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CARACTERÍSTICAS E VANTAGENS

Haste e parafusos de bloqueio em titânio
Permite investigação com IRM, se necessária

Diâmetro 7-9 mm
Na haste de 7 mm, os 25 mm proximais têm 8 
mm de diâmetro

Um só desenho para o úmero esquerdo e 
direito
Inserção anterógrada e retrógrada

185-320 mm (incrementos de 15 mm)

Ângulo proximal de 15º

Haste e parafusos de bloqueio em titânio
Permite investigação com IRM, se necessária

Diâmetro proximal de 10 mm

Diâmetro distal de 7-9 mm

Um só desenho para o úmero esquerdo e direito

Ângulo proximal de 15º

HASTE UMERAL PROXIMAL HASTE UMERAL DIAFISÁRIA

7-9 mm

5.5-7.5 mm
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Anterógrada

Bloqueio proximal

HASTE UMERAL PROXIMAL HASTE UMERAL DIAFISÁRIA

RetrógradaTampões

Os tampões têm a função de parafuso de fixação, 
impedindo que o parafuso de bloqueio proximal se 
solte.

25°Parafusos proximais: 15° 25°

TÉCNICA CIRÚRGICA2
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PARAFUSO DE BLOQUEIO PADRÃO DE TITÂNIO

Diâmetro da rosca de 6.0 mm
Diâmetro da haste de 4.0 mm

Diâmetro liso, haste sem rosca: Maximiza a resistência à fadiga
Rosca inversa na cabeça do parafuso: Fácil remoção do parafuso
Ponta cônica: Auxilia a inserção

PARAFUSOS DE BLOQUEIO DE REVISÃO DE TITÂNIO

Diâmetro da rosca de 8 mm
Melhor fixação em osso de baixa qualidade
Diâmetro da haste de 4.0 mm

PINOS DE BLOQUEIO ROSQUEADO DE TITÂNIO

Haste totalmente roscada: Melhora a fixação em 
osso esponjoso próximo da superfície articular.
Rosca inversa na cabeça do parafuso: Fácil 
remoção do parafuso
Ponta cônica: Auxilia a inserção

Parafusos de bloqueio

Ø 8 mm

Ø 4.0 mm

Ø 4.0 mm

Ø 6.0 mm

Ø 4.0 mm

PARAFUSOS DE BLOQUEIO ROSCADOS 
PROXIMAIS EM TITÂNIO

Somente para utilização na cabeça umeral.
Melhora a fixação em osso osteoporótico.
O baixo perfil da cabeça do parafuso de bloqueio 
reduz o risco de impacto ou interferência com o 
músculo.

Ø 4.0 mm

Ø 8 mm
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INDICAÇÕES

HASTE UMERAL PROXIMAL HASTE UMERAL DIAFISÁRIA

• Fraturas diafisárias
• Não união
• Má união
• Fraturas patológicas

• Fraturas proximais;
• Não união
• Má união
• Fraturas patológicas
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EQUIPAMENTO NECESSÁRIO

Ø 7 Compr. 185 mm Canulada 99-T787185PL
Ø 7 Compr. 200 mm Canulada 99-T787200PL
Ø 7 Compr. 215 mm Canulada 99-T787215PL
Ø 7 Compr. 230 mm Canulada 99-T787230PL
Ø 7 Compr. 245 mm Canulada 99-T787245PL
Ø 7 Compr. 260 mm Canulada 99-T787260PL
Ø 7 Compr. 275 mm Canulada 99-T787275PL
Ø 7 Compr. 290 mm Canulada 99-T787290PL
Ø 7 Compr. 305 mm Canulada 99-T787305PL
Ø 7 Compr. 320 mm Canulada 99-T787320PL
Ø 8 Compr. 185 mm Canulada 99-T788185PL
Ø 8 Compr. 200 mm Canulada 99-T788200PL
Ø 8 Compr. 215 mm Canulada 99-T788215PL
Ø 8 Compr. 230 mm Canulada 99-T788230PL
Ø 8 Compr. 245 mm Canulada 99-T788245PL
Ø 8 Compr. 260 mm Canulada 99-T788260PL
Ø 8 Compr. 275 mm Canulada 99-T788275PL
Ø 8 Compr. 290 mm Canulada 99-T788290PL
Ø 8 Compr. 305 mm Canulada 99-T788305PL
Ø 8 Compr. 320 mm Canulada 99-T788320PL
Ø 9 Compr. 185 mm Canulada 99-T789185PL
Ø 9 Compr. 200 mm Canulada 99-T789200PL
Ø 9 Compr. 215 mm Canulada 99-T789215PL
Ø 9 Compr. 230 mm Canulada 99-T789230PL
Ø 9 Compr. 245 mm Canulada 99-T789245PL
Ø 9 Compr. 260 mm Canulada 99-T789260PL
Ø 9 Compr. 275 mm Canulada 99-T789275PL
Ø 9 Compr. 290 mm Canulada 99-T789290PL
Ø 9 Compr. 305 mm Canulada 99-T789305PL
Ø 9 Compr. 320 mm Canulada 99-T789320PL

Tampões
L 0 mm  99-T780000
Compr. 5 mm  99-T780005
Compr. 10 mm  99-T780010

Haste umeral proximal em titânio Centronail
Ø 7 Compr. 150 mm Canulada 99-T787150 
Ø 8 Compr. 150 mm Canulada 99-T788150
Ø 9 Compr. 150 mm Canulada 99-T789150

