
EDUKACJA

07.06.2019
Piątek 9:00 -17:45
   
Uniwersyteckie Centrum Medycyny Weterynaryjnej
ul. Szydłowska 43
60-656 Poznań

2 299 zł netto (+23%VAT)
cena zawiera udział w warsztatach, przerwy kawowe i lunch, 
materiały edukacyjne i certyfikat, tłumaczenie symultaniczne  
na j. polski.

Ilość miejsc ograniczona! Decyduje kolejność zgłoszeń  
i opłacenie uczestnictwa. Zapisy wyłącznie przez formularz 
rejestracyjny na stronie:
www.edukacja.medivet.pl

Ćwiczenia praktyczne przy stanowiskach 2-osobowych.
Uczestnicy będą pracować na profesjonalnych narzędziach 
weterynaryjnych Veterinary Instrumentation.

Data:

Miejsce:

Cena:

Limit:

Opis:

INFORMACJE:

MEDiVET ZAPRASZA NA WARSZTATY 
PRAKTYCZNE Z ZAKRESU ZŁAMAŃ 
ŚRÓDSTAWOWYCH

EDUKACJAEDUKACJAEDUKACJA

Prof. Karl Kraus (USA) jest profesorem ortopedii i neurochirurgii  
oraz szefem Chirurgii Małych Zwierząt w Lloyd Veterinary Medical Center  
na Iowa State University oraz dyplomowanym specjalistą American College of 
Veterinary Surgeons. W 1985 roku ukończył studia weterynaryjne na Kansas State 
University. W 1989 ukończył rezydenturę na University of Missouri-Columbia,  
a od 1989 do 2007 roku był profesorem chirurgii na Tufts University. W latach 
1989-1998, pomagał również rozwijać neurochirurgiczne procedury u ludzi  
w szpitalu „Brigham and Women’s” na Uniwersytecie Harvarda. Jego główne  
obszary zainteresowań to rekonstrukcja złamań, stabilizacja zewnętrzna,  
procedura ACL, stabilizacja kręgosłupa oraz neurochirurgia. Jest znany i roz-
poznawany na świecie jako wykładowca oraz autor wielu cenionych publikacji.

PROWADZĄCY:



ZAJĘCIA PRAKTYCZNE BĘDĄ OBEJMOWAŁY:

• procedurę stabilizacji złamania panewki

 o stabilizacja złamania panewki rozpocznie się od wykonania dojścia do panewki za 
pomocą osteotomii krętarza większego. Biodro ulegnie zwichnięciu poprzez nacięcie 
torebki stawowej i przecięcie więzadła obłego (głowy kości udowej). Przy pomocy 
piły, zostanie wytworzone złamanie środkowe panewki

• procedurę stabilizacji złamania bocznego kłykcia nasady dalszej kości ramiennej

 o stabilizacja złamania bocznego kłykcia nasady dalszej kości ramiennej rozpocznie 
się od uzyskania dojścia do części bocznej kłykcia kości ramiennej (główki). Wzdłuż 
grzebienia nadkłycia zostanie wykonane nacięcie, sięgające 10 mm dystalnie 
względem stawu łokciowego. Następnie przecięta zostanie powięź głęboka 
przedramienia

• omówienie poszczególnych etapów procedur, a następnie zademonstrowanie 
omówionych sposobów stabilizacji przez Prof. Krausa

• uczestnicy warsztatów pracujący w zespołach 2-osobowych wykonają powyższe 
procedury podczas ćwiczeń praktycznych

• każdy uczestnik wykona procedurę z asystą partnera, wykorzystując lewą i prawą 
kończynę zwierzęcia

ZAINSPIRUJ SIĘ!

Skorzystaj z unikalnej oferty edukacyjnej MEDiVET!
www.edukacja.medivet.pl

Zarejestruj się także na III KONFERENCJĘ ORTOPEDYCZNĄ 
MEDIVET, która odbędzie się 8-9.06.2019 w Poznaniu!

PRODUKTY
USŁUGI
EDUKACJA

www.medivet.pl
Zadzwoń i zamów
801 00 25 25  | 61 622 55 55
pn.-pt. 7:30-20:00, sb. 8:00-16:00

ZAPISZ SIĘ JUŻ TERAZ!

http://www.edukacja.medivet.pl
http://edukacja.medivet.pl/

