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STRESZCZENIE 
_________________________________________________________________________________ 
Tło: Złamania miednicy, często będące wynikiem tępego urazu o wysokiej energii, związane są z poważną chorobliwością i 
śmiertelnością. Nowy stabilizator miednicy (T-POD®) zapewnia bezpieczne i skuteczne dookólne uciśnięcie miednicy. 
Metody: W tym badaniu opisujemy 15 pacjentów z niestabilnym złamaniem miednicy nie leczonym w okresie 
przedszpitalnym, z objawami wstrząsu oligowolemicznego, z zastosowaniem T-POD®. Przed i 2 minuty po zastosowaniu T-
POD® zmierzono tętno i ciśnienie krwi. Wykonano prześwietlenie przed i bezpośrednio po założeniu T-POD®, w celu 
zmierzenia wpływu na zmniejszenie szczeliny spojenia łonowego. 
Wyniki: Zastosowanie T-POD® spowodowało zmniejszenie szczeliny spojenia łonowego o 60% (p = 0,01). Średnie ciśnienie 
tętnicze (MAP) wzrosło znacząco z 65,3 do 81,2 mmHg (p = 0,03) a tętno spadło ze 107 uderzeń na minutę do 94 (p = 
0,02). Spośród dziesięciu pacjentów, u których rejestrowano odpowiedź krążeniową przed i po zastosowaniu T-POD®, u 
siedmiu wystąpiła dobra odpowiedź, u jednego odpowiedź przejściowa i u dwóch słaba. 
Wniosek: W ostrych warunkach, urządzenie T-POD® wywiera oczywisty efekt uciskowy na objętość miednicy u 
przypadkach niestabilnych złamań miednicy. T-POD® jest więc skutecznym i łatwym do używania urządzeniem 
(tymczasowo) stabilizującym obręcz miedniczną u hemodynamicznie niestabilnych pacjentów. 

                                                            © 2010 Elsevier Ltd. All rights reserved. 
______________________________________________________________________________

 
Wprowadzenie 
 
 Złamania miednicy stanowią poważne wyzwanie dla 
lekarzy obejmujących opieką pacjenta po urazie. Większość złamań 
miednicy jest wynikiem wysoko-energetycznego tępego urazu. 
Niestabilne złamania miednicy z niestabilnością hemodynamiczną są 
rzadkie i, poza wysokim poziomem zachorowalności, charakteryzują 
się także wysokim poziomem śmiertelności.8–11,17,18,20 Niestabilne 
złamanie miednicy może być związane z poważnym krwawieniem, 
prowadzącym do wstrząsu oligowolemicznego. Początkowe leczenie 
opiera się na ograniczaniu objętości miednicy, przy którym 
występuje efekt  tamponady.9,13,18 W okresie ostatnich kilku dekad, 
najwcześniej używaną nie inwazyjną metodą ograniczania objętości 
miednicy była opaska biodrowa,15 zapewniająca dookólny ucisk 
miednicy. W ostatnich latach dostępne stały się dookólne urządzenia 
uciskowe, które wydają się być skuteczne we wczesnej stabilizacji 
niestabilnych złamań miednicy16: temblak miedniczy SAM Pelvic 
Sling® (SAM Medical Products) i Trauma Pelvic Orthotic Device (T-
POD®, Pyng Medical). Ten ostatni przyrząd zapewnia dystrybucję 
nacisku za pośrednictwem jednego cięgła, co skutkuje lepszą 
redukcją objętości miednicy.  
____________ 
* Autor korespondujący: Radboud University Nijmegen Medical Centre, 
Internal Postal Code 690, Department of Surgery–Division of Trauma Surgery, 
P.O. Box 9101, 6500 HB Nijmegen, The Netherlands. Tel.: +31 24 361 38 71; 
fax: +31 24 354 05 01. 
E-mail address: E.Tan@chir.umcn.nl(Edward C.T.H. Tan). 
0020–1383/$ – see front matter © 2010 Elsevier Ltd. Wszelkie prawa zastrzeżone. 
doi: 10.1016/j.injury.2010.03.013 
 
 

 
 
Badania kliniczne nad całościowym działaniem T-POD® nie zostały 
jeszcze przeprowadzone. Celem tego badania jest dokonanie 
pomiaru wpływu urządzenia T-POD® na zmniejszenie objętości 
miednicy i stabilność hemodynamiczną. 
 
