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Tervezőprogram és minőségbiztosítás

Tisztelt Hölgyeim és Uraim,

a törvényhozó a modern sebésztől elvárja, hogy munkájának műtét előtti tervezése archiválható legyen. 
A mediCAD orvosi szakszoftver biztosítja a tervezés- és műtétminőséget. A szakspecifikus munka és a 
digitális képek szerkesztése a jövő, és mostanra elengedhetetlen. A leghatékonyabb lehetőségeket és 
felismeréseket a műtét előtt kell megállapítani, megmutatni, kiszámítani és dokumentálni. 

Ön itt tömörített információt kap a nagy teljesítményű, modulárisan felépített szoftver eszközről, a medi-
CAD-ről. Akár a klinikai mindennapokban vagy tudományos területen, a mediCAD megkönnyíti Önnek a 
„tervezést“ és a minőség biztosítását. Az éveken át kigondolt termék koncepció, a felhasználóbarát keze-
lés és a legújabb eljárások, az orvosokkal együtt történt fejlesztés meg fogják győzni Önt.

Egyeztessen egy ingyenes bemutatót Önöknél. Világszerte 2500 klinika, több mint 9000 mediCAD munka-
hely bizonyítja megoldásunk sikerét.

Nagyon reméljük, hogy felkeltettük érdeklődését.

Szívélyes üdvözlettel, 

a Hectec GmbH

A rendszert orvosokkal együtt 
dolgoztuk ki orvosok számára, 
ez a következőket jelenti Önnek 
és betegeinek:

• Világszerte elterjedt tervezési
program

• Minden aktuális tervezési
módszer

• Moduláris felépítés
• Könnyű kezelhetőség
• Több, mint 22 nyelven azon-

nal használható
• Minden eljárást dokumentál
• Egészen 90% időmegtakarí-

tás a hagyományos tervezés-
sel szemben 

• Több, mint 105 nemzetközi
implantátum gyártó

• A mediCAD a 93/42/EWG  és
a DIN EN ISO 13485 irányel-
vek szerint tanúsított és orvosi
termékként engedélyezett.

• A nemzetközi piacon a me-
diCAD, IMPAX Orthopaedic
Tools (az AGFA Healthcare
által) és EndoMap
(a Siemens Healthcare által)
néven is forgalomban van.
Mindkét program az FDA 510k

/ Health Canada CMDCAS 
által orvosi termékként enge-
délyezett.

• A mediCAD szoftvert folyama-
tosan továbbfejlesztjük

• Az egyedi és különleges
funkciókat/ modulokat folya-
matosan továbbfejlesztjük és
rendelkezésre bocsátjuk.

• A mediCAD szoftvert több,
mint 15 éve sikeresen hasz-
nálják az egészségügyi ága-
zatban

Made in Germany

Információ



4

Csípő - Biometria

Csípő 
Az endoprotézis modul csípőízület beültetések során nyújt segítséget. A szokványos, korábban manuáli-
san, röntgenkép és protézis sablon alapján elvégzett csípő-endoprotézis tervezési módszerein alapszik.

Gyors és automatikus tervezés az AutoPlan funkció segítsé-
gével: A csípő modulban az Autoplan segítségével a vápákat 
és szárakat az egyes referenciapontok meghatározása után 
automatikusan javasolja. 

Az adott esethez igazodva a legjobban illeszkedő implantátu-
mot  javasolja, automatikusan beilleszti, és ezeket egyéni döntési kritériumok alapján meg lehet változtatni. 

Bizonyos gyártó előre kiválasztásának lehetősége a kívánt implantátumok behatárolását teszi lehetővé.

Biometria 
Biometrikus analízist szeretne? Ez nem gond a mediCAD számára! Az ízület középpont optimális helyzeté-
nek automatikus javaslata a testmagasság, a súly és a biomechanikus kiindulási analízis figyelembevétele 
mellett.   
A fiziológiai izomjáték erőbevitelének és helyreállításának javítása a protézis rögzítésének  
biomechanikailag kiszámított névleges tartománya által. 

Biomechanikailag kedvezőtlen eredmények elkerülése 
optimalizált implantáció geometria által. A mediCAD ezzel 
kapcsolatosan egyedülálló módon old meg kérdéseket. 

A mediCAD kiszámítja és kijelzi egy optimalizált ízület geomet-
ria forgópontját, amely terheléses helyzetben egy egészséges 
ízületet szimulál. 

