
nię cie skór nej szy pu ły, z za cho wa niem je dy nie bez po śred niej
skór nej ży ły i tęt ni cy. Pła ty wy spo we po ten cjal nie wy ko rzy stu -
je się ja ko pła ty do swo bod ne go prze no sze nia oraz ana sto moz
mi kro na czy nio wych.

Pła ty o una czy nie niu osio wym sto su je się na ogół w ce lu
uła twie nia za mknię cia ra ny po re sek cji no wo two ru lub ura zie.
W po rów na niu z pła ta mi o una czy nie niu ze splo tu pod skór ne -
go, sto pień prze ży cia pła tów o una czy nie niu osio wym jest dwa
ra zy więk szy. Pła ty te za pew nia ją rów nież wy trzy ma łą skó rę
o peł nej gru bo ści, któ ra mo że być prze nie sio na w spo sób pier -
wot ny w miej sce bez wy kształ co ne go ło ży ska na czy nio we go,
a ra na nie bę dzie wy ma ga ła po ope ra cyj ne go unie ru cho mie nia.
Kom pli ka cje obej mu ją nad mier ny wy ciek z ra ny, czę ścio we ro -
zej ście się, mar twi cę dy stal nych czę ści pła ta, za ka że nia oraz
two rze nie się krwia ków. Efek ty ko sme tycz ne są do bre.

Płat o una czy nie niu osio wym z tęt ni cy 
usznej tyl nej
Ga łę zie most ko wo -oboj czy ko wo -sut ko we tęt ni cy i ży ły usznej
tyl nej mo gą być sto so wa ne do re kon struk cji znaj du ją cych się
po tej sa mej lub prze ciw nej stro nie ubyt ków na gło wie i szyi.
Ga łę zie te znaj du ją się mię dzy bocz ną czę ścią skrzy dła atla su

a pio no wą czę ścią ka na łu uszne go i skie ro wa ne są tyl nie i do -
ogo no wo. Tęt ni ca uszna do ogo no wa znaj du je się w od le gło ści
ok. 1 cm w kie run ku do ogo no wym od pod sta wy chrząst ki
tar czo wa tej mał żo wi ny usznej (wy czu wal na wklę słość w po ło -
wie od le gło ści mię dzy pod sta wą ucha a skrzy dłem atla su).

Koń czy nę na le ży luź no wy pro sto wać, tak aby ło pat ka znaj do -
wa ła się w po zy cji pio no wej w sto sun ku do tu ło wia. Płat ob ry so -
wu je się, umiej sca wia jąc śro dek je go pod sta wy po wy żej bocz nej
czę ści skrzy dła atla su (zob. ryc. 16-37). Na stęp nie wy ko nu je się
na cię cie do ogo no we rów no le gle do pod sta wy pła ta w miej scu
do gło wo wym od grze bie nia ło pat ki, co po zwa la na po zy ska nie
pła ta wy star cza ją co dłu gie go do po kry cia ubyt ku. W ko lej nym eta -
pie łą czy się na cię cia przed nie i tyl ne ko lej ny mi na cię cia mi – do -
brzusz nym i do grzbie to wym; sze ro kość po mię dzy ni mi po win na
umoż li wiać za mknię cie miej sca po bra nia. U ko tów gra ni ca do -
grzbie to wa znaj du je się bli żej grzbie to wej li nii po środ ko wej.
Sze ro kość pła ta po win na być zbli żo na do środ ko wej 1/3 bocz -
nej oko li cy szyj nej.

Naj pierw na le ży wy ko nać na cię cia do grzbie to we, do brzusz -
ne oraz do ogo no we, a na stęp nie roz po cząć od pre pa ro wy wa nie
pła ta po ni żej mię śnia skór ne go (mię śnia skór ne go szyi po wierz -
chow ne go), aż do mo men tu od kry cia ga łę zi most ko wo -oboj czy -
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RYC. 16-37   Bez po śred nie na czy nia skór ne wy ko rzy sty wa ne przy wy ko ny wa niu pła tów o una czy nie niu osio wym. Tęt ni ca 1, uszna do ogo no wa; 2, ło -
pat ko wo -szyj na; 3, pier sio wo -grzbie to wa; 4, nad brzusz na do ogo no wa po wierz chow na; 5, ko la no wa po środ ko wa; 6, oka la ją ca bio dro głę bo ka; 7, ogo -
no wa po wierz chow na bocz na (wstaw ka); 8, ra mien na po wierz chow na (wstaw ka); 9, skro nio wa po wierz chow na. Li nie prze ry wa ne okre śla ją za sięg
pła tów z od po wied ni mi na czy nia mi skór ny mi bez po śred ni mi (nie po ka za no pła ta z una czy nie niem z tęt ni cy nad brzusz nej po wierz chow nej do czasz -
ko wej oraz z tęt ni cy od pro mie nio wej o od wró co nym krą że niu).


