos sérülés, és a szemmozgás-kor-
látozottság igazolódása esetén felmerül a 
kérdés; a sérült műtéti ellátása szükséges-e. 

Egyértelműen igazolt törés és lágyrész becsí-
pődés esetén a döntés viszonylag egyszerű: a 
kialakult törést rekonstruálni kell. Ha viszont 
a mozgáskorlátozottság oka a szemészeti vizs-
gálat alapján nem egyértelműen az izom és/
vagy a periorbitalis lágyrész becsípődése, 
hanem a csontos sérülés mellett fekvő izom 
és a zsírszövet bevérzése, ödémája, akkor min-
denképpen célszerű várni, és a sérültet is türe-
lemre inteni. 

Mindkét esetben az első lépés a várakozás. 
Ha nincs szó becsípődésről, akkor néhány nap 
alatt a szemmozgások javulhatnak, és a beteg 
panaszai, tünetei is lényeges javulást mutat-
hatnak. Ebben az esetben rendszeres ellen-
őrzés mellett konzervatív terápia követhető; 
orrcsepp használata mellett orrfúvási tilalom 
javasolt. A radiológiai ellenőrzés először három 
hónappal a sérülés után esedékes.

Amennyiben egyértelműen szükséges a 
műtéti rekonstrukció, abban az esetben fontos 
tényező a műtét időzítése. Courtney és mun-
katársai (9) a megkérdezett ellátó orvosok 
mintegy felének véleménye alapján javasolja, 
hogy a műtét időpontja a sérüléstől számí-
tott hatodik és tizedik nap közé essen. Poeschl 
és munkatársai (17) az orbita alap törések el-
látását követő funkcionális eredményeket – el-
sősorban szemmozgás-zavar, kettős látás és 
enophthalmus tekintetében – vizsgáló tanul-
mányukban arra a következtetésre jutottak, 
hogy a legideálisabb műtéti időpont a sérülés 
után eltelt legalább egy hét utáni időszakra te-
hető. Következtetéseiket alátámasztották más 
szerzők vizsgálatai is, mint például a Harris által 
közölt tanulmány (13). 

Gonzalez és munkatársai (11) által végzett 
meta-analízis leírja, hogy a felismert és iga-
zolt sérülés rekonstrukcióját lehetőség sze-
rint két héten belül el kell végezni. Ebben első-
sorban Burnstine és munkatársai tanulmányára 
(6) támaszkodik, amely a következőképpen ja-
vasolja a beavatkozás időzítését: azonnali mű-
tétre van szükség az úgynevezett „fehér szem” 
blow-out törés esetén, amely oculo-cardialis 
reflexet okoz kifejezett enophthalmus és 
hypoglobus mellett; két héten belül rekonst-
rukciót kell végrehajtani abban az esetben, ha 
szimptomás kettős látás áll fenn CT vizsgálattal 
egyértelműen igazolt becsípődés vagy nagy ki-
terjedésű csontdefektus esetén, amely látens 
enophthalmust és hypoglobust okozhat.



Magyar Traumatológia • Ortopédia • Kézsebészet • Plasztikai Sebészet • 2013. 56. 2.150

Ezek alapján a rekonstrukció választandó 
ideje a sérülés utáni 7–10. napra kell essen, 
ugyanis a periorbitalis terület és a szemüregi 
lágyrészek ödémájának jelentős mértékű csök-
kenése ekkorra várható, így ez lehet az ideális 
időpont a feltárásra. A tanulmányokat össze-
vetve tehát a műtéti helyreállítást a sérüléstől 
számított második héten ajánlott végrehajtani 
abban az esetben, ha a fentebb leírt súlyos tü-
netek és vegetatív mellékhatások nem jelent-
keznek. 

Vannak kivételes esetek, amikor a sérült ál-
talános állapota vagy tudati státusza nem teszi 
lehetővé a megfelelő vizsgálatok lefolytatását 
és az esetleges helyreállítást. Emellett sajnos 
előfordulnak fel nem ismert sérülések, ame-
lyek után a beteg a tartósan fennálló kettős 
látás miatt majdnem véletlenszerűen kerül az 
ellátó orvos látókörébe. Ilyen esetekben is el-
végzendő a rekonstrukció, de a sérültet fel kell 
világosítani arról, hogy a beavatkozás a legna-
gyobb gondosság esetén sem feltétlenül ered-
ményez teljes gyógyulást. 