Metody 
 
 Do badania włączono pacjentów, którzy w okresie do roku 
2004 do 2007 zgłaszali się z nie leczonym przed przybyciem do 
szpitala niestabilnym złamaniem miednicy na izbę przyjęć naszego 
oddziału urazowego. Pacjentów, u których ratownicy medyczni 
zastosowali opaskę biodrową przed przywiezieniem do szpitala, 
wykluczano. Wszystkie złamania miednicy klasyfikowano wykonując 
przednio-tylne prześwietlenie lub skan TK miednicy. Klasyfikację 
przeprowadzał jeden autor (AvV) zgodnie z podziałem stworzonym 
przez Tile.17 Przed i bezpośrednio po (2 minuty) zastosowaniu T-
POD® mierzono ciśnienie krwi i tętno. Urządzenie T-POD® zakładano 
wokół miednicy na poziomie krętarzy większych. Procedurę 
przeprowadzał jeden z autorów (ET lub AvV). Tuż przed założeniem 
T-POD® na poziomie krętarzy większych stosowano ucisk, a nogi 
rotowano ku sobie, choć nie dociskano (Ryc. 3). Wyniki 
wykorzystywano do obliczenia średniego ciśnienia tętniczego (MAP) 
i w celu określenia odpowiedzi krążeniowej (dobra, przejściowa, 
słaba), zgodnie z wytycznymi ATLS®. Zmniejszenie objętości 
miednicy uzyskiwano poprzez pomiar średniej górnej i dolnej 
krawędzi spojenia łonowego. W celu wykonania tego pomiaru 
wykonywano zwykłe zdjęcie rentgenowskie miednicy w płaszczyźnie 
AP, i zdjęcie powtarzano bezpośrednio po (5 minut) założeniu 
urządzenia T-POD®., zgodnie ze standardowym protokołem. 
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Tabela 1  
Charakterystyka włączonej do badania populacji pacjentów (odrębny dokument). 
Pacjent Wiek 

(lata) 
Płeć Mechanizm 

urazu 
ISS Tile GCS Śr. ciśn. 

tętn. 
przed 

Śr. ciśn. 
tętn. po 

Tętno 
przed 

Tętno 
po 

Spojenie 
łonowe 
przed 
(mm) 

Spojenie 
łonowe 
po (mm) 

Czas od 
wypadku 
do izby 
przyjęć 
(min) 

Płyny 
(ml) 