Haste umeral em titânio Centronail
Ø 7 Compr. 185 mm Canulada 99-T787185
Ø 7 Compr. 200 mm Canulada 99-T787200
Ø 7 Compr. 215 mm Canulada 99-T787215
Ø 7 Compr. 230 mm Canulada 99-T787230
Ø 7 Compr. 245 mm Canulada 99-T787245
Ø 7 Compr. 260 mm Canulada 99-T787260
Ø 7 Compr. 275 mm Canulada 99-T787275
Ø 7 Compr. 290 mm Canulada 99-T787290
Ø 7 Compr. 305 mm Canulada 99-T787305
Ø 7 Compr. 320 mm Canulada 99-T787320
Ø 8 Compr. 185 mm Canulada 99-T788185
Ø 8 Compr. 200 mm Canulada 99-T788200
Ø 8 Compr. 215 mm Canulada 99-T788215
Ø 8 Compr. 230 mm Canulada 99-T788230
Ø 8 Compr. 245 mm Canulada 99-T788245
Ø 8 Compr. 260 mm Canulada 99-T788260
Ø 8 Compr. 275 mm Canulada 99-T788275
Ø 8 Compr. 290 mm Canulada 99-T788290
Ø 8 Compr. 305 mm Canulada 99-T788305
Ø 8 Compr. 320 mm Canulada 99-T788320
Ø 9 Compr. 185 mm Canulada 99-T789185
Ø 9 Compr. 200 mm Canulada 99-T789200
Ø 9 Compr. 215 mm Canulada 99-T788215
Ø 9 Compr. 230 mm Canulada 99-T789230
Ø 9 Compr. 245 mm Canulada 99-T789245
Ø 9 Compr. 260 mm Canulada 99-T789260
Ø 9 Compr. 275 mm Canulada 99-T789275
Ø 9 Compr. 290 mm Canulada 99-T789290
Ø 9 Compr. 305 mm Canulada 99-T789305
Ø 9 Compr. 320 mm Canulada 99-T789320

99-T74420 20 mm
99-T74425 25 mm
99-T74430 30 mm
99-T74435 35 mm
99-T74440 40 mm
99-T74445 45 mm
99-T74450 50 mm
99-T74455 55 mm
99-T74460 60 mm
99-T74465 65 mm
99-T74470 70 mm
99-T74475 75 mm
99-T74480 80 mm

Parafusos de bloqueio em 
titânio de 4.0 mm

99-T786020 20 mm
99-T786025 25 mm
99-T786030 30 mm
99-T786035 35 mm
99-T786040 40 mm
99-T786045 45 mm
99-T786050 50 mm
99-T786055 55 mm
99-T786060 60 mm
99-T786065 65 mm
99-T786070 70 mm
99-T786075 75 mm
99-T786080 80 mm

Parafusos de bloqueio roscados 
em titânio de 4.0 mm

99-T785020 20 mm
99-T785025 25 mm
99-T785030 30 mm
99-T785035 35 mm
99-T785040 40 mm
99-T785045 45 mm
99-T785050 50 mm
99-T785055 55 mm
99-T785060 60 mm
99-T785065 65 mm
99-T785070 70 mm
99-T785075 75 mm
99-T785080 80 mm

Parafuso de bloqueio de revisão 
em titânio de 4.0 mm

99-T784030 30 mm
99-T784035 35 mm
99-T784040 40 mm
99-T784045 45 mm
99-T784050 50 mm
99-T784055 55 mm
99-T784060 60 mm
99-T784065 65 mm
 
*  não disponíveis em todos os 

mercados

Parafusos de bloqueio roscados 
proximais em titânio de 4.0 mm*
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CAIXA DE INSTRUMENTOS ESPECÍFICOS PARA 
ÚMERO, VAZIA (178991) pode acomodar: 
Número 
da peça Descrição Qtd.
178100 1 CABO 1

178110 2 HASTE DE BLOQUEIO 1

178120 3 CONEXÃO UMERAL PROXIMAL 1

178130 4 BARRA DE GUIA 1

178170 5 BRAÇO DE ORIENTAÇÃO 1

178213 6 GUIA DE BROCA 3.2MM 2

174213 7 GUIA DE BROCA 4.0MM 1

178215 8 GABARITO DE INSERÇÃO RETRÓGRADA 1

178230 9 BAINHA DE FRESAGEM UMERAL 1

178261 10 ESCAREADOR CANULADO ANTERÓGRADO 1

178284 11 BROCA DE INSERÇÃO RETRÓGRADA 1

178286 12 BROCA D 3.2X280MM 2

174286 13 BROCA D 4X365MM 1

178041 14 PINO DE ESTABILIZAÇÃO 1

178287 15 FIO DE INSERÇÃO ANTERÓGRADA D 
2X250MM

1

CAIXA DE INSTRUMENTOS ESPECÍFICOS PARA 
ÚMERO, VAZIA (178991) pode acomodar: 
Número 
da peça Descrição Qtd.
173058 16 HASTE ESPAÇADORA 7MM 1

173051 17 HASTE ESPAÇADORA 8MM 1

173052 18 HASTE ESPAÇADORA 9MM 1

11146 19 FIO X SEM OLIVA DIÂMETRO 2MM 
COMPRIMENTO 150MM

3

178160 20 ADAPTADOR DISTAL 1

1100101 21 BROCA DIÂMETRO 4.8MM 
COMPRIMENTO 180MM

1

11129 22 TROCARTE D 6MM COMPRIMENTO 
240MM

1

178265 23 SOVELA DOBRADA PEQUENA 1

173276 24 SUPORTE DE RÉGUA 1

178275 25 RÉGUA UMERAL 1

178353 26 TUBO DE SUBSTITUIÇÃO DO FIO DO 
ÚMERO

1

173026 27 CAME DE TRAVAMENTO 4

173032 28 PORCA DE TRAVAMENTO 1

173071 29 IMPACTADOR 1

173201 30 BAINHA DE ESTABILIZAÇÃO 1

173211 31 GUIA DE PINO 2

173212 32 TROCARTE 1

173287 33 FIO K 2MM 1

173320 34 CHAVE DE PARAFUSO CANULADA 1

173350 35 CABO EM T 1

173380 36 MARTELO 1

Instrumentos embalados esterilizados
Número 
da peça Descrição
99-178285 KIT DE BROCA CANULADA DE 6MM ESTERILIZADO

99-178283 FIO GUIA COM OLIVA D 2X780MM ESTERILIZADO

99-178282 FIO GUIA SEM OLIVA D 2.5X780MM ESTERILIZADO
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Limpeza, desinfecção, esterilização  
e manutenção do instrumental

A Orthofix fornece a haste umeral universal em titânio 
Centronail, parafusos de bloqueio e tampões em 
uma embalagem ESTÉRIL, mas os instrumentos são 
fornecidos NÃO ESTERILIZADOS. Por favor, verifique a 
esterilidade de cada dispositivo no rótulo do produto.

