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Метою перекладу цього посібника українською є забезпечення 
невідкладної освітньої підтримки українських лікарів. Ми вдячні за 
неоціненну підтримку хірургів з AO Trauma Ukraine, які присвячують 
себе цій невідкладній справі. Розділи книги будуть опубліковани 
української окремо та послідовно, у порядку терміновості, щойно вони 
стануть доступними для публікації, щоб якнайшвидше надати вкрай 
необхідну інформацію. Додаткові розділи будуть опубліковани, щойно 
буде заверешено їх переклад.

Повний текст посібника англійською можна знайти тут, а всі матеріали 
українською тут

Докладено усіх можливих зусиль для підтвердження точності 
представленої інформації. Автори та видавець не несуть відповідальності 
за помилки, упущення, чи будь-які наслідки внаслідок застосування 
інформації з цієї книги, і не дають прямих гарантій чи припущень щодо 
актуальності, повноти чи точності змісту цієї публікації. Застосування цієї 
інформації залишається професійною відповідальністю практикуючого 
спеціаліста.

Секретаріат екстрених медичних команд ВООЗ долучився до концепції,  
дизайну, зустрічей, написання та редагування цієї роботи.
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ДЕБРІДМЕНТ РАНИ  
СТАБІЛІЗАЦІЯ ПЕРЕЛОМУ

ЗОВНІШНЯ ФІКСАЦІЯ ВІДКРИТИХ ПЕРЕЛОМІВ 
ВЕДЕННЯ ВІДКРИТИХ ПЕРЕЛОМІВ

РЕКОМЕНДОВАНІ РЕСУРСИ

ЛІТЕРАТУРА
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СЦЕНАРІЙ
Ваша команда прибула на місце події три дні тому, через 48 годин після того, як стався землетрус. 
До цього сотням пацієнтів надавали допомогу на парковці поблизу частково зруйнованої лікарні, 
проте нові пацієнти продовжують надходити.   
Мобільне хірургічне відділення розгорнуло роботу на відстані 25 кілометрів від Вас. Одна з 
пацієнток – жінка 23 років з раною на гомілці та відкритим переломом. В рані видно гній, крепітації 
м’яких тканин немає, температура тіла 38,5°C. 
Де повинна лікуватися ця пацієнтка – у КНД 1 типу? КНД 2 типу? КНД 3 типу?

• Лаваж, перев’язка, 
репозиція, шинування

• Призначення антибіотиків та 
протиправцева профілактика

• Не ушивайте цих ран первинно

• Повний дебрідмент рани
• Накладіть гіпсову пов’язку 

з віконцем або зовнішній 
фіксатор для продовження 
лікування відкритих ран.

• Прийом пацієнтів з перев’язаними 
і зашинованими ранами 
з КНД 1 або 2 типу.

• Надання спеціалізованої допомоги, 
визначення плану спостереження.

• Оцінюйте кожного 
пацієнта та кожне 
ушкодження, яке 
надходить до Вас.

• Сюди входить зняття 
фіксаторів, заміна 
пов’язок, адаптація 
шинування.

• Для кожного 
пошкодження 
визначається 
пріоритетність і 
розробляється план.

ВАЖЛИВІ 
МОМЕНТИ

86 MANAGEMENT OF LIMB INJURIES DURING DISASTERS AND CONFLICTS

CHAPTER 8   I   OPEN FRACTURES

SCENARIO

 
TYPE 1

• Lavage, dress, align, and splint 
wounds

• Administer antibiotics and tetanus 
prophylaxis

• DO NOT CLOSE THESE WOUNDS 
PRIMARILY

 TYPE 2

• Formal wound debridement
• Apply cast with window or external 

fixation for continuation of manage-
ment of open wound management

 TYPE 3

• Receive dressed and splinted wound 
from type 1 or 2 EMT.

• Provide definitive treatment with 
plan for long-term follow up

» Assess every patient 
and every injury that 

presents to your facility.

» This includes removing 
bandages, changing 

dressings, and  
adjusting splints.

» Every injury gets a 
priority and a plan!

Your team arrived three days ago, 48 hours after the earthquake struck, and by now the hundreds 
of patients in the parking lot of the partly destroyed hospital have been managed, but new patients 
keep trickling in regularly. 

A mobile surgical facility 25 kilometres away is now operational. One of the new patients is a 
23-year-old woman with an open fracture of the right hand and an exposed fracture of the left tibia. 
There is pus on the wounds but no crepitus, and the patient is febrile to 38.5°C.

Where should this patient be managed, at a EMT type 1?  EMT type 2? type 3?

(ICRC) (Bar-On)Figure 1. Open fracture of right hand. Figure 2. Infected open fracture of lower limb
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(Bar-On)
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СОРТУВАННЯ ВАЖЛИВЕ… МАЙТЕ ПЛАН!
Інтенсивність надходження пацієнтів може впливати на план вашого хірургічного лікування і 
вимагати скорочених процедур. Ретельно спостерігайте за вашою ситуацією. Пацієнти з місць 
одномоментної катастрофи, як правило, надходять одночасно, а з місць проведення бойових дій 
вони можуть надходити з різною інтенсивністю.   

РІЗНІ ОЧІКУВАННЯ
Відкриті переломи, які зустрічаються в умовах цивільної травми поза зоною бойових дій, часто 
спричиняють перфорацію шкіри кісткою зсередини. Травматологи, які працюють в умовах 
достатнього забезпечення, добре володіють техніками ведення таких ушкоджень з низьким рівнем 
контамінації та нижчим ризиком інфікування, ніж в умовах катастроф та військових конфліктів. 
Травма м’яких тканин з розривом шкірних покривів ліквідує біологічний бар’єр для захисту 
м’яких тканин та кістки, створюючи ризик інфекцій. 
Відкриті переломи, які стаються в умовах військового конфлікту, є результатом дії сил, спрямованих 
ззовні досередини і тому мають високий ризик контамінації. Ситуація погіршується забрудненим 
навколишнім середовищем та відтермінуванням початку лікування. 

ОСОБЛИВІ ВИПАДКИ
ЗЕМЛЕТРУСИ
Землетруси часто призводять до ушкоджень типу 
розчавлення. Це призводить не лише до переломів, але й 
до значної травми м’яких тканин, що часто випускають з 
уваги під час первинного огляду. Підозрюйте розчавлення 
у всіх пацієнтів з травмами, обумовленими падінням 
великих уламків або внаслідок затиснення під будівлею 
або зсувними завалами. 

ПОВЕНІ ТА ЦУНАМІ
Повені та цунамі часто спричинюють велику кількість 
рваних ран, але частка переломів серед загальної кількості 
ушкоджень нижча у порівнянні із землетрусами та 
воєнними конфліктами. Переломи гомілок внаслідок 
повеней та цунамі частіше відкриті, переломи стегон – 
закриті.

ЗБРОЙНІ КОНФЛІКТИ
До травм, отриманих внаслідок збройних конфліктів 
входять травми м’яких тканин та відкриті переломи. 
Тип ушкодження залежить від типу зброї. З’ясуйте, чи 
травма завдана вогнепальною зброєю, виникла внаслідок 
ураження шрапнеллю, в результаті вибуху або підриву на 
міні. 

• Відкритий перелом 
– це відкрите 
ушкодження м’яких 
тканин зі зламаною 
кісткою всередині. 

• Лікування травми 
м’яких тканин 
настільки х важливе,  
як і лікування 
перелому. 

• Результат лікування 
пацієнта залежить від 
тяжкості ушкодження 
м’яких тканин 
довкола перелому.

ВАЖЛИВІ 
МОМЕНТИ
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ДЕБРІДМЕНТ РАНИ
ОСОБЛИВОСТІ У ДІТЕЙ
Зберігайте все окістя там, де можливо, навіть 
якщо воно без кістки. Діти мають здатність 
до хорошої регенерації кістки на кілька 
сантиметрів клаптя окістя. 