A sérült felvilágosítása mindenképpen az el-
látás része. Szükséges elmondani, hogy mi a sé-
rülés lényege, miért kell várni a duzzanat csök-
kenésére. A betegnek tudnia kell a műtét lefo-
lyásáról, a lehetséges szövődményekről – ezek 
között a retrobulbaris haematoma és a vakság 
is szerepel, illetve a műtét utáni teendőkről 
is, amelyek ismerete a felépülés esélyét jelen-
tősen növelhetik.

A törés feltárásához alkalmazott met-
szések terén nincs egységesen kialakult meto-
dika az irodalomban. A legnagyobb arányban 
a subciliaris és infraorbitalis behatolást hasz-
nálják (9). Az utóbbi években egyre inkább elő-
térbe kerül a transconjunctivalis behatolás. 

Mivel az előző két feltárási móddal 
szemben ennek morbiditása szignifikánsan ki-
sebb, ez a feltárás reális alternatívát jelent. 
Ridgway és munkacsoportja (18) végeztek 
ezzel kapcsolatban meta-analízist. Kutatásuk 
során 180 saját esetet vizsgáltak meg és 17 
alsó szemhéj-komplikációval foglalkozó tanul-
mányt használtak fel 2086 beteg adatainak ki-
értékelésével. Az ectropium kialakulásának 
aránya a subciliaris metszés esetén volt a leg-
magasabb, 12–14 százalék. Az entropium ki-
alakulásának aránya a transconjunctivalis be-
hatolásnál 1,5% volt. Az eredmények alapján 
arra a következtetésre jutottak, hogy izolált 

orbita-alap törés ellátásához a legmegfelelőbb 
a transconjunctivalis behatolás. Ennek lateralis 
canthotomiával történő kiegészítése Baumann 
és munkatársa leírása szerint (3, 4) megfelelő 
áttekintést biztosít a teljes szemüreg alap re-
konstrukciójához. 

A rekonstrukció kivitelezése úgynevezett 
hagyományos módon, a sebész képességeire 
támaszkodva szem ellenőrzése mellett, illetve 
számítógépes tervezést követően navigációs 
technika segítségével is történhet. 

A navigáció alkalmazásában úttörő szerepet 
játszik Zizelmann és munkacsoportja (25), akik 
az arcközép-törések kezelésében a rekonstruk-
ciókat rutinszerűen számítógépes tervezés és 
navigációs asszisztencia segítségével végzik. A 
navigációs rendszerek elterjedésének jelenleg 
még azok beszerzési költségei szabnak határt. 

A rekonstrukcióhoz felhasznált anyagok 
megválasztása elsősorban a sérülés nagysá-
gának függvénye; a szakirodalom – Janks (14), 
Büchel (7), Poeschl (17) és munkatársaik – a fel-
szívódó implantátumok alkalmazhatóságának 
határát a defektus 2×2 cm-es maximális kiter-
jedésében adja meg, ami teljesen érthető, fi-
gyelembe véve az ilyen típusú anyagok ese-
tében a megfelelő merevség elvesztését. To-
vábbi hátrányuk, hogy lebomláskor is veszít-
hetnek tartásukból, és esetleges elmozdu-
lásuk röntgen- vagy CT vizsgálat során – mivel 
nem sugárfogók – nem észlelhető. A felszívódó 
implantátumok legnagyobb előnye, kitűnő mo-
dellálhatóságuk. Az esetlegesen felszaporodó 
szemüregi folyadék elvezetésének korlátozott-
sága – mivel ezeket az anyagokat nem lehet 
perforálni, mert ez stabilitásukat meggyengí-
tené – hátrányként értékelendő a titánháló al-
kalmazásával szemben.

A saját csontlemez – a koponyacsont külső 
lemezének elvételével – használata a teljes 
biokompatibilitás határozott előnye mellett 
számos hátránnyal rendelkezik. A felhasznált 
transzplantátumot nehéz a sérült terület meg-
felelő anatómiájához adaptálni, ezen felül ez az 
anyag sem biztosít megfelelő elvezetést a fo-
lyadék számára. 