A számítás útján kapott optimális forgópont a zöld mezőben 
található, ezzel az optimális mezőben a 12-pontos-Score-nak 
megfelelően. 

Az implantátum pontos beillesztéséhez 
a belső kortikálist automatikusan felismeri.

Ön gyorsan és célzottan tudja a következőket elvégezni:

• Megfelelő vápa-szár kombináció kiválasztása és beigazítása
• Addukció vagy abdukció korrigálása
• A lábhosszúság műtét előtti és műtét utáni kiegyenlítésének kiszámí-

tása és a képen megjelenítése
• A FAI-modul (femoroacetabuláris impingement), amely a Dr. med.

Wolfgang Zinser-rel való szoros együttműködésből született.
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Coxometria / Térd

Coxometria

Térd

A gyermeki csípő: A Coxometria 
modul lehetővé teszi az Ön számára 
a csípőízületek megítélését klinikailag 
releváns értékek alapján.

A térd-endoprotézis modullal térd protéziseket lehet 
tervezni. A lehetséges tengelyeltérések a tervezés alatt 
meghatározhatók és javíthatók. Ezáltal lehetséges az 
egész láb erőeloszlás javításának megítélése a műtét 
előtt és a műtét után. A térdprotézis tartósságát ezzel 
jelentősen meg lehet hosszabbítani.

A mediCAD az eltérés javítását a kívánt célmeghatáro-
zás után automatikusan vagy manuális adatok alapján 
végzi. Kiszámítja a műtét utáni várható mechanikai ten-
gelyeket, a tartóvonalat és minden releváns szöget.

Mivel az amerikai és az európai orto-
péd orvosok a csípő helyzetét eltérő 
kritériumok alapján értékelik, a Coxo-
metria eljárásában figyelembe veszi a 
különbségeket.
A legtöbb kritériumot a mediCAD 
ismert graduálási táblázatok alapján 
automatikusan értékeli, mint pl. a csí-
pőbetét-fej indexet vagy a vápa dő-
lésszögét. A tervezési képek elmenté-
se és/vagy kinyomtatása által lefolyási 
tanulmányokat lehet készíteni.
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Oszteotómia

Az Oszteotómia modullal femorális vagy tibiális átállási oszteotómiákat tervezhet egyszeri vagy többszöri 
oszteotomiával Open Wedge vagy Closed Wedge technikával.

A tengelyeltéréseket automatikusan meghatározza és automatikusan vagy  
manuálisan korrigálja.

A megfelelő oszteoszintézis komponenseket, mint pl. szögek, lemezek, csavarok, stb. kényelmesen ki lehet 
választani egy adatbankból.

A részképek összeállítása egy egész állapotfelvételhez a  mediCAD segítségével könnyen lehetséges.

Dror Paley szerinti oszteotómia 
Az analízisből következik az oszteotómia fajtája, száma, nagysága és  lokalizálása.

A korrektúra után minden ízületre vonatkozó mechanikus terhelési tengelynek és ízületi tangensnek a 
norma tartományon belül kell lenni. 

Szokásos technikák:
Open Wedge vagy Closed Wedge, Translation

Az összes műtét előtti és műtét utáni eredményt kijelzi. Az eltérés szögét a bővített Dror Paley szerinti 
oszteotómia modullal lehet kiszámolni.
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Oszteotómia

Az eljárást a www.gelenkzentrum-wiesbaden.de klinikán már évek óta alkalmazzák. Matematikai alapok 
Prof. Dror Paley, Baltimore, valamint Prof. Dr. med. J. Pfeil és Prof. Dr. med. B. Gladbach szerint

• A műtét előtti helyzet analízise
• A CORA/NCORA meghatározása, egyszeri vagy többszöri oszteotómia
• A műtét utáni eredmény szimulációja
• Az optimális szög automatikus kiszámítása
• Az apex- és a deformálódás tényleges szögének meghatározása az AP- és az oldalnézet (szagittális

nézet) alapján.
• Ön interaktív módon ki tudja választani és értékelni tudja a korrektúrát

A deformálódások korrektúrájának Dror Paley szerinti irányelve 

A mediCAD számára kifejlesztve, Prof. Dr. med. J. Pfeil és Prof. Dr. B. Gladbach / Wiesbaden segítségével
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Trauma / Váll / Könyök / Kéz / Ujj

Trauma
Csontszegmenseket lehet kivágni, eltolni és a szükséges  oszteoszintézis termékeket el lehet helyezni.
Implantátum sablonokat tartalmaz lemezekhez, csavarokhoz, szögekhez. 
A részképek összeállítása egy egész felvételhez a mediCAD segítségével könnyen lehetséges.