O cirurgião precisa verificar se a embalagem não se 
encontra danificada nem expirada. Os instrumentos 
são fornecidos em um estado não estéril e, por essa 
razão, precisam ser limpos antes de serem utilizados, 
conforme descrito para novos produtos. O ciclo 
completo de limpeza, desinfecção e esterilização 
precisa ser realizado antes de cada utilização, 
conforme descrito nas instruções de uso PQ ISP.

Nota: desmonte todos os instrumentos para realizar uma 
limpeza e desinfecção profundas antes da esterilização.

CAIXA DE INSTRUMENTOS DE EXTRAÇÃO, VAZIA 
(173998) pode acomodar:
Número 
da peça Descrição Qtd.
173320 1 CHAVE DE PARAFUSO CANULADA 1

173370 2 MARTELO DESLIZANTE 1

170035 3 CABO PRETO COM ENCAIXE PARA 
BAIONETA

1

17391 4 EXTRATOR DE HASTE FEMORAL 1

17652 5 EXTRATOR DE PARAFUSO DE BLOQUEIO 1

174220 6 EXTRATOR TIBIAL 1

178390 7 EXTRATOR DE HASTE UMERAL 1



INSTRUMENTAÇÃO
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Posicionamento do paciente

Realizar radiografias padrão. Nas fraturas proximais, um 
exame com tomografia computadorizada irá ajudar a 
identificar o tamanho e a posição dos fragmentos.  
O comprimento e o diâmetro da haste são determinados 
pela avaliação da extensão da fratura e pela medição 
do canal medular. O posicionamento dos parafusos de 
bloqueio de haste deve ser incluídos no planejamento.

Inserção anterógrada
O paciente deve ser colocado em posição de “cadeira 
de praia”. O úmero deve possuir liberdade de 
movimentos no lado da mesa de cirurgia com uma 
vista desobstruída do intensificador de imagem.

Inserção retrógrada
O paciente é colocado em uma mesa radiotransparente 
na posição prona. O braço é apoiado em um apoio 
para braço ou mesa cirúrgica de mão. O ombro deve 
estar em abdução a 90° e a articulação do cotovelo 
deverá estar fletida na posição de 90°. Certifique-se 
de que o ombro pode ser fletido em 120° para evitar 
impactos ao nível do olécrano. O posicionamento 
do paciente deve ser verificado para assegurar que é 
possível realizar a imagem do ponto de entrada em 
ambos os planos. Uma boa visualização do úmero 
proximal também é importante para o bloqueio da 
haste na extremidade proximal.

TÉCNICA CIRÚRGICA8

50°-45°



É recomendável que o instrumental de orientação 
distal seja montado antes da inserção da haste a fim 
de verificar o correto alinhamento da haste.

Haste umeral proximal
Por M. Manca, MD

Ponto de entrada
Realizar uma incisão na pele com 3-4 cm na parte 
anterior do acrômio. O músculo deltoide deve ser 
separado em linha com as respectivas fibras. Realizar 
uma incisão na bursa subacromial e removê-la, uma 
vez que, geralmente, ela possui um hematoma. Se o 
manguito rotador estiver intacto, realizar uma separação 
de 1.5 cm ao longo das fibras tendíneas, medialmente 
à sua inserção na tuberosidade maior, para evitar danos 
neste ponto de inserção crítico. O manguito rotador 
precisa ser protegido durante a cirurgia. Se o manguito 
rotador tiver sido danificado pela lesão, é possível 
avançar através do dano, que será reparado no final da 
cirurgia. Nas fraturas com três e quatro partes, a cabeça 
umeral poderá ser reconstruída usando fios transósseos 
não absorvíveis para suturar as tuberosidades ou fios K e 
parafusos canulados para estabilizar os fragmentos. Inserir 
a haste através dos fragmentos, sendo então suturados.

Opção 1: Fresa canulada anterógrada
Insira o fio de inserção anterógrada d. 2x250 mm 
(178287) usando um perfurador, em linha com o 

canal medular na vista lateral, medial 8-9 mm em 
relação à zona de transição entre a cartilagem e  

o osso no sulco entre a cabeça e a tuberosidade 
maior. Encaixe o cabo em T de conexão rápida 

(173350) à fresa canulada anterógrada 
(178261) e coloque sobre o fio de inserção 

anterógrada. Abra  
o ponto de entrada até ao 

canal medular. Remova 
o fio de inserção 
anterógrada e a fresa 
canulada.

TÉCNICA CIRÚRGICA 9

178287
Fio de inserção 
anterógrada

173350
Cabo em T de 
conexão rápida

178261
Fresa canulada 
anterógrada

8-9 mm
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Opção 2: Sovela canulada
Faça o ponto de entrada com a sovela (178265). 
Inserir o fio guia com oliva (99-178283) através da 
sovela até o canal medular. Utilize intensificação de 
imagem ao passar a fratura.

178265
Sovela

99-178283
Fio guia com oliva 
2x780 mm
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Haste umeral proximal curta

Inserção de haste
Insira o pino de travamento (178110) na parte traseira 
do guia de inserção (178100) e insira a haste com 
diâmetro correto no suporte de haste. Aperte o pino 
de travamento usando o impactador (173071) inserido 
nos furos do pino de travamento.
 
Utilizando intensificação de imagem, insira a haste com 
manobras suaves, evitando dobrar entre a haste e o 
guia de inserção. Garanta sempre que a extremidade 
proximal da haste está pelo menos 4 mm sob a 
superfície do osso.

178110
Pino de travamento

178100
Guia de inserção

173071
Impactador

4 mm



Bloqueio proximal
São utilizados três parafusos de bloqueio totalmente 
roscados em titânio de 4.0 mm para o bloqueio 
proximal da cabeça umeral.