ДЕБРІДМЕНТ РАНИ У ПАЦІЄНТІВ З ВІДКРИТИМИ ПЕРЕЛОМАМИ
 » Промивання кінців кістки зі шприца водою або фізіологічним розчином найбільш ефективне 

тоді, коли шприц має невеликий отвір або коли воно здійснюється через голку.
 » Обидва кінці кістки повинні бути візуально оцінені на предмет забруднення та для очистки.
 » Дебрідмент кістки: видаліть всі відокремлені, девіталізовані та позасуглобові кісткові 

фрагменти.
 » Залишайте внутрішньосуглобові фрагменти, за винятком тих, які важко контаміновані.
 » Намагайтеся не пошкоджувати прикріплення м’яких тканин до кісткових фрагментів.
 » Використайте марлеву серветку для очистки кінців кістки та видалення видимих забруднень.
 » Стоматологічний пінцет може бути таким же ефективним для видалення забруднених часток з 

кінців кістки.
 » Використайте кісткові кусачки або ранжир для видалення залишків забруднення з кінців кістки.
 » У випадку значної втрати кісткової тканини можна вдатися до одномоментного вкорочення. Це 

посприяє закриттю кістки м’якими тканинами.
 » Для промивання важливішою є кількість розчину, а не тиск доставки при промиванні, на рану 

потрібно щонайменше 3-12 л. 
 » Накривайте кістку та суглоби м’якими тканинами там, де можливо. М’які тканини не повинні 

ушиватися під натягом.
 » Ніколи не ушивайте шкіру первинно.

РІЗНІ ОЧІКУВАННЯ
Ізотонічний фізіологічний розчин, який 
використовується в умовах лікарень, часто 
неможливо використати в умовах катастроф. 
Для промивання можна використати чисту 
питну воду з водопроводу або пляшкову воду.

Дебрідмент усіх ран, включно з 
відкритими переломами, пови-
нен виконуватися хірургом КНД 
2 або 3 типу.
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DIFFERENT EXPECTATIONS
While sterile isotonic solutions are used in 
hospitals, they are often impractical for use in 
a disaster setting.  Clean drinking water from a 
tap or bottle is suitable for washouts. 

FIGURE 3  Low-pressure irrigation during debridement. (ICRC)

WOUND DEBRIDEMENT FOR PATIENTS WITH OPEN FRACTURES
» Washing of bone ends with a syringe of water or saline is most effective with a syringe with a 

small outlet or through a needle, rather than through a large bore outlet.

» Each bone end must be visually inspected for contamination and cleansing.

» Bone debridement: remove all detached, devitalised, non-articular bone fragments.

» Leave articular fragments unless they are grossly contaminated. 

» Avoid damaging the remaining soft-tissue attachments of bone fragments.

» A gauze square can be used to abrade the bone ends and remove visible contaminants.

» A dental pick is equally effective in removing material on the bone ends.

» Use a bone nibbler or rongeur to remove the remaining contaminated ends of the fracture 
fragments.

» In cases of significant bone loss, acute shortening can be performed. This will also assist in soft-
tissue bone coverage. 

» Volume is more important than pressure for washout, a minimum of 3 ― 12 L per wound is 
required.

» Bones and joints should be covered by soft tissue when possible.  Soft tissues should not be 
sutured under tension.

» Skin should never be closed primarily. 

 TYPE 2

Debridement of all wounds, 
including open fractures 
should be performed by a 
surgeon at an EMT type 2 
or 3 facility.

Paediatric considerations
Preserve all periosteum when possible, even 
if only an empty sleeve is present. Children's 
bone has the capacity to remodel over several 
centimetres within a periosteal sleeve.

WOUND DEBRIDEMENT

Рис. 3. Лаваж під низьким тиском під час дебрідменту 
(МКЧХ)
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• Зовнішні фіксатори, 
що накладаються 
для «тимчасової» 
фіксації також можуть 
залишитися для 
забезпечення остаточної 
фіксації, отже вони 
повинні бути змонтовані 
з урахуванням такої 
можливості.

• При накладанні 
зовнішнього фіксуючого 
пристрою на перелом 
стегна з коротким 
дистальним фрагментом, 
конструкція повинна 
поширюватися 
через коліно до 
проксимальної гомілки. 

ВАЖЛИВІ 
МОМЕНТИ

СТАБІЛІЗАЦІЯ ПЕРЕЛОМУ
НЕ ПРОВОДЬТЕ ПЕРВИННУ ВНУТРІШНЮ 
ФІКСАЦІЮ ВІДКРИТИХ ПЕРЕЛОМІВ ПРИ 
НАЯВНОСТІ РАН, ОТРИМАНИХ В УМОВ 
ЗБРОЙНИХ КОНФЛІКТІВ.
ЗОВНІШНЯ ФІКСАЦІЯ
Гіпсове шинування та зовнішня фіксація – адекватні 
стратегії у веденні відкритих переломів. За суворих умов 
спершу розглядайте можливість виконання простішого 
методу. Наприклад, гіпсова пов’язка з вирізом в ділянці 
рани – це безпечний і прийнятний варіант. 
Зовнішня фіксація відкритих переломів корисна при 
веденні відкритих ран. Проте легкий доступ до рани, 
який забезпечується зовнішньої фіксацією, не замінює 
проведення адекватного дебрідменту рани, адекватного 
вторинного закриття рани, або іншого безпечного 
закриття рани. Зовнішня фіксація відкритих переломів 
довгих кісток забезпечує стабільність для м’яких тканин, 
утримує вісь кінцівки та може знизити ризик інфекційних 
ускладнень, порівняно із скелетним витяжінням при 
остаточній фіксації.
Завдання лікування відкритих переломів полягає в утриманні осі перелому та досягненні стабільних 
умов для загоєння рани або раннього закриття рани найпростішим та найбезпечнішим способом.

• Зовнішня фіксація не входить в 
компетенцію КНД 1 типу і повинна 
проводитися за умов КНД 2 або 3 типу.

СТЕГНО
При виконанні зовнішньої фіксації перелому стегна, конструкція повинна включати 2-3 стержні 
вище та нижче перелому. Проводьте їх спереду або збоку.
Перевага надається передньому проведенню стержнів, адже в такому випадку розташування 
стержнів не конфліктуватиме з подальшими доступами. Двох стержнів достатньо для тимчасової 
фіксації. Для остаточної фіксації рекомендовано проводити стержні збоку та вводити щонайменше 
3 стержні. Не вводьте стержні на відстані ширини двох пальців від надколінника, щоб не завести їх 
у верхній заворот. При потребі розташовуйте дистальні стержні збоку. 
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Figure 6. Mono-axial side-tube method: the four Schanz screws 
are well-aligned in a row. (ICRC)

Figure 5. A Delta frame over an open fracture. 
The lateral fasciocutaneous flap has been raised 
to provide temporary loose immediate cover for 
the underlying vascular repair.(A.Kay)

TIBIA
A standard construct for a tibial shaft fracture should 
include 2–3 pins above and below a fracture on the 
anteromedial surface by preference, and a single bar. 

More stability is provided by a second bar bridging the 
fracture site. This may be desirable for the management 
of pain related to movement at the fracture site.

DISTAL TIBIA
Fixation should span from the proximal tibia across the 
ankle joint to the foot when the distal tibial segment is 
small or if a distal leg wound prevents pin insertion in the 
distal tibia.

Construct a delta frame between the tibial shaft above the 
fracture and the foot. 

A calcaneal pin is required as well as one or more pins in 
the metatarsals to triangulate the frame and prevent the 
distal tibia and foot slipping forward or backward off the 
plane of the proximal tibia.

» It is important 
to avoid bars 

that are too 
long, impeding 
joint motion or 

extending beyond 
the plantar 

surface and 
impeding weight 

bearing.

Figure 4. Insertion site for calcaneal pin. 
(AO Foundation Switzerland)
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ГОМІЛКА
Звичайна конструкція для фіксації перелому 
гомілки включає 2-3 стержні вище та нижче 
перелому, проведених з передньо-медіальної 
поверхні та одну балку.  
Більшої стабільності можна досягнути, 
використавши додаткову балку. Це також 
важливо для лікування болю, пов’язаного з 
підвищеною рухомістю в ділянці перелому.

