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Szanowni Państwo,

Obowiązujące prawo wymaga od nowoczesnych dostawców usług medycz-
nych archiwizacji procesu poprzedzającego operację. Medyczne oprogramo-
wanie mediCAD zapewnia Państwu najwyższą jakość procesu planowania 
oraz przeprowadzania zabiegu operacyjnego. Dokładne i fachowe wykonywa-
nie oraz obrabianie zdjęć cyfrowych stanowi nieodzowną część przyszłości. 
Najskuteczniejsze metody i najlepsze możliwości są pokazywane, przeliczane 
i dokumentowane jeszcze przed operacją. 
Poniżej przedstawiamy Państwu informacje dotyczące niezwykle wydajnego, 
zbudowanego z modułów, oprogramowania mediCAD. Zarówno w środowisku 
klinicznym, jak i w badaniach naukowych mediCAD dostarcza Państwu roz-
wiązania ułatwiające planowanie oraz zapewnianie
najwyższej jakości usług. Doskonalona przez lata
koncepcja, przyjazna i łatwa obsługa oraz najnowsze
rozwiązania stworzone dla – i przez – lekarzy na
pewno Państwa przekonają.

Oferujemy możliwość przeprowadzenia
umówionego spotkania i niezobowiązującej
prezentacji w Państwa praktyce.
Ponad 9.000 stanowisk mediCAD w ponad
2.500 klinik na całym świecie jest dowodem
na sukces naszego rozwiązania.
Mamy nadzieję, że uda nam się
zainteresować Państwa naszym
produktem.

Z poważaniem, 

Hectec GmbH

Kolano

Ramię
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Kręgosłup

System jest rozwijany 
dla lekarzy, przez leka-
rzy. Dla Państwa oraz 
Państwa pacjentów 
oznacza to:

• Pierwszy i najpopu-
larniejszy program 
do planowania, 
używany na całym 
świecie

• Wszystkie najnowo-
cześniejsze metody 
planowania

 

• Modułową budowę
• Łatwą obsługę
• Natychmiastową 

możliwość użytko-
wania w 22 językach

• Dokumentację 
wszystkich procesów

• Nawet 90-procen-
tową oszczędność 
czasu w porównaniu 
z konwencjonalnymi 
metodami planowa-
nia

• Ponad 105 między-
narodowych produ-
centów implantów

• mediCAD jest zgod-
ny z normami 93/42/
EWG oraz DIN EN 
ISO 13485 i został 
dopuszczony do 
użytkowania jako 
produkt medyczny.

• Na rynku międzyna-
rodowym mediCAD 
jest znany również 
pod nazwą IMPAX 
Orthopaedic Tools 
(w ofercie firmy 
Agfa Health-Care) i 
EndoMap (w ofercie 
firmy Siemens). Oba 
programy są zatwier-
dzone jako urzą-
dzenia medyczne 
zgodnie z FDA 510K 
/ Health Canada 
CMDCAS.

• mediCAD jest stale 
udoskonalany.

• Dostępne są stale 
doskonalone modu-
ły, zarówno specjal-
ne, jak i dodatkowe.

• mediCAD odnosi 
sukcesy od 15 lat w 
branży medycznej.

Wyprodukowano w 
Niemczech

Spis treści
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Moduł Endoprotetyka pomaga w planowaniu operacji wszczepienia implantu 
stawu biodrowego. Opiera się on o ustalone, niegdyś ręcznie przeprowadzane 
planowanie oraz metody implantacji endoprotez stawu biodrowego przy zasto-
sowaniu promieniowania Rentgena oraz szablonów protez.

Szybkie i automatyczne planowanie z funkcją AutoPlan:
Funkcja AutoPlan w module Biodro pozwala wybrać jedną z automatycznie pro-
ponowanych panewek i trzpieni, po określeniu wybranych punktów odniesienia.

Program sugeruje najbardziej odpowiednie implanty w przypadku danego pa-
cjenta, wstawia je automatycznie i pozwala zmieniać je według indywidualnych 
kryteriów.

Możliwość wstępnego wyboru wyrobów danego producenta pozwala ograni-
czyć zakres wyszukiwania do preferowanych implantów.
 

Biometria
Potrzebna analiza biometryczna? Z mediCAD to żaden problem! Automatyczna 
sugestia dotycząca idealnego centrum stawu, biorąc pod uwagę wysokość pa-
cjenta, jego wagę i wstępną analizę biomechaniczną.