Encaixe a conexão umeral proximal (178120) ao 
guia de inserção. Os dois parafusos mais proximais 
são inseridos em primeiro lugar, seguindo a ordem 
numérica marcada na conexão umeral proximal.

Rosqueie um trocarte (173212) em um guia de 
parafuso (173211) e insira ambos em conjunto no 
furo marcado com “1”. Realize uma incisão no ponto 
em que tocam a pele, separe os tecidos até o osso  
e empurre-os até ao osso. Desrosqueie o trocarte  
e empurre o guia de parafuso até que esteja ao 
mesmo nível que a superfície do osso. Aperte o guia 
de parafuso no local com o Came de travamento (a).

Nota: o cirurgião deve estar ciente da posição do 
nervo axilar durante este procedimento.

Remova o trocarte e rosqueie um guia de broca de  
3.2 mm (178213). Perfure com a broca de 3.2 mm 

(178286), se certificando de que a broca não 
invade a superfície articular. O comprimento 
de parafuso necessário pode ser lido na escala 
na broca imediatamente acima do topo da 

guia de broca (ver janela). É aconselhável posicionar 
a broca e o guia de broca perpendiculares em relação 
ao intensificador de imagem.

INSTRUMENTAÇÃO
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178120
Conexão umeral 
proximal

173212
Trocarte

173211
Guia de 
parafuso

178213
Guia de broca 
de 3.2 mm

178286
Broca de 
3.2 mm

Escala de 
parafuso

a



Remover então a broca e inserir o parafuso totalmente 
roscado de 4.0 mm correto usando a chave de 
parafuso canulada de 3.5 mm (173320).

Repita o procedimento para o segundo parafuso de 
bloqueio inserido através do furo na conexão marcada 
com “2”.

Verifique se está na posição correta no lado medial.

Inserir um terceiro parafuso de bloqueio totalmente 
roscado de 4.0 mm na cabeça umeral da mesma 
maneira que a descrita acima. - Este furo de bloqueio 
é direcionado usando o furo no guia de inserção 
imediatamente distal à conexão umeral proximal.

Este parafuso é inserido obliquamente e, se cruzar a 
linha de fratura abaixo da cabeça umeral, é aconselhável 
rodar externamente o úmero distal cerca de 30° antes de 
perfurar, para reduzir o risco de deformidades rotacionais.

TÉCNICA CIRÚRGICA 13

173320
Chave de parafuso 
canulada de 3.5 mm

173026
Came de 
travamento



Bloqueio distal
Verifique se existe alguma deformidade rotacional 
ou distração do local da fratura antes de realizar o 
bloqueio distal.

O bloqueio distal é realizado usando os parafusos de 
bloqueio (parcialmente roscados) padrão de 4.0 mm. 
Utilizar dois parafusos de bloqueio distalmente se a 
qualidade do osso for ruim. O furo distal mais proximal 
sempre deve ser ocupado. Rosqueie o trocarte (173212) 
no guia de parafuso (173211) e insira ambos no furo 
mais proximal dos dois furos marcados com “PHN 
ONLY”. Realize uma incisão no ponto em que tocam a 
pele, separe os tecidos até ao osso e empurre ambos 
até ao osso. Desrosqueie o trocarte e empurre o guia 
de parafuso até que esteja ao mesmo nível que a 
superfície do osso. Aperte o guia de parafuso no 
local com o Came de travamento.

Nota: o cirurgião deve estar ciente da 
posição do nervo radial durante este 
procedimento.

Remova o trocarte e rosqueie um guia 
de broca de 4.0 mm (174213). Perfure 

com a broca de 4.0 mm (174286) até que 
ela tenha penetrado 2-3 mm na segunda cortical.

O comprimento de parafuso necessário pode ser lido 
na escala na broca imediatamente acima do topo da 
guia de broca (ver janela). Insira o parafuso de bloqueio 
usando a chave de parafuso canulada de 3.5 mm 
(173320).

Repita o procedimento para o parafuso de bloqueio 
em posição mais distal.

Em relação a “Remoção do guia de inserção  
e fechamento”, consulte a página 22.

INSTRUMENTAÇÃO

TÉCNICA CIRÚRGICA14

174213
Guia de broca 
de 4.0 mm

174286
Broca de 
4.0 mm
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178353
Tubo de 
substituição 
do fio guia

178230
Bainha de 
fresagem 
umeral

99-178283
Fio guia com 
oliva 2x780 mm

99-178282
Fio guia sem oliva 
2.5x780 mm

Haste umeral proximal longa

Fresagem

É necessário fresar a parte distal do úmero antes da 
inserção da haste. A haste selecionada deve ser o mais 
longa possível para evitar lesões no nervo radial durante 
o bloqueio distal. A decisão depende das dimensões  
e da qualidade do osso. Geralmente, não é necessário 
fresar excessivamente, mas poderá ser necessário uns 
0.5 mm adicionais para facilitar a inserção. A fresagem 
sempre é aconselhável para inserir a haste facilmente 
sem força. Também deve ser inserido e usado um fio 
guia com oliva para a redução inicial da fratura.  
A redução da fratura não deve ser realizada usando a 
haste e o guia de inserção como alavanca. Use a bainha 
da fresa umeral (178230) para proteger os tecidos 
moles ao fresar. Se for necessário fresar com recurso  
à eletricidade, o fio guia com ponta olivada deve ser 
usado e substituído por um fio guia liso antes da 
inserção de haste.

Após a fresagem, substitua o fio guia com oliva por 
um fio guia liso usando o tubo de substituição do fio 
guia (178353). Verifique a posição do marcador rádio-
opaco com intensificação de imagem. Confirme que  
a ponta do fio guia liso está na posição correta e 
remova o tubo de substituição de plástico.
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4 mm

178110
Pino de 
travamento

178100
Guia de inserção

173071
Impactador

173276
Suporte de régua

178275
Régua umeral

Medição do comprimento da haste
A régua (178275) é montada no suporte de régua 
(173276) e posicionada no ponto de inserção.  
O comprimento da haste é lido a partir da posição 
da ponta do Fio guia. Nota: a régua é calibrada para 
um fio guia de 780 mm. A haste deve ser inserida tão 
distalmente quanto possível.

