
Upper Extremities

Galaxy Fixation  ™

System

TÉCNICA CIRÚRGICA



Consulte as instruções de uso do produto PQGAL, as instruções de uso dos dispositivos Orthofix implantáveis e instrumentos 
PQSCR relacionados, bem como as instruções de uso dos dispositivos médicos reutilizáveis PQRMD, que contêm as informações 
necessárias para o uso do produto.
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INTRODUÇÃO

Os fixadores externos tornaram-se dispositivos 
multifuncionais com indicações de uso em traumas e 
ortopedia. As indicações em traumas incluem controle 
de danos ou tratamento definitivo de lesões, ao passo 
que as aplicações ortopédicas têm incluído a cirurgia 
reconstrutiva. O Galaxy Fixation™ System (Sistema 
Galaxy Fixation doravante) foi projetado para fornecer 
os recursos multifuncionais de um fixador externo para 
cirurgias traumatológicas e reconstrutivas modernas. Os 
componentes foram projetados para aplicação rápida, 
estabilidade e facilidade de uso. Os módulos do Sistema 
Galaxy Fixation têm um design consistente em toda a gama 
de módulos para reconstrução e trauma. Isso garante que 
os cirurgiões se habituem a toda a gama rapidamente. 
Além disso, o sistema engloba a facilidade de uso em ossos 
longos pequenos e grandes e estende-se a aplicações na 
população adulta e pediátrica. Esta ampla capacidade foi 
projetada com o objetivo da estabilidade ser a principal 
característica do sistema.
Neste caso, o cirurgião pode:
- colocar os pinos onde as condições do osso e tecidos 

moles o permita
- reduzir a fratura ou a articulação para restaurar 

o alinhamento facilmente
- obter estabilidade com o uso eficiente de pinos 

ósseos, barras e cabeçais (são fornecidos exemplos de 
configurações de fixador que fornecem estabilidade por 
meio da utilização ideal de componentes e contribuem 
assim para a normalização do uso).

Estão disponíveis módulos articulados (ou seja, 
Dobradiça para cotovelo e Módulo de punho) no Sistema 
Galaxy Fixation. Estes módulos articulados permitem 
o alinhamento com o centro de rotação da articulação, 
possibilitando mobilização precoce da articulação.

Para obter informações sobre IRM veja a página 53.

As barras e pinos ósseos apenas podem ser utilizados em 
um único paciente.
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Código Descrição
932100 Comprimento da barra 100mm

932150 Comprimento da barra 150mm

932200 Comprimento da barra 200mm

932250 Comprimento da barra 250mm

932300 Comprimento da barra 300mm

932350 Comprimento da barra 350mm

932400 Comprimento da barra 400mm

99-932450 Comprimento da barra 450mm, esterilizado*

99-932500 Comprimento da barra 500mm, esterilizado*

99-932550 Comprimento da barra 550mm, esterilizado*

99-932600 Comprimento da barra 600mm, esterilizado*

99-932650 Comprimento da barra 650mm, esterilizado*

Código Descrição
939100 Comprimento da barra 100mm

939150 Comprimento da barra 150mm

939200 Comprimento da barra 200mm

939250 Comprimento da barra 250mm

939300 Comprimento da barra 300mm

Código Descrição
932010 Compr. da barra semicircular pequena 180mm

932020 Compr. da barra semicircular média 215mm

932030 Compr. da barra semicircular grande 250mm

Código Descrição
936010 6mm L Rod

Código Descrição
936060 Rod 60mm long

936080 Rod 80mm long

936100 Rod 100mm long

936120 Rod 120mm long

936140 Rod 140mm long

936150 Rod 150mm long

936160 Rod 160mm long

936180 Rod 180mm long

936200 Rod 200mm long

CARACTERÍSTICAS E VANTAGENS

Barras
Barras radiotransparentes em três diâmetros diferentes 
(12mm para membros inferiores, 9 e 6mm para membros 
superiores) e vários comprimentos.

Todas as barras estão igualmente disponíveis em 
embalagens individuais e estéreis. As barras podem ser 
solicitadas utilizando os números de código apresentados 
acima precedido por 99- (por exemplo, 99-932100)

Barras  Diâm. 12mm 

Barras  Diâm. 9mm 

Barra   Diâm. 6mm

Comprimento

Barras semicirculares Diâm. 12mm
(Alumínio)

Barras  Diâm. 6mm 

* Somente mediante pedido especial.