Inne 
urazy 

Czas 
hospitalizacji 

Inne 
schorzenia 

1 44 M Wypadek 
samochodowy 

29 B1 13 51,3 91,7G 85 85 81,5 23 50 500 Kończyna 11 Sercowe 

2 28 M Wypadek 
samochodowy 

16 C2 15 86,7 79,7G 80 80 5,5  60 1000 Kończyna 10  

3 58 M Wypadek 
samochodowy 

57 B3 15 60,7 82,3T 134 127 24  32 1000 Kl. piers, 
brzuch 

72 Nadciśnienie 

4* 44 K Wypadek 
samochodowy 

50 C1 3 72,3 53,7P 110 100 47,5  102 1750C, H Mózg, kl. 
piers., 
brzuch, 
kończyna 

1  

5 36 K Zmiażdżenie 
przedmiotem 

18 B3 14 96,7 93,3G 92 85 14,5 11 67 1500C Kl. piers. 10  

6 27 M Wypadek 
samochodowy 

59 B3 15 70  120 100 48 10,5 37 1500C Kl. piers. 
Brzuch, 
kończyna 

71  

7 48 M Zmiażdżenie 
przedmiotem 

20 C3 15 59 84,3G 90 90 25,5 11 70 1000 brak 10  

8 58 M Wypadek 
samochodowy 

38 B3 15 53,3 106,7G 90 80 112,5 8,5 47 2500C Mózg, 
brzuch, 
kończyna 

25 Nadciśnienie 

9 51 K Zmiażdżenie 
przedmiotem 

41 C2 15 60 86,7G 140 90 7 4,5 60 1000 Kl. piers., 
brzuch, 
kręgi 

21  

10 38 M Wypadek 
samochodowy 

50 C1 3 81 94,7G 119 81 56,5 14 50 1000  34  

11* 55 M Wypadek 
samochodowy 

27 B1 9   105 103 25 11,5 70 2000 Kl. piers., 
brzuch, 
kończyna 

8 Sercowe 

12* 37 K Pieszy 
potrącony 
przez pociąg 

43 B3 3 26,3 39P 120 112 35,5 4 33 1250H Mózg, kl. 
piers., 
kończyna 

1 Psychiatryczne 

13 44 M Wypadek 
samochodowy 

16 B1 15     25 12 65 1000 brak 7  

14 17 M Wypadek 
samochodowy 

17 B3 15     40 17 65 500 brak 11  

15 20 M Wypadek 
samochodowy 

38 C1 15 66,7 81   29,5 21,5 98 1000C Kl. piers., 
brzuch, 
kończyna, 
kręgi 

31 Psychaitryczne 

* Pacjenci, którzy zmarli, G – dobra odpowiedź, T – przejściowa odpowiedź, P – słaba odpowiedź, C – włącznie z 500 cm3 płynów koloidowych, H – włącznie z 250 soli hipertonicznej, ISS – Injury Severity Score, Tile – klasyfikacja Tile, GCS – 
wynik w Glasgow Coma Scale w chwili przybycia do izby przyjęć, Płyny – resuscytacja płynowa obejmuje wszystkie płyny podane przed przybyciem do szpitala i na izbie przyjęć, aż do chwili zastosowania T-POD®.
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Tabela 2 
Dane kliniczne przed i po zastosowaniu T-POD® (średnia i odchylenie standardowe średniej). 

 n przed po p 
Szczelina spojenia łonowego (mm) 12 41,7 ± 8,6 12,4 ± 1,7 0,01 
Średnie ciśnienie tętnicze (mmHg) 10 64,7 ± 6,4 81,2 ± 6,4 0,04 
Dobra odpowiedź terapeutyczna 7 69,7 ± 6,8 91,0 ± 3,3 0,04 
Przejściowa odpowiedź terapeutyczna 1 60,7 82,3 - 
Słaba odpowiedź terapeutyczna 2 49,3 ± 23,0 46,4 ± 7,4 0,8 
Tętno (uderzeń na minutę) 10 106 ± 6,8 93 ± 4,9 0,04 
Dobra odpowiedź 7 99,4 ± 8,2 84,4 ± 1,6 0,1 
Przejściowa odpowiedź 1 134 127  
Słaba odpowiedź 2 115 ± 5,0 106 ± 6,0 0,07 

 
 
 Wszystkie analizy statystyczne przeprowadzono 
korzystając z SPSS 16.0 (SPSS Inv. Chicago, IL, USA). Test t par został 
zastosowany do porównywania objawów przed i po zastosowaniu 
urządzenia T-POD®. Niekompletne dane odrzucano z obliczeń. 
Badaliśmy wpływ czynników wprowadzających chaos korzystając z 
regresji liniowej z wyborem naprzód i wstecz. Rozpatrywane tu 
czynniki wprowadzające chaos obejmowały: wiek, mechanizm urazu, 
ISS, czas od chwili wypadku do przybycia na izbę przyjęć, 
resuscytacja płynowa (włącznie z różnicami krystaloidów, koloidów i 
hipertonicznego roztworu soli) oraz liczba innych miejsc, które 
doznały urazu. 
 
Wyniki 
 W 4-letnim okresie do naszego ośrodka urazowego 
przywieziono 63 pacjentów z niestabilnymi złamaniami miednicy. Z 
tej liczby, do badania włączono 15 kolejnych pacjentów (4 kobiety) z 
nie leczonym przed przybyciem do szpitala niestabilnym złamaniem 
miednicy. Mediana wieku pacjentów wynosiła 44 lata (zakres 17-58), 
a średni wynik w skali Insjury Severity Score (ISS) wynosił 35 (zakres 
16 – 59). Dziewięciu pacjentów odniosło złamanie miednicy typu Tile 
B (B1 = 3; B3 = 6), a sześciu Tile C (C1 = 3; C2 = 2; C3 = 1). Trzech 
pacjentów zmarło – dwóch z powodu silnego wstrząsu 
krwotocznego (jeden pacjent z jednoczesnymi wielokrotnymi 
urazami kończyn, drugi z silnym krwawieniem w obrębie klatki 
piersiowej i jamy brzusznej). Obaj zmarli w czasie do 6 godzin od 
chwili przybycia do szpitala. Trzeci pacjent zmarł po 8 dniach w 
wyniku wstrząsu septycznego, Podczas stosowania urządzenia T-
POD® nie stwierdzono przypadków martwicy skóry ani zespołu 
ciasnoty międzypowięziowej (maksymalnie 48 godzin do 
ostatecznego udzielenia pomocy). 

  
 
Rycina 1. Prześwietlenie miednicy przed zastosowaniem T-POD®. 