Dokładniejsze określenie właściwego przyłożenia siły i odzyskanie fizjologiczne-
go ruchu mięśni w oparciu o biomechaniczne określenie zakotwiczenia protez.

Unikanie niekorzystnych biomechanicznie ustawień przez optymalizację geo-
metrii stosowanych implantów. mediCAD zapewnia rozwiązanie wszystkich tych 
kwestii.

mediCAD oblicza i wyświetla centrum 
rotacji dla zoptymalizowanej geometrii 
stawu, symulując obciążenia jak dla 
zdrowego stawu.

Matematycznie idealne centrum rotacji 
znajduje się w obszarze zielonym, 
odpowiadając optymalnemu zakresowi, 
zgodnie z wynikiem 12-punktowym.

Dla dokładnego dopasowania implan-
tu, automatycznie zostaje rozpoznana 
istota twarda kości.

- 4 -

Szybko i dokładnie mogą Państwo:

• Wybrać i dopasować odpowiednią 
kombinację panewka-trzpień

• Skorygować zdolność przywodzenia 
lub odwodzenia

• Przed operacją i po operacji określić 
stopień korekcji długości nóg i uzy-
skać wizualizację

• Moduł Konflikt panewkowo-udowy 
(FAI) powstały w ścisłej współpracy z 
dr med. Wolfgangiem Zinserem
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Koksometria

Kolano

Biodra niemowląt: Moduł Koksometria pozwala na ocenę stawów biodrowych 
na podstawie istotnych klinicznie wartości.

Moduł Endoprotetyka kolana po-
zwala na planowanie protez stawu 
kolanowego. Możliwe nieprawidłowe 
ustawienie osi może zostać wykry-
te i skorygowane w trakcie procesu 
planowania. Pozwala to – przed 
operacją i po operacji – na korektę 
przyłożeń siły na całej długości nogi. 
Dzięki temu można znacznie wydłu-
żyć czas używalności endoprotezy 
stawu kolanowego.

W zależności od pożądanego celu, mediCAD koryguje nieprawidłowe ustawie-
nie automatycznie lub zgodnie z ręcznie wybranymi parametrami. Oblicza on 
osie mechaniczne, linię ciężkości i wszystkie kąty, których należy się spodzie-
wać po operacji.

- 5 -

Ponieważ amerykańscy i europejscy ortopedzi stosują różne kryteria oceny sta-
nu bioder, moduł Koksometria uwzględnia różne podejścia.
mediCAD automatycznie uwzględnia większość kryteriów, stosując znane skale 
klasyfikacji, takie jak indeks głowy panewki lub kąta panewki.
Długoterminowe badania mogą być prowadzone przez zapisywanie i / lub dru-
kowanie zdjęć powstałych w procesie planowania.
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Moduł pozwala planować osteotomię kości udowej lub piszczelowej z zespo-
leniami pojedynczymi lub mnogimi z zastosowaniem otwartej lub zamkniętej 
techniki klinowej.

Nieprawidłowe ustawienie osi jest wykrywane automatycznie i korygowane 
automatycznie lub ręcznie.

Odpowiednie elementy osteosyntezy, takie jak gwoździe, płytki, śruby itp. 
mogą być łatwo i wygodnie wybierane z bazy danych.

mediCAD ułatwia pozyskiwanie kompletnego obrazu pozycji stojącej z obra-
zów częściowych.

Osteotomia (według Drora Paleya)
Analiza według Drora Paleya określa rodzaj, liczbę, wielkość i lokalizację 
osteotomii.

Po korekcie wszystkie związane stawami wspólne osie mechaniczne oraz 
styczne muszą pozostawać w granicach normy.

Dostępne metody:
Otwartego lub zamkniętego klina, translacja.

Widoczne są wszystkie przed- i pooperacyjne wyniki. Rozszerzony moduł 
Osteotomia (według Drora Paleya) pozwala obliczyć kąty nieprawidłowego 
ustawienia.

- 6 -
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Osteotomia (według Drora Paleya)

Metoda ta jest od wielu lat stosowana przez Gelenkzentrum Wiesbaden (www.
gelenkzentrum-wiesbaden.de). Oparta jest ona o matematyczne zasady opra-
cowane przez prof. Drora Paleya z Baltimore, prof. dr med. J. Pfeila i prof. dr 
med. B. Gladbacha.

• Analiza sytuacji przedoperacyjnej
• Określenie CORA/NCORA, pojedyncze lub wielokrotne osteotomie
• Symulacja wyników pooperacyjnych
• Automatyczne obliczanie kątów optymalnych
• Określenie wierzchołka i prawdziwego kąta deformacji z widoku przednio

-tylnego oraz strzałkowego
• Możliwość samodzielnego interaktywnego wyboru oraz oceny korekty 

Zasady korekcji deformacji (według Drora Paleya).