Lehetővé teszi váll, könyök, kéz és ujj implantátumok tervezését, a nagyság- és a pozíció meghatározását, 
és ezáltal az optimális tervezést. 

• Egyszerű képszerkesztés a csontelemek rekonstrukciójához.
• Adatkönyvtár szögek, csavarok és lemezek számára.

• A műtét utáni eredmények szimulációja lehetséges.

Váll / Könyök / Kéz / Ujj
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Láb / Bokaízület / Hallux Valgus

Láb / Bokaízület

Hallux Valgus

Lehetővé teszi láb, bokaízület és lábujj implantátumok optimális tervezését, a nagyság- és a pozíció meg-
határozását.

Lehetővé teszi a műtét előtti helyzet analízisét minden releváns szög automatikus kiszámításával. A műtét 
utáni eredményt bármikor szimulálni lehet. 

Valamennyi egyedi méret meghatározási opció, valamint sok implantátum áll rendelkezésre.
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Gerinc / 3D Gerinc

Gerinc
Ezzel a modullal ML vagy AP felvételek értékeinek és méréseinek automatikus meghatározását tudja 
elvégezni.
Sok funkció áll rendelkezésre, pl.:

Ezzel az új modullal egészen új világ nyílik meg a 
tervező orvosok számára. A CT vagy MRT képek 
alapján most 3D-ben tervezhet

3D Gerinc

A mediCAD 3D spine aktívan támogatja Önt a sokféle elvégezhető mérésben minden meglévő csigolya és 
szegmens teljesen automatikus felismerésével. Természetesen az automatikus eredmény manuálisan a 
kívánt értékre csökkenthető és a javaslatokat utólag szerkeszteni lehet.

Ehhez a következő funkciók állnak az Ön rendelkezésére
• Nagy felbontású MIP és MPR ábrázolás színesben
• Különböző vizualizáló ábrázolások
• Teljes körű nézet a betegről és a protézisről
• Nézzen bele a betegbe
• Testtájak megjelenítése és elrejtése
• Testtájakra fókuszálás
• 3D mérések

Alap-/fedőlemezek
Merőleges a csigolyatest súlypontjától
Merőleges (nyaki súlyvonal) 
Risser jel
Szkoliózis COBB szerint 
Szkoliózis Ferguson szerint 
Nash-Moe/rotáció
Belső kocsány távolság 
A gerinccsatorna szélesség indexe 
Lordózis

Kifózis
Referenciavonalak másolásával 
Atlanto-dentalis távolság
A gerinccsatorna átmérője 
Csigolyavonalak
McGregorvonal 
Spondilolisztézis 
Porckorong magasság 
Porckorong szög 
Instabilitás Van Akkerveeken szerint

Szakrális szög
Funkcióanalízis
Stabilitási kritériumok 
Csigolyacsuszamlás
Csavarok beillesztése

Merőleges a csigolyatest súlypontjá-
tól 
Szkoliózis COBB szerint 
Szkoliózis Ferguson szerint 
Belső kocsány távolság 
Gerinccsatorna szélesség indexe 
Lordózis 
Kifózis 
Atlanto-dentalis távolság 
Fognyúlvány 

A gerinccsatorna átmérője 
Spondilolisztézis 
Porckorong magasság 
Porckorong szög 
Instabilitás Van Akkerveeken szerint 
Szakrális szög
Pelvic Tilt PT
Pelvic Incidence PI 
Pelvic Angulation PA 
Pelvic Lordosis Angle

Pelvisacral Angle PSA
Sacral Slope 
C7 Plumb Line 
Pelvic Thickness CS
Pelvic Thickness SPT
Csavarok beillesztése
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A gyártó információja 

A gyártó információja 

Ajánlások a hardverhez

Minden termék megjelölés és cégnév az adott cég védjegye vagy védett védjegye.

Az ebben a prospektusban szereplő információk előzetes tájékoztatás nélkül megváltoztathatók.

mediCAD Hectec GmbH 
Opalstrasse 54 
84032 Altdorf / Landshut - GERMANY

A Hectec vállalat minőségmenedzsmentje DIN EN ISO 13485 szerint tanúsított, amelyet a megneve-
zett 0483 hely igazolt. A termék a minőségbiztosítási rendszer alapján megfelel a 93/42/EGK alapve-
tő követelményeinek, és ezen irányelv alapján 1. osztályú orvosi termékként van engedélyezve.

