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Vizsgálat I. 

• Abducalt-kirotált 

 

 

• Adducalt-berotált 

 

 

• Fej fölött és mögött 



Vizsgálat II 

• Tapintás 

 

• Mozgástartomány 

 

• Neurovascularis struktúrák ellenőrzése –előtte 
és utána is. (n.axillaris, a.radialis) 



Kell-e Röntgen? 
• Ficamodott? 

 

 

 
 100 %-ban igazolódott a ficam gyanu, átlagosan 29,6 perc extra idő 

 

 

 

 
 Visszatérő, valódi trauma nélküli ficamok esetén a RTG nem 
 befolyásolja az ellátási protokollt. 



Kell-e röntgen? 
 

 

 
• 30 éves kor alatti vállficamos betegek kevesebb, mint 1 %-ának társul törés 

a ficamhoz 

 

 

 
• Töréses ficam 

– <40 év –magasból esés, sportsérülés, közlekedési baleset 

– >40 év – Suffusio vagy első ficamot követően 

– 27,9 % - kal lehetne csökkenteni a repozíció előtti RTG számot 

 



Kell-e Röntgen? 
 

Az Egészségügyi Minisztérium szakmai protokollja Vállficam 
/S4300/ Luxatio humeri 

 

– A vállízület a-p. és oldal (axillaris) irányú röntgen vizsgálata. A 
kétirányú röntgenfelvételeket a ficam helyreigazítása előtt kell 
elkészíteni.  

– A ficam reposítioja után ellenőrző röntgenfelvételek készítése 
szükséges 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Milyen Röntgent kérjünk? 

• Scapular/Grashey/Glenohumerális AP RTG 

 

• Y felvétel 

 

• Axillaris RTG 

 

• Velpeau 

 

 

 

 

 

 

 

 



Elülső ficam 



Hátsó ficam 



Alsó ficam 



Repozíció 

• Legyen fájdalommentes 

 

• Érjünk el repozíciót 

 

• Ne okozzunk sérülést  
(törés,ill. neurovascularis károsodás) 



Fájdalomcsillapítás 

Intravénás  – opiátok és 
benzodiazepin kombinációja – 
monitorozás 

 

NO és oxigén inhaláció – általában 
önmagában nem elég  (intravénás 
érz. kombináció) 

 

 



Fájdalomcsillapítás 
Perifériás ideg blokád –tapasztalt 
aneszteziológust és asszisztenst 
igényel 

 

 

Altatás – éhgyomor és 
aneszteziológia 

 

 



Helyi érzéstelenítés 

• Acromion lateralis éle alatt 2 cm-rel 

• 20ml 1 % Lidocain – 20G 3,5 cm-es tű 

• 15 perc várakozás 

 

 



Repozíció 

 

 Húzás     Emelőhatás 

 

Hippokratész  Spaso  Kocher 

Húzás-ellenhúzás Scapula man. Passzív kirot. 

„Szék” technika  FARES  Cunningham 

Snowbird tech.     Milch 

Stimson 

Eskimo 

Manes technika  

 

 

 

 

 

 

 



Cunningham 



Mikor ne reponáljunk ambulancián? 

Elülső ficam: 
 Collum anatomicum törés – avascularis necrosis 

 Subacut subclavicularis / mellkasi ficam esetén időseknél, 
 ha humerus sebészi nyak töréssel szövődött 

 artériás érsérülés gyanúja – angiográfia 

Hátsó ficam: 
 6 hétnél régebbi sérülés 

 Többszörös vagy elmozdulással járó törés 

Alsó ficam: 

 Humerus nyak- vagy szártöréssel szövődött 

 Lehetséges érsérülés 

  

 



Jó repozíció 

- Ismerjünk egynél több módszert 

- Húzás akár fokozhatja az izomspasmust, így 
megnehezítve a repozíciót 

 - Sokszor fájdalmat generál     kevésbé hatékony 

 - Új módszerek relaxáción és manipuláción 
alapulnak 

 - Biztonságosak, kíméletesek és hatékonyak 



Rögzítés 

• Első elülső ficam után 3 hétig 

• Hátsó ficam után 3-6 hétig 

 



 

 
• Kirotációban (15°) rögzítve Bankart laesio nagyobb arányban gyógyult – 

kevesebb ismétlődő ficam 

 

 

 
• Mások nem találtak különbséget 

 

 

 
• 20-40 év - kirotációban rögzítve - csökkent az ismétlődő ficam valószínűsége 



Küldjük vagy ne küldjük vállsebészhez? 

 

  <20év      20-40 év    >40 év 

Bankart?       3 hét ER rögzítő    ROK? 

Hill-Sachs?  Rehabilitáció   

CT                    MR 

         

Inveterált sérülés? 

Töréssel szövődött? 

 

 



Összefoglalás 

• Hátsó ficam (Mechanizmus? Kirotáció? ) 

• RTG (Transthoracalist NE) 

• Fájdalomcsillapítás repozicióhoz 

• „Manipulációs” technikák 

• Vállsebész? 

 

 



Köszönöm a figyelmet! 
 

 

 

 

 

 

• www.vallcentrum.hu 