939010 Compr. da barra semicircular pequena 115mm

939020 Compr. da barra semicircular média 140mm

939030 Compr. da barra semicircular grande 165mm

Semi-Circular Rods  Diam. 9mm
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Pinos ósseos XCaliber Haste Ø 6mm- Rosca Ø 6.0-5.6mm

• Broca Ø 4.8mm quando o osso é duro
•  Broca Ø 3.2mm em osso de baixa qualidade ou na região 

metafisária

Pinos

• Broca Ø 2.7mm

Pinos ósseos autoperfurantes  Haste Ø 4 mm - Rosca Ø 3.3-3.0mm

Pinos ósseos autoperfurantes  Haste Ø 3mm - Rosca Ø 3.0-2.5mm

Pinos ósseos
cilíndricos XCaliber Haste Ø 4mm - Rosca Ø 3.0mm • Autoperfurante

O Sistema de Fixação Galaxy é 
compatível com todos os pinos 
ósseos da Orthofix com diâmetros 
de haste e rosca conforme indicado 
acima. Consulte o Catálogo de 
Produtos da Orthofix.

• Broca Ø 3.2mm

Pinos ósseos Haste Ø 4mm - Rosca Ø 3.3-3.0mm

Pinos ósseos Haste Ø 6mm - Rosca Ø 4.5-3.5mm

Código Compr. 
de rosca

Compr. 
total

Código Compr. 
de rosca

Compr. 
total

912630 260 30 911530 150 30
912640 260 40 911540 150 40
912650 260 50 911550 150 50
912660 260 60 911560 150 60
912670 260 70 911570 150 70
912680 260 80 911580 150 80
912690 260 90 911590 150 90

Código Compr. 
de rosca

Compr. 
total

Código Compr. 
de rosca

Compr. 
total

10190 70 20 10105 100 40
10191 80 20 10137 120 20
10108 80 30 10138 120 30
10135 100 20 10106 120 40
10136 100 30

Código Compr. 
de rosca

Compr. 
total

Código Compr. 
de rosca

Compr. 
total

M310 50 18 M314 70 20
M311 60 20 M315 70 25
M312 60 25 M316 70 30
M313 60 30 M317 100 30
M321 70 15

Código Compr. 
de rosca

Compr. 
total

Código Compr. 
de rosca

Compr. 
total

948320 120 20 947320 100 20
948325 120 25 947325 100 25
948335 120 35

Código Compr. 
de rosca

Compr. 
total

Código Compr. 
de rosca

Compr. 
total

35100 70 20 35101 80 35

Código Compr. 
de rosca

Compr. 
total

Código Compr. 
de rosca

Compr. 
total

37100 60 20 37101 70 30
37102 100 30
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Cabeçais para colocação de pino independente
Possibilitam a conexão fácil e estável de uma barra e um pino ósseo ou de duas barras

Barra Ø 12mm
Barra Ø 6mm

Cabeçal grande (93010) 

Diâmetro da haste 
Ø 6mm

Cabeçal de transição grande-médio (99-93030) (Estéril) 

Barra Ø 9mm

Barra Ø 12mm

Cabeçal pequeno (93310) 

Cabeçal médio (93110) 

Diâmetro 
da haste Ø 
4mm

Diâmetro da haste 
Ø 6mm Diâmetro da haste 

Ø 4mm

FECHAMENTO RÁPIDO
Anel metálico 
Pré-fechamento à mão sem
necessidade de chave

ESTABILIDADE IDEAL
Ranhuras internas + mola 
para fornecer maior “fricção” entre as 2 
peças evitando o deslizamento
durante a cirurgia

RESISTÊNCIA À TORÇÃO
Mola interna + Perfil de bloqueio 
projetado para elevada
resistência à torsão na barra

Barra Ø 9mm

Simples: um cabeçal para conexão de barra com 
barra e pino com barra

Fácil: sistema de encaixe, aperto manual provisório, 
fechamento definitivo do came em uma única etapa

Versátil: kits estéreis para cada área anatômica, 
componentes em embalagens individuais e estéreis, 
bandejas de instrumentos e implantes

Estável: ranhuras internas e perfis de bloqueio 
projetados para fornecer elevada resistência à torção 
e impedir o deslizamento de componentes

IRM condicional a 1.5 e 3 Tesla

BLOQUEIO RÁPIDO
fechamento do 
excêntrico
em uma única etapa 
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Cabeçal multipinos (93020) 

• Para ser utilizado com barra de 12mm e pinos ósseos com
   haste de 6mm.
• Permite o posicionamento paralelo de pinos em uma
   configuração de cabeçal em T ou reto.

