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Address all facets of deformity including 
length


 

Gradual correction
• Less traumatic
• Patient feedback for position
• Less risk of NV insult


 

Minimally invasive exposure


 
Weight bearing is allowed




 

Easier, faster
• Simultaneous correction of angulation, translation, 

rotation, and length
• Uses a VIRTUAL hinge
• No major frame adjustments needed
• Ease of application


 
Rings first total residual method


 
Apply rings comfortably to each limb segment

• Computer assisted






 

Frontal plane
• Angulation (e.g., varus)
• Translation


 

Sagittal Plane
• Angulation (e.g., procurvatum)
• Translation


 

Axial Plane
• Angulation (rotational deformity)
• Translation (length, e.g, short)






















 

Large/ complex 
deformity


 

Multi-level 
deformity


 

Poor skin


 
Infection


 

LLD


 
Bone loss






 

38 patients with tibial nonunions


 
Nonunion type:
• Mobile/ atrophic (23)
• Partially mobile/ normotrophic (9)
• Stiff/ hypertrophic (6)


 

Bone Defects (23)
• Average 5.9 cm (range: 1.5-16 cm)


 

50% infected nonunions


 
90% union rate



87

















 
Oblique plane 
deformity



 
one deformity 
that is in an 
oblique plane



 
Graphic method 
for calculating 
the magnitide and 
plane

magnitude
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Short = w sin (angle)







PVD













After resection 
And bead
placement



osteotomy









6 cm



2 level correction
Growth arrest





2 separate programs
Independent of eachother



4 months



lengthening

Deformity
correction











Recurvatum
Foot forward

LLD
varus



Tibia recurvatum
Ankle equinus, varus, ant. Trans, arthrosis
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EBI, Biomet Nail 
Custom LATN 
Targeting Device



No contact between IM nail
And External Fixation













1 inch short Varus, lat.translation Apex posterior angulation

1 inch







 
4 week distraction



 
Correction deformity



 
1 inch lengthening



 
IM nailing and frame 
removal at 5 weeks



 
Healed 6 weeks later



60 y/o woman, failed pilon fx, osteomyelitis, bone defect



Bone defect + LLD
= 13 cm



Ankle fusion, gradual shortening, IV antibiotics, planned staged LATN 



10 cm



10 cm





9 mos





































 
Address all facets of deformity including length
• Multi-level treatments



 
Comprehensive treatment of tibial nonunion and 
malunion



 
Gradual correction


 
Less traumatic


 
Patient feedback for position


 
Less risk of NV insult



 
Minimally invasive exposure



 
Weight bearing is allowed


 

Infection- no internal hardware
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