 
 Ze względu na krytyczny stan hemodynamiczny, drugiego 
prześwietlenia miednicy (w czasie do 5 minut) nie można było 
wykonać u 3 spośród 15 pacjentów. Zastosowanie urządzenia T-
POD® zmniejszało szczelinę spojenia łonowego znacząco o 60% 
(zakres 24-92%, p = 0,01) (Tabele 1 i 2; Ryc. 1-3). U dziesięciu 
pacjentów zarejestrowano całkowicie odpowiedź krążeniową (MAP i 
tętno przed i po zastosowaniu urządzenia T-POD®). U pięciu 
pozostałych pacjentów brakowało co najmniej jednej danej, co 
uniemożliwiało wykonanie dokładnych obliczeń dla tych pacjentów. 
U siedmiu pacjentów stwierdzono dobrą odpowiedź. U jednego 
pacjenta odpowiedź była przejściowa, a u dwóch nie 
zaobserwowano poprawy krążenia. U obu pacjentów, u których nie 
stwierdzono odpowiedzi krążeniowej występowały inne źródła 
krwawienia (brzuch, klatka piersiowa, kończyny). MAP wzrastało 
znacząco z 64,7 do 81,2 mmHg (p = 0,04), a tętno spadało znacząco z 
106 uderzeń na minutę (zakres 80-140) do 93 uderzeń na minutę 
(zakres 80-127; p=0,04) (Tabela 1). Podczas badania nie 
zaobserwowano działań ubocznych urządzenia T-POD®. 
 

 
 

Rycina 2. Prześwietlenie miednicy po zastosowaniu T-POD® (ten sam 
pacjent) w połączeniu z wsteczną uretrometrią/cystometrią (brak 
wycieku). 
 



E.C.T.H. Tan et al. / Injury, Int. J. Care Injured xxx (2010) xxx–xxx 

Proszę cytować ten artykuł jako: Tan ECTH, et al. Effect of a new pelvic stabilizer (T-POD®) on reduction of pelvic volume 
?and haemodynamic stability in unstable pelvic fractures. Injury (2010), doi: 10.1016/j.injury.2010.03.013 
 

  

 
Rycina 3. Kliniczne stosowanie T-POD®. 
 

Czynniki wprowadzające chaos, które były najsilniej związane 
z różnicami tętna, MAP i wielkości szczeliny spojenia łonowego były 
zasadniczo zbliżone w kierunku naprzód i wstecz. Uwzględnienie 
tych czynników wykazało, że dla tętna i szczeliny spojenia łonowego 
wpływ urządzenia T-POD® pozostawał statystycznie znaczący. W 
przypadku MAP trend pozostawał co najmniej utrzymany (wartość p 
skorygowana naprzód dla wpływu T-POD® wynosiła 0,078, a wstecz 
0,027). Dla ciśnienia krwi, odpowiednio dostosowane wartości p dla 
wpływu T-POD® były niezmiennie nieznaczące. 
 
Dyskusja 
 

Prezentowana przez nas seria pacjentów jest pierwszą serią 
wykazującą wpływ urządzenia T-POD® na stabilność 
hemodynamiczną grupy pacjentów z nieleczonym przed przybyciem 
do szpitala niestabilnym złamaniem miednicy, w warunkach 
szpitalnych. Stwierdziliśmy znaczące statystycznie zmniejszenie 
szczeliny spojenia łonowego i znaczące pozytywne zmiany 
parametrów krążenia. Leczenie niestabilnych złamań miednicy jest 
istotne, a prowadzenie badań trudne, ponieważ pacjenci z 
niestabilnymi złamaniami miednicy mają zwykle inne poważne i 
złożone urazy.8,10,14,18 

Ogólne leczenie niestabilnych złamań miednicy opiera się 
zwykle na szybkiej stabilizacji miednicy. Jeśli w chwili przywiezienia 
do szpitala cechy hemodynamiczne pacjenta są w normie, możliwe 
jest wykonanie ostatecznego leczenia chirurgicznego. Stabilność 
hemodynamiczna ma istotne znaczenie w zapobieganiu trzem 
głównym, prowadzącym do zgonu objawom: hipotermii, kwasicy 
metabolicznej i zaburzeń krzepnięcia.19 W ostatnim dziesięcioleciu 
do szybkiej stabilizacji miednicy stosowano opaskę biodrową, 
zewnętrzną fiksację, lub klamrę C.6 Jednakże, stosowanie dwóch 
ostatnich metod inwazyjnych wymaga odpowiednio dużo czasu i 
specjalistycznego doświadczenia. Dodatkowo, w przypadku 
stosowania klamry C opisywano poważne powikłania: perforację 
kości biodrowej, dyslokację śródmiednicową, krwotok i przesunięcie 
szpilek ku większej bruździe kulszowej. 1–3,7 Nie inwazyjne metody 
redukcji objętości miednicy w niestabilnych złamaniach miednicy w 
fazie ostrej są bezpieczne, nie zabierają czasu i są technicznie łatwe 
do zastosowania.3,5,12 Urządzenia zapewniające dookólny ucisk 
miednicy na wstępnym etapie opieki nad pacjentem ze złamaniem 
miednicy zostały ostatnio wprowadzone do zaleceń Advanced 
Trauma Life Support (ATLS®).4 Opracowanie nowoczesnych, nie 
inwazyjnych metod, takich jak SAM Pelvic Sling® czy T-POD® sprzyja 
zmniejszeniu objętości miednicy i szczeliny spojenia łonowego w 
sposób skuteczniejszy, niż przy zastosowaniu opasek biodrowych. 
Urządzenie T-POD® jest łatwym i bezpiecznym stabilizatorem 