As posições dos orifícios dos pinos no cabeçal multipinos 
referem-se aos assentos de pino do fixador XCaliber ou aos 
assentos de pino 1,3,5 dos cabeçais em T ou retos do fixador 
LRS.

FLEXIBILIDADE DE USO:
Rotação até +/- 35°

-35° +35°

0°

Cabeçais multipinos

Barra Ø 6mm

Barra Ø 6mm

Barra Ø 9mm

Cabeçal multipinos pequeno-Longo (93320) 

Diâmetro da haste 
Ø 4mm

Diâmetro da haste 
Ø 3mm

Diâmetro da haste 
Ø 4mm

Diâmetro da haste 
Ø 3mm

Small Multi-screw Clamp-Short  (93330)

Pinos ósseos com 
haste de Ø 6mm

Cabeçal multipinos médio 
(99-93120) (Estéril) 
 Permite o posicionamento 
paralelo de pinos (+/- 35°) em 
uma configu-ração de cabeçal
em T ou reto.

As posições dos orifícios de 
pino no cabeçal de pino médio 
referem-se aos assentos de pino 
do Small Blue D.A.F. (31000) ou o 
sistema LRS pediátrico
(série 55000)

ESTABILIDADE:
Mola interna + perfil de bloqueio projetados 
para fornecer alta resistência à torção na 
barra

BLOQUEIO 
RÁPIDO:
fechamento do 
excêntrico em uma 
única etapa

INSERÇÃO RÁPIDA:
Trava de pressão

FECHAMENTO RÁPIDO:
Anel metálico - pré-fechamento à 
mão sem necessidade de chave
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35°

Barra Ø 9mmBarra Ø 12mm

Diâmetro da haste 
Ø 4mm

Diâmetro da haste 
Ø 6mm

Diâmetro da haste 
Ø 4mm

Diâmetro da haste 
Ø 6mm

Cabeçal multipinos duplo grande 
(99-93040)

Cabeçais multipinos duplos

Cabeçal multipinos duplo médio  
(99-93140)
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Fechamento dos cabeçais

PRÉ-FECHAMENTO
Gire o botão totalmente à mão

FECHAMENTO FINAL
Aperte o excêntrico com chave

1 PRÉ-FECHAMENTO
Gire o parafuso de bloqueio 
totalmente à mão

FECHAMENTO FINAL
Aperte o parafuso de bloqueio com 
a chave

1

2

POSIÇÃO INICIAL
Ponto no excêntrico alinhado com 
marcação ABRIR no anel metálico

PRÉ-FECHAMENTO
Gire o anel metálico 
totalmente à mão

2

FECHAMENTO FINAL
Aperte o excêntrico com chave.
Ponto no came entre as 2 e as 3 horas.

3

1 2 3

POSIÇÃO INICIAL
Ponto no excêntrico alinhado com a 
marcação ABRIR na base do cabeçal

Todos os cabeçais estão igualmente disponíveis em embalagens individuais e estéreis. Os cabeçais podem ser solicitados 
utilizando os números de código apresentados acima precedido por 99- (por exemplo, 99-93010).
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Componentes do ombro

Cabeçal de bloqueio de fio (93620)
Consiste em dois discos que travam o fio roscado 
de 2.5mm (93100) que passa por ele. o cabeçal não 
pode ser removido, somente afrouxado.

Os fios roscados (93100) e os cabeçais de bloqueio do fio (93620) não possuem a designação MR Conditional.
Qualquer construção/estrutura utilizando fios roscados e cabeçais de bloqueio do fio, portanto, deve ser considerada como MR 
Unsafe MR  (não segura para RM).

+/– 17

45mm

Gu
ia

 d
e 

fio
Dispositivo de direcionamento de fio (19975) 
Permite o posicionamento e a fixação dos guias de fio 
que podem ser fixados paralelamente, convergindo 
ou divergindo de acordo com o tipo de fratura. Os guias 
de fio devem ser usados para inserir corretamente os 
fios roscados de 2,5mm.

Fio roscado (93100)
É autoperfurante e autorroscante. O fio foi marcado em 
120mm e 165mm para verificar a profundidade de inserção 
correta. Comprimento total do fio: 300mm Ø 2.5mm.

Fio de 70mm

Primeira marca de laser a 120mm

Guia de fio (19970)
Permite a inserção correta dos fios roscados de 2,5mm.

