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ORTHOLOX® UHMWPE STERNAL SERKLAJ BANT SİSTEMİ MEKANİK ÖZELLİKLER 
Ortolog Araştırma Geliştirme Ekibi
  

Amaç 
Bu çalışma, klinik olarak anlamlı bir test düzeneğinde 
Ortholox® UHMWPE Sternal Serklaj Bant Sisteminin yapısının 
mekanik özelliklerinin belirlenmesi amacını taşır. Ayrıca bu 
sonuçlar, Sternum kapatma uygulamalarında kullanılan diğer 
alternatifler olan Polimer Bant, Çelik kablo ve No. 5-0 (1.0mm 
Çaplı) paslanmaz çelik tel ile kıyaslanmıştır. 
 

Materyal ve Yöntem 
Örnekler, sternum osteotomisini taklit eder şekilde birbirini 
tamamlayan iki yarısirküler parçaya takılmıştır. Üç adet 
Ortholox® UHMWPE Sternal Serklaj Bant Sistemi, iki yarı 
silindirin etrafına sarılmış ve tekniğe uygun olarak 
kilitlenmiştir. 4.0Nm Limitli T-Tork cihazıyla gerdirme 
uygulanmış, yine 4.0Nm limitli tornavida ile set vidası 
sıkılmıştır. 
 

            
 

Resim 1. Ortholox® UHMWPE Sternal Serklaj Bant Sisteminin düzenek 
üzerine monte edilme aşamaları 

 

Resim 2. Ortholox® UHMWPE Sternal Serklaj Bant Sisteminin 
düzeneğe monte edilmiş hali 

 
Test, INSTRON 5965 Universal Testing System (INSTRON, 
Norwood, MA) kullanılarak yapıldı. Dört farklı günde, toplam 
17 numuneye, dakikada 10mm hızla yanal distraksiyon 
uygulandı. Karşılaştırma yapılan testte de sternal yarılar, 
literatürde verilen yönteme [Cohen & Griffin 2002] göre akma 
kuvvetine ulaşana kadar Chatillon LRX test sistemi kullanılarak 
yine 10 mm/dk hızında yanal olarak distrakte edildi. Bu testte 
anatomik sternum modelleri (Sawbones® 1025-2) 
kullanılmıştır. Sternum modelleri, orta hatları boyunca 
bölünmüş ve Resim 3'de gösterildiği gibi üç Supercable 
(Kinamed®), No. 5 paslanmaz çelik cerrahi tel (Ethicon®) ve 
paslanmaz çelik sternal kablo (Pioneer®) ile sabitlenmiştir.  
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Her bir sternum modelinin yük-yer değiştirme davranışı grafiğe 
döküldü ve her yapının nihai mukavemeti ve sertliği 
hesaplandı. 
 

Sonuçlar 

 
 

Ortholox® UHMWPE Serklaj Bant Sistemi, en yakın alternatifi 
olan polimer kablo ile karşılaştırıldığında %141 kez daha güçlü 
ve 1,5 kat daha sertliğe sahip olduğu görüldü. Polimer kablo, 
akma kuvveti olan ~1.100N’da 2,45mm distrakte olmuşken 
Ortholox® UHMWPE Sternum Bant, ~1625N’da bu değere 
ulaşmıştır. Hapşırmanın sternum üzerinde 814N'luk yanal 
distraksiyon kuvveti oluşturduğu gösterildiğinden [Adams 
2014], Ortholox® UHMWPE Sternal Serklaj Bant Sistemi, 
sternum kapatmada Polimer kablo, metal çelik multifilaman 
kablo ve çelik tel için güvenli bir alternatif sunar. 

Resim 3. Supercable 
polimer kablo, çelik 
cerrahi tel ve çelik 
sternal multifilaman 
kablo’nun düzeneğe 
monte edilmiş hali 
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