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Οι χειρουργικές τεχνικές που χρησιμοποιούνται 
έχουν ως στόχο την κατάργηση του άλγους το 
οποίο προέρχεται από τις σπονδυλικές διαρθρώ-

σεις. Η σταθεροποίηση των σπονδύλων με εσωτερική 
οστεοσύνθεση μπορεί να θεωρηθεί ως τελική λύση στη 
χειρουργική αντιμετώπιση της χαμηλής οσφυαλγίας. 
Από το ιστορικό των ανωτέρω επεμβάσεων, ως κύριο 
μειονέκτημα θεωρείται η απώλεια της κινητικότητας 
της σπονδυλικής στήλης.

Η αρθροπλαστική των αρθρικών επιφανειών χρησιμο-
ποιείται με επιτυχία για την αντιμετώπιση της εκφυλιστι-
κής νόσου των μεγάλων αρθρώσεων του ισχίου και του 
γόνατος. Οι επεμβάσεις αυτές έχουν ως αποτέλεσμα την 
άμεση απαλλαγή από το άλγος της εκφυλιστικής νόσου 
και, το σημαντικότερο, τη διατήρηση της κινητικότητας των 
αρθρώσεων.

Σε αναλογία με τις επεμβάσεις αρθροπλαστικής του ισχίου 
και γόνατος, η αρθροπλαστική των αρθρικών επιφανειών 
των σπονδυλικών διαρθρώσεων με τοποθέτηση εμφυ-
τεύματος, θα μπορούσε να απαλλάξει τους ασθενείς από 
το άλγος και να αποκαταστήσει την λειτουργικότητα της 
σπονδυλικής στήλης.

Η αρθροπλαστική των σπονδυλικών διαρθρώσεων, απο-
τελεί καινοτομία στο πεδίο της χειρουργικής της σπονδυ-
λικής στήλης. Το σύστημα FENIX® είναι σχεδιασμένο έτσι 
ώστε να ελαττώνεται η τριβή των αρθρικών επιφανειών των 
διαρθρώσεων αποκαθιστώντας τη σταθερότητα και διατη-
ρώντας την κινητικότητα. Οι προδιαγραφές του συστήματος 
αποσκοπούν στη χειρουργική θεραπεία της εκφυλιστικής 
νόσου των σπονδυλικών διαρθρώσεων, με ή χωρίς παθο-
λογία του δίσκου. 

Το σύστημα FENIX® αρθροπλαστικής των σπονδυλικών 
διαρθρώσεων θα αποτελεί χειρουργική θεραπευτική αντιμε-
τώπιση για ασθενείς οι οποίοι υποφέρουν από χρόνια χαμηλή 
οσφυαλγία η οποία οφείλεται στις εκφυλιστικές αλλοιώσεις 
των σπονδυλικών (ζυγοαποφυσιακών) διαρθρώσεων. Το 
σύστημα FENIX® στοχεύει στην αιτία του χρόνιου πόνου, η 
οποία αποκαλύπτεται από τη συμπτωματολογία.

Η οστεοαρθρίτιδα της σπονδυλικής στήλης μοιάζει κατά 
πολύ με την οστεοαρθρίτιδα σε οποιοδήποτε άλλο μέρος 
του σώματος. Οποιοδήποτε από τα συνδεσμικά στοιχεία 
μπορεί να νοσήσει, συμπεριλαμβανομένου των αρθρώσεων, 
παρασπονδυλικών και πλευροσπονδυλικών. Παράλληλα 
υπάρχουν ευρήματα όπως οστεόφυτα, στένωση των facet, 
σκλήρυνση των αρθρικών επιφανειών και κύστεις στις πε-
ριοχές κάτω από τους αρθρικούς χόνδρους (Εικόνα 1).

Οι ζυγοαποφυσιακές αρθρώσεις είναι οι μόνες λειτουρ-
γικές αρθρώσεις της οσφυοϊερής μοίρας της σπονδυλικής 
στήλης οι οποίες, σε συνδυασμό με τα υποστηρικτικά 
μυοσυνδεσμικά στοιχεία που τις περιβάλλουν, αποκαθι-
στούν τη σταθερότητα απέναντι σε αξονικές, στροφικές 
και διατμητικές δυνάμεις καθώς και σε δυνάμεις κάμψης/
έκτασης ή πλάγιας κλίσης (bending) της σπονδυλικής στή-
λης, κατανέμοντας έτσι ισομερώς τα φορτία. Ο μηχανισμός 
κίνησης των διαρθρώσεων είναι η ολίσθηση και αποτελούν 
ιδιαίτερα σημαντικά στοιχεία της κινητικότητας της σπον-
δυλικής στήλης.

