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WYKORZYSTANIE TECHNOLOGII DRUKOWANIA 
PRZESTRZENNEGO W PLANOWANIU ZABIEGÓW 

OPERACYJNYCH NA PRZYKŁADZIE  ZASTOSOWANIA  
METODY ILIZAROWA 

  
THREE DIMENSIONAL PRINTING TECHNOLOGY 

IMPLEMENTATION IN PLANNING SURGICAL PROCEDURES 
BASED ON EXAMPLE OF ILIZAROV METHOD 
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1. WSTĘP 

 
 Technologie drukowania przestrzennego wykorzystywane są coraz szerzej  
w zastosowaniach medycznych. Znane już są metody planowania zabiegów operacyjnych   
w oparciu o indywidualizowane modele przedoperacyjne, wytarzania dobranych do potrzeb 
implantów zarówno tkanek miękkich jak i kostnych, dostarczania specjalistycznych narzędzi. 
Możliwość odwzorowania anatomicznych struktur w postaci fizycznych modeli niesie ze sobą 
duże znaczenie dla zastosowań ortopedycznych w zakresie planowania leczenia jeszcze przed 
przystąpieniem do zabiegu operacyjnego. 
Metoda wydłużenia oraz niwelacji zniekształceń kończyn długich jest znana  
i stosowana już 60 lat i jest jednym z najpopularniejszych sposobów wydłużania kończyn. 
Zniekształcenia osi i nierówna długość kończyn są patologią narządu ruchu występującą  
u dzieci i dorosłych. Zmiany te powodują zaburzenia statyki i dynamiki narządu ruchu. Istotny 
problem stanowią złożone deformacje lub urazy układu kostnego, które są trudne do oceny 
dostępnymi metodami diagnostycznymi (klasyczne zdjęcie rentgenowskie). Tor wizyjny na sali 
operacyjnej, badanie tomografii komputerowej (nawet z odwzorowaniem 3DCT) stanowią 
istotną pomoc, ale nie zawsze dokładnie odwzorowują istniejący problem. Wykonanie wydruku 
3D pozwoli na precyzyjne zaplanowanie konstrukcji aparatu oraz umiejscowienia wszczepów 
dokładnie z anatomia danego pacjenta oraz zaplanowanie korekcji deformacji oraz 
ewentualnych zmian konstrukcji aparatu. 
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2. WYKORZYSTANIE FIZYCZNYCH MODELI WYTWORZONYCH TECHNOLOGIĄ 
PRZYROSTOWĄ W PLANOWANIU OPERACJI WYDŁUŻENIA KOŃCZYNY 
METODĄ ILIZAROWA 

 
2.1. Metody i materiały 
 
 W celu przygotowania fizycznych modeli służących do planowania zabiegu wykorzystano 
technologię drukowania przestrzennego 3DP (Three Dimensional Printing). Z uwagi na szybki 
czas procesu, dostępność materiałów oraz niski koszt modeli w procesie wytwórczym 
zastosowano urządzenie Spectrum Z510 firmy ZCorporation. Modele wytworzono ze 
standardowego materiału wykorzystywanego do modeli pokazowych (proszek Zp131, 
lepiszcze Zb60). Parametry procesu zostały odpowiednio dostosowane do późniejszego 
wykorzystania modeli, ze szczególnym uwzględnieniem obróbki po procesowej, nadającej 
modelom wymagane właściwości. Tak przygotowane modle posłużyły do przygotowania 
aparatu Ilizarowa przed przystąpieniem do zabiegu operacyjnego. 
  

  
Rys 1. Aparat Ilizarowa założony na modele kości. 

 
Planowanie operacyjnego założenia aparatu Ilizarowa z wykorzystaniem modeli 3D zapewnia 
możliwość precyzyjnego doboru implantów przed zabiegiem oraz opracowanie optymalnej 
konstrukcji stabilizatora. Tak przygotowana procedura znacząco wpływa na skrócenie czasu 
rzeczywistego zabiegu, co za tym idzie zmniejszenie ryzyka wystąpienia powikłań. 
Dodatkowo pozycjonowanie na dokładnie odwzorowanej anatomii pacjenta umożliwia 
przeprowadzenie próbnej korekcji deformacji na skonstruowanym aparacie. Dokładne 
zaplanowanie niezbędnych modyfikacji konstrukcji stabilizatora w trakcie leczenia na modelu 
3D wpływa na lepsze dostosowanie zakładanego aparatu do konkretnego przypadku.  
W dalszych etapach leczenia modele 3D zapewniają możliwość bieżącej kontrola 
rzeczywistego przebiegu leczenia.  
W szerszym kontekście modele takie znajdą zastosowanie dydaktyczne – nauka implantacji 
stabilizatora w celu korekcji deformacji na rzeczywistych przypadkach. 

 
 

 


