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Het gebruik van fluoroscopie is van vitaal belang in veel specialismen om
de operatietijd te minimaliseren, het optimaliseren van het plaatsen van
implantaat, en het verbeteren van patiëntuitkomsten. Deze voordelen voor
de patient komen gepaard met nadelen voor de clinicus, met een grotere
blootstelling aan straling aan de handen van de chirurg. UltraBLOX is een
nieuwe stralingsbeschermende crème die zorgt voor een aanzienlijke
dosisvermindering zonder het tastgevoel te veranderen of de
vingergevoeligheid te beperken tijdens de operatie. Deze crème biedt arts de
mogelijkheid om fluoroscopie te gebruiken tijdens het uitvoeren van operaties
binnen het operatieveld zonder de veiligheid van de chirurg in gevaar te brengen.

Achtergrond
Het gebruik van fluoroscopie heeft de orthopedische traumatoloog geholpen door operatietijden te verkoten en
zacht weefsel te devitaliseren. Deze voordelen moeten echter worden afgewogen tegen de potentiële dreiging die
fluoroscopische straling vormt voor de handen van de chirurg. Hoewel chirurgen direct straling kunnen vermijden door
hun handen buiten het directe veld te houden, worden ze er
alsnog aan blootgesteld door er rondom te werken.
Eerdere onderzoeken die probeerden de hoeveelheid
stralingsblootstelling aan de handen van de
orthopedisch chirurg te verduidelijken tijdens het
gebruik van een grote C-arm fluoroscoop, misten
kracht en waren tegenstrijdig. Verder kan een poging
om deze blootstelling te beperken door het gebruik
van stralingsverzwakkende handschoenen de tactiele
mogelijkheden van de chirurg verminderen, waardoor
de chirurg gedwongen wordt af te zien van het gebruik
ervan. Het doel van deze studie was om de
hoeveelheid straling te bepalen die de handen van
orthopedische traumatologen ervaren tijdens de
routinematige klinische praktijk en om het vermogen
te evalueren van een nieuw stralingsdempend product,
slechts 0,2 mm dik, om deze straling te verminderen.

Materialen en Methodes

Drie fellowship-opgeleide orthopedisch trauma-chirurgen op een
level I traumacentrum hielden de stralingsblootstelling aan de
dominante hand in de gaten in 60 individuele gevallen (20 per
chirurg) en 75 cumulatieve traumazaken (25 per chirurg)
waarvoor het gebruik van grote C-arm systeem vereist was.
Elke chirurg droeg twee dosimeters naast elkaar op
de dorsum van hun dominante hand voor elke zaak, één
dosismeter bedekt met een dunne laag (0.2 mm) van een nieuw
Afbeelding is alleen ter illustratie.

Voor meer info, contacteer info@bloxr.com.

stralingsverzachtend product en de andere aangrenzende dosimeter zonder enige bescherming. Beide
dosismeters werden in een steriele verpakking geplaatst en voorafgaand aan elk geval op de hand van de
chirurg aangebracht onder zijn of haar chirurgische handschoenen. De dosimeters, die werden gecontroleerd
voor blootstelling aan de omgeving, hadden een minimale stralingsdetectie van 5mrem. Alle dosimeters werden
teruggestuurd naar de fabrikant om de totale blootstelling aan straling te bepalen (onbedekt) en verzwakte
blootstelling aan straling (bedekt).

Resultaten
Tijdens cumulatieve blootstelling in 25 gevallen werd
de hand van de chirurgen blootgesteld aan een
gemiddelde van 100 mrem (bereik 81-128), waarbij
het nieuwe stralingsverzachtende product het
vermogen toonde om ≥50% van deze blootstelling aan
straling te verminderen (Chirurg A - 58% , Chirurg B 52%, Chirurg C - 50%).
Voor individuele gevallen vertoonde 77% van alle
dosimeters detecteerbare niveaus van straling (≥
5mrem) voor de dominante hand, variërend van 5-69
mrem (gemiddeld 16,8 mrem). Gemiddelde
verzwakking tussen alle individuele gevallen was 33%.
Van de gevallen waarin niet-detecteerbare hoeveelheden straling (<5mrem) in de hand werden geregistreerd, bestond >50%
uit ORIF enkel, syndesmosis en distale fibula. Alle andere gevallen toonden duidelijk detecteerbare radiate aan de hand. De
grootste blootstelling werd opgemerkt met ORIF / IMN-gevallen van de proximale femur en femurschacht, die een gemiddelde van
25 mrem op de hand registreerden, en ORIF van het distale femur en tibiale plateau, die een gemiddelde van 12 mrem registreerden.

Conclusies
De hand van de orthopedisch chirurg loopt vaak risico op straling bij gebruik van C-arm fluoroscopie. Hoewel
chirurgen gemakkelijk de directe bestraling kunnen verminderen door hun handen uit het fluoroscopische
veld te houden, vormt verstrooide straling nog steeds een gevaar. Handen lopen het grootste risico tijdens
femorale ORIF- en IMN-procedures. Het nieuwe geteste stralingsdempende product toont het vermogen om
de blootstelling van de hand aan strooistraling met 33-58% te verminderen.
De hand van de orthopedische traumatoloog wordt routinematig blootgesteld aan fluoroscopische
stralingsverstrooiing. Dit onderzoek schetst dat risico en introduceert een nieuw product dat de
stralingsblootstelling aan de hand vermindert.
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