
2019. 04. 24. Tech: Magyarok terveztek egy orvosi navigációs rendszert sebészeknek - HVG.hu

https://hvg.hu/tudomany/20190418_szte_sanatmetal_dicomlab_csontsebeszet_muteti_tervezo_navigacios_rendszer 1/5

hirdetés

A csontsebészeti műtétek tervezhetőségét és pontosabbá tételét
támogató műtéti tervező- és navigációs rendszert, valamint a
beavatkozások során használható ortopédiai implantátumokat
fejlesztettek ki magyar szakemberek.

A közlemény szerint az öregedő társadalmakban egyre gyakoribbá váló

degeneratív ízületi megbetegedések megfelelő kezelése komoly kihívást jelent

az egészségügyi ellátó rendszerek számára a világ legtöbb országában. Erre

reagálva A Sanatmetal, a Szegedi Tudományegyetem és a dicomLAB

együttműködésével – 670 millió forint uniós támogatással – olyan komplex,

műtéti tervező- és navigációs rendszert, illetve ezzel kompatibilis

implantátumokat és eszközöket hoztak létre, amelyek lehetővé teszik a

személyre szabott műtéti navigációt a váll- és térdízületi, valamint a

lábsebészetben.

hirdetés

hirdetés

2019. április. 18. 13:03  Utolsó frissítés: 2019. április. 18. 13:34  TECH

Magyarok terveztek egy orvosi navigációs
rendszert sebészeknek

Legnépszerűbb
2019. április. 23. 08:03  hv

Csődbe ment az e
mobilgyártó

Önmagában még semm
egyedi vagy – ezt bizo
képernyős telefonokat 
példája. A vállalatba...

2019. április. 23. 17:33  hv

Igazi csoda: 27 év
kómában, de felé

Munira Abdulla 1991-b
szenvedett és kómába 
hitte, hogy felébred, de
tért, és azóta is...

appajánló

Gluténérzékeny,
vegán vagy a tejet
nem bírja? Töltse le
ezt a magyar
alkalmazást

Innen 
letölth
Micros
böngé

Már az újabb
gépére is felteheti a
Windows nagy
klasszikus
fájlkezelőjét

Ezzel a
progra
ingyen
titkos,
önmeg
üzenet

Gyógy

szerző:
MTI

Szóljon
hozzá!

Ajánlom

Friss hírek Itthon Világ Gazdaság Vélemény Sport Autó Vállalkozás Kult Élet+Stílus Videó Hetilap BrandChannel Állj mellénk! EU + miTech
Tetszik 533 E Bejelentk

