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Les tendencies de l'ortope'dia mnsderna, son les de tractar les

fractures per medi d'aparells que a 1'igual que rkdueishn els

f raglnents i els ntantenen en la uosicio convenient, no compri-

meixen ni empresonen les mases musculars, i ens peu-meten ac-

tuiu- sobre ellcs, per medi dels agents fisics. per a mantenir Bur

nutricio i activitat funcional, essent innegable que el millor me-

tode per aconseguir'h,t es I'extensio contintta.

El tractament inoruent de les fractures de l'avant-brae, es

indiscutiblement un dels problemes flies dif icily de la eirttrgia

trauntatica : adhuc en mans expertes el nombre de consolida-

cions defectuoses es important; aixo fa que, tenint el criteri poc

intervencionista. sigttin moltes les fractures que tinguem (t in-

terv,enir si no, vhlent expos.-.r-nos a consolidacVms defectuoses
amb llurs consegiicncies de limitacions de ntovinients, trastorns

circulatoris i nerviosos, etc.

Repetides vegades hens sc istingut el criteri do que moltes de
le> operacions (Ili(- "IN-Ili (11a practignem per al inn tractament ale
quiscunes fractures, seran innecessaries a mida que perfeccio,
neat ]es tecniqucs i els aparelis de rcduccio i contencio.

crops fa que ccrcava 1'al arcll que em resolgnes acmest prt,-
blenta en les nombroses fractures de l'avant-brae.

La constancia 1 el carinyo a les cosec que un e.^tima intima-
ment, fan, en tots els ordres de la vida, que es resolguin o en-
carrilin problemes dificultbsos.

],;Inv passat vireig pc-escntar un alaarell per al tractament
de les fracture; articulars del radi, amb el Dual hi obtenia ex-
cellents resultats en aquesta varietat de fractures, mes no en les
altres multiples que poden presentar-se en aquest segment del
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cos huma. Lstudiant els defectes (l aquest aparell i cercant les

c",ndiciolls qtly den reunir per a resoldre els di ferents prohlentc-

de calla fractura en particular, despres de repents assatjos qure

he pogut fer coerces al n^unhrbs material cientific que em pr,t-

pyrciona el servei de trauniatologia de 1'Hospital de la Santa

(-Cu i Sant Pan al loco carver, he arrilcu a la c'onfeccio .lc

1'apa.rell que tine 9'houor (le prescritar al Congres amb 1'anim

de gtte amb la discus-s16 es perfeccloni.

L'aparell (fat('(I,rafia n.° I ), consta d'una porci6 A per al

hl-ac i part a I'avant hra4, prresentant utia tanca c. per al hrar

Fig. 1. - Aparell per a reduccioi de fractures de I'avantbras,

i altre d, per a 1'avant-brae, acabant amb is cargols f. :nlh la

seva corresponent fantella p. L'altra part 13. es composa d'una

porci6 in. que en forma de mani>pla serveix per a immobilitzar

la ma, el que acah«t amb una serie dandies on es coilanquen els

lla( os d'extensi6 dell Bits. i altre tros tt. per la part inferior de

1'avant-hrac estiguin amhdos modes pcr una articulacio en bole

h. que peranet tots cis movintents de flexi6, extensio, inclinacib

lateral 1 rotacio.

Convenicntment: fixada la p-crcio B. per medi d'tuta vena i
d'un gttant a prop6sit, s'enxufen els cargols f. a la part n. i es

fermen Fes tanques del brae 1 avant-hraq c. i d.: queda l'aparell

aplicat en 1'avant'-brae en angle recte i la ma en supinacio.

.Davant de la pantalla radicscbpica, s'accentua 1'extensi6, si
es necessari, per medi de les famelles p. que empenyen la ma a
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poc a poc cap a dav ant anlh 1'a.rticulacici h. es col-loca la ma en

la p'tsicit" que sigui necessari per a la millor coaptacio del s frag-

ments ( foto"rafia n." 2),

Fig. 2-Apareli aplicat amh la ma en supinacio i Flexio•

En el ca,,; de que es tracti d' nna fractura isolada de cubit que

calgui col-locar la ma e;n pr,maciu i extensio , se la coldoca en la

forma necessaria ahans d'cnxufa ,r ]a porch') A. amb la B.; des-

pres, ignalment davant dke la »antalla , es corregeix igual que en

cis ;titres c;t,os ( foto^'1ratia n." 3l.

Fig. 3.-Apareli aplicat amb la ma en pronacio i extensib.

Aquest aparell reuneix les condicions de reduir les fractu-
res per 1'extensi6 continua per medi dels llacos elastics que des
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de Ics anelles de la manopla van als Bits del want , i tr.mbe per

intermedi de les fam,^lles (Inc empenven el tros B., poguent do-

nar a la ma la posicio que convingui a cada tractura , que son

les condicions necessaries per a tractar aquestes lesions de

l'avant-hrac.

Amh ell he pogut reduir casos dificils , i per considerar-ho

d'utilitat es pcl que el pres,ento , corn he dit abans, a la vostra

savia consideracio per a millo,rar-lo.