45mm

15mm
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Componentes para cotovelo

Dobradiça para cotovelo (93410) 
• Para ser utilizado com barra de 12mm para o úmero
   e barra de 9mm para a ulna
• Dobradiça radiotransparente que permite a fácil
   localização do centro de rotação do cotovelo, flexo
   extensão (até 175°) e distração micrométrica (15mm) da
   articulação

Esquerda/direita

Barras

Cabeçal de 
distração ulnar

Cabeçal de 
distração umeral

Distrator do cotovelo (932200 - 93431 - 93432)
• Destina-se à distração intraoperatória da articulação
   no caso de rigidez do cotovelo (ver página 34)

Unidade de movimento do cotovelo (93420)
• Para ser utilizada com a dobradiça para cotovelo para
   movimento passivo
• Permite flexão/extensão limitada e controlada da
   articulação

Extensão

Flexão

0°

0°

90°

85°
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+45°

-45°

+45°

-45°

Plano ML Plano AP

Pino de 
bloqueio ML

Pino de 
bloqueio AP

Arco

Seletor de amplitude de 
movimento

Pino de bloqueio AP

Barra proximal

Barra distal

Pino de bloqueio ML

Porca de arco

Pino de fixação de compressão-distração

Porca de compressão/distração

Porca de compressão/distração

7mm0mm

Prepare a barra proximal com 50% de distração para permitir manobras
de compressão/distração

Componentes para punho

Módulo para punho (93350) 

Distração

Compressão
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EQUIPAMENTO NECESSÁRIO

*  para encomendar qualquer uma das barras ou 
cabeçais, em embalagens unitárias e estéreis, adicione 
99- antes do número da peça, ex. 99-93010

Fora das bandejas: Cabeçal de transição grande-mé-
dio 99-93030, Cabeçal multipinos médio 99-93120, 
Cabeçal multipinos duplo grande 99-93040 e Cabeçal 
multipinos duplo médio 99-93140

BANDEJA VAZIA SUPERIOR E INFERIOR GALAXY* 
(93991)  
Pode acomodar:
Código Descrição

Bandeja inferior
93010 Cabeçal grande
93020 Cabeçal multipinos
932400 Barra diâm. 12mm compr. 400mm
932350 Barra diâm. 12mm compr. 350mm
932300 Barra diâm. 12mm compr. 300mm
932250 Barra diâm. 12mm compr. 250mm
932200 Barra diâm. 12mm compr. 200mm
932150 Barra diâm. 12mm compr. 150mm
932100 Barra diâm. 12mm compr. 100mm
932030 Barra semicircular diâm. 12mm grande
932020 Barra semicircular diâm. 12mm média
932010 Barra semicircular diâm. 12mm pequena

Bandeja superior
93110 Cabeçal médio
93310 Cabeçal pequeno
939300 Barra diâm. 9mm compr. 300mm
939250 Barra diâm. 9mm compr. 250mm
939200 Barra diâm. 9mm compr. 200mm
939150 Barra diâm. 9mm compr. 150mm
939100 Barra diâm. 9mm compr. 100mm
936200 Barra diâm. 6mm compr. 200mm
936180 Barra diâm. 6mm compr. 180mm
936160 Barra diâm. 6mm compr. 160mm
936140 Barra diâm. 6mm compr. 140mm
936120 Barra diâm. 6mm compr. 120mm
936100 Barra diâm. 6mm compr. 100mm
936080 Barra diâm. 6mm compr. 80mm
936060 Barra diâm. 6mm compr. 60mm

BANDEJA VAZIA PARA INSTRUMENTOS GALAXY 
(93992) 
Pode acomodar:
Código Descrição
19940 Guia do cabeçal multipinos
11138 Guia de broca diâm. 4.8mm
11137 Guia de pino 80mm
1-1100201 Broca diâm. 4.8 x 240mm revestida - Conexão rápida
11106 Guia de broca diâm. 3.2mm
11102 Guia de pino 60mm
1-1300301 Broca diâm. 3.2 x 140mm revestida - Conexão rápida
19955 Trocarter
19960 Modelo de guia de punho com cabo
13530 Guia de broca diâm. 2.7mm
1-1355001 Broca diâm. 2.7 x 127mm revestida - Conexão rápida
19965 Trocarter cônico
M210 Chave em T
93150 Chave em T do tipo catraca
93155 Conexão de haste do pino
30017 Chave Allen 5mm
93017 Conexão de haste 5mm de chave
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BANDEJA VAZIA PARA OMBROS GALAXY (93998) 
Pode acomodar:
Código Descrição
93310 Cabeçal pequeno
93620 Cabeçal de bloqueio de fio
936080 Barra diâm. 6mm compr. 80mm
936100 Barra diâm. 6mm compr. 100mm
936120 Barra diâm. 6mm compr. 120mm
936140 Barra diâm. 6mm compr. 140mm
30017 Chave Allen 5mm
19975 Dispositivo de guia de fio
19970 Guia de fio
19980 Moldador de fio
91150 Chave em T de pino ósseo
81031 Chave de boca

