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The bee’s knees

WHEN IT COMES TO TOTAL KNEE REPLACEMENT, THE SOLUTION IS THE COMPUTER NAVIGATION METHOD
APPLIED BY ORTHOPEDIC SURGEON STEFANOS ANASTASOPOULOS. | ΟΤΑΝ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΙΚΗ
ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΓΟΝΑΤΟΣ, ΤΟΤΕ Η ΛΥΣΗ ΕΙΝΑΙ Η ΨΗΦΙΑΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ ΠΛΟΗΓΗΣΗΣ ΠΟΥ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ ΑΠΟ
ΤΟΝ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟ ΣΤ. ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟ.
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hat is the best solution for a degenerative
disease such as osteoarthritis of the
knee and what advantages does it
offer? In the case of total knee arthroplasty,
the answer is provided by a modern computer
navigation technique that allows the surgeon to
perform the operation with absolute precision
and excellent results. With his experienced
team, Stefanos Anastosopoulos, Director of the
Orthopedics Department of EUROCLINIC Athens,
has been applying this method in recent years
with outstanding results on a par with those
reported by the most reputable international
centres. In addition to reduced blood loss and
shorter operating time, the method also has
other advantages. First of all, it ensures shorter
hospitalization, minimisation of post-operative
pain and of the likelihood of complications,
effective correction of the knee deformation and,
as a consequence, the patient’s quicker return
to everyday activities. It also means patients can
immediately stand up, walk and enjoy freedom
of movement, while offering longer implant life,
which in turn enhances patients’ psychological
well-being and the quality of their daily lives.
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It is the most advanced method for total knee
replacement, one that combines the skill and
experience of the surgeon with the benefits of
digital technology.
οια είναι η καλύτερη λύση σε μια εκφυλιστική πάθηση, όπως η οστεοαρθρίτιδα του
γόνατος και ποια πλεονεκτήματα προσφέρει; Στην περίπτωση της ολικής αρθροπλαστικής γόνατος, η απάντηση έρχεται από ένα σύγχρονο σύστημα ψηφιακού πλοηγού, το οποίο καθοδηγεί τον
χειρουργό να εκτελέσει την επέμβαση με απόλυτη
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ακρίβεια και με άριστο αποτέλεσμα. Ο Ορθοπαιδικός Διευθυντής της Ευρωκλινικής Αθηνών, Στέφανος
Αναστασόπουλος, εκτελεί με την ομάδα του την συγκεκριμένη μέθοδο τα τελευταία χρόνια με εξαιρετικά αποτελέσματα, αντίστοιχα με αυτά των πιο αναγνωρισμένων διεθνών κέντρων. Τα πλεονεκτήματα
δεν περιορίζονται στη μικρότερη απώλεια αίματος
και στη μείωση του χειρουργικού χρόνου κατά την
επέμβαση. Η μέθοδος αυτή εξασφαλίζει μικρότερο
χρόνο νοσηλείας, ελαχιστοποίηση του μετεγχειρητικού πόνου και της πιθανότητας επιπλοκών, τέλεια
διόρθωση της παραμόρφωσης του γόνατος και ως
εκ τούτου γρήγορη επιστροφή των ασθενών στις
δραστηριότητές τους. Προσφέρει, επιπλέον, άμεση ορθοστάτηση και βάδιση, πλήρες εύρος κίνησης και αύξηση της διάρκειας ζωής της πρόθεσης
βελτιώνοντας την καθημερινότητα, την ποιότητα
ζωής και την ψυχολογία των ασθενών. Πρόκειται
για την πιο εξελιγμένη μέθοδο εκτέλεσης της ολικής αρθροπλαστικής γόνατος που συνδυάζει την
ικανότητα και την εμπειρία του χειρουργού με την
ψηφιακή τεχνολογία.

Info: anastasopoulosstefanos.gr