A titán ötvözetből készült hálók és az előre 
formázott, méretre igazított mesh-lemezek 
megfelelő stabilitást adnak a rekonstrukciónak, 
ezáltal megfelelő megtámasztást nyújtanak 
a szem és a periorbitalis lágyrészek számára, 
emellett a kielégítő drenázs lehetőségét is 
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biztosítják. Az úgynevezett preformált lemezek 
emellett alkalmasak a navigációs szoftver rend-
szerekkel történő behelyezésre is. Mindkét 
implantátum típus sajnálatos hátránya az ára.

A korábban elterjedten használt arcüreg-
ballon felfújási technika a megfelelő ellenőriz-
hetőség hiánya miatt egyre inkább háttérbe 
szorul, és a rekonstrukció modern lehetősége-
inek figyelembe vételével ma már nem jelent 
reális alternatívát. Irodalmi adatok alapján ösz-
szeállított táblázatunkban feltüntettük az el-
látás során alkalmazható anyagokat, azok elő-
nyeivel és hátrányaival (I. táblázat). Klinikánkon 
a sérülés kiterjedésétől függően – támaszkodva 
a nemzetközi ajánlásokban foglaltakra – első-
sorban a PDS fóliát, illetve a titánium-mesh le-
mezt használjuk rekonstrukció során. 

Közvetlenül a műtét befejezésekor a 
trakciós teszt megismétlése mindenképpen 
fontos; ezáltal meggyőződhetünk arról, hogy a 
korábban korlátozott mozgású külső szemizom 
passzív mozgathatósága szabaddá vált. 

A posztoperatív kezelés – amelynek el-
végzésével kapcsolatban az AO CMF Surgery 
Reference (2) ajánlásaira támaszkodhatunk. A 
beteg ébredését követően a látás ellenőrzése 
az első 6 órában óránként, ezt követően az első 
24 órában 2 óránként szükséges – a következ-
ményesen kialakuló retrobulbaris haematoma 
legfontosabb klinikai jele a fájdalom mellett a 
látás jelentős csökkenése, illetve teljes vakság 
kialakulása. Ha a rendszeres ellenőrzéssel meg 
nem is előzhető ez az állapot, de időben tör-
ténő felismerése esetén gyors beavatkozással a 
látás megmenthető. 

Az operált beteget félülő helyzetben kell 
fektetni; ez a peri- és intraorbitalis ödéma je-
lentős csökkenését eredményezheti, ezzel ön-
magában is mérsékli a posztoperatív fájdalmat. 
A nemzetközi irodalom a nem-szteroid típusú 
gyulladáscsökkentő gyógyszerek posztoperatív 
fájdalomcsillapítóként való alkalmazását nem 
javasolja, mivel vérlemezke-funkció gátló ha-
tásuk miatt műtéti utóvérzést okozhatnak, nö-
velve ezzel a retrobulbaris haematoma kialaku-
lásának veszélyét. 

Egyéb típusú fájdalomcsillapítók alkalmazá-
sának kontraindikációjáról – az esetleges túlér-
zékenységtől eltekintve – nincs irodalmi adat. A 
perioperatív antibiotikum adagolás kérdésében 
nincs egyértelmű állásfoglalás. A műtétet 

megelőzően nem jellemző az antibiotikum pro-
filaxis, viszont a posztoperatív antibiotikum 
adás kedvező hatására sincs bizonyíték egyik 
hatóanyag-fajtát illetően sem – ezzel együtt a 
külföldön megkérdezett ellátó orvosok 91 szá-
zaléka ad betegének műtétet követően antibio-
tikumot (9). Zix és munkatársai (26) által készí-
tett kettős vak randomizált placebo-kontrollált 
klinikai pilot study során 62 orbita-alap töréssel 
operált beteget vizsgáltak. A kutatók arra a kö-
vetkeztetésre jutottak, hogy nincs szignifikáns 
különbség az egy napig, illetve az öt napig foly-
tatott antibiotikum kezelés hatásosságának te-
kintetében. 