https://hvg.hu/ratecard
https://hvg.hu/ratecard
https://ad.adverticum.net/C/3807741/5621314/562132900/1556088082109/hvg.hu/5621324/?u=0000000
https://hvg.hu/ratecard
https://ad.adverticum.net/C/1920984/5639907/563996100/1556088082109/hvg.hu/5639960/?u=0000000&ct0=https%3A%2F%2Fgdehu.hit.gemius.pl%2Flshitredir%2Fid%3DzNhKhjiXxvDT3kMvzIewHpPZXkEiwLt7iLBh2jGRZqn.C7%2Ffastid%3Dmmotzobadoqluolxpmnujrsksnnq%2Fstparam%3Dpeeigsdrql%2Froc%3D0%2Furl%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.peugeot.hu%252Fmodellek%252Fszemelyautok%252Fuj-508.html%253Futm_source%253Dhvg-ct%2526utm_medium%253DDIS_DIP%2526utm_campaign%253D2019_04_508_vn_uj-508_offer_time-limited_ap_hu_central_dis_dip_tf
https://hvg.hu/tudomany
https://hvg.hu/tudomany/20190423_yotaphone_yota_devices_csod_hi_p_electronics
https://hvg.hu/tudomany/20190423_yotaphone_yota_devices_csod_hi_p_electronics
https://hvg.hu/tudomany/20190423_koma_autobaleset_vegetativ_allapot_munira_abdulla
https://hvg.hu/tudomany/20190423_koma_autobaleset_vegetativ_allapot_munira_abdulla
https://hvg.hu/tudomany/cimke/appaj%C3%A1nl%C3%B3
https://hvg.hu/tudomany/20190416_glutenerzekeny_specialis_diata_etelintolerancia_etterem_freezon
https://hvg.hu/tudomany/20190416_glutenerzekeny_specialis_diata_etelintolerancia_etterem_freezon
https://hvg.hu/tudomany/20190409_microsoft_edge_chromium_letoltes
https://hvg.hu/tudomany/20190409_microsoft_edge_chromium_letoltes
https://hvg.hu/tudomany/20190331_windows_file_manager_windows_10_letoltes
https://hvg.hu/tudomany/20190331_windows_file_manager_windows_10_letoltes
https://hvg.hu/tudomany/20190330_obliviate_onmegsemmisito_uzenetek_kuldese
https://hvg.hu/tudomany/20190330_obliviate_onmegsemmisito_uzenetek_kuldese
https://hvg.hu/tudomany/20190330_photo_map_for_google_photos_androidos_app_adatvedelmi_aggalyok
https://hvg.hu/tudomany/20190328_gyogyszerek_hatoanyagtartalom_szerint_azonos_valtozata_kulfoldon_ingyenes_webszolgaltatas
https://hvg.hu/tudomany/20190328_gyogyszerek_hatoanyagtartalom_szerint_azonos_valtozata_kulfoldon_ingyenes_webszolgaltatas
https://hvg.hu/tudomany/20190418_szte_sanatmetal_dicomlab_csontsebeszet_muteti_tervezo_navigacios_rendszer/nyomtatas
https://hvg.hu/frisshirek
https://hvg.hu/itthon
https://hvg.hu/vilag
https://hvg.hu/gazdasag
https://hvg.hu/velemeny
https://hvg.hu/sport
https://hvg.hu/cegauto
https://hvg.hu/kkv
https://hvg.hu/kultura
https://hvg.hu/elet
https://hvg.hu/video
https://hvg.hu/hetilap
https://hvg.hu/brandchannel
https://hvg.hu/tagsag
https://hvg.hu/cimke/ReUnion
https://hvg.hu/tudomany
https://hvg.hu/
https://hvg.hu/OAuth.ashx/aHR0cHM6Ly9odmcuaHUvdHVkb21hbnkvMjAxOTA0MThfc3p0ZV9zYW5hdG1ldGFsX2RpY29tbGFiX2Nzb250c2ViZXN6ZXRfbXV0ZXRpX3RlcnZlem9fbmF2aWdhY2lvc19yZW5kc3plcg==?ForceLogin=True


2019. 04. 24. Tech: Magyarok terveztek egy orvosi navigációs rendszert sebészeknek - HVG.hu

https://hvg.hu/tudomany/20190418_szte_sanatmetal_dicomlab_csontsebeszet_muteti_tervezo_navigacios_rendszer 2/5

A jobban tervezhető, pontosabb csontsebészeti műtétek alacsonyabb

kockázatot és gyorsabb felépülési időt, valamint a szövődmények csökkenését

jelentik a betegek számára.

A navigációs sebészeti eljárás során a megbetegedés vagy sérülés által

érintett műtéti területről készült diagnosztikai felvételeket feldolgozzák. A

felvételek alapján készült háromdimenziós csontmodelleken a szoftver

segítségével megtervezik az operációt, így például egy teljes térdprotézis

behelyezését. 3D-nyomtatóval készítenek egy navigációs segédeszközt is,

amely a beteg érintett ízületének csont- illetve porcfelszínéhez alakítva segíti

az orvost a beavatkozás minél pontosabb mechanikai végrehajtásában.

A szakemberek az eljárással kompatibilis ortopédiai implantátumokat és

műtőeszközöket is kifejlesztettek. Ezek közül is kiemelkedő a Sanatmetal új

vállprotézis rendszere, amely a szabadalmaztatott megoldása miatt

nemzetközi �gyelemre és sikerre is számíthat. A magyarországi gyártónak a

vállízület komplexitása miatt korábban nem volt ilyen protézisrendszere, most

azonban ez elérhetővé válik, ami – reményeik szerint – az egészségügyi

�nanszírozás szempontjából is kedvező versenyhelyzetet teremt a piacon.

Ha máskor is tudni szeretne hasonló dolgokról, lájkolja a HVG Tech rovatának
Facebook-oldalát.
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