
 
 
COURSE OF ADVANCED LINEAR FIXATION FOR FRACTURE STABILIZATION 
Zaawansowany kurs stabilizacji złamań przez zewnętrzne stabilizatory liniowe. 
 
 

AGENDA 

 

Saturday, June 15th 
14.30  Participants' registration – Rejestracja uczestników 

15.00 Principles of biomechanics of external fixation 

Podstawy biomechaniki stabilizatorów zewnętrznych 

15.20 Rationale and technique for the use of the mini linear radiolucent fixator in            

toy breeds 

Zastosowanie oraz technika wykorzystania radioprzeziernego stabilizatora 

mini-liniowego u ras małych 

16.15  Break - Przerwa 

16.45 Lab 1: knowledge of the mini linear radiolucent fixator components and their 

use for fracture stabilization 

Warsztat 1: składniki radioprzeziernego stabilizatora mini-liniowego oraz ich 

wykorzystanie do stabilizacji złamań 

17.30 Rationale and technique for the use of the rail radiolucent fixator in medium 

and big breeds 

Zastosowanie oraz technika wykorzystania radioprzeziernego stabilizatora 

mini-liniowego u ras średnich i dużych. 

18.00 Lab 2: knowledge of the rail radiolucent fixator components and their use for 

fracture stabilization 

Warsztat 2: składniki radioprzeziernego stabilizatora szynowego, oraz ich 

wykorzystanie do stabilizacji złamań 

19.00  Questions and end of the day 

 

 



Sunday, June 16th 
8.30 Rationale and technique for the use of the dynamizable fixator in medium 

and big breeds 

Zastosowanie oraz technika wykorzystania stabilizatorów dynamizowancyh u 

ras średnich i dużych. 

9.00 Lab 3: knowledge of the dynamizable fixator and its use for fracture 

stabilization 

Warsztat 3: składniki stabilizatora dynamizowanego, oraz ich wykorzystanie 

do stabilizacji złamań 

11.00  Break - Przerwa 

11.30  Complications of external fixation 

Komplikacje w stabilizacji zewnetrznej 

12.30  Discussion Dyskusja 

13.00  End of the course Koniec Kursu 

 

Course description  - Opis kursu 
Although external fixation has historically been regarded as a unique and repetitive 

method of stabilizing fractures, in recent years new fixators have been introduced that 

greatly changed this way of seeing the application of the technique. 

 

Pomimo, że historycznie stabilizacja zewnętrzna złamań została uznana za metodę 

uniklaną i powtarzalną, to nowe stabilizatory wprowadzone ostatnio znacząco zmieniły 

sposób postrzegania tej techniki. 

 

The most significant change is about the radiolucency of the frame. This is a big help for 

the surgeon to appreciate the evolution of the fracture, without the radiographic 

interference by the frame. Then, even more sophisticated functions can be fully exploited 

using modern fixators. 

 

Najbardziej znaczącą zmianą jest przezierność dla promieni RTG (radioprzezierność) 

ramy stabilizatora. Jest to znaczne ułatwienie dla chirurga, który może oceniać przebieg 

gojenia złamania bez zakłuceń powodowanych przez rame stabilizatora w badaniu RTG. 

Nastepnie, nawet bardzo zaawansowane funkcjonalnosci mogą być osiągane 

wykorzystując nowoczesne stabilizatory. 



 

Intraoperative distraction and compression can be used to realign overlapped fracture 

fragments or to compress unstable fractures or delayed union, respectively. Dynamization 

came give to early bone callus the mechanical stimulus to mature in a much shorter time 

than with just standard evolution. 

 

Możliwość śródoperacyjnego rozwarcia i kompresji może znaleźć zastosowanie w 

przypadkach zachodzących na siebie fragmentów kości albo gdy zachodzi potrzeba 

kompresji złamań niestabilnych lub trudnogojących się. Dynamizacja stabilzatora służy 

dodatkowej mechanicznej stymulacji tworzącej się kości w miejscu przełomu a w efekcie 

znacznemu skróceniu procesu gojenia się złamania. 

 

The aim of the course is to give the participants the information to properly select the 

candidates for the specific type of fixator to be used, and to provide the technical 

information for the correct use of the different types of fixators that will be used during the 

labs. 

 

Celem kursu jest przekazanie uczestnikom wiedzy pozwającej na właściwy wybór sposobu 

stabilizacji dla określonego pacjenta oraz informacji technicznych nt różnego rodzaju 

stabilizatorów używanych podczas naszych warsztatów. 

 

Case discussion will provide in-depth information about the rationale for specific technical 

choices in the speakers experience. 

 

Dyskusja o przypadkach klinicznych ma dostarczyć wiedzę w temacie zasadności 

poszczególnych wyborów w na podstawie doświadczeń wykładowców. 