BANDEJA VAZIA PARA PUNHOS GALAXY (93999) 
Pode acomodar:
Código Descrição
1x93999 Bandeja para punho vazia Galaxy
2x93320 Cabeçal multipinos pequeno-Longo
2x93330 Cabeçal multipinos pequeno-Curto
6x93310 Cabeçal pequeno
1x93350 Módulo de punho
1x936200 Barra diâm. 6mm compr. 200mm
2x936100 Barra diâm. 6mm compr. 100mm
1x936080 Barra diâm. 6mm compr. 80mm
1x936120 Barra diâm. 6mm compr. 120mm
3x13715 Fio diâm. 1,5 x 150mm
1x936010 Barra compr. 6mm
2x19995 Guia de parafuso
2x13530 Guia de broca diâm. 2.7mm
1x91017 Chave Allen
2x1-1355001 Broca diâm. 2.7mm
1x19965 Trocarter cônico
1xM210 Chave em T
1x93160 ]Chave em T de pino QC
1x93175 Haste de 4mm para chave em T

BANDEJA VAZIA PARA COTOVELOS GALAXY (93997) 
Pode acomodar:
Código Descrição

Bandeja de base
93010 Cabeçal grande
93020 Cabeçal multipinos
93110 Cabeçal médio
93410 Dobradiça para cotovelo
932200 Barra diâm. 12mm compr. 200mm
939150 Barra diâm. 9mm compr. 150mm
30017 Chave Allen 5mm
19940 Guia do cabeçal multipinos
1-1100201 Broca diâm. 4.8 x 240mm revestida - Conexão rápida
11138 Guia de broca diâm. 4.8mm
11137 Guia de pino 80mm
11116 Guia de broca diâm. 3.2mm compr. 80mm
19950 Guia de broca diâm. 3.2mm compr. 100mm
11102 Guia de pino 60 mm
1-1300301 Broca diâm. 3.2 x 140mm revestida - Conexão rápida
1-1100301 Broca diâm. 3.2 x 200mm revestida - Conexão rápida
11146 Fio X sem oliva Ø 2mm, comprimento 150mm
19955 Trocarter

Inserir bandeja
932200 Barra diâm. 12mm compr. 200mm
93150 Chave em T do tipo catraca
93155 Conexão de haste do pino
93017 Conexão de haste 5mm de chave
10017 Chave Allen 6mm
93440 Chave 5mm
10025 Chave com limitador de torque 6mm
93431 Cabeçal de distração umeral
93432 Cabeçal de distração ulnar
93420 Unidade de movimento do cotovelo
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KIT ESTÉRIL PARA PUNHO GALAXY (99-93601)
Composto por:
Código Descrição
2x93330 Cabeçal multipinos pequeno-CURTO
1x93350 Módulo de punho
2x19995 Guia de parafuso
2x13530 Guia de broca Ø 2.7mm 
1x91017 Chave Allen
4x947320 Pino cilíndrico de autoperfuração XCaliber Haste

Ø 4mm Rosca 3mm compr. 100/20 QC 
2x1-1355001 Broca Ø 2,7mm
1x93160 Chave em T de pino QC
3x13715 Fio K Ø 1,5 x 150mm

KIT ESTÉRIL PARA COTOVELO GALAXY (99-93504)
Composto por:
Código Descrição
1x93020 Cabeçal multipinos
2x93110 Cabeçal médio
1x93410 Dobradiça para cotovelo
1x932200 Barra diâm. 12mm compr. 200mm
1x939150 Barra diâm. 9mm compr. 150mm
1x30017 Chave Allen 5mm
1x91150 Chave em T universal
1x1-1100201 Broca diâm. 4.8 x 240mm
1x11138 Guia de broca diâm. 4.8mm
2x11137 Guia de pino 80mm 
1x19950 Guia de broca diâm. 3.2mm compr. 100mm
1x1-1100301 Broca diâm. 3,2 x 200mm QC
2x911530 Pinos Xcaliber 150/30 
2x10137 Pinos corticais 120/20 diâm. 4,5/3,5 Haste 6mm
1x11146 Fio sem oliva Ø 2mm Compr. 150mm