Stworzone dla mediCAD przez prof. dr med. J. Pfeila i prof. dr B. Gladbacha / 
Wiesbaden.

- 7 -
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Moduł Uraz pozwala wyciąć i przenieść segmenty kości oraz umiejscowić pro-
dukty osteosyntezy.

Szablony implantów, typu płytki, śruby, gwoździe, są zawarte w programie.

mediCAD ułatwia uzyskanie pełnego obrazu z obrazów częściowych.

Moduł umożliwia optymalne planowanie, określanie rozmiaru i pozycji implan-
tów barku, łokcia, dłoni i palców.

• Prosta edycja obrazów wykorzystywanych do planowania odbudowy elementów 
szkieletu.

• Biblioteka danych dla gwoździ, śrub i płytek.

• Możliwa symulacja wyników pooperacyjnych.

- 8 -

Ramię / Łokieć / Ręka / Palec
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Stopa / Staw skokowy

Paluch koślawy

Umożliwia planowanie i określanie wielkości i pozycji implantów stopy, kostki i 
palców u stóp.

Pozwala na analizę sytuacji przedoperacyjnej oraz automatyczne wyliczanie 
wszystkich potrzebnych kątów. W każdej chwili można symulować wynik po-
operacyjny.

Dostępne są wszystkie poszczególne opcje wymiarowania, a także duża róż-
norodność implantów.

- 9 -

Ramię / Łokieć / Ręka / Palec
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Moduł ten pozwala na automatyczne określenie wartości oraz pomiary ze zdjęć 
w widoku przyśrodkowo-bocznym lub przednio-tylnym.
Jest dostępnych wiele funkcji, takich jak:

Płytki bazowe/okładowe
Linia prostopadła od środka ciężkości trzonu 
kręgu
Linia prostopadła (szyjna linia grawitacyjna)
Stopnie klasyfikacji Rissera
Skolioza według Cobba
Skolioza według Fergusona
Rotacja Nash-Moe
Rozstaw stóp
Indeks szerokości kanału kręgowego
Lordoza
Kifoza
Nakładanie się z liniami odniesienia
Odległość pomiędzy kręgiem obrotowym, a 

zębem obrotnika
Średnica kanału rdzeniowego
Linie kręgów
Linia McGregora
Kręgozmyk
Wysokość krążka międzykręgowego
Kąt krążka międzykręgowego
Niestabilność według van Akkerveekena
Kąt kości krzyżowej
Analiza funkcyjna
Kryteria stabilności
Kręgozmyk prawdziwy tylny
Wstawianie śrub

- 10 -

Moduł ten otwiera całkowicie nowe perspektywy dla lekarzy planujących. Za 
pomocą obrazów z tomografii komputerowej i obrazowania metodą rezonansu 
magnetycznego mogą Państwo planować w 3D.

Kręgosłup 3D

Linia prostopadła od środka ciężkości kręgu
Skolioza według Cobba
Skolioza według Fergusona
Rozstaw stóp
Indeks szerokości kanału kręgowego
Lordoza
Kifoza
Odległość pomiędzy kręgiem obrotowym, a 
zębem obrotnika
Pion zęba obrotnika
Średnica kanału rdzeniowego
Kręgozmyk
Wysokość krążka międzykręgowego

Kąt krążka międzykręgowego
Niestabilność według van Akkerveekena
Kąt kości krzyżowej
Kąt nachylenia miednicy PT
Padanie miednicy PI
Zgięcie kości miednicznych PA
Kąt lordozy miednicznej
Kąt krzyżowo-miedniczny PSA
Stożek końcowy rdzenia
Pion C7
Grubość miednicy CS
Gęstość kości miednicy SPT
Wstawianie śrub

mediCAD 3D Kręgosłup aktywnie wspiera Państwa przy przeprowadzaniu wielu 
pomiarów dzięki funkcji w pełni automatycznego rozpoznawania wszystkich 
dostępnych kręgów i odcinków. Mogą Państwo także ręcznie zmienić automa-
tycznie uzyskane wartości na wartości oczekiwane i dowolnie przetwarzać je w 
późniejszym momencie.

