
nie wchła nia ją cą się, szwem Bun nel la lub szwem z pę tlą blo ku -
ją cą. Osob no za my ka się ra nę po wię zi, pod skó rza i skó ry.

Do stęp tyl ny do sta wu ra mien ne go
Na le ży prze ciąć skó rę, pod skó rze i po więź głę bo ką od po ło wy
grze bie nia do po ło wy trzo nu ra mie nia (ryc. 34–22, A). Na stęp nie
prze ci na się prze gro dę mię dzy mię śnio wą mię dzy tyl ną kra wę dzią
czę ści ło pat ko wej mię śnia na ra mien ne go a gło wą dłu gą mię śnia
trój gło we go i roz dzie la te mię śnie. Od dzie la na tę po mię sień na -
ra mien ny i od sła nia tęt ni ce oraz ży łę oka la ją cą tyl ną, mię śnio wą
ga łąź ner wu pa cho we go i mię sień ob ły mniej szy (ryc. 34–22, C).

Uwal nia się i od cią ga mię sień ob ły mniej szy do gło wo wo, od sła -
nia nerw pa cho wy i to reb kę sta wu. Umiesz cza się dren Pen ro se
przy ner wie i de li kat nie od cią ga go do ogo no wo (ryc. 34-22, D).
Na stęp nie prze ci na się to reb kę sta wu na dłu go ści 5 mm wzdłuż
kra wę dzi pa new ki, by od sło nić gło wę ko ści ra mien nej (ryc. 34-
22, E). W ce lu uwi docz nie nia zmia ny OCD ra mię ro tu je się do we -
wnątrz i zgi na bark. Na le ży obej rzeć staw i usu nąć frag ment
chrząst ki, jak opi sa no wy żej. To reb kę sta wu zszy wa się ni cią
wchła nial ną 3-0, szwem prze ry wa nym, na stęp nie osob no zszy -
wa prze gro dę mię dzy mię śnio wą, głę bo ką po więź i skó rę.
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Część łopatkowa mięśnia naramiennego

Głowa długa mięśnia trójgłowego ramienia

Głowa boczna mięśnia trójgłowego ramienia

Gałąź mięśniowa
nerwu pachowego

Tętnica i żyła okalająca
doogonowa

Głowa długa mięśnia
trójgłowego ramienia

Głowa dodatkowa mięśnia
trójgłowego ramienia

Mięsień obły
mniejszy

Przecięcie w przegrodzie
międzymięśniowej

Mięsień obły mniejszy
odsunięty dogłowowo

Nerw
pachowy

Nacięcie w torebce
stawowej

Uszkodzenie OCD
głowy kości ramiennej

Nerw pachowy
odsunięty doogonowo
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RYC. 34-22   Do ogo no wy do stęp do sta wu bar ko we go. A. Na ciąć skó rę, pod skó rze i po więź głę bo ką od środ ka grze bie nia ło pat ki do po ło wy trzo -
nu ko ści ra mien nej. B. Prze ciąć prze gro dę mię dzy mię śnio wą mię dzy do ogo no wym brze giem czę ści ło pat ko wej mię śnia na ra mien ne go i gło wą dłu -
gą mię śnia trój gło we go. C. Od pre pa ro wać i od su nąć do gło wo wo mię sień ob ły mniej szy, od sła nia jąc nerw pa cho wy i to reb kę sta wu. D. Umie ścić dren
Pen ro se’a do oko ła ner wu i de li kat nie od su nąć go do ogo no wo. E. Prze ciąć to reb kę sta wu 5 mm od brze gu pa new ki i rów no le gle do niej, by od sło -
nić gło wę ko ści ra mien nej.