ДИСТАЛЬНА ГОМІЛКА
Фіксація повинна охоплювати проксимальну 
гомілку, через гомілково-ступневий суглоб до 
стопи при наявності короткого дистального 
фрагмента, або коли на дистальній гомілці 
наявні рани, які перешкоджають проведенню 
стержнів.
Змонтуйте трикутну рамку (дельтоподібної 
форми) між діафізом гомілки над переломом 
та стопою. 
Необхідно використати п’ятковий стержень 
та один або більше стержнів для фіксації 
плеснових кісток, щоб створити трикутну 
рамку та уникнути зміщення стопи допереду 
або дозаду. 

• Важливо уникати надто 
довгих балок, які би 
перешкоджали рухам в 
суглобах або виходили 
за межі підошовної 
поверхні з порушенням 
опорної здатності стопи.  

ВАЖЛИВІ 
МОМЕНТИ

Рис. 4. Місця для проведення п’яткових стержнів 
(AO Foundation Швейцарія)

Рис. 5. Трикутна рамка для фіксації відкритого перелому. 
Боковий м’язево-шкірний клапоть забезпечив адекватне 
покриття підлеглого судинного шунта (A.Kay)

Рис. 6. Монолатеральний фіксатор: чотири стержні Шанца введені в ряд (ICRC)

a. tibialis

Сухожилок m. flexor digitorum longus 
Сухожилок m. tibialis posterior 

N. plantaris medialis 
N. plantaris lateralis 

Rr. calcanei mediales 
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ДВОПЛОЩИННІ ФІКСАТОРИ
Стержні в кожному сегменті перелому з’єднуються короткою проміжною балкою для створення 
«ручки», те ж саме повторюється нижче перелому. Перелом репонується, а ручки з’єднуються 
проміжною балкою. 
Проміжна балка може з’єднувати верхню і нижню балки, верхній та нижній стержні або балку з 
одного боку перелому і стержень з іншого. 
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Figure 8. Standard uniplanar external 
fixation of the tibia showing the last pin 
being placed distal to the fracture site. 

(AO Foundation, Switzerland) 

Figure 7. Modular 
technique: the two 
modules are manoeuvred 
into position, aligning the 
bone, both axially and 
rotationally, and the two 
short tubes joined together 
with a cross-tube. A second 
tube may then be applied 
to make the device more 
rigid. (ICRC) 

BIPLANAR
The pins above the fracture are connected by a short bar to create a ‘handle’ and the same technique 
used below the fracture. The fracture is reduced and the handles are then connected by a third rod. 

This rod may connect the bar above to the bar below, a pin above to a pin below, or a bar one side 
of the fracture to a pin on the opposite side of the fracture. 

UNIPLANAR
A single pin is inserted proximally and another distally, loosely connected by a single bar. 

The fracture is then reduced and the frame locked. A second pin above and another below the 
fracture are inserted freehand with the drill or pin resting on the bar as a guide to line up the bar 
and the bone. 

» The further apart the 
pins on each side of the 

fracture, and the closer to 
the fracture the bar is, the 
more stable the construct. 

Leave room to allow for 
soft-tissue swelling, wound 

care and dressing.

» Constructs may  
also be attached  

only to the fractured 
 bone, or span  

a joint.

ОДНОПЛОЩИННІ ФІКСАТОРИ
Введіть один стержень проксимально і один дистально, провізорно зафіксуйте їх балкою.
Репонуйте перелом і заблокуйте систему. Проведіть два додаткові стержні над і під переломом з 
урахуванням положення балки для закріплення стержнів на ній.

• Чим ширше розведені 
стержні в кожному 
сегменті і чим ближче 
розташовується 
балка до перелому, 
тим стабільнішою є 
конструкція. Залиште 
місце для набряку 
тканин, догляду за 
раною і перев’язок.

• Конструкції можуть 
розташовуватися 
в межах зламаної 
кістки або охоплювати 
прилеглий суглоб.

ВАЖЛИВІ 
МОМЕНТИ
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Рис. 8. Стандартна одноплощинна 
зовнішня фіксація гомілки, показано  
проведення останнього стержня Шанца 
дистальніше перелому. 
(AO Foundation, Швейцарія)

Рис. 7. Модульна техніка: 
маневруйте двома модулями 
для репозиції перелому по 
осі та ротаційно, дві короткі 
балки далі з’єднуються 
проміжною балкою.
Додаткова балка ще більше 
підсилюватиме конструкцію 
(ICRC)
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PIN SELECTION
» Do not use conical pins—if inserted too far, they cannot be backed off without losing their 

fixation in bone. The re-use of threaded half pins or Shanz-type pins is not recommended due to 
the difficulty in cleaning, sterilising and tracking the pins.

» Choose threaded half pins appropriate to the size of the bone and the patient (around 1/3 of the 
bone diameter). Adult lower limb: 5mm pins for almost all circumstances, and 3–4 mm in the 
hand and arm.  

» Pins may be self-drilling and self-tapping, or not—check the pins. If pointed and fluted, they are 
self-drilling self-tapping, if round without flutes they are not. 

PIN PLACEMENT
Power drills, if available should only be used by 
experienced surgeons.  For surgeons with less 
orthopaedic experience, it is preferable to insert 
pins by hand using a Hudson brace system or a 
hand drill. Pre-drilling will facilitate the insertion 
of pins in fit, healthy patients. A size 3.2 or 3.5 
drill is adequate for the purpose. Self-drilling, 
self-tapping pins should be used when available. 

If pins are not self-drilling, self-tapping, pre-
drilling before pin insertion is required. Use 
only sharp drills. Blunt drills used on high speed 
produce significant heat and the heat will kill the 
bone in a ring around the pin.  

EXTERNAL FIXATION FOR OPEN FRACTURES 

PAEDIATRIC  
CONSIDERATIONS

Children can have the same 
sized pins as adults from 
age 5. Under age 5, use 4 
mm pins in the lower limb 
and 3 mm in the upper limb, 
if available.

Figure 9.  

A: Self Tapping 
Schanz screw

 
B: Conventional 
threaded pin 

(AO Foundation, 
Switzerland) 

Figure 10. Hand Chuck 
(ICRC)

Figure 11. Placement 
of a pin with a hand 
drill (ICRC)
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the difficulty in cleaning, sterilising and tracking the pins.

» Choose threaded half pins appropriate to the size of the bone and the patient (around 1/3 of the 
bone diameter). Adult lower limb: 5mm pins for almost all circumstances, and 3–4 mm in the 
hand and arm.  

» Pins may be self-drilling and self-tapping, or not—check the pins. If pointed and fluted, they are 
self-drilling self-tapping, if round without flutes they are not. 

PIN PLACEMENT
Power drills, if available should only be used by 
experienced surgeons.  For surgeons with less 
orthopaedic experience, it is preferable to insert 
pins by hand using a Hudson brace system or a 
hand drill. Pre-drilling will facilitate the insertion 
of pins in fit, healthy patients. A size 3.2 or 3.5 
drill is adequate for the purpose. Self-drilling, 
self-tapping pins should be used when available. 

If pins are not self-drilling, self-tapping, pre-
drilling before pin insertion is required. Use 
only sharp drills. Blunt drills used on high speed 
produce significant heat and the heat will kill the 
bone in a ring around the pin.  

EXTERNAL FIXATION FOR OPEN FRACTURES 

PAEDIATRIC  
CONSIDERATIONS

Children can have the same 
sized pins as adults from 
age 5. Under age 5, use 4 
mm pins in the lower limb 
and 3 mm in the upper limb, 
if available.

Figure 9.  

A: Self Tapping 
Schanz screw

 
B: Conventional 
threaded pin 

(AO Foundation, 
Switzerland) 

Figure 10. Hand Chuck 
(ICRC)

Figure 11. Placement 
of a pin with a hand 
drill (ICRC)
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ЗОВНІШНЯ ФІКСАЦІЯ ВІДКРИТИХ 
ПЕРЕЛОМІВ
ВИБІР СТЕРЖНІВ
 » Не використовуйте стержні конічної форми – якщо їх завести занадто далеко, втрачається 

можливість їхнього виведення без втрати якості фіксації. Не рекомендовано використовувати 
стержні Шанца повторно через складність очистки та стерилізації.   