A mediCAD problémamentesen működik bármely Windows operációs rendszerrel rendelkező 
aktuális személyi számítógépen, notebookon vagy netbookon és egyes tábla pc-ken. Ajánlott 
képernyőfelbontás: 1280x1024. Nem szükséges orvosi kijelző.

Sablonok:

Az Ön által használt gyártó implantátumainak és tartozékainak sablonjait szívesen bevisszük a rend-
szerbe. Jelenleg kb. 450.000 sablon áll rendelkezésre több, mint 105 gyártótól.

Betanítás / Oktatás

A mediCAD-hez nincs szükség programok előzetes ismeretére és könnyű megtanulni. A felhaszná-
lót intuitív módon vezetjük a programon keresztül, minden utasítást világosan kijelez a felületen. Az 
oktatási idő rendszerint kb. 2 órát vesz igénybe.

A HECTEC szívesen kínál kompetens oktatást mindegyik modulhoz. Az oktatást nem csak a munka-
helyen, hanem online módon,  az Interneten keresztül is el lehet végezni.

A röntgen felvételeket DICOM® formátumban az Ön  PACS/RIS rendszerének interfészén keresztül 
olvassa be. A mediCAD kommunikál az összes DICOM® interfésszel és ezáltal kompatibilis minden 
képarchiváló és kommunikációs rendszerrel (PACS).

Sok szokványos képformátumot is be lehet olvasni.

Oktatás - DICOM®

DICOM is the registered trademark of the National Electrical Manufacturers Association for its standards publications relating to digital 
communications of medical information. 



12

Implantátum gyártó

3M
AAP Implantate AG
Acumed
Adler Ortho
Aequos
Aesculap
alloPlus
Alphamed Fischer
AQ Implants
Amplitude
Arge
Arge Implant
Argomedical
Arthrex
Ascension Ortho
Atesos Medical 
B&JR
Beznoska CZ
Biomet
Bioprofile
Biotechni
Brehm
C2F Implants
Ceramconcept
Ceraver
Chiroplant
Chiropro
CHM
Consensus Orthopedics
Copf-Bionic
Corin
Dedienne Sante
DePuy J&J
DJO Surgical
Encore Medical
Evolutis
Exactech
Falcon Medical
FH Orthopedics

Global Orthopaedic Technology
Groupe Lepine
Gruppo Bioimpianti
Hit Medica
ICONACY
Implantcast
ImplanTec
Integra
Intraplant
IO International  
Orthopaedics 
JM
JRI
K-Implant
KLS Martin Group
KMI
Königsee
KYOCERA Medical
Corporation
Lima Lto
Link
Logimed
Marquard Medizintechnik
Mathys
MatOrtho
Maxx Health
Medacta
Medartis
MEDGAL
MEDIN
MedRaSys
Medtronic
Meira
Merete
MicroPort
Moje
MTM
Newdeal
ODEV Ortho Development

OHST
OMNIlife science  
Orthodynamics
Orthofix
OrthoPediatrics
OS Orthopedic Services 
Permedica
Peter Brehm
Privelop
Protetim Orvosi Műszergyártó Kft.
Protheos
S&G Implants
Sanatmetal Kft.
SAMO SpA
Santech
SBI Small Bone Inovations
SEM science-et-medecine
SERF
Smith & Nephew
Speetec
Stemcup
Stratec
Stryker
Surgival
Symbios
Synimed
Synthes
Tantum
Tecres
Tornier
Traiber
UOC
Whiteside Biomechanics
Wittenstein
Wright Medical
X.NOV
Zimmer

A mediCAD rendelkezik a világon a legnagyobb implantátum adatbankkal, jelenleg a sebész kb. 450.000 
sablon közül választhat több, mint 105 nemzetközi implantátum gyártótól. Az adatbankot havonta további 
és frissített implantátum rendszerekkel bővítjük és aktualizáljuk.

