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Minimalt invasive operationsmetoder
Til alle indgreb på Privathospitalet Mølholm, anvendes et avanceret Zeiss mikroskop og
specialinstrumenter for at minimere størrelsen af de kirurgiske adgange, der er nødvendige for
at kunne foretage frilægning af nerverne i ryggen i forbindelse med operation for diskusprolaps
og spinalstenose.
Vi har i november 2016 taget et nyt avanceret Zeiss mikroskop, OPMI PENTERO 800 i
anvendelse. Med denne investering sikrer vi hos RygCenter Mølholm, at vi fortsat er blandt de
førende indenfor det mikrokirurgiske operationsområde.

I 2013 implementerede RygCenter Mølholm den endoskopiske (kikkert) teknik ved operation for
discusprolaps i lænden. Til dette indgreb anvendes udstyr fra Karl Storz, der er førende på
området og har mange års erfaring fra Tyskland. Den endoskopiske teknik er endnu mere
skånsom end den mikrokirurgiske metode, men den forudsætter, at prolapsens type og
lokalisation egner sig til hertil.
I 2004 indførtes en skånsom operationsmetode, med anvendelse af mikroskopisk teknik ved alle
operationer for diskusprolaps og nerveafklemning (spinalstenose) i ryggen.
Denne kirurgiske teknik indebærer således, at alle operationer udføres som "minimal invasiv
kirurgi", med konsekvent anvendelse af mikrokirurgiske metoder og procedurer. Metoden er
videreudviklet, således at den fra 2007 er taget i brug ved de traditionelt "store" og stivgørende
operationer også.
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Det er således ikke længere nødvendigt at overskære og løsne musklerne fra knoglerne, hvilket
medfører, at rygmusklernes nerveforsyning og blodkarsforsyning bevares intakte.
Dette medfører kortere operationstid og mindre blodtab. Samtidig kan knoglefrilægningen
også minimeres, således at ryggens stabilitet bevares med positiv effekt på den efterfølgende
genoptræning. Ligeledes forkortes indlæggelses- og rekonvalescenstiden.
Desuden medfører metoden mindre arvævsdannelse omkring de frilagte nerver og et betydeligt
mindre operations-ar i huden.
De avancerede mikrokirurgiske metoder og procedurer, som anvendes på RygCenter Mølholm i
dag, er et resultat af talrige studieture og samarbejde med rygkirurger i München (Orthocentrum
München), og USA (Texas Back Institute, Oklahoma Spine Hospital og University of Cornell, New
York).
Venlig hilsen
PRIVATHOSPITALET MØLHOLM
RygCenter Mølholm
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