Inserção de haste
Insira o pino de travamento (178110) na parte traseira 
do guia de inserção (178100) e insira a haste com 
diâmetro e comprimento corretos no suporte de haste. 
Aperte o pino de travamento usando o impactador 
(173071) inserido nos furos do pino de travamento.

Insira a haste com o auxílio de intensificação de 
imagem. Garanta sempre que a extremidade proximal 
da haste está pelo menos 4 mm sob a superfície da 
cabeça umeral sem invadir a zona subacromial.  
É fortemente desaconselhada a utilização do 
martelo durante a inserção da haste, que deve  
ser realizada somente empurrando e rodando.  
O martelo (173380) apenas deve ser usado 
quando a inserção da haste está quase 
concluída. Observação: martele suavemente 
com a superfície de plástico até que a haste 
esteja totalmente inserida.

173380
Martelo
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178130
Barra de guia

178160
Adaptador distal 
radiotransparente

178170
Braço de orientação

Bloqueio distal
O bloqueio distal é realizado com parafusos de 
bloqueio (parcialmente roscados) padrão de 4.0 mm.

Insira a barra de guia (178130) no guia de inserção  
e ajuste a respectiva posição para o número 
correspondente ao comprimento da haste selecionada 
(ver janela). Bloqueie o braço com firmeza no 
local. Garanta que a barra de guia está localizada 
lateralmente sobre o úmero. Conecte o adaptador 
distal radiotransparente (178160) à barra de guia.

Monte o braço de orientação (178170) no adaptador 
distal para que fique posicionado sobre o úmero 
posteriormente.

Nota: o cirurgião deve estar ciente da posição do 
nervo radial durante este procedimento. Por essa 

razão, a haste deve ser inserida tão distalmente 
quanto possível para reduzir o risco de lesões 

no nervo radial.
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O furo proximal no adaptador distal radiotransparente 
(178160) tem dois anéis de orientação para permitir 
que seja centralizado sobre a haste. Depois de rodar o 
braço com cuidado externamente, o intensificador 
de imagem é posicionado sobre o adaptador distal para 
que os dois anéis surjam como um anel. Se os anéis não 
estiverem centralizados sobre o furo da haste, mova a 
barra de guia em sentido anterior ou posterior até que 
fiquem centralizados.

Insira a bainha de estabilização (173201) e o trocarte 
(11129) através do furo proximal no adaptador distal 
até à pele. Posicione-o sobre o centro do osso, faça 
uma incisão e continue até o osso. Insira o kit de broca 
canulada de 6 mm de utilização única (99-173285, 
composto por uma broca canulada de 6 mm e um fio 
de Kirschner de 2 mm com 220 mm de comprimento) 
na bainha de estabilização e empurre ambos em 
conjunto até ao osso. Utilizando o martelo (173380) e 
o impactador (173071), bata no fio K até que ele esteja 
ao nível da extremidade da broca canulada. Perfure 
apenas a primeira cortical, prestando atenção para não 
fazer pressão na haste.

Não alinhado Alinhado

173201
Bainha de 
estabilização

99-178285
Kit de broca 
canulada de 6 mm

11129
Trocarte

173380
Martelo



173051 / 2 / 8

Remova a broca canulada, o fio K e a bainha de 
estabilização. Encaixe o cabo em T de conexão rápida 
(173350) ao pino de estabilização (178041) e insira-o 
no furo proximal no adaptador distal até o furo roscado 
correspondente na haste. Rosquear totalmente.

Se tiver dificuldade em encontrar o furo roscado 
na haste com a barra de guia no local, o braço de 
orientação e o adaptador distal podem ser removidos 
em conjunto para que o pino de estabilização 
(178041) possa ser usado para encontrar o furo 
na haste com uma técnica de palpação. Assim que 
esse furo tiver sido encontrado, remova o cabo em T 
de conexão rápida e insira o braço de orientação e o 
adaptador distal sobre o pino de estabilização.
 

Rosqueie a porca de travamento (173032) no pino de 
estabilização. Conecte o espaçador (173051, 173052, 
173058) adequado para o diâmetro (7-9 mm) da 

haste e aperte totalmente a 
porca.

Nota: o espaçador precisa 
ser conectado ao pino 
de estabilização com 

o número (7, 8 ou 
9) virado para fora.
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178041
Pino de 
estabilização

173032
Porca de 
travamento

173051 / 2 / 8
Espaçador

173350
Cabo em T
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Rosqueie um trocarte (173212) em um guia de 
parafuso (173211) e insira ambos em um dos dois furos 
no braço de orientação. Realize uma incisão no ponto 
em que tocam a pele posteriormente, separe os tecidos 
até ao osso e empurre-os até ao osso na superfície 
posterior do úmero. Desrosqueie o trocarte e empurre  
o guia de parafuso até que esteja ao mesmo nível que  
a superfície do osso. Aperte o guia de parafuso no 
local com o Came de travamento. Remova o trocarte 
e rosqueie um guia de broca de 4.0 mm (174213). 
Perfure com a broca de 4.0 mm (174286) até que ela 
tenha penetrado 2-3 mm para lá da segunda cortical.  
O comprimento de parafuso necessário pode ser lido na 
escala na broca imediatamente acima do topo da guia 
de broca (ver janela).

Insira um parafuso parcialmente roscado de 4.0 mm 
usando a chave de parafuso canulada de 3.5 mm (173320). 
Repita o procedimento para o segundo furo. É possível 
inserir um terceiro parafuso no sentido lateral usando o 
furo distal no adaptador distal seguindo o procedimento 
descrito acima. Se for necessário um quarto parafuso,  
é possível utilizar um parafuso de bloqueio de revisão de 
4.0 mm: remova o espaçador e o pino de estabilização 
usando a chave em T de conexão rápida. Insira um guia 
de parafuso e um guia de broca. Perfure através da 
segunda cortical com uma broca de 4.0 mm. 
Insira o parafuso de bloqueio de revisão.