KIT ESTÉRIL GALAXY SHOULDER (99-93505)
Pode acomodar:
Código Descrição
4x93310 Clampe pequeno
3x93620 Clampe de travamento de fio
1x936080 Barra diâm. 6mm e comp. 80mm
1x936100 Barra diâm. 6mm e comp. 100mm
1x936120 Barra diâm. 6mm e comp. 120mm
1x936140 Barra diâm. 6mm e comp. 140mm
1x30017 Chave Allen de 5mm
1x19970 Guia de fio
1x91150 Chave T universal
1x81031 Chave de boca fixa
6x93100 Fio roscado de 300mm

Fora do kit estéril:
• Cortador de fio W1003
• Dobrador de fio 19980

CONFIGURAÇÕES DE BANDEJA
Código Descrição
93993 BANDEJA VAZIA INFERIOR E PARA 

INSTRUMENTOS GALAXY
93994 BANDEJA VAZIA SUPERIOR E PARA 

INSTRUMENTOS GALAXY
93995 BANDEJA VAZIA SUPERIOR GALAXY
93996 BANDEJA VAZIA INFERIOR GALAXY
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KIT ESTÉRIL DE CONFIGURAÇÃO Z GALAXY PEQUENO 
(99-93498) Pode acomodar:
Código Descrição
6x93310 Cabeçal pequeno
1x936120 Barra diâm. 6mm compr. 120mm
1x936100 Barra diâm. 6mm compr. 100mm
1x936080 Barra diâm. 6mm compr. 80mm 
2x19995 Bainha 4,5mm
2x13530 Guia de broca diâm. 2.7mm 
1x91017 Chave Allen 
4x947320 Haste para pino cilíndrico autoperfurante XCaliber 

diâm. 4mm rosca 3mm compr. 100/20 QC
2x1-1355001 Broca diâm. 2,7mm 
1x93160 Chave em T AO QC

KIT ESTÉRIL PEDIÁTRICO GALAXY MÉDIO - 
PINO COM ROSCA DE Ø5MM (99-93520)
Pode acomodar:
Código Descrição
2x93140 Cabeçal multipinos duplo médio
2x939250 Barra diâm. 9mm compr. 250mm
4x944540 Pinos cilíndricos 150/40 autoperfurantes Ø 6mm 

rosca de 5mm C150/40 QC
2x11137 Guia de pino 80mm
1x30017 Chave Allen 5mm
1x93160 Chave QC

KIT ESTÉRIL PEDIÁTRICO GALAXY MÉDIO - 
PINO COM ROSCA DE Ø4MM (99-93521)
Pode acomodar:
Código Descrição
2x93140 Cabeçal multipinos duplo médio
2x939250 Barra diâm. 9mm compr. 250mm
4x945430 Pinos cilíndricos 150/30 autoperfurantes Ø 6mm 

rosca de 4mm C150/30 QC
2x11137 Guia de pino 80mm
1x30017 Chave Allen 5mm
1x93160 Chave QC
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APLICAÇÃO UMERAL

 PRECAUÇÃO:  Os pinos e fios devem ser 
inseridos com pleno conhecimento dos 
corredores de segurança para evitar danos às 
estruturas vitais.

ABORDAGEM NO ÚMERO
Ao lidar com o úmero, deve-se considerar os nervos 
radiais, axilares, musculocutâneos, ulnares, medianos 
e a artéria e veia braquiais. Proximalmente, os pinos 
devem ser inseridos distais ao nível do nervo axilar. Eles 
podem ser colocados de uma abordagem lateral ou no 
sentidoanterolateral.

O segmento médio do úmero (sombreado em vermelho) 
deve ser evitado, já que o nervo radial tem um curso 
variável nesta área.

Distalmente, um pino inserido do lado lateral entre os 
músculos trícepes e braquiorradial evitará o nervo radial, 
desde que ele esteja imediatamente proximal ao bordo 
superior da fossa olecraniana. Um pino mais proximal 
pode ser inserido apenas medialmente em relação ao 
bordo lateral do bíceps, evitando assim o ramo terminal 
do nervo musculocutâneo. Uma alternativa é