Προκειμένου να διατηρηθεί η λειτουργικότητα της σπον-
δυλικής στήλης, οι ζυγοαποφυσιακές αρθρώσεις θα πρέ-
πει να εξεταστούν προσεκτικά. Σε πιθανή χειρουργική 
αντιμετώπιση θα πρέπει να δοθεί μεγάλη έμφαση στην 
διατήρηση των υποστηρικτικών μυοσυνδεσμικών στοιχείων 
της σπονδυλικής στήλης.

Η σπονδυλοδεσία κάποιου αριθμού επιπέδων της σπονδυ-
λικής στήλης μεταφέρει αυξημένα φορτία σε παρακείμενες 
διαρθρώσεις (εκτός της περιοχής της σπονδυλοδεσίας), 
προκαλώντας σε αυτές εκφυλιστικές αλλοιώσεις, οδηγώ-
ντας έως και στη δημιουργία στενώσεων σε παρακείμενες 
σπονδυλικές μονάδες.

Το σύστημα αρθροπλαστικής των ζυγοαποφυσιακών 
αρθρώσεων FENIX® είναι μια νέα τεχνική στο πεδίο της 
χειρουργικής της σπονδυλικής στήλης. Αναφορικά με τις 
αρθροπλαστικές γόνατος και ισχίου όπου αντικαθιστούμε 
τις αρθρικές επιφάνειες με εμφυτεύματα για την αντιμε-
τώπιση του πόνου και την αποκατάσταση της λειτουργίας 
τους, έτσι και στις αρθρώσεις της σπονδυλικής στήλης μια 
τέτοιου είδους τεχνική μπορεί να επιφέρει το ίδιο αποτέ-
λεσμα ως προς την αντιμετώπιση τόσο του άλγους από 
τις αρθρώσεις, όσο και ως προς την αποκατάσταση της 
λειτουργικότητάς τους.

Το σύστημα FENIX® αρθροπλαστικής των σπονδυλικών 
διαρθρώσεων δίνει μια εναλλακτική θεραπεία στην αντι-
μετώπιση του χρόνιου πόνου της κατώτερης οσφυϊκής 
μοίρας της σπονδυλικής στήλης ο οποίος προέρχεται από 

εκφυλιστικές αλλοιώσεις των σπονδυλικών διαρθρώσεων 
της σπονδυλικής στήλης, στοχεύοντας στην αιτία του πόνου 
και όχι μόνο στο σύμπτωμα.

Το σύστημα FENIX® αρθροπλαστικής των σπονδυλικών 
διαρθρώσεων είναι κατασκευασμένο από κράμα χρωμίου-
κοβαλτίου και έχει σχεδιαστεί για να επαναπροσανατολίζει 
την αρθρική επιφάνεια των ζυγοαποφυσιακών αρθρώσεων 
και όχι να την αντικαθιστά, με διατήρηση των παρακείμε-
νων συνδεσμικών στοιχείων ώστε να μην διαταράσσονται 
η φυσιολογική στήριξη και η λειτουργία της σπονδυλικής 
στήλης (Εικόνα 2).

Αυτά τα εμφυτεύματα είναι σχεδιασμένα για μια μόνο 
χρήση και αποτελούνται από τα εξής:
α)  Εγκάρσιο διαπεταλικό κοχλία για άμεση σταθεροποίηση 

του εμφυτεύματος στην κατάντη αρθρική επιφάνεια.
β)  Βάση στήριξης με κοχλία σταθεροποίησης για την ανάντη 

αρθρική επιφάνεια της άρθρωσης 
γ)  Ενδιάμεσο κλείδούμενο αποστάτη από υλικό χρώμιο - 

κοβάλτιο, το οποίο θα παρέχει τη δυνατότητα μικρο-
κινητικότητας της άρθρωσης μεταξύ των ανάντεων και 
κατάντεων αρθρικών εμφυτευμάτων.

Ενδείξεις/Αντενδείξεις
Ενδείξεις
1.  Εκφυλιστική νόσος των σπονδυλικών διαρθρώσεων. 

Συμπεριλαμβάνεται αρθρίτιδα των ζυγοαποφυσιακών 
αρθρώσεων, κλινικά περιορισμένη/επίπονη κινητικότητα 

Από την επιστημονική βιβλιοθήκη της Gerra Spine A.G. Switzerland

Εξελιγμένη χειρουργική τεχνική διατήρησης 
της κινητικότητας της σπονδυλικής στήλης

FENIX® Αρθροπλαστική αρθρώσεων σπονδυλικής στήλης

Εικόνα 1. Εγκάρσια τομή σπονδυλικού σώματος από αξονική τομο-
γραφία ΟΜΣΣ. Εικόνα εκφυλισμένων σπονδυλικών διαρθρώσεων 
με δημιουργία οστεοφύτων τα οποία προκαλούν πλάγια στένωση 
του νωτιαίου σωλήνα και πιεστικά φαινόμενα στις νευρικές ρίζες 
αμφοτερόπλευρα.

Εικόνα 2. 

Εικόνα 3. 

Η χαμηλή οσφυαλγία αποτελεί τεράστια οικονομική επιβάρυνση τόσο για τον ασθενή, όσο και για την κοινωνία. Το ετήσιο ποσοστό χαμηλής 
οσφυαλγίας στον ενήλικο πληθυσμό υπολογίζεται στο 18%. Επειδή στην πλειοψηφία των περιπτώσεων είναι δυσχερής η διερεύνηση της 
αιτίας της χρόνιας χαμηλής οσφυαλγίας, κατά προσέγγιση το 20% της χαμηλής οσφυαλγίας μπορεί να αποδοθεί σε εκφυλιστικές αλλοιώσεις 
των ζυγοαποφυσιακών αρθρώσεων της σπονδυλικής στήλης (facet joints). Η συντηρητική θεραπεία περιλαμβάνει φυσικοθεραπευτική αγωγή, 
φαρμακευτική αγωγή και περιορισμό κινητικότητας και φορτίσεων του κορμού (της οσφυϊκής μοίρας της σπονδυλικής στήλης) σε καθημερινή 
βάση. Όταν η ανωτέρω τρόποι αντιμετώπισης αποτύχουν να ανακουφίσουν σε ικανό βαθμό τον ασθενή από το άλγος, τότε τίθεται θέμα 
παρεμβατικής αντιμετώπισης της πάθησης. 
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ή οστεοποιημένες αρθρώσεις (facet blocks).
2.  Συμπτωματικό σύνδρομο σε ένα ή περισσότερα επίπεδα 

των αρθρώσεων από Ο1–Ο2 έως Ο5–Ι1, με επιβεβαιωμέ-
νο ιστορικό, κλινική εξέταση, διαγνωστικές ενδαρθρικές 
εγχύσεις και απεικονιστικές εξετάσεις.

3.  Ριζίτιδα, που προκαλείται από πλάγια στένωση του 
νωτιαίου σωλήνα.

4.  Χρόνιος πόνος της κατώτερης οσφυϊκής μοίρας με δείκτη 
4, βάσει κλίμακας έντασης πόνου (VAS: 1-10)

5.  Γυναίκες και άνδρες ηλικίας από 18 έως 85.
6.  Άθικτα οπίσθια συνδεσμικά στοιχεία του (επίμαχου) 

πάσχοντος επιπέδου.
7.  Αποτυχία συντηρητικής θεραπείας διάρκειας τουλάχιστον 

6 μηνών.

Αντενδείξεις
1.  Ηλικία ασθενούς μεγαλύτερη των 85 ετών ή μικρότερη 

των 18.
2. Οστεοπόρωση ή οστεομαλάκυνση.
3. Ισθμική σπονδυλολίσθηση.
4.  Συγγενείς καταστάσεις που αλλάζουν την ανατομία του 

πετάλου.
5.  Ιατροφαρμακευτική αγωγή που επηρεάζει αρνητικά το 

μεταβολισμό των οστών.
6.  Κάταγμα των στοιχείων της άρθρωσης ή πλήρης απου-

σία αυτών.
7.  Παθολογική παχυσαρκία με δείκτη μάζας σώματος (BMI) 40 

ή και μεγαλύτερο. BMI = Βάρος σε kg ÷ (Ύψος σε m)2

8.  Ενεργή λοίμωξη της περιοχής που προορίζεται για ε-
πέμβαση ή γειτονικής της.

Περιγραφή του Εμφυτεύματος
Το σύστημα FENIX® αποτελείται από 3 βασικά υλικά: Το 

εμφύτευμα της άνω αρθρικής επιφάνειας, της κάτω αρθρι-
κής επιφάνειας και τον διαπεταλικό κλειδούμενο κοχλία 
(Εικόνες 3-5).

Ανασκόπηση επιστημονικών δοκιμών
Test ευκαμψίας του Ο2-Ι1 διαστήματος σε τρεις διαστά-

σεις (Σχήματα 1-3).
Σύνοψη αποτελεσμάτων: δεν παρατηρήθηκε διαφοροποί-

ηση στην κίνηση του χειρουργημένου με το σύστημα FENIX® 
επιπέδου Ο4-Ο5 όταν αυτό συγκρίθηκε με τα υποκείμενα 
ανέπαφα επίπεδα Ο5-Ι1. Η σύγκριση έγινε με τη χρήση απει-
κονιστικής ανασυνδυαστικής μεθόδου παγκόσμιας αποδοχής 
και οι λήψεις έγιναν σε ουδέτερη θέση, κάμψη και έκταση.

Το χειρουργημένο με το σύστημα FENIX® επίπεδο έδειξε 
βελτιωμένη κινητικότητα και αξιοσημείωτη συνέργεια με τα 
υποκείμενα και υπερκείμενα επίπεδα της ΟΜΣΣ σε όλο το 
εύρος κίνησης: αξονική φόρτιση (στρέψη), κάμψη/έκταση 
(θλίψη/εφελκυσμός), πλάγια κλίση.

Κλινική Παρουσίαση & Αξιολόγηση
Αποτελέσματα και επανεκτίμηση 12 μήνες 
μετεγχειρητικά

Σε ομάδα 8 ασθενών (3 άνδρες/5 γυναίκες) χειρουρ-
γήθηκαν συνολικά 16 οπίσθιες διαρθρώσεις (facets) της 
σπονδυλικής στήλης. Ο μέσος όρος ηλικίας των ασθενών 
ήταν τα 53 έτη.
•  Η κλίμακα VAS έντασης πόνου, βελτιώθηκε από 7,2 σε 

2,5.

•  Η κλίμακα VAS συχνότητας πόνου, βελτιώθηκε από 8,7 
σε 2,1.

•  Η κλίμακα ODI βελτιώθηκε από 48 σε 18.
•  Η κινητικότητα διατηρήθηκε σε όλα τα συνδεσμικά στοι-

χεία.
•  Δεν παρατηρήθηκαν αλλαγές στις τιμές των μετρήσεων 

των κλιμάκων.
•  Δεν παρατηρήθηκαν μετεγχειρητικές επιπλοκές.
•  Σε έναν ασθενή έγινε πεταλεκτομή στο Ο3–Ο4 επίπεδο, 

15 μήνες μετά την αρθροπλαστική των ζυγοαποφυσιακών 
αρθρώσεων στο Ο4-Ο5 επίπεδο, λόγω εκφυλιστικής στέ-
νωσης του σπονδυλικού σωλήνα.

Συμπεράσματα
Το σύστημα FENIX® αρθροπλαστικής αρθρώσεων 

σπονδυλικής στήλης παρουσιάζει εξαιρετικά κλινικά 
αποτελέσματα και διατηρεί την κινητικότητα των αρθρώ-
σεων των σπονδυλικών μονάδων, στα επίπεδα όπου 
τοποθετήθηκε.

Χειρουργική αντιμετώπιση και 
μετεγχειρητική φροντίδα

Χειρουργική τεχνική
Η χειρουργική τεχνική μπορεί να είναι η ανοιχτή προ-

σπέλαση ή η ελάχιστα επεμβατική τεχνική και απαιτεί τα 
παρακάτω βήματα:

• Βήμα 1ο: Προεγχειρητικά
Προεγχειρητικά ο χειρουργός πρέπει να αποφασίσει ποια 
επίπεδα θα χειρουργήσει. Αυτό μπορεί να γίνει με την 
βοήθεια διαγνωστικών εξετάσεων, όπως διαγνωστικές 
ενδοαρθρικές εγχύσεις, μαγνητικές τομογραφίες, δισκο-
γραφήματα, το ιστορικό του ασθενούς και την κλινική 
εξέταση.

• Βήμα 2ο: Τοποθέτηση του ασθενούς
Ο ασθενής τοποθετείται σε πρηνή ή σε γονατο-αγκωνιαία 
θέση. Το χειρουργικό κρεβάτι πρέπει να είναι ακτινοδια-

περατό ώστε να επιτρέπει τη λήψη διεγχειρητικών ακτι-
νολογικών λήψεων, πλαγίων και προσθιοπισθίων.

• Βήμα 3ο: Προσπέλαση
Η αποκάλυψη των αρθρώσεων που νοσούν μπορεί να 
γίνει με την κλασική μέθοδο μέσω της μέσης οπίσθιας 
γραμμής ή παράμεσης τροποποιημένης προσπέλασης με 
την μέθοδο “Wiltse” με στόχο τη μείωση του χειρουργικού 
τραύματος των μυών της περιοχής.

•  Βήμα 4ο: Προετοιμασία των αρθρώσεων

•  Βήμα 5ο: Προετοιμασία των σπονδυλικών πετάλων

•  Βήμα 6ο: Τοποθέτηση των εμφυτευμάτων

•  Βήμα 7ο: Συρραφή κατά στρώματα (μυϊκά συστήματα, 
υποδόριος ιστός και δέρμα) 

Μετεγχειρητική Φροντίδα
1.  Κινητοποίηση του ασθενούς από την 1η μετεγχειρητική 

ημέρα.
2.  Ένας ελαστικός κηδεμόνας εφαρμόζεται για τις καθημερινές 

δραστηριότητες του ασθενούς για 3 μήνες, με σκοπό την 
προστασία από απότομες κινήσεις.

3.  Ο ασθενής κινητοποιείται πλήρως αλλά με περιορισμό 
δραστηριοτήτων μέχρι να λάβει νεότερες οδηγίες από 
τον χειρουργό του. Οι μεγάλες φορτίσεις, οι υπερεκτάσεις 
και βεβιασμένη κάμψη (με στροφή) είναι κάποιες από τις 
κινήσεις που συνιστάται να αποφεύγονται.

4.  Τα στεροειδή φάρμακα θα πρέπει να αποφεύγονται για 
τουλάχιστον 60 ημέρες μετεγχειρητικά.

Επιπλοκές και σχετικές αντενδείξεις
Το εμφύτευμα βασίζεται στη στήριξη της οπίσθιας κολώνας 

των σπονδύλων για άμεση και μεγάλης διάρκειας σταθεροποί-
ηση. Βασιζόμενο σε αυτή την ιδιότητα, πιθανόν να υπάρξουν 
αντενδείξεις ως προς την χρήση του.
•  Σοβαρού βαθμού οστεοπενία ή συστηματική νόσος των 

οστών, μπορούν να προκαλέσουν χαλάρωση του εμφυ-
τεύματος λόγω απουσίας της ανάπτυξης οστίτη ιστού πάνω 

Σχήμα 1. Σε κάμψη/έκταση (θλίψη/εφελκυσμός), μετά την τοποθέ-
τηση του εμφυτεύματος GerraSpine, το ολικό εύρος κίνησης (από 
8Νm έκταση έως 8Νm κάμψη) αυξήθηκε ελαφρά (από 30,9ο σε 
34,3ο). Επιπλέον, και η ουδέτερη ζώνη αυξήθηκε ελαφρά (από 
4ο σε 6ο περίπου).

Σχήμα 2. Σε πλάγια κλίση, μετά την τοποθέτηση του εμφυτεύματος 
GerraSpine, το ολικό εύρος κίνησης (από 8Νm δεξιά έως 8Νm 
αριστερά) αυξήθηκε ελαφρά (από 29,6ο σε 31,2ο). Η ουδέτερη 
ζώνη παρέμεινε η ίδια.

Σχήμα 3. Σε στρέψη, μετά την τοποθέτηση του εμφυτεύματος 
GerraSpine, το ολικό εύρος κίνησης (από 8Νm δεξιά έως 8Νm 
αριστερά) παρέμεινε το ίδιο (από 18,4ο σε 18,5ο). Η ουδέτερη 
ζώνη δε μεταβλήθηκε.

Εικόνα 5. Εικόνα 4. 
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στις πορώδεις επιφάνειες του εμφυτεύματος.
•  Τα οπίσθια στοιχεία θα πρέπει να μπορούν να δεχθούν 

διαπεταλικό κοχλία σταθεροποίησης διαμέτρου 3mm.
•  Για λόγους ανατομίας, ασθενείς με ισθμική σπονδυλολί-

σθηση θα πρέπει να αποφεύγονται.
•  Οι ασθενείς με εκφυλιστικού και ήπιες δυσπλαστικού τύπου 

σπονδυλολισθήσεις (βαθμού 1-2) πρέπει να ελέγχονται 
προσεκτικά λόγω ιδιαίτερης διαμόρφωσης των αρθρικών 
επιφανειών και του πετάλου. Ωστόσο θα πρέπει να δοθεί 
μεγάλη προσοχή στην προετοιμασία των αρθρικών επιφα-
νειών και στην τοποθέτηση του διαπεταλικού κοχλία. 

•  MRI και CT διαγνωστικές εξετάσεις ενδεχομένως να είναι 
δύσκολο να πραγματοποιηθούν λόγω του υλικού (χρώμι-
ο–κοβάλτιο). Η νέα γενιά με χαμηλότερα επίπεδα άνθρακα 
και τα PEEK υλικά θα είναι περισσότερο συμβατά με τις 
παραπάνω διαγνωστικές εξετάσεις.

•  Σε περίπτωση υποχρεωτικής αφαίρεσης του εμφυτεύματος 
(χαλάρωση, λοίμωξη) η διαδικασία είναι απλή και διατηρεί 
όλες τις εναλλακτικές μεθόδους σταθεροποίησης ανοιχτές 
για τον χειρουργό.

Πλεονεκτήματα 
• Μοναδικός πρωτοποριακός σχεδιασμός
•  Μίμηση της φυσιολογικής κίνησης της άρθρωσης 
•  Χειρουργική τεχνική ελάχιστα επεμβατική που δεν παρεμ-

βαίνει στα οπίσθια συνδεσμικά στοιχεία.
•  Ελαχιστοποίηση του πόνου γιατί καταπολεμάται η αιτία του 
• Σταθεροποιητικό μονήρες εμφύτευμα
•  Συνδυασμός με TDR (ολική αρθροπλαστική δίσκου) δίνο-

ντας την δυνατότητα για σταθεροποίηση της σπονδυλικής 
μονάδας σε 360°.

•  Οπίσθια σταθεροποίηση της σπονδυλικής στήλης η οποία 

μπορεί να συνδυαστεί με πρόσθιο διασωματικό εμφύτευμα.
•  Εύκολη και απλοποιημένη τοποθέτηση του εμφυτεύμα-

τος 
•  Αύξηση του εύρους των εναλλακτικών θεραπειών για 

παθήσεις της σπονδυλικής στήλης
•  Δίνει στον χειρουργό μια εναλλακτική λύση απέναντι στις 

κλασικές μεθόδους σπονδυλοδεσίας, με λιγότερες αρνητικές 
επιπτώσεις για τον ασθενή

•  Ένα συμπληρωματικό πρόσθιο διασωματικό εμφύτευμα 
μπορεί να τοποθετηθεί ευκολότερα

•  Μπορεί να τοποθετηθεί σε ένα ή περισσότερα επίπεδα 
της οσφυϊκής μοίρας της σπονδυλικής στήλης στον ίδιο 
ασθενή (Ο1–Ι1).
 

Συμπεράσματα/Συζήτηση
Αντιφάσεις και μελλοντική θεώρηση

Τα ερωτήματα που προκύπτουν είναι τα εξής:
• Οι απόλυτες ενδείξεις
•  Η διαφωνία μεταξύ των χειρουργών της σπονδυλικής στήλης 

για την ακριβή αιτία του πόνου
•  Η ουσιαστική αποτελεσματικότητα του εμφυτεύματος

Ακόμα και οι πλέον αποδεδειγμένες προφυλακτικές, δι-
αγνωστικές και θεραπευτικές μέθοδοι, πρέπει διαρκώς να 
μελετώνται και να διερευνώνται για την αποτελεσματικότητα, 
την ασφάλεια και την ποιότητα τους.

Η έρευνα μας κατέδειξε το FENIX® ως ένα ασφαλές και απο-
τελεσματικό εμφύτευμα το οποίο μιμείται και βελτιώνει την 
λειτουργία των αρθρικών επιφανειών των διαρθρώσεων της 
σπονδυλικής στήλης χωρίς να παρεμβαίνει στη λειτουργικότητα 
των συνδεσμικών στοιχείων που τη στηρίζουν.

Ένα τέτοιο εμφύτευμα διασφαλίζει την καλύτερη ποιότητα 

ζωής των ασθενών που υποφέρουν από χρόνιο πόνο της 
κατώτερης οσφύος λόγω των εκφυλισμένων αρθρικών επι-
φανειών των διαρθρώσεων της σπονδυλικής στήλης. 
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