173212
Trocarte

173211
Guia de parafuso

174213
Guia de broca 
de 4.0 mm

174286
Broca de 4.0 mm

173320
Chave de parafuso 
canulada de 3.5 mm
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Verifique se existe distração da fratura
Verifique se existe rotação incorreta ou distração do local da 
fratura antes de realizar o bloqueio proximal. Se necessário, 
o martelo deslizante (173370) pode ser usado para fechar 
uma diastase de fratura.

Bloqueio proximal
Veja na seção “Haste umeral proximal curta” na página 12

173370
Martelo deslizante
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Remoção do guia de inserção e 
fechamento

Antes de remover o guia de inserção da haste, 
verifique a inserção correta dos parafusos de bloqueio 
nos planos AP e lateral. Remova o guia de inserção e o 
pino de travamento e, usando uma chave de parafuso 
canulada de 3.5 mm (173320), insira o tampão da 
haste (99-T780000, 99-T780005, 99-T780010) sobre 
o fio K, escolhendo o comprimento correto (0, 5, 10) 
e evitando que sobressaia da superfície do osso.

Nota: no final da cirurgia, remova as fibras do deltoide 
das cabeças dos parafusos de bloqueio e mobilize o 
braço em todas as direções, incluindo rotação interna 
e externa.

99-T780000 99-T780005 99-T780010

11146
Fio K de 2 mm



8-9 mm
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Haste umeral diafisária

Inserção anterógrada
Por M. Manca, MD

Ponto de entrada
Veja na seção “Haste umeral proximal curta” na página 9.

Fresagem
Veja na seção “Haste umeral proximal longa” na página 15.

Medição do comprimento da haste
A régua (178275) é montada no suporte de régua 
(173276) e posicionada no ponto de inserção.  
O comprimento da haste é lido a partir da posição  
da ponta do Fio guia.

Nota: a régua é calibrada para um fio guia de 780 
mm. A haste deve ser inserida tão distalmente quanto 
possível.

99-178282
Fio guia sem oliva 
2.5x780 mm

173276
Suporte de régua

178275
Régua umeral
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Inserção de haste
Insira o pino de travamento (178110) na parte traseira 
do guia de inserção (178100) e insira a haste com 
diâmetro e comprimento corretos no suporte de haste. 
Aperte o pino de travamento usando o impactador 
(173071) inserido nos furos do pino de travamento.
Insira a haste com o auxílio de intensificação de 
imagem. Garanta sempre que a extremidade proximal 
da haste está pelo menos 4 mm sob a superfície da 
cabeça umeral sem invadir a zona subacromial.  
É fortemente desaconselhada a utilização do martelo 
durante a inserção da haste, que deve ser realizada 
somente empurrando e rodando. O martelo (173380) 
apenas deve ser usado quando a inserção da haste 
está quase concluída. Observação: martele suavemente 
com a superfície de plástico até que a haste esteja 
totalmente inserida.

4 mm

178110
Pino de travamento

178100
Guia de inserção

173071
Impactador

173380
Martelo
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Bloqueio distal
Veja na seção “Haste umeral proximal longa” na 
página 17.
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173370

Martelo deslizante

Verifique se existe distração da fratura
Verifique se existe rotação incorreta ou distração do 
local da fratura antes de realizar o bloqueio proximal. 
Se necessário, o martelo deslizante (173370) pode ser 
usado para fechar uma diastase de fratura.

Bloqueio proximal
São utilizados um ou dois parafusos de bloqueio 
proximalmente.
Nota: os parafusos de bloqueio não devem ser inseridos 
através dos dois furos designados de “PHN ONLY”.
Rosqueie um trocarte (173212) em um guia de 
parafuso (173211) e insira ambos no furo proximal 
no guia de inserção. Realize uma incisão no ponto 
em que tocam a pele, separe os tecidos com divulsão 
e empurre-os até o osso. Desrosqueie o trocarte e 
empurre o guia de parafuso até que esteja ao mesmo 
nível que a superfície do osso. Aperte o guia de 
parafuso no local com o Came de travamento.

Nota: o cirurgião deve estar ciente da posição do nervo 
axilar durante o bloqueio proximal.

O parafuso proximal é inserido na cabeça umeral, 
por isso deve ser unicortical e totalmente roscado. 
Nesse caso, é necessário perfurar o osso com uma 
broca de 3.2 mm em um guia de broca de 3.2 mm. O 
segundo parafuso proximal, mais distal, é bicortical e 
parcialmente roscado. Nesse caso, o furo piloto precisa 
ser perfurado com a broca de 4.0 mm (174286) 
através da guia de broca de 4.0 mm (174213).
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Remoção do guia de inserção e fechamento
Antes de remover o guia de inserção da haste, 
verifique a inserção correta dos parafusos de bloqueio 
nos planos AP e lateral. Remova o guia de inserção e o 
pino de travamento e, usando uma chave de parafuso 
canulada de 3.5 mm (173320), insira o tampão da 
haste (99-T780000, 99-T780005, 99-T780010) sobre  
o fio K, escolhendo o comprimento correto (0, 5, 10)  
e evitando que sobressaia da superfície do osso.

Nota: no final da cirurgia, remova as fibras do deltoide 
das cabeças dos parafusos de bloqueio e mobilize o 
braço em todas as direções, incluindo rotação interna 
e externa.

99-T780000 99-T780005 99-T780010

11146
Fio K sem oliva d. 
2x150 mm
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Inserção retrógrada
Por R. Giancola, MD

Ponto de entrada
Usando uma incisão de separação do tríceps, exponha o 
lado dorsal do úmero em uma posição 8-10 cm proximal 
em relação à ponta do olécrano. Retraia o tríceps.

Coloque o gabarito de inserção retrógrada (178215) na 
superfície do osso com o furo mais distal posicionado 
na borda proximal da fossa olecraniana, em linha com  
o canal medular. Fixe o gabarito no lugar usando até 
três fios K (11146).

Usando uma broca de 4.8 mm (1100101), faça quatro 
furos no gabarito. Garanta que a segunda cortical não 
é invadida. Remova o gabarito.

178215
Gabarito de 
inserção retrógrada

11146
Fio K de 2 mm

1100101
Broca de 4.8 mm
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Una os quatro furos usando a broca de inserção 
retrógrada (178284), começando no furo distal. 
Comece a perfurar perpendicularmente ao osso e 
depois incline a broca até que esteja em linha com o 
canal medular. Continue até formar uma passagem 
que se abre no canal medular.

É necessário fresar a parte distal do úmero antes da 
inserção da haste. A parte distal do úmero deve ser 
fresada mais 1 mm do que o diâmetro da haste.  
A haste de 7 mm é usada na maioria dos casos.  
A fresagem sempre é aconselhável para inserir a haste 
facilmente sem força. Também deve ser inserido e 
usado um fio guia com oliva para a redução inicial  
da fratura. Após a fresagem, o fio guia com ponta 
olivada deve ser substituído por um fio guia liso antes 
da inserção da haste.

A substituição do fio guia é facilitada usando o tubo 
de substituição do fio guia (178353).

178284
Broca de inserção 
retrógrada

178353
Tubo de substituição 
do fio guia
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Medição do comprimento da haste
A régua (178275) é montada no suporte de régua 
(173276) e posicionada no ponto de inserção.  
O comprimento da haste é lido a partir da posição  
da ponta do Fio guia.

Nota: a régua é calibrada para um fio guia de 780 mm.

Inserção de haste
Insira o pino de travamento (178110) na parte traseira 
do guia de inserção (178100) e insira a haste com 
diâmetro e comprimento corretos no suporte de haste. 
Aperte o pino de travamento usando o impactador 
(173071) inserido nos furos do pino de travamento.

Insira a haste suavemente sobre o Fio guia, usando 
movimentos rotativos, se necessário. Se tiver 
dificuldades durante a inserção, não martele, volte a 
fresar o canal medular. Em alternativa, use uma haste 
com diâmetro menor.

Com o auxílio de intensificação de imagem, insira a 
haste até estar sob o local de inserção sem sobressair.

SE TIVER SIDO USADO O FIO GUIA, ESTE PRECISA 
AGORA SER REMOVIDO.

178110
Pino de travamento

178100
Guia de inserção

173071
Impactador

173276
Suporte de régua

178275
Régua umeral
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Bloqueio proximal
O bloqueio proximal é realizado com parafusos de 
bloqueio (parcialmente roscados) padrão de 4.0 mm.

Insira a barra de guia (178130) no guia de inserção e 
ajuste a respectiva posição para o número correspon-
dente ao comprimento da haste selecionada (ver janela). 
Bloqueie o braço com firmeza no local. Garanta que  
a barra de guia está localizada posteriormente sobre 
o úmero. Conecte o adaptador distal radiotransparente 
(178160) à barra de guia.

Monte o braço de orientação (178170) no adaptador 
distal para que fique posicionado sobre o úmero 

lateralmente.

178130
Barra de guia

178160
Adaptador distal 
radiotransparente

178170
Braço de orientação
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Não alinhado Alinhado

O furo distal no adaptador distal radiotransparente 
(178160) tem dois anéis de orientação para permitir 
que seja centralizado sobre a haste. Depois de rodar 
o braço com cuidado externamente, o intensificador 
de imagem é posicionado sobre o adaptador distal 
para que os dois anéis surjam como um anel. Se os 
anéis não estiverem centralizados sobre o furo da 
haste, mova a barra de guia em sentido anterior ou 
posterior até que fiquem centralizados.

Insira a bainha de estabilização (173201) e o trocarte 
(11129) através do furo distal no adaptador distal até 
à pele. Posicione-o sobre o centro do osso, faça uma 
incisão e continue até o osso. Insira o kit de broca 
canulada de 6 mm de utilização única (99-173285, 
composto por uma broca canulada de 6 mm e um fio 
de Kirschner de 2 mm com 220 mm de comprimento) 
na bainha de estabilização e empurre ambos em 
conjunto até ao osso. Utilizando o martelo (173380)  
e o impactador (173071), bata no fio K até que ele 
esteja ao nível da extremidade da broca canulada. 
Perfure apenas a primeira cortical, prestando atenção 
para não fazer pressão na haste.

173201
Bainha de 
estabilização

99-178285
Kit de broca 
canulada de 6 mm 
de utilização única

173380
Martelo

11129
Trocarte
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173051 / 2 / 8

Remova a broca canulada, o fio K e a bainha de 
estabilização. Encaixe o cabo em T de conexão rápida 
(173350) ao pino de estabilização (178041) e insira-o 
no furo proximal no adaptador distal até ao furo 
roscado correspondente na haste. Rosquear totalmente.

Se tiver dificuldade em encontrar o furo roscado  
na haste com a barra de guia no local, o braço de 
orientação e o adaptador distal podem ser removidos 
em conjunto para que o pino de estabilização (178041) 
possa ser usado para encontrar o furo na haste com 
uma técnica de palpação. Assim que esse furo tiver sido 
encontrado, remova o cabo em T de conexão rápida e 
insira o braço de orientação e o adaptador distal sobre  
o pino de estabilização.

Rosqueie a porca de travamento (173032) no pino de 
estabilização. Conecte o espaçador (173051, 173052, 
173058) adequado para o diâmetro (7-9 mm) da haste 
e aperte totalmente a porca.

Nota: O espaçador precisa ser conectado ao pino de 
estabilização com o número (7, 8 ou 9) virado para 
fora.

178041
Pino de 
estabilização

173350
Cabo em T de 
conexão rápida

173032
Porca de 
travamento

173051 / 2 / 8
Espaçador
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Rosqueie um trocarte (173212) em um guia de parafuso 
(173211) e insira ambos em um dos dois furos no braço 
de orientação. Realize uma incisão no ponto em que 
tocam a pele posteriormente, separe os tecidos até  
ao osso e empurre-os até ao osso na superfície posterior  
do úmero. Desrosqueie o trocarte e empurre o guia de 
parafuso até que esteja ao mesmo nível que a superfície 
do osso. Aperte o guia de parafuso no local com o Came 
de travamento.