W tym celu mają Państwo do dyspozycji następujące funkcje:
• Kolorowe obrazy w wysokiej rozdzielczości z projekcji największych natężeń i rekonstrukcji 

w dowolnej płaszczyźnie
• Różne rodzaje wizualizacji
• Możliwość stałej obserwacji pacjenta i protez
• Możliwość obserwacji wnętrza pacjenta
• Możliwość szczegółowej obserwacji części ciała lub ich wyłączenia
• Możliwość skupienia się na jednym rejonie ciała
• Pomiary w 3D
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Informacje o producencie

Zalecenia sprzętowe

Wszystkie nazwy produktów i firm są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi 
znakami towarowymi ich właścicieli.

Informacje zawarte w niniejszej ulotce mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.

Hectec GmbH
Ottostrasse 16 
84030 Landshut 
NIEMCY

Firma Hectec posiada certyfikat według DIN EN ISO 13485 poświadczony pod 
pozycją 0483. Produkt jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami określonymi w 
dyrektywie 93/42/EWG i posiada certyfikat produktu medycznego w klasie 1 m.

mediCAD będzie działać na każdym standardowo skonfigurowanym kom-
puterze typu PC, komputerze przenośnym lub netbooku oraz na niektórych 
wybranych tabletach z systemem operacyjnym Windows. Zalecana roz-
dzielczość ekranu: 1280x1024. Nie są wymagane monitory diagnostyczne.

Szablony:

Szablony dla implantów i akcesoria dla wybranych przez Państwa produktów
Jesteśmy otwarci na możliwość wprowadzania do systemu nowych producen-
tów. Obecnie w systemie jest dostępnych około 450.000 szablonów dla ponad 
105 producentów.
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Wprowadzenie / Szkolenia

mediCAD jest łatwy do opanowania i nie wymaga wcześniejszego doświadcze-
nia w obsłudze programów. Operator jest prowadzony przez program intuicyjnie. 
Wszystkie informacje są wyświetlane w postaci zrozumiałego tekstu na ekranie 
Czas szkolenia wynosi zwykle około 2 godziny.

HECTEC oferuje Państwu dokładne szkolenia dla każdego modułu. Szkolenia 
oferowane są nie tylko na stanowisku pracy, ale również przez Internet.

Obrazy RTG są importowane w formacie DICOM® poprzez interfejs systemu 
PACS / RIS. mediCAD komunikuje się ze wszystkimi interfejsami DICOM® i jest 
kompatybilny ze wszystkimi systemami PACS.

Istnieje możliwość wczytania wielu dostępnych formatów obrazów.

Szkolenia - DICOM®

DICOM jest zarejestrowanym znakiem towarowym National Electrical Manufacturers Association, przypisa-
nym standardowym publikacjom związanym z cyfrowym przekazywaniem informacji medycznych.
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AAP Implantate AG
Acumed
Adler Ortho
Aequos
Aesculap
Alphamed Fischer
Amplitude
Arge
Arge Implant
Argomedical
Arthrex
Ascension Ortho
Atesos Medical 

B&JR
Beznoska CZ
Biomet
Bioprofile
Biotechni  

C2F Implants
Ceramconcept
Ceraver
Chiroplant
Chiropro
CHM
Consensus Orthopedics
Corin

Dedienne Sante
DePuy J&J

Encore Medical
ExactechFalcon Medical

FH Orthopedics

Global Orthopaedic  
Technology
Groupe Lepine
Gruppo Bioimpianti

Hit Medica

Implantcast
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
Medtronic
Merete
Moje

Newdeal

ODEV Ortho Development
OHST
OMNIlife science  
Orthodynamics
Orthofix
OS Orthopedic Services 

Permedica
Peter Brehm

Privelop
Protetim Orvosi Műszer-
gyártó Kft.
Protheos  

S&G Implants
Sanatmetal Kft.
SAMO SpA
Santech
SBI Small Bone Inovations
SEM science-et-medecine
SERF
Smith & Nephew
Stemcup
Stratec
Stryker
Surgival
Symbios
Synthes  

Tantum
Tecres
Tornier
Traiber

Whiteside Biomechanics
Wittenstein
Wright Medical

X.NOV

Zimmer
   
   

mediCAD zapewnia największą na świecie bazę danych dla implantów. Obec-
nie operator może wybierać spośród ok. 450.000 szablonów od ponad 105 
ogólnoświatowych producentów implantów. Baza danych jest rozbudowywana 
i aktualizowana co miesiąc.
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• Dostępne są aktualizacje powstałe przy współpracy z producentami pro-
tez.

• Wspieramy naszych klientów w procesie planowania kompletnych syste-
mów usuwania guzów i systemów modułowych. 
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Dostawca systemów PACS

mediCAD używa standardu DICOM®. Prosimy o kontakt w celu dostosowa-
nia do innych systemów cyfrowych. Oto lista niektórych z naszych partnerów 
kooperacyjnych, których systemy są z powodzeniem zintegrowane z naszym 
produktem:

AGFA HEALTHCARE
AMETIQ
ARCFORGE
ASHVINS by  
MEDICALCOMMUNICATIONS
AYCAN

BW-PLUS

CERNER
CHILI

DIGITAL MEDICS 
DIX-RAY

FUJIFILM

GE-HEALTHCARE

INFINITT
ITH-ICOSERVE
ITZ-MEDICOM
MEDIDOK

MEDIGRATION
MERCURY

NEXUS | INOVIT | MEDOS

OEHM & REHBEIN

PANSYS
PHILIPS
PHÖNIX-PACS
PLANORG MEDICA

RESQMED

SECTRA
SIEMENS HEALTHCARE
SPIRIT | TIANI
SYNEDRA

VEPRO AG
VISUS TT

WIROMA AG
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DICOM jest zarejestrowanym znakiem towarowym National Electrical Manufacturers Association, przypisa-
nym standardowym publikacjom związanym z cyfrowym przekazywaniem informacji medycznych.



www.mediCAD.pl+49 871 330 203-0

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

Cztery możliwości kontaktu z nami!
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Chcę otrzymać materiał informacyjny dotyczący następujących modu-
łów planowania:

Biodro
Kolano
Biometria
Koksometria
Osteotomia
Konflikt panewkowo-udowy (FAI)

Osteotomia (według Drora Paleya)
Kręgosłup 3D
Stopa/Paluch koślawy/Staw skokowy
Ramię / Staw łokciowy / Reka
Uraz

Inne problemy i zapytania

Pieczęć

Imię i nazwisko:

Adres e-mail:

Firma/Klinika:

Ulica (nr):

K.p./Miejscowość:

Kraj:

Telefon/Telefaks:

Dostawca PACS:

- 14 -
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Nowy moduł Konflikt panewkowo
-udowy (FAI)
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Punkty odniesienia

Urządzenia do skalowania i kulki referencyjne – akcesoria do radiologii Kulka 
kalibracyjna / wielkość referencyjna: Ø 25 mm.

Kulki kalibracyjne są wykonane ze stali nierdzewnej i wykonane w postaci pu-
stych kul. Pozwala to na znaczną oszczędność wagi w stosunku do zwykłych 
kulek z litej stali.

Gładka powierzchnia kulki ułatwia czyszczenie.
Aby osiągnąć najdokładniejsze wyniki kulka powinna znajdować się na poziomie 
kości. Oferujemy specjalne, jednorazowe podkładki samoprzylepne, aby lepiej 
przyczepić kulkę do pacjenta.

Każdy z naszych modeli do skalowania oferuje łatwy sposób lokalizacji na obra-
zach rentgenowskich.

• Elastyczne ramię dla dokładnego umiejscawiania
• Ramię o regulowanej długości
• Zintegrowana kulka kalibrująca, 25 mm
• Dokładne umieszczenie na powierzchni kości
• Duża podstawka do umieszczenia na prostych powierzchniach
• Praktyczny zacisk dla ujęć w pozycji stojącej

Nowy moduł Konflikt panewkowo
-udowy (FAI), który został opra-
cowany w ścisłej współpracy z dr
Zinserem ze szpitala St. Vinzenz
Dislaken, oddaje do Państwa
dyspozycji narzędzia do obserwa-
cji morfologii stawu biodrowego.
Umożliwia on diagnostykę takich
zwyrodnień torebki stawu biodro-
wego, jak: konflikt niezborności,
konflikt „szczypcowy”, postacie
mieszane oraz dysplazja – wszyst-
ko to w ramach modułu Konflikt
panewkowo-udowy (FAI) z precy-
zyjnym pomiarem.
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Państwa partner mediCAD: 

ResQmed Sp. z o.o.
ul. Leśna 24

05501 Łoziska
Polska

Tel.: +48 22 757 05 62
Fax: +48 22 203 51 65

Email: biuro@resqmed.pl
http://www.resqmed.pl

mediCAD Hectec GmbH, 
Opalstrasse 54 D-84032 Altdorf / Landshut - Germany,

Phone +49 871/ 330 203 0-0, Fax +49 871/ 330 203-99
info@hectec.eu   www.hectec.eu
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