 » Обирайте стержні відповідно до розміру кістки та пацієнта (близько 1/3 діаметра кістки). 
Нижня кінцівка у дорослих: 5 мм стержні для майже всіх випадків, 3-4 мм стержні для 
кисті і руки. 

 » Стержні можуть бути самосвердлячі та самонарізні – перевірте тип стержня. Якщо вони 
загострені з свердлячим кінцем  - це самосвердлячий самонарізний стержень, якщо круглий без 
свердлячого кінця – простий стержень.

 
ОСОБЛИВОСТІ У ДІТЕЙ
ДЛЯ ДІТЕЙ МОЖНА ВИКОРИСТАТИ ТІ 
Ж СТЕРЖНІ, ЩО Й ДЛЯ ДОРОСЛИХ, 
ПОЧИНАЮЧИ З 5 РОКІВ. ДО 5 РОКІВ 
КОРИСТУЙТЕСЯ СТЕРЖНЯМИ 
ДІАМЕТРОМ 4 ММ НА НИЖНІЙ 
ТА 3 ММ НА ВЕРХНІЙ КІНЦІВЦІ.

ПРОВЕДЕННЯ СТЕРЖНІВ
Якщо у Вашому розпорядженні є силові дрилі,  
ними повинні користуватися лише досвідчені 
хірурги. Хірургам з меншим ортопедичним 
досвідом рекомендовано користуватися ручними 
системами. Попередньо розсвердлюйте отвори 
у молодих здорових людей. Для цього достатні 
свердла діаметром 3,2 та 3,5 мм. Де можливо, 
користуйтеся самосвердлячими стержнями.  
Якщо Ви користуєтеся звичайними 
стержнями, необхідно проводити попереднє 
розсвердлювання. Користуйтеся лише гострими 
свердлами. Тупі свердла, що вводяться на 
великій швидкості, призводять до суттєвого 
нагрівання і термонекрозу кістки з формуванням 
кільцеподібного секвестру. 

Рис. 9.  
A:  Самонарізний 

стержень

B:  Звичайний 
стержень

(AO Foundation, 
Швейцарія)

Рис. 10.  
Т-ручка (МКЧХ)

Рис. 11.  
Проведення стержня 
вручну (МКЧХ)
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ВИБІР СТЕРЖНЯ
Стержень повинен мати достатню довжину 
для приєднання замків і бути комфортним для 
одягання вільного одягу, але не надто довгим, щоб 
перешкоджати рухам у суглобах.
Чим більша маса м’яких тканин, тим довшим 
повинен бути стержень, і це потрібно враховувати 
заздалегідь – для переломів стегна потрібно 
використовувати довші стержні, ніж для переломів 
гомілки.
Надто короткий стержень потрібно замінити. Надто 
довгий стержень потрібно скусити кусачками, 
проте вони залишають гострі краї, які часто 
створюють пацієнтам проблеми – пошкоджують 
одяг та постільну білизну. 
Стержні можуть бути проведені під місцевою 
анестезією, 5 мл розчину лідокаїну 1% з кожного 
боку – від шкіри аж до кістки, адже окістя добре 
іннервується.
Зачекайте 5 хв, щоб місцевий анестетик подіяв, 
зробіть достатньо широкий розріз  (щонайменше 
1 см, не лише прокол), щоб запобігти утворенню 
надлишкового натягу від стержня після проведення 
репозиції. Проводячи стержень, пропальпуйте ним 
передній та задній краї кістки і проведіть його 
посередині цієї відстані. 

• Кільцеподібні 
секвестри: проведення 
стержня вручну 
зменшує швидкість 
його проведення і як 
наслідок утворення 
надлишкового тепла. 
Особливо це відчувається 
при використанні 
тупих свердл. При 
використанні силової 
дрилі переконайтеся, 
що свердла достатньо 
гострі, щоб зменшити 
теплоутворення і ризик 
утворення кільцеподібних 
секвестрів.

• Довжина стержня: 
перевіряйте обидва 
стержні на кожному 
сегменті перед 
проведенням першого 
стержня. Другий стержень 
буде орієнтиром для 
проведення в кістку 
першого на ту ж глибину.

ВАЖЛИВІ 
МОМЕНТИ

Рис. 12. Правильна глибина введення стержня  досягається 
відчуттям протилежного кортикалу.   
При використанні самосвердлячих стержнів, вони 
проводяться через ближній кортикал лише з пенетрацією 
дальнього кортикалу.    
Не проводьте ці стержні бікортикально

(AO Foundation, Швейцарія)
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Рис. 13. Безпечні місця проведення стержнів на гомілці (AO Foundation, Швейцарія)
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SELECTION OF PIN ENTRY POINT
Pins should preferably be inserted separate from the wound, rather than through the wound. Pins 
placed through the wound may cause further soft tissue damage and interfere with wound care 
and coverage. 

All pin sites are considered contaminated and some become infected.

Consider the surgical approach for any future internal fixation or soft tissue reconstruction and 
avoid placing pins in this line. Internal fixation is an unlikely option following an open fracture and 
would only be considered after the wound has healed.

Consider also what structures are at risk on entry and at the exit point on the far side of the bone. 
Safe zones are described to assist in pin placement in the tibia.

Figure 12.  Safe zones for access to the proximal tibia 
(AO Foundation, Switzerland) 

ВИБІР ТОЧКИ ВВЕДЕННЯ
Стержні рекомендовано проводити поза раною, а не через неї. Проведені через рану стержні можуть 
призводити до пошкодження м’яких тканин, перешкоджати догляду за раною та  остаточному 
закриттю її. 
Всі місця проведення стержнів вважаються контамінованими, а деякі із них інфікуються.
Враховуйте місця проведення доступів для проведення майбутньої внутрішньої фіксації або 
реконструкції м’яких тканин та уникайте проведення стержнів в цих ділянках. Внутрішня фіксація, 
як правило, не проводиться при відкритих переломах в ранньому періоді і можлива лише після 
загоєння рани.
Зважайте також на анатомічні структури в зоні ризику з протилежного боку кістки. Нижче описано 
безпечні місця проведення стержнів для гомілки.

N. peroneus 
communis N. peroneus 

communis 
n. tibialis 

a. et v. poplitea 
a. et v. tibialis anterior

a. et v. tibialis anterior

m. rectus 
femoris 

n. peroneus profundus 

m. vastus 
lateralis n. ischiadicus 

n. peroneus superficialis
 

Задня поверхня 

Задня поверхня Задня поверхня 

Передня поверхня

Передня поверхня Передня поверхня

Передня поверхня

Задня поверхня 
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МОЖЛИВІ 
СКЛАДНОЩІ

КОНТРОЛЬ 
НЕЙРОВАСКУЛЯРНОГО 
СТАТУСУ ПІСЛЯ 
ПРОВЕДЕННЯ 
СТЕРЖНЯ 

Завжди перевіряйте 
нейроваскулярний 
статус після проведення 
стержнів, як тільки 
пацієнт прокинеться після 
загального наркозу. 

Переконайтеся, що 
нейроваскулярний статус 
не погіршився порівняно 
з передопераційним.