miednicy, ma jeden rozmiar i zapewnia jednoczesny dookólny ucisk 
miednicy, dzięki specjalnie opracowanemu systemowi bloczków, 
zapewniającemu całkowity ucisk i stabilizację miednicy. Urządzenie 
to może być zakładane nawet jedną ręką i bez odkształceń. Koszt w 
Holandii wynosi około 95 Euro (bez podatku), (waga 292 g, wymiary: 
20 cm x 14 cm x 8 cm). W przeciwieństwie do innych stabilizatorów 
miednicy, T-POD® jest w 100% przezroczysty dla promieniowania i 
zgodny z TK i MRI. Stabilizator Sam Sling opracowano w taki sposób, 
że nie można go ścisnąć zbyt mocno. Jest to jedyna opaska 
biodrowa, która nie pozwala na zastosowanie siły uciskającej 
większej, niż konieczna dla osiągnięcia bezpiecznej i skutecznej 
stabilizacji złamań obręczy miednicznej. W Holandii, standardowa 
opaska Sam Sling kosztuje około 70 Euro (bez podatku, waga 257 g, 
wymiary: 17,8 cm x 11,4 cm x 8,9 cm). 

Prospektywne dane dotyczące tych urządzeń zapewniających 
dookólny ucisk w zakresie śmiertelności i powikłań nie są dostępne. 
Jednakże opisywano przypadki powstawania odleżyn 
spowodowanych tymi opaskami.16 W naszej serii takich powikłań nie 
zaobserwowaliśmy. 

W badaniu na zwłokach DeAngelis wykazał, że T-POD® 
zapewnia lepsze wyniki w zakresie zmniejszania szczeliny spojenia 
łonowego niż opaska biodrowa z prześcieradła.5 Nasze badanie 
prezentuje wartość T-POD® w warunkach klinicznych; znaczne 
zmniejszenie szczeliny spojenia łonowego i znaczącą poprawę 
parametrów krążeniowych. 

Badanie to ma pewne ograniczenia, z których najistotniejszym 
jest dobór pacjentów w postaci wyselekcjonowanej populacji osób 
ze złamaniami miednicy nie leczonymi przed przybyciem do szpitala. 
Może to wpływać na uzyskane wyniki. Czas pomiaru parametrów 
krążeniowych jest arbitralny i może podlegać wpływom ciągłej 
resuscytacji płynowej, zgodnie z zasadami ATLS®. W naszej opinii, 
badanie przeprowadzone bez tych oddziaływań mogłoby być 
nieetyczne, a co za tym idzie – niemożliwe do wykonania.4 

Należy przeprowadzić kontrolowane badanie w celu 
porównania innych pomiarów szczeliny spojenia łonowego, 
parametrów krążeniowych, potrzeby przetoczenia krwi, 
zachorowalności i śmiertelności. Interesującym byłoby porównanie 
wpływu T-POD® na złamania Tile B i Tile C, ponieważ uważamy, że 
największy wpływ na stabilność hemodynamiczną można osiągnąć w 
przypadku złamań Tile B. Jednakże, populacja w naszym badaniu 
była zbyt mała, aby możliwe było wykazywanie znaczących różnic. 

T-POD® jest prostą, bezpieczną i łatwą w użyciu opaską 
biodrową wywierającą oczywisty efekt uciskowy i pozytywny wpływ 
na parametry krążeniowe. W naszej opinii T-POD® nadaje się także 
do stosowania w sytuacjach przedszpitalnych przez ratowników 
medycznych podejrzewających niestabilne złamanie miednicy. Może 
on być używany na miejscu wypadku w celu zapewnienia wczesnej 
stabilizacji przed upływem „złotej godziny” i przed transportem 
pacjenta. Może być także stosowany przez lekarzy przy przyjęciu do 
szpitala. 
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