A posztoperatívan adott szteroid elő-
nyeire – a szemhéj duzzanat mérséklődése és 
a szemnyitás mértékének javulása tekintetében 
– Flood és munkatársai (10) közleményükben 
egyértelműen bizonyító értékű adatokkal szol-
gálnak. Emellett az orrnyálkahártya-duzzanatot 
csökkentő orrcseppek is jelentős javulást ered-
ményezhetnek a beteg állapotában, elősegítve 
az arcüreg megfelelő átszellőzését és a kiala-
kult vérömleny kiürülését.

A szemüregi sérült betegek ellenőrzésére 
és állapotuk dokumentálására is nagy hang-
súlyt kell fektetni. A legalább négy héten át 
tartó, heti rendszerességgel elvégzett klinikai 
ellenőrzés mellett a szemészeti kontrollvizs-
gálat és státusz dokumentáció fontosságára is 
külön ki kell térni; a szem körüli duzzanat meg-
szűnését követően a korábban leírt részletes 
vizsgálati sort el kell végezni, ezzel megfelelően 
objektív összehasonlítást lehet kapni a beteg 
állapotának javulását illetően. A sérült szem-
mozgásainak rögzítése emellett fotó dokumen-
tációval is lehetséges. 

A radiológiai ellenőrzés operált beteg 
esetén akkor indikált, ha a rekonstrukcióra 
használt sugárfogó implantátum helyzetét kí-
vánjuk megítélni. Ellenkező esetben a klinikai 
jelek függvényében dönthetünk arról, hogy vé-
gezzünk-e ilyen vizsgálatot. 

ÖSSZEFOGLALÁS
Dolgozatunkban a nemzetközi irodalom fel-

használásának segítségével áttekintést kíván-
tunk adni a szemüregi csontos fal sérülések je-
lenlegi modern diagnosztikai és terápiás alap-
elveiről. Jelentős hangsúlyt kell fektetni a 
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beteg részletes felvilágosítására, valamint a 
dokumentációra is. A sérüléskor kialakult ál-
lapotot a legapróbb részletekig pontosan rög-
zíteni kell, és az ellátás folyamán azt folytatni, 
mivel így az eredmények objektivizálhatók. Ez-
által az ellátás minőségi megítélése mellett 
esetenként ennek igazságügyi vonatkozásai 
is dokumentáltak, illetve a későbbiekben egy 
ilyen részletes és pontos dokumentáció alapját 

képezheti a terápiás eredmények revíziójának 
és az ellátási protokollok változásának. 

Lényegesnek tartjuk a társszakmák – trau-
matológia, fül-orr-gégészet, szemészet, arc- áll-
csont sebészet – együttműködésének erősí-
tését, a sérüléssel kapcsolatos teendők okta-
tását, továbbképzéseket. Ezzel a sérültek ellá-
tásának színvonalát és a betegek elégedettségi 
szintjét tudnánk emelni.

I.	táblázat   A rekonstrukcióhoz felhasználható anyagok előnyei és hátrányai

Felszívódó	
implantátum Titánium	mesh Csont 

transzplantátum
Porózus	poli-
etilén

Preformált	
lemez

Előny Könnyen  
kezelhető és 
formázható

Könnyen  
kezelhető és  
formázható

Alacsony  
anyagköltség

Könnyen  
kezelhető és 
formázható

Sugárfogó

Sima felszín Sugárfogó Sima felszín Sima élek
 
 
 
 

Sima felszín

Háromfal  
töréshez  
alkalmazható

Változtatható 
vastagság

Formázás  
minimális 
vagy nem  
szükséges
 
 

Stabil Teljes 
biokompatibilitás

Nincs donor  
terület

Sugárfogó
 

Rések átengedik 
a folyadékot

Hátrány Nem sugárfogó DRÁGA Donor hely 
szükséges

Nem sugár-
fogó

DRÁGA

Lebomláskor 
kontúrvesztés

Éles szélek  
maradhatnak
 
 

Nehezebb  
adaptáció -
 remodelláció 
során a kontúr
 és a vastagság 
változhat

Vékony lemez 
esetén 
nem megfele-
lő merevség
 

 
 
 Steril gyulladás 

lehet

Kevés drenázst 
biztosít

Jó drenázst  
biztosít

Kevés drenázst 
biztosít

Kevés drenázst  
biztosít

Jó drenázst 
biztosít
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