ГЛИБИНА ПРОВЕДЕННЯ СТЕРЖНЯ
Гвинти часто потрібно проводити в умовах обмежених 
ресурсів без можливості проведення рентгенологічного 
контролю.
Глибина проведення стержнів критично важлива, адже надто 
глибоко проведений стержень може пошкодити анатомічні 
структури з протилежного боку кістки. Переведення стержня 
потребує адекватного знеболення. Рекомендовано проводити 
стержні правильно з першого разу. Легше судити про глибину 
проведення стержня, який вводиться вручну.
Приблизну глибину проведення стержня на гомілці 
визначають по товщині підшкірної поверхні гомілки. Гомілка 
має трикутну форму на поперечному розрізі.
Глибина проведення стержня повинна наближатися до 
ширини підшкірної поверхні гомілки. Стержень, прикладений 
до кістки в підшкірній її ділянці дасть Вам уявлення про те, 
наскільки глибоко його потрібно ввести.
Коли стержень заходить в дальній кортикал, його стає важче 
обертати.
Виконавши три з половиною повних оберти з цієї точки 
Ви повністю заякоритесь в дистальному кортикалі, але не 
вийдете зовні більше ніж на декілька мм.
При використанні силових дрилів для введення стержнів 
краще скористатися рентгенівським контролем глибини 
введення стержнів, поки пацієнт знеболений.
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ВАЖЛИВЕ У ЗОВНІШНІЙ ФІКСАЦІЇ
 » Чим ближче розташовується стержень до перелому, тим стабільнішою є конструкція.
 » Чим ширше розведені  стержні в кожному сегменті, тим стабільнішою є конструкція.
 » Чим далі стержні розташовуються від перелому, тим більшою є їхня стійкість до виривання. 
 » Чим ближче розташовуватиметься балка до кістки, тим стабільнішою буде конструкція. 

Враховуйте необхідність дотримання достатньої відстані для догляду за раною.
 » Якщо наявний блок для проведення стержнів, проводьте їх паралельно і якнайширше в блоці. 

Проводьте стержні через блок і з використанням захисних ретракторів.
 » При проведенні стержнів окремо, їх не обов’язково проводити під прямим кутом до кістки. 

Проведення стержнів під кутами більш підходить для модульної техніки зовнішньої фіксації 
для формування ручки. Уникайте проведення стержня через суглоб та лінію перелому.
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» Always use 
a soft-tissue 

protection guide 
when drilling or 

inserting pins. This 
prevents winding 
up neurovascular 

tissues on the drill 
or pin.

KEYS TO PLACEMENT OF EXTERNAL FIXATION
» The closer pins are to the fracture, the more stable the construct. 

» The further apart pins are on each side of the fracture, the more stable the construct. 

» Two pins a set distance apart have a higher pull out strength the more distant they are from the 
fracture.

» The closer the frame is to the bone, the more stable the construct. Keep the frame as low as 
possible within the limits of needing to tend to the wound.

» Inserting pins through a block provided in some external fixation systems requires that the pins 
be perfectly parallel and a set distance apart. Use the block and any tissue protectors as the 
guide to perfect pin placement.  

» If inserting pins as individual pins, they do not need to be at right angles to the bone. Angling 
them apart may better suit the construction of a handle, and avoid insertion of the tip of the pin 
into a joint or the fracture site. 

Figure 14. Image demonstrating the use of a soft-tissue protection guide for the 
protection of soft-tissue superficial to pin placement site 
(AO Foundation, Switzerland) 

Рис. 14. Демонстрація використання захисника для м’яких тканин при 
проведенні стержня (AO Foundation, Швейцарія)

• Завжди використовуйте 
захисник при 
просвердлюванні та 
проведенні стержнів. 
Це дозволить 
уникнути намотування 
судин та нервів.

ВАЖЛИВІ 
МОМЕНТИ
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БЕЗПЕЧНІ МІСЦЯ ДЛЯ СТЕГНА
Проксимальна третина
У положенні пацієнта 
на спині, пропальпуйте 
великий вертлюг. Залежно 
від конфігурації перелому, 
стержень проводиться збоку 
в напрямку малого вертлюга 
(15A) або шийки стегна (15В).

Діафіз 
Передньо-латеральний доступ 
(Рис. 16D) Пропальпуйте 
боковий і прямий м’яз стегна. 
Стержень повинен бути 
проведений в проміжку між 
цими м’язами.
Прямий боковий доступ (16Е) 

 

Дистальна третина 1/3
Прямий боковий доступ (17F). 
Бокова частина дистального 
стегна легко доступна 
для проведення стержнів. 
Дистальна частина бокового 
черевця широкого м’яза 
стегна – єдина м’якотканинна 
структура, яку потрібно брати 
до уваги. Стержень повинен 
слідувати в напрямку F. 
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SAFE ZONES OF THE FEMUR

» Posterolateral pin insertion is possible but should 
be avoided as it places the sciatic nerve at risk and 
so that the external fixator frame does not interfere 

with sitting or lying supine. 

Proximal 1/3
With the patient su-
pine, the greater tro-
chanter is palpated 
and, depending on 
the fracture configura-
tion, the pin is direct-
ed through the vastus 
lateralis, either aiming 
towards the lesser tro-
chanter (15A) or the 
femoral neck (15B).

Midshaft
Anterolateral Approach 
(Figure 16A) Vastus lat-
eralis and rectus fem-
oris are palpated with 
the patient in supine 
position. The direction 
of the pin should be 
in the plane between 
these two muscles. The 
Direct Lateral Approach 
(16B).

Distal 1/3
Direct lateral approach (17) The lateral area of the distal 
part of the femur is easily accessible for pin insertion. The 
distal part of vastus lateralis is the only structure of the 
soft-tissue envelope to consider. The direction of the pin 
should follow path  (F).

Figure 15A Figure 15B

(AO Foundation, Switzerland) 

(AO Foundation, Switzerland) 

(AO Foundation, Switzerland) 

Figure 16A Figure 16B

Figure 17
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distal part of vastus lateralis is the only structure of the 
soft-tissue envelope to consider. The direction of the pin 
should follow path  (F).
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SAFE ZONES OF THE FEMUR
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• Проведення стержня 
в задньолатеральному 
напрямку можливе, 
але створює ризик 
для сідничного нерва і 
ускладнює пацієнтові 
сидіння та лежання. 

ВАЖЛИВІ 
МОМЕНТИ

Рис. 15B. (AO Foundation, Швейцарія)

Рис. 16E. (AO Foundation, Швейцарія)

Рис. 15A. (AO Foundation, Швейцарія)

Рис. 16D. (AO Foundation, Швейцарія)

Рис. 17F. (AO Foundation, Швейцарія)
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Проксимальна гомілка
Судинно-нервовий пучок
В глибині підколінної ямки судинно-нервовий 
пучок прилягає близько до кістки. Точна 
відстань від судинно-нервового пучка до кістки 
варіабельна.
Капсула колінного суглобу
При проведенні стержнів враховуйте місця 
прикріплення суглобової капсули, і тому 
проводьте їх на 2 см нижче лінії суглобу. Якщо 
потрібне більш проксимальне проведення 
стержня, вводьте його спереду через коротше 
поширення капсули з цього боку. (Рис. 18)

Проксимальний тібіо-фібулярний суглоб
Трансфіксація
На рівні голівки малогомілкової кістки 
безпечними для наскрізного проведення є 
лише медіальні та латеральні зони.
Одноплощинна фіксація
На рівні голівки малогомілкової кістки місця 
по обидва боки від власної зв’язки надколінка 
безпечні для одноплощинної фіксації. Таким 
чином, можна сконструювати Т-подібну рамку 
з низьким ризиком внутрішньосуглобового 
проведення. (Рис. 19)

Дистальніше горбистості великогомілкової 
кістки
Для мінімізації ризику інфікування, проводьте 
стержні де покриття м’якими тканинами 
мінімальне. Саме тому дистальніше горбистості 
великогомілкової кістки безпечними місцями 
для проведення стержнів є гребінь та 
передньо-медіальна поверхня гомілки. Будьте 
обережними і уникайте проведення стержня 
крізь дальній кортикал.
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Proximal
Neurovascular structures (NVS)  
In the depth of the popliteal fossa we 
find the neurovascular structures in close 
proximity to the bone. The exact distance 
of the neurovascular structures to the 
bone and to the middle of the tibia is 
variable.    

Knee joint capsule
Pin placement should respect the knee 
joint capsule and therefore be below 2 cm 
of the tibial plateau. If a more proximal 
pin fixation is necessary for very high 
fractures, pin placement should be as 
anterior as possible due to the shorter 
extent of the knee joint capsule in this 
area. (Figure 18)

Tibiofibular joint
Transfixation 
At the level of the fibular head the only 
safe zones for transfixation of the tibia are 
the medial and lateral zones.   