Remova o trocarte e rosqueie um guia de broca de 4.0 mm 
(174213). Perfure com a broca de 4.0 mm (174286) até 

que ela tenha penetrado 2-3 mm para lá da segunda 
cortical. O comprimento de parafuso necessário pode 
ser lido na escala na broca imediatamente acima do 

topo da guia de broca (ver janela). Insira um parafuso 
parcialmente roscado de 4.0 mm usando a chave de 
parafuso canulada de 3.5 mm (173320). Repita o 
proce-dimento para o segundo furo. É possível inserir 
um terceiro parafuso no sentido lateral usando o furo 

proximal no adaptador distal seguindo o procedi-
mento descrito acima. Se for necessário um quarto 
parafuso, é possível utilizar um parafuso de 
bloqueio de revisão de 4.0 mm: remova  

o espaçador e o pino de estabilização usando a 
chave em T de conexão rápida. Insira um guia de 

parafuso e um guia de broca. 
Perfure através da segunda 

cortical com uma 
broca de 4.0 mm. 

Insira o para-
fuso de 
bloqueio 
de revisão.

 

Nota: 
o cirurgião deve estar ciente da  
      posição do nervo axilar durante  
            o bloqueio proximal.

173212
Trocarte

173211
Guia de parafuso

174213
Guia de broca 
de 4.0 mm

174286
Broca de 4.0 mm
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Verifique se existe distração da fratura
Verifique se existe alguma rotação incorreta ou distração 
do local da fratura antes de realizar o bloqueio distal.  
Se necessário, o martelo deslizante (173370) pode ser 
usado para fechar uma diastase de fratura.

Bloqueio distal
São utilizados um ou dois parafusos de bloqueio 
distalmente.
Nota: os parafusos de bloqueio não devem ser 
inseridos através dos dois furos designados de 
“PHN ONLY”.
Rosqueie um trocarte (173212) em um guia de parafuso 
(173211) e insira ambos no furo proximal no guia de 
inserção. Realize uma incisão no ponto em que tocam a 
pele, separe os tecidos com divulsão e empurre-os até o 
osso. Desrosqueie o trocarte e empurre o guia de para-
fuso até que esteja ao mesmo nível que a superfície do 
osso. Aperte o guia de parafuso no local com o Came 
de travamento.

Nota: o cirurgião deve estar ciente da posição do nervo 
radial durante o bloqueio proximal.

173370
Martelo 
deslizante

173320
Chave de parafuso 
canulada de 3.5 mm
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Remoção do guia de inserção e fechamento
Antes de remover o guia de inserção da haste, 
verifique a inserção correta dos parafusos de bloqueio 
nos planos AP e lateral. Remova o guia de inserção e o 
pino de travamento e, usando uma chave de parafuso 
canulada de 3.5 mm (173320), insira o tampão da 
haste (99-T780000, 99-T780005, 99-T780010) sobre 
o fio K, escolhendo o comprimento correto (0, 5, 10) 
e evitando que sobressaia da superfície do osso.

11146
Fio K de 2 mm
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REMOÇÃO DA HASTE

A caixa de instrumentos de extração é necessária para 
a remoção da haste. Remover o tampão com a chave 
de parafuso canulada de 3.5 mm (173320).
Rosquear totalmente o extrator umeral (178390) na 
haste. Remover agora todos os parafusos de bloqueio 
usando o extrator de parafuso de bloqueio (17652). 
Rosquear o cabo do extrator (170035) no martelo 
deslizante (173370) e encaixar no adaptador de 
parafuso. Remover então a haste martelando no sentido 
contrário.

Ao remover uma haste retrógrada, ao puxar é 
necessário exercer a força ao longo do eixo diafisário.

178390
Extrator 
umeral

17652
Extrator de 
parafuso de 
bloqueio

170035
Cabo do extrator

173370
Martelo deslizante

173320
Chave de parafuso 
canulada de 3.5 mm





CN-0701-OPT Sistema de haste femoral universal de titânio Centronail

CN-0702-OPT Sistema de haste tibial universal de titânio Centronail

CN-0703-OPT Sistema de haste supracondilar e retrógrado de titânio Centronail

CN-0704-OPT Sistema de haste umeral de titânio Centronail

TÉCNICAS CIRÚRGICAS CENTRONAIL
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Documento eletrônico das Instruções de uso disponível no site http://ifu.orthofix.it
 
Requisitos mínimos para consulta do documento eletrônico Instruções de uso:
• Conexão à Internet (56Kbit/s)
• Dispositivo para visualização de arquivos PDF (ISO/IEC 32000-1)
• Espaço livre em disco: 50Mbytes
 
O serviço de atendimento ao cliente disponibiliza cópias em papel mediante solicitação 
(entrega no prazo de 7 dias):
tel +39 045 6719301, fax +39 045 6719370, 
e-mail: customerservice@orthofix.it

Cuidado: As leis federais (EUA) restringem a venda deste dispositivo somente mediante pedido médico. O procedimento cirúrgico apropriado 
é de responsabilidade do profissional da área médica. As técnicas cirúrgicas são fornecidas como uma orientação informativa. Cabe a cada 
cirurgião avaliar a adequabilidade de uma técnica com base em suas credenciais e experiências médicas pessoais.

Rx Only

Rx Only

Rx Only

Fabricado por: 
ORTHOFIX Srl
Via Delle Nazioni 9, 37012 Bussolengo 
(Verona), Itália
Telefone +39 045 6719000, 
Fax +39 045 6719380
www.orthofix.com

orthofix.com
CN-0704-OPT-BR FA 02/22 (424935)

Consulte as “Instruções de uso” fornecidas com o produto para obter informações específicas sobre as 
indicações de uso, contraindicações, advertências, precauções, efeitos adversos e esterilização. 

Orthofix do Brasil Ltda

Alameda Santos, 1978 – 16º and. – Sl 162 
Cerquira César - 01418-102

São Paulo – SP, Brazil 

Telefone +55 11-3087-2266
Fax +55-11-3087-2266 ext.2309

Distribuído por:


