
O sistema de placa volar Contours VPS Orthofix 
combina a tecnologia de parafuso de bloqueio 
com uma placa anatomicamente projetada para 
alcançar a colocação do parafuso de ângulo fixo 
com excelente posição que evita deslocamento 
da fratura volar e dorsal do rádio distal. O design 
anatômico da Contours VPS® foi desenvolvida com 
base na dissecação de cadáveres, ossos preparados 
e dados digitalizados coletados a partir da Hamann-
Todd Osteological Collection. A geometria da 
superfície volar do terço distal do rádio apresenta 
uma variabilidade considerável e a Contours VPS 
foi projetada para melhor adaptação a grande 
diversidade anatômica dos pacientes para uma 
interface osso-placa mais alinhada.  
O design exclusivo da placa Contours aborda até 
as fraturas mais difíceis do terço distal do rádio, 
evitando a necessidade de múltiplos implantes.

Outras características:
•  Ampla gama de tamanhos de parafusos para  

a fixação de fragmentos grandes e pequenos

•  Parafusos micro-roscados oferecem estabilidade e 
minimizam a ruptura de pequenos fragmentos

• Instrumentação sofisticada, multifuncional

Sistema de placa volar

Bringing Bones TOGETHER 
          Apesar das suas DIFERENÇAS



Tecnologia de parafusos
A precisão anatômica do design da placa e as 
posições dos parafusos eliminam a necessidade 
de utilizar parafusos de ângulo variável.
•  Os parafusos possuem cabeças grandes para 

aumentar a superfície de apoio e a rigidez.
•  A interface cabeça do parafus o/placa de baixo 

perfil minimiza a irritação dos tecidos.
•  Os parafusos micro-roscados permitem uma 

melhor fixação ao osso devido ao seu design 
anatômico, minimizando o potencial de ruptura 
de pequenos fragmentos.
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Poder de fixação
O design anatômico único da placa Contours  
é o que a torna distinta das outras placas, pois 
aborda até mesmo as fraturas do terço distal do 
rádio mais complicadas. Com o seu design de 
ângulo fixo de parafuso depois de o primeiro 
parafuso ser colocado em osso subcondral extra-
articular, os outros parafusos seguem  
de maneira adequada o osso subcondral sem 
entrar no espaço da articulação.

A fila proximal converge com a 
fila distal para melhor apoio

Entalhe para ajustar o ângulo 
do parafuso do estiloide radial 
através de moldagem.

A fila distal apresenta uma 
angulação descendente 
semelhante à superfície 
da articulação, atingindo 
o osso subcondral sem 
comprometer a articulação

Os fios K distais possuem 
o mesmo ângulo dos 
parafusos que assegura o 
posicionamento da placa

Opções de colocação de parafuso 
para diáfise não bloqueado

Titânio anodizado de 
uso médico

O parafuso 
do processo 
estiloide radial 
apresenta um 
ângulo otimizado 
para aumentar 
ao máximo a 
fixação



Parafusos codificados por cores conforme as características

Guia de medição

Cremalheira para parafusos

Bandeja de instrumentais
•  O guia de broca roscado pode ser utilizado 

como punho intra-cirúrgico para a placa.
•  Os dobradores roscados protegem a 

integridade do orifício do parafuso no 
momento da moldagem.

•  Medidor de profundi-dade graduado para 
determinação fácil  
do comprimento do 
parafuso.

Assento ligeiramente elevado 
para pegar facilmente com chave 

de parafuso ou com luvas

Todos os parafusos possuem orifícios correto na 
placa com profundidade correspondente.

Longo
Padrão Placas codificadas por core

Bronze = placa esquerda
Purple = placa direita

Placa longa para 
fraturas com 
extensão diafisária

Opções de placa

Extremidade distal com 
contornos



VPL0309CE
VPL0310CE

Catálogo # Esquerda Contour Comprimento
Placas lado esquerdo

Esquerda
Esquerda

Padrão
Padrão

Padrão
Longo

VPR0321CE
VPR0322CE

Catálogo # Esquerda Contour Comprimento
Placas lado direito

Direita
Direita

Padrão
Padrão

Padrão
Longo

Catálogo # Diâmetro da rosca Comprimento do parafuso

Parafusos de bloqueio 2.7mm

PSC2714T
PSC2716T
PSC2718T
PSC2720T
PSC2722T
PSC2724T
PSC2726T
PSC2728T

2.7mm
2.7mm
2.7mm
2.7mm
2.7mm
2.7mm
2.7mm
2.7mm

Catálogo # Diâmetro da rosca Comprimento do parafuso

Parafusos corticais não bloqueados 3.5mm

PSC3512TCE
PSC3514TCE
PSC3516TCE
PSC3518TCE
PSL3520TCE

3.5mm
3.5mm
3.5mm
3.5mm
3.5mm

12mm
14mm
16mm
18mm
20mm

Catálogo # Diâmetro da rosca Comprimento do parafuso

Parafusos de bloqueio 2.4mm

PSC24P12TCE
PSC24P14TCE
PSC24P16TCE
PSC24P18TCE
PSC24P20TCE
PSC24P22TCE
PSC24P24TCE

2.4mm
2.4mm
2.4mm
2.4mm
2.4mm
2.4mm
2.4mm

Catálogo # Descrição
Instrumentais

Catálogo # Diâmetro da rosca Comprimento do parafuso

Parafusos micro- roscados, de bloqueio 2.0mm

2.0mm
2.0mm
2.0mm
2.0mm
2.0mm
2.0mm

14mm
16mm
18mm
20mm
22mm
24mm

VP601CE
DH0411CE
DH0412CE
DH0413CE
DH0416CE
DH0421CE
DH0422CE
DH0426CE
DH0427CE
DH0437CE
DH0439CE
DH0432CE 
DH0433CE
DH0434CE
DH0435CE
DH0436CE

Catálogo # Diâmetro da rosca Comprimento do parafuso

Parafusos não bloqueados 2.4mm

PSC2414TCE
PSC2416TCE
PSC2418TCE
PSC2420TCE
PSC2422TCE

14mm
16mm
18mm
20mm
22mm

2.4mm
2.4mm
2.4mm
2.4mm
2.4mm

14mm
16mm
18mm
20mm
22mm
24mm
26mm
28mm

12mm
14mm
16mm
18mm
20mm
22mm
24mm

PSC2014TCE
PSC2016TCE
PSC2018TCE
PSC2020TCE
PSC2022TCE
PSC2024TCE

Bandeja esterilizável, sem conteúd
Chave hexagonal 3.0m
Dobrador, de placa ret

Dobrador, de placa rosquead
Guia debroca, 2.5 m
Fio K, 1.1 x 150 m
Chave hexagonal

Medidor de profundidade, dista
Medidor de profundidade, proxima

Chave hexagonal 1.5 (apenas peça de chave)
1.5 Hex Driver

Guia de broca, 1.6 m
Guia de broca, 2.0 m

Broca, 1.6mm
Broca, 2.0mm
Broca, 2.5mm

Informações para pedidos
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Fabricado por: 
ORTHOFIX Srl
Via Delle Nazioni 9, 37012 Bussolengo (Verona) Itália
Telefone +39 045 6719000, Fax +39 045 6719380

www.orthofix.com 
CV-0701-PL-BR CA 12/16

O seu distribuidor é:

Instruções de uso: Veja a embalagem efetiva para Instruções de uso.

Cuidado: As leis federais (EUA) restringem a venda deste dispositivo somente mediante pedido 
médico.O procedimento cirúrgico apropriado é de responsabilidade do médico. 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 experiência médicas pessoais. Consulte as “Instruções 
de uso” fornecidas com o produto para obter informações específicas sobre as indicações de uso, 
contra-indicações, advertências, precauções, efeitos adversos e esterilização.

Orthofix do Brasil Ltda

Rua Alves Guimarães, 1216 - Pinheiros - São Paulo - SP - Brasil
CEP: 05410-002

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