Unilateral fixation 

At the level of the fibular head both sides 
of the patellar ligament are a safe zone for 
unilateral frame fixation. Therefore, one 
can construct a T-frame with good stability 
with only a minor risk of intra-articular pin 
placement.  (Figure 19)

Distal to tibial tuberosity
To minimise the risk of infection, it is 
best to insert the pins where soft-tissue 
coverage is minimal. Therefore, distal 
to the tibial tubercle the safe zones for 
pin insertion are the tibial crest and the 
medial face of the tibia. Be careful to 
avoid deep penetration beyond the far 
cortex. (Figure 20)

(AO Foundation, Switzerland) 

(AO Foundation, Switzerland) 

(AO Foundation, Switzerland) 

Figure 20

Figure 19

Figure 18
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Рис. 18. (AO Foundation, Швейцарія)

Рис. 19. (AO Foundation, Швейцарія)

Рис. 20. (AO Foundation, Швейцарія)
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Діафіз гомілки 
Судинно-нервовий пучок (передня 
великогомілкова артерія і вена з глибоким 
малогомілковим нервом) проходить спереду 
міжкісткової мембрани близько до задньо-
латеральної межі гомілки.
Він знаходиться  під ризиком, якщо стержні 
проводяться в напрямку, позначеному 
червоною пунктирною лінією приблизно на 
половині відстані між гребенем та медіальним 
краєм гомілки (Рис.21).

Дистальний тібіо-фібулярний суглоб
Проводячи стержні Шанца в дистальному 
відділі, беріть до уваги розташування передньої 
великогомілкової артерії та вени.
Черезшкірне проведення гвинтів Шанца в 
цій ділянці небезпечне. Невеликий розріз 
дозволить безпечно провести стержень.  
(Рис. 22)

Плеснові кістки
Малий стержень Шанца (4 мм) може бути 
проведений в другу плеснову кістку.
Потрібно пам’ятати, що артерія тилу стопи, 
вена та нерв прилягають з медіального боку 
основи другої плеснової кістки.
Проведення стержня  тут потребує тупого 
розведення до кістки і обережної ретракції 
м’яких тканин. 

99

CHAPTER 8   I   OPEN FRACTURES

MANAGEMENT OF LIMB INJURIES DURING DISASTERS AND CONFLICTS

Tibial shaft
The neurovascular bundle (the anterior 
tibial artery and vein together with the 
deep peroneal nerve) run anterior to 
the interosseous membrane close to the 
posterolateral border of the tibia. 

They are at risk if the pin is inserted in  
the direction as indicated by the red 
dotted line approximately half way 
between the anterior crest and the  
medial edge of the tibia. (Figure 21)

Tibiofibular joint
When inserting Schanz screws in the  
distal zone take into account the position 
of the anterior tibial artery and vein. 

Percutaneous insertion of Schanz screws 
in this area is dangerous. A minimal 
incision will allow preparation and safe 
insertion. (Figure 22)

Metatarsal placement
A small Schanz screw (4 mm) can be 
placed in the second metatarsal. 

However, remember that the dorsalis 
pedis artery and veins and deep  
peroneal nerve lie on the medial side  
of the second metatarsal base. 

A pin inserted here requires blunt 
dissection to the bone and careful 
retraction. 

(AO Foundation, Switzerland) 

(AO Foundation, Switzerland) 

(AO Foundation, Switzerland) 

Figure 23

Figure 22

Figure 21
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Рис. 21. (AO Foundation, Швейцарія)

Рис. 22. (AO Foundation, Швейцарія)

Рис. 23. (AO Foundation, Швейцарія)
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ПРОВЕДЕННЯ СТЕРЖНІВ В П’ЯТУ
Користуйтеся повнорозмірними стержнями Денгама. Він схожий на стержень Штейнмана, але має 
центральну різьбову частину для уникнення ковзання в кістці. 
Можна використати стержень Штейнмана, але він має коротший термін дії, швидше починає 
ковзати в кістці. Проведіть стержень на відстані 2/3 між верхівкою медіальної щиколотки та 
верхівкою п’яти. Судинно-нервовий пучок знаходиться на відстані 1/3 цієї лінії. Судинно-нервовий 
пучок знаходиться ближче до медіальної щиколотки. Переконайтеся, що стержень проведений під 
кутом 90° до довгої осі гомілки. 

 
ОСОБЛИВОСТІ ВСТАНОВЛЕННЯ СТЕРЖНІВ У ДІТЕЙ
 » Стержні зовнішніх фіксаторів у дітей з відкритими зонами росту повинні бути проведені 

в метафізі, на відстані 1 см від зони росту. Уникайте зон росту та епіфізів задля уникнення 
ятрогенних порушень росту

 » Пам’ятайте, що передня проксимальна зона росту гомілки поширюється на горбистість 
великогомілкової кістки.

 » На загал, у хлопців довгі кістки припиняють свій ріст приблизно у віці 16 років, а у дівчат 
-14 років. Проте пізній початок менструацій через малу масу тіла або недоїдання може 
продовжити ріст у дівчат.
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PLACEMENT OF CALCANEAL PINS
Use a full length Denham pin. This looks like a Steinman pin but has a central threaded section to 
prevent slippage in the bone. 

A Steinman pin can be used, but will have a reduced period of effectiveness until it starts to slip in 
the bone. Place this pin 2/3 of the way along a line between the tip of the medial malleolus and the 
tip of the heel. The neurovascular bundle is 1/3 of the way down this line. The neurovascular bundle 
is nearer the medial malleolus. Insert the calcaneal pin from the medial side to reduce the risk of 
inadvertently impaling the neurovascular bundle. Ensure that the pin is inserted in plane 90 degrees 
to the long axis of the tibia.  

PAEDIATRIC  
CONSIDERATIONS

» External fixation pins in 
children with open growth 
plates should be inserted 
in the metaphysis, 1 
cm from the growth 
plate.  The growth plate 
and epiphysis should 
be avoided in order to 
prevent iatrogenic growth 
disturbances.

» Remember that the 
anterior proximal tibial 
growth plate extends into 
the tibial tuberosity.  

» As a rough guide, the 
long bones in boys 
cease growth around 16 
years of age and girls 
around 14 years of age. 
However, delayed onset 
of menarche due to being 
underweight or having 
poor nutrition will prolong 
the years of growth in 
girls. 

(AO Foundation, Switzerland) Figure 24. Calcaneal pin placement site.

Рис. 24. Місце проведення 
стержня у п’яту
(AO Foundation, Швейцарія)

a. tibialis

Сухожилок m. flexor digitorum longus

Сухожилок m. tibialis posterior

N. plantaris medialis

N. plantaris lateralis

Rr. calcanei mediales
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ТЕХНІКА ЗОВНІШНЬОЇ ФІКСАЦІЇ ЗАП’ЯСТКА
 » Проведіть два стержні довжиною 4 мм в променеву кістку під прямим візуальним контролем, 

уникайте тильної гілки променевого нерва.
 » Проведіть два стержні довжиною 3 мм у ІІ або ІІІ п’ясну кістку, переконайтеся, що сухожилки 

розгиначів не пошкоджені або не перекидаються через стержні.
 » Змонтуйте два модуля у вигляді «ручки» (на передпліччі та п’ясних кістках), здійсніть 

репозицію, а після досягнення репозиції з’єднайте дві конструкції окремою балкою. (Рис. 25А)
 » Як варіант, можна провести по одному стержню проксимально та дистально, а після досягнення 

репозиції додати по одному додатковому стержню з кожного з боків (Рис. 25B)
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TECHNIQUE FOR BRIDGING THE WRIST
» Forearm pins—4 mm pins x 2 in the radius, placed under direct vision, avoiding the dorsal 

branch of the radial nerve

 » 3 mm pins in the 2nd or 3rd metacarpal dorsally, ensuring the extensor tendons are not 
impaled or wound up on the pins. 