• Speciális érvényesítések a protézis gyártójával történt megbeszélés után bármikor lehetségesek
• Támogatjuk ügyfeleinket teljes tumor- és moduláris rendszerek tervezésénél
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PACS szolgáltatók

A mediCAD a DICOM® -szabvánnyal dolgozik. Más digitális rendszerek speciális testre szabásához kérem, 
lépjen kapcsolatba velünk. Itt találhat egy rövid kivonatot kooperációs partnereinkről, akikkel már sikeresen 
együttműködtünk:

AGFA HEALTHCARE
ALTERIS
AMETIQ
ARCFORGE
ARCHIMED
ASHVINS by 
MEDICALCOMMUNICATIONS
AYCAN
BW-PLUS
CERNER
CHILI
DIGITAL MEDICS 
DIX-RAY
FUJIFILM
GE-HEALTHCARE
GEMED
INFINITT
IQ-WEBX
ITH-ICOSERVE
ITZ-MEDICOM

MEDAVIS
MEDIDOK
MEDIGRATION
MED-RAY
MERCURY
NEXUS | INOVIT | MEDOS
OEHM & REHBEIN
PANSYS
PERGAMON
PHILIPS
PHÖNIX-PACS
PLANORG MEDICA
RESQMED
SECTRA
SIEMENS HEALTHCARE
SPIRIT | TIANI
SYNEDRA
VEPRO AG
VISUS TT
WIROMA AG

DICOM is the registered trademark of the National Electrical Manufacturers Association for its standards publications relating to digital communica-
tions of medical information. 
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Információs anyag

A következő tervezési modulokról szeretnék információs anyagot:

Egyéb megjegyzés és kérdés

Név:

Email :

Cég/Klinika:

Út/utca/sz.:

Irányítószám/Település:

Ország:

Telefon//Telefax:

PACS szolgáltatók:

Négy út vezet hozzánk!
+49 871 330 203-0 www.mediCAD.eu

+49 871 330 203-99 info@mediCAD.eu

Csípő-endoprotézis 
Térd-endoprotézis 
Biometria
Coxometria

Oszteotómia
FAI
Dror Paley szerinti oszteotómia
3D gerinc

Láb / Hallux Valgus / 
Bokaízület
Váll / Könyök / Kéz
Trauma

Pecsét
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FAI modul / Referencia tárgyak

Az új FAI modul

Punkty odniesienia

Skála állványok és referencia golyók - radiológiai tartozékok
Kalibráló golyó /referenciaméret Ø 25 mm

A kalibráló golyók nemesacélból készülnek. Az üres belsejű kivitelezés miatt jelentős súlymegtakarítás 
érhető el a hagyományos, tömör acélgolyókkal szemben. A sima felület miatt biztosított a golyó egyszerű 
tisztítása.

A legpontosabb eredmények eléréséhez a golyót a csont szintre kell helyezni. Azért, hogy a golyót jobban a 
betegre lehessen helyezni, különleges egyszer használatos ragasztópárnákat kínálunk.

A skálázó segédeszközünk mindkét modelljével két, könnyen kezelhető lehetőséget kínálunk Önnek a rönt-
genfelvételek skálával való ellátásához.

• rugalmas kar a pontos elhelyezés érdekében
• a kar hosszúsága változtatható
• integrált 25 mm-es skálázó golyó
• pontos elhelyezés a csontszintre
• nagy alaplemez egyenes felületekre helyezéshez
• praktikus kapocs álló felvételekhez

► www.hectec.eu/equipment

Az új FAI modul, amelyet Dr. med. Zinser-rel, St. Vinzenz 
Kórház Dinslaken, szorosan együttműködve dolgoztunk ki, a 
csípőízület morfológia megtartására nyújt eszközöket.

A femoroacetabuláris impingement, mint: CAM, Pincer, 
Mixed vagy a diszplázia a FAI modulban pontos méréssel 
megállapítható.   

i



Nyomtatási szám: BRO/25.04.2014/HU – Minden jog fenntartva

Az Ön mediCAD partnere:

Hectec GmbH, Opalstraße 54 
84032 Altdorf / Landshut - Germany,

Тelefon +49 871 330 203-0, Тelefax +49 871 330 203-99 
info@mediCAD.eu   www.mediCAD.eu

További termékek a Hectec vállalattól:

A mediCAD® mobile 
segítségével Ön a műtéteit 
helytől és időtől függetlenül 
tervezheti meg táblagépén. 
Emellett az összes betega-
dat mindig az Ön rendelke-
zésére áll.

mediCAD® Spine 3D - A 
gerincsebészet nagy teljesít-
ményű eszköze. 2D-ben és 
3D-ben is lehet tervezni.


