
Halovestis meðferð: Halovestis meðferð: Halldór Jónsson jr



HalovestiHalovesti

•• SagaSaga
•• ÚtlitÚtlit
•• EiginleikarEiginleikar•• EiginleikarEiginleikar
•• ÓkostirÓkostir
•• Helstu áverkarHelstu áverkar
•• ÁsetningaraðferðÁsetningaraðferð
•• EftirmeðferðEftirmeðferð
•• FramtíðinFramtíðin



Saga halovestisinsSaga halovestisins

•• Perry og Nickel 1959Perry og Nickel 1959
•• Stálhringur á höfuðStálhringur á höfuð
•• 4 skrúfur inn í kúpu4 skrúfur inn í kúpu•• 4 skrúfur inn í kúpu4 skrúfur inn í kúpu
•• Venjulegt skrúfjárnVenjulegt skrúfjárn
•• Stálteinar niður í bolStálteinar niður í bol



ÚtlitÚtlit

•• Stáli breytt í koltrefjar (MR)Stáli breytt í koltrefjar (MR)
•• Vesti í polyetylen plastVesti í polyetylen plast
•• Silgjur og skrúfur segulþolnarSilgjur og skrúfur segulþolnar•• Silgjur og skrúfur segulþolnarSilgjur og skrúfur segulþolnar
•• Halohringur í skeifuHalohringur í skeifu
•• Skyndiopnun á framvestiSkyndiopnun á framvesti



EiginleikarEiginleikar

•• “Ytri festing” á hálshrygg (Ex“Ytri festing” á hálshrygg (Ex--fix)fix)
•• Stöðgar efri hálshrygg mjög velStöðgar efri hálshrygg mjög vel
•• Stöðgar neðri hálshrygg ekki velStöðgar neðri hálshrygg ekki vel•• Stöðgar neðri hálshrygg ekki velStöðgar neðri hálshrygg ekki vel



ÓkostirÓkostir

•• Mikið eftirlit og óvissa v/Mikið eftirlit og óvissa v/
•• -- brotalega getur versnaðbrotalega getur versnað
•• -- taugaeinkenni geta versnaðtaugaeinkenni geta versnað•• -- taugaeinkenni geta versnaðtaugaeinkenni geta versnað
•• -- sýking við höfuðpinnasýking við höfuðpinna
•• -- þrýstingssár á axlir og bolþrýstingssár á axlir og bol
•• -- innilokunarkenndinnilokunarkennd
•• -- lungnabólgalungnabólga
•• -- mikill stirðleiki eftir meðferðmikill stirðleiki eftir meðferð



Helstu áverkar:Helstu áverkar:
-- efri hálshryggur = C0 efri hálshryggur = C0 –– C2C2

•• C0: Liðbrot á kúpubotni (Occipital condyle)C0: Liðbrot á kúpubotni (Occipital condyle)
•• C1: Banakringlubrot (Jeffersson)C1: Banakringlubrot (Jeffersson)
•• C2: Standliðsbrot: C2: Standliðsbrot: •• C2: Standliðsbrot: C2: Standliðsbrot: 

–– fremri (Dens) og aftari (Hangmans)fremri (Dens) og aftari (Hangmans)



Liðbrot á kúpubotniLiðbrot á kúpubotni

•• Axial áverkiAxial áverki
•• Mjög óstöðugt brotMjög óstöðugt brot
•• Stundum banvænn áverkiStundum banvænn áverki•• Stundum banvænn áverkiStundum banvænn áverki



BanakringlubrotBanakringlubrot
-- fyrst lýst af Jefferson 1921fyrst lýst af Jefferson 1921

Röntgenológískt mat á stöðugleika:Röntgenológískt mat á stöðugleika:
Stabilt, ef samanlögð gliðnun < 7mm Stabilt, ef samanlögð gliðnun < 7mm –– Philadelphia kragiPhiladelphia kragi
Óstabilt, ef samanlögð gliðnun = eða > 7mm Óstabilt, ef samanlögð gliðnun = eða > 7mm –– Halo vestiHalo vesti

Um 50% líkur á að brot eða áverki verði á öðrum hluta hálshryggjar Um 50% líkur á að brot eða áverki verði á öðrum hluta hálshryggjar 
samfara áverka á Atlassamfara áverka á Atlas

> 7mm



StandliðsbrotStandliðsbrot
Flokkun Anderson DFlokkun Anderson D´́Alonzo 1974 í 3 gerðirAlonzo 1974 í 3 gerðir

•• FREMRI:FREMRI:
•• 1. Afrifa á toppinum1. Afrifa á toppinum

–– --stabílt brotstabílt brot

•••• 2. Brot í basis á pinnanum2. Brot í basis á pinnanum
–– -- viðkvæmt brotviðkvæmt brot

•• 3. Brot niður í bolinn3. Brot niður í bolinn
–– -- instabílt/stabiltinstabílt/stabilt

60% af öllum hálsbrotum í efri hálshrygg hjá 60 ára og 
eldri gerast í pinnanum



StandliðsbrotStandliðsbrot

•• AFTARI:AFTARI:
•• Traumatísk spondylolysa á C2Traumatísk spondylolysa á C2

–– -- stabiltstabilt

•• Stundum líka diskskaði C2Stundum líka diskskaði C2--C3 C3 
–– –– þá óstabiltþá óstabilt–– –– þá óstabiltþá óstabilt



Akút meðferð!Akút meðferð!

Þyngd fyrst < 3 kg

GardnerGardner--Wells strekkurWells strekkur

Þyngd fyrst < 3 kg
• Max. Strekkur < 1/3 líkamsþyngd
• Þétt eftirlit
– ath neurologiu
– ath röntgen – hliðarmynd 



Almenn meðferð!Almenn meðferð!

Stöðugur áverki: Philadelphia hálskragi
Óstöðugur áverki: Halóvesti

Meðferðartími 8 vikur

Undantekning í 12v:Undantekning í 12v:
– Mikið gliðnað Jeffersons brot
– Dens brot II
– “Flókin brot” ( efri og neðri hálshryggur )

Frábending:
Sjúklingar med höfuðkúpubrot
Ósammvinnuþýðir sjúklingar (geð, aldur, fíklar)



ÁsetningaraðferðÁsetningaraðferð

1. Sitjandi?- í rúmi?- á skurðarborði?
2. Gegnumlýsing?
3. Máta rétta stærð af skeifu og vesti
4. Stilla skeifu af, deyfa og skrúfa4. Stilla skeifu af, deyfa og skrúfa
5. Klæða í vesti
6. Skrúfa hliðarfestingar á skeifuna
7. Renna stögum í gegn niður í vesti
8. Stilla höfuð og háls í “réttstöðu”
9. Gegnumlýsing
10. Lokaherða með átakslykli



ÁsetningaraðferðÁsetningaraðferð

1. Sitjandi, í rúmi, á skurðarborði
2. Gegnumlýsing?
3. Máta rétta stærð af skeifu og vesti
4. Stilla skeifu af, deyfa og skrúfa4. Stilla skeifu af, deyfa og skrúfa
5. Klæða í vesti
6. Skrúfa hliðarfestingar á skeifuna
7. Renna stögum í gegn niður í vesti
8. Stilla höfuð og háls í “réttstöðu”
9. Gegnumlýsing
10. Lokaherða með átakslykli



ÁsetningaraðferðÁsetningaraðferð

1. Sitjandi – liggjandi?
2. Gegnumlýsing?
3. Máta rétta stærð af skeifu og 

vestivesti
4. Stilla skeifu af, deyfa og skrúfa
5. Klæða í vesti
6. Skrúfa hliðarfestingar á skeifuna
7. Renna stögum í gegn niður í 

vesti
8. Stilla höfuð og háls í “réttstöðu”
9. Gegnumlýsing
10. Lokaherða með átakslykli



ÁsetningaraðferðÁsetningaraðferð

1. Sitjandi – liggjandi?
2. Gegnumlýsing?
3. Máta rétta stærð af skeifu og vesti
4. Stilla skeifu af, deyfa og skrúfa4. Stilla skeifu af, deyfa og skrúfa
5. Klæða í vesti
6. Skrúfa hliðarfestingar á skeifuna
7. Renna stögum í gegn niður í vesti
8. Stilla höfuð og háls í “réttstöðu”
9. Gegnumlýsing
10. Lokaherða með átakslykli



EftirmeðferðEftirmeðferð

1. Hjúkrun á deild; verkir, áfall
2. Sjúkra- og iðjuþjálfun; sjálfbjarga
3. Eftirlit læknis í GD með broti, 

pinnum og vesti: 2, 4, 6, 9, 12vpinnum og vesti: 2, 4, 6, 9, 12v
4. Mjúkur hálskragi 4v, sjúkraþjálfun
5. Loka eftirlit með rtg 24v = 6m 



Framtíðin !Framtíðin !



Hálshryggjaráverkar: Hálshryggjaráverkar: innri festingarinnri festingar



Aðgerðarábending f efri hálshryggAðgerðarábending f efri hálshrygg

•• ÁverkiÁverki semsem réttistréttist ekkiekki ““lokaðlokað”!”!
•• ÁverkiÁverki semsem hliðrasthliðrast eðaeða grærgrær ekkiekki viðvið eftirliteftirlit
•• VaxandiVaxandi taugaeinkennitaugaeinkenni
•• SjúklingurSjúklingur semsem þolirþolir ekkiekki halovesthalovest--meðferðmeðferð•• SjúklingurSjúklingur semsem þolirþolir ekkiekki halovesthalovest--meðferðmeðferð



Dens brot II Dens brot II –– Böhler aðgerðBöhler aðgerð



Dens brot II Dens brot II –– Magerl aðgerðMagerl aðgerð



Leynibrot: v/ beinþynningar Leynibrot: v/ beinþynningar 



HangmanHangman



Löng aftari spenging C0Löng aftari spenging C0--C5C5



Takk fyrir ☺