» Construct a handle on the forearm, and a second handle on the metacarpal and connect the 2 
handles with a 3rd bar. (Figure 25A)

» Alternatively the technique using a single pin proximally and distally can be implemented, and 
the additional, two pins can be added after reduction. (Figure 25B)

A

B

(AO Foundation, Switzerland) 
Figure 25. External fixation of the wristРис. 25. Зовнішня фіксація зап’ястка (AO Foundation, Швейцарія)
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ДОГЛЯД ЗА СТЕРЖНЯМИ
 » Усі техніки догляду за стержнями спрямовані на уникнення розвитку інфікування кістки та 

м’яких тканин.
 » В кінці операції накладіть абсорбуючі пов’язки довкола стержнів для всмоктування геморагічних 

виділень. Як правило, виділення тривають до 24-48 год.
 » Суха квадратна серветка з L-подібним розрізом акуратно лягає навколо стержня, добре абсорбує 

виділення та легко видаляється через 48 год. Вона не потребує додаткової фіксації для утримання 
на місці, пов’язки для ран на кінцівках можна легко накласти поверх серветок з L-подібним 
розрізом.  

 » Уникайте перев’язування ділянок проведення стержнів з гелями, мазями та оклюзивними 
пов’язками через те, що вони перешкоджають дренуванню рідини. Завжди краще виконати 
трішки довший розріз для полегшення дренування виділень.

 » Абсорбуючу пов’язку можна видалити через 48 год. Догляд за стержнями залежить від 
можливостей місцевої інфраструктури та доступності наявної медичної допомоги. 

 » Пацієнтові рекомендують самостійно проводити очистку шкіри довкола стержнів та видалення 
кірочок, йому можна приймати душ та ванну, потрібно обов’язково висушувати шкіру довкола 
стержнів.

 » Шкіру довкола стержнів потрібно регулярно мобілізувати для уникнення розростання шкіри 
довкола стержнів.

 » Рання стержнева інфекція добре піддається лікуванню короткими курсами антибіотиків. 
Персистуючу інфекцію потрібно лікувати внутрішньовенними антибіотиками, місцевим 
дебрідментом або заміною стержнів задля попередження розвитку глибокої інфекції та 
хронічного остеомієліту.  

 » Інфекція призводить до розхитування стержнів. Якщо перелом не зрісся, потрібно перевести 
стержні та перемонтувати конструкцію.

 » Коли рана над відкритим переломом загоїлась, зовнішній фіксатор може бути замінений 
гіпсовою пов’язкою (як правило через 6 тижнів після перелому).

 » У віддалених та сільських місцевостях, де чиста вода є обмеженим ресурсом і зберігається 
для пиття, стержні зовнішніх фіксаторів можна огортати марлевими валиками для уникання 
проникнення пилу в тканини довкола стержнів.  
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ВЕДЕННЯ ВІДКРИТИХ ПЕРЕЛОМІВ

• Лікування дефектів довгих кісток потребує тривалого 
спостереження,  тому такі випадки повинні бути 
скеровані до КНД ІІІ типу, якщо можливо 

СЕГМЕНТАРНІ ДЕФЕКТИ ДОВГИХ КІСТОК
 » У випадку сегментарного кісткового дефекту на рівні діафізу довгої кістки, що не перевищує 

5 см, слід розглянути варіант одномоментного вкорочення для досягнення контакту між 
кістковими уламками та сприяння первинному зрощенню.

 » Наступним етапом можна провести подовження сегменту.
 » При наявності вираженого набряку, як варіант можна провести зовнішню фіксацію при 

нормальній довжині кінцівки для сприяння спадання набряку та мінімізації ризику розвитку 
компартмент-синдрому.

 » Сегментарний кістковий дефект більше 5 см, особливо якщо він пов’язаний зі значною травмою 
м’яких тканин та пошкодженням нерва (пошматована кінцівка) часто призводить до поганих 
функціональних результатів. Можливість ранньої ампутації можна розглянути на підставі 
тяжкості травми м’яких тканин.  
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MANAGEMENT OF OPEN FRACTURES 

 TYPE 3

Treatment of long segment defects requires long-term  
follow-up and should be sent to a type 3 if possible.

SEGMENTAL DEFECTS IN LONG BONES
» In the event of loss of a segment of a long bone shaft of <5cm, consider an acute shortening to 

allow the bone ends to contact and facilitate primary union. 

» Later lengthening may be an option. 

» An alternative if swelling is already a problem is to apply an external fixator with the bone 
segment at the normal length to rest the soft tissues and make a plan to acutely shorten the 
segment when the swelling resolves and the risk of compartment syndrome has been minimised.

» Segmental loss of greater than 5 cm, particularly if associated with significant soft-tissue 
damage and nerve injury (mangled extremity) often results in poor functional outcomes. Early 
amputation could be considered based on the soft-tissue injury.

Figure 26.  Open tibial fracture with non-viable bone and soft-tissue loss. (Bar-On)

Figure 27.  Fracture from Fig. 26 following extensive bone and soft-tissue 
debridement, shortening and external fixation.(Bar-On)

In the event of 
open fracture with 

interruption of 
vascular supply 

vascular shunting 
(see next page) 

should be a 
standard skill.  

However, the 
duration of shunting 

remains an open 
question without 

consensus.
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Рис. 26. Відкритий перелом гомілки з нежиттєздатною 
кісткою та дефектом м’яких тканин (Bar-On)

Рис. 27. Перелом з рис. 26 після широкого дебрідменту кістки 
та м’яких тканин, вкорочення та проведеної зовнішньої 
фіксації  (Bar-On)

СУПЕРЕЧЛИВИЙ 
ПІДХІД
У випадку відкритого 
перелому з порушенням 
кровопостачання 
накладайте судинний 
шунт (див. наступну 
сторінку). Тривалість 
збереження шунта 
залишається 
суперечливим питанням
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ВІДКРИТІ ПЕРЕЛОМИ З ТРАВМОЮ СУДИН
 » Відновлення кровотоку до дистальних відділів кінцівок критично важливе. Тривалість теплої 

ішемії не повинна перевищувати 4 години.
 » Повинна бути проведена кісткова стабілізація, якщо планується будь-яка судинна реконструкція. 

Пріоритет в такому випадку повинен надаватися зовнішній фіксації. 
 » Якщо час дозволяє виконати зовнішню 

фіксацію до проведення реконструкції 
судин, це запобігає рухам кісткових 
уламків та сприяє уникненню стресового 
навантаження на відновлену судину при 
репозиції. 

 » Для забезпечення ефективності такого 
підходу пацієнта потрібно швидко 
евакуювати на вищий рівень надання 
медичної допомоги.

 » Якщо кінцівка життєздатна, проведіть 
шунтування довшим шунтом, ніж потрібно, 
потім проведіть зовнішню фіксацію 
перелому та виконайте фасціотомію.

 » Замініть шунт остаточною реконструкцією 
судини, щойно це стане можливо. Якщо 
фабричних судинних шунтів немає в 
наявності, можна використати будь-яку 
трубку відповідного розміру (трубка від 
системи, дитяча назогастральна трубка.)

Рис. 28. Схема накладання тимчасового судинного шунта 
(МКЧХ)

Рис. 29. Тимчасовий судинний шунт, фіксований швом (МКЧХ)
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OPEN FRACTURES WITH  
VASCULAR INJURY
» The return of circulation to distal tissues is time critical. 

Warm ischaemic time should not exceed 4 hours. 

» Some bone stabilisation is required if any vascular 
reconstruction or repair is performed. External fixation 
would be the most likely preferred option. 

» If time permits, then external fixation prior to vascular 
repair prevents bone movement during pin insertion 
and fracture reduction from stressing the vascular 
repair. 

» For this approach to be effective, patients must be able 
to be evacuated promptly to a higher level of care. 

» If the limb is viable, shunt with a longer than required 
shunt, then apply an external fixator and perform a 
distal fasciotomy. 

» Convert the shunt to vascular repair at a suitable time. 
If formal vascular shunts are not available, any tube of 
appropriate size will do (IV or paediatric nasogastric 
tubing). 

Figure 29.  (A) Damaged artery following exposure and control. A previously placed shunt can be seen at the superior wound edge. 
(B) Exposed wound showing 2 temporary vascular shunts in place. (Nott)

Figure 28.  Line drawing of placement of 
tubing for temporary vascular shunt (ICRC)

Scan to link to content 
on the placement of 
temporary vascular shunts

A B
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ВАЖЛИВЕ У НАКЛАДАННІ СУДИННИХ ШУНТІВ
 » Критерії накладання тимчасового шунта в якості моста до остаточної реконструкції залежать 

від клінічної оцінки достовірних та імовірних ознак судинного ушкодження, але найважливіші 
фактори, які потрібно брати до уваги – це наявність ішемії або кровотечі.  

 » Багато пацієнтів з травмами судин можуть мати обмежені пошкодження без ішемії або активної 
кровотечі, їх потрібно доправити до відповідної установи, не виконувати жодних процедур, 
окрім фіксації переломів.

 » Тривалість утримання шунта: шунт повинен залишатися на місці до того часу, коли можна 
буде безпечно виконати другий етап «контролю ушкоджень» на вже стабільному пацієнтові.

 » Гепаринізація: дистальні шунти, наприклад ті, що нижче коліна, можуть тромбуватися швидше 
порівняно з шунтами більшого калібру, або з більш проксимальними шунтами. Отже, показання 
для гепаринізації повинні бути визначені на підставі наявності або відсутності інших значних 
ушкоджень та очікуваного часу до остаточної реконструкції. 

Рис. 30. Ефективний контроль та відповідний доступ є критично важливими для проведення адекватної реконструкції 
судинних ушкоджень (МКЧХ)
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KEYS TO VASCULAR SHUNTS
» The criteria to install a temporary shunt as a bridge to definitive repair will 

depend on the clinical evaluation of hard and soft signs of vascular injury, 
but the most important factors to consider are the presence of ischaemia 
or haemorrhage.

» Many patients with vascular injuries can have a "contained lesion" with no 
ischaemia or active haemorrhage, and they should be moved to the proper 
facility with no procedures beyond immobilisation of fractures.

» DURATION OF THE SHUNT: The shunt should be in place until the second 
stage of damage control can be safely completed in unstable patients, and 
for stable patients, until external fixation can be obtained.

» HEPARINISATION: Distal shunts such as those below the knee tend to 
obstruct more easily than larger calibre, more proximal shunts. Therefore, 
the decision for heparinisation should be taken based on the presence or 
absence of other major injuries and the expected time to definitive repair.

Figure 30.  Effective control and exposure is crucial for successful control or repair of vascular injuries. (ICRC)
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ВІДКРИТА РЕПОЗИЦІЯ ТА ФІКСАЦІЯ ШПИЦЯМИ 
КІРШНЕРА
З метою безпеки для персоналу операційної використовуйте лише шпиці Кіршнера, загострені з 
одного боку. Шпиці, загострені з двох боків, створюють надлишковий ризик травматизації для 
персоналу, що значно перевищує ймовірні переваги. Необхідні розміри – 1,6 мм та 1,1 мм та 
серкляжний дріт розміром 16 та 18 G.  
Варіант ранньої фіксації шпицями Кіршнера повинен бути розглянутий при роботі з відкритими 
переломами кистей,  рідше при фіксації відкритих переломів стоп. 
Травми кисті часто здаються гіршими, ніж вони є насправді, 
докладіть усіх зусиль для збереження якнайбільшої кількості 
пальців, особливо великого пальця. 
Важко травмований, але фіксований шпицею Кіршнера 
палець має вищі шанси на порятунок, ніж нестабільний з 
порушеним нестійким кровообігом. Не використовуйте шпиці 
Кіршнера для фіксації переломів довгих трубчастих кісток. 
Проведення шпиць Кіршнера за допомогою силового 
інструменту (наприклад, електродриля) точніше і швидше, 
ніж з використанням ручного дриля. Використання ручного 
коловороту – технічно складніша процедура, адже одна рука 
повинна фіксувати сегмент, через який проводиться шпиця.
Раннє використання шпиць Кіршнера при відкритих 
переломах збільшує ризик колонізації шпиць та розвитку 
подальшої інфекції. Беріть до уваги фактор часу при фіксації 
шпицями Кіршнера для мінімізації ризику інфікування 
переломів ліктьового відростка, надколінка та при фіксації 
суглобових фрагментів.  
Ліктьовий відросток та надколінок можуть зачекати доти, доки 
рани не загояться для безпечного проведення внутрішньої 
фіксації шпицями.
Проте рекомендоване їх раннє використання для фіксації 
суглобових фрагментів у випадках, де рання їх втрата може 
призвести до гірших наслідків, ніж інфікування шпиць.

МОЖЛИВІ 
СКЛАДНОЩІ

ЖОДНА ЗАНУРЕНА 
ФІКСАЦІЯ ПЕРЕЛОМІВ, 
ЗА ВИКЛЮЧЕННЯМ 
ФІКСАЦІЇ ПЕРЕЛОМІВ 
КИСТІ ТА СТОПИ 
ШПИЦЕЮ КІРШНЕРА, 
НЕ ПОВИННА 
ПРОВОДИТИСЯ В 
УМОВАХ МОБІЛЬНОГО 
ГОСПІТАЛЮ
Скеровуйте пацієнтів, 
які потребують 
остеосинтезу (наприклад, 
внутрішньосуглобових 
переломів) до місцевих 
профільних закладів. 
Вони будуть забезпечувати 
динамічне спостереження, 
тому їх необхідно залучати 
до лікувального процесу 
з ранніх етапів.
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АНТИБІОТИКИ ПРИ ВІДКРИТИХ ПЕРЕЛОМАХ
 » Антибіотики є лише додатком до хірургічної обробки рани, а не заміною її. Використання 

антибіотиків для відкритих контамінованих ран не повинне перевищувати 24-72 год., якщо 
немає клінічних доказів інфікування.

 » Рани, схильні до розвитку правцю та непевність стосовно статусу імунізації є показанням для 
призначення імуноглобуліну 500 Од та проведення протиправцевої профілактики.

Рис. 31. Протокол призначення антибіотиків для пацієнтів з ушкодженнями, отриманими під час збройних конфліктів 
(МКЧХ)

ПРОТОКОЛ ЧЕРВОНОГО ХРЕСТА ЩОДО ПРИЗНАЧЕННЯ 
АНТИБІОТИКІВ ПРИ ПОРАНЕННЯХ ВНАСЛІДОК БОЙОВОЇ 
ТРАВМИ У ДОРОСЛИХ

• Проникаючі черепно-
мозкові рани

ЦЕФТРІАКСОН 2 г в/в 1 р/д
(на 10 мл води для ін’єкцій) 

ЦЕФАЗОЛІН  2 г в/в 
(на 10 мл води для ін’єкцій)

+ МЕТРОНІДАЗОЛ 500 мг в/в 3 р/д
(понад 30 хв)

+ ГЕНТАМІЦІН 5 мг/кг в/в 1р/д
(на 50-100 мл NaCl 0,9 % понад 30 хв)

МЕРОПЕНЕМ 1 г в/в 3 р/д
(на 100 мл NaCl 0,9 % від 15 до 30 хв)

+ ВАНКОМІЦИН 1 г в/в 2 р/д
(на 10 мл води для ін’єкцій 

+ 100-500 мл NaCl 0,9 % понад 2 год)

Разов
а 

доза 

2 р/д

• Незначні рани м’яких тканин 
при оперативному втручанні 
або відтермінованому 
первинному закритті

• Гемоторакс при встановленні 
грудного дренажу

• Ампутація 
• Відкриті переломи 
• Великі рани м’яких тканин

•  Рани очей та щелепно-
лицевої ділянки без 
ушкодження порожнин

• Ампутація 
• Відкриті переломи 
• Великі рани м’яких тканин

• Рани кінцівок від 
протипіхотних мін

• Рани черевної порожнини

• Рани очей та щелепно-
лицевої ділянки 
з ушкодженням 
порожнин (носової, 
ротової, синусів) 

• Сепсис 
Початкова схема 
за відсутності 
результатів посіву

• Сепсис 
Друга лінія лікування  

• Сепсис 
Третя лінія лікування  

ПРОФІЛАКТИКА
Початок <60 хв перед операцією

Тривалість 2 доби

ЛІКУВАННЯ 

< 72 год

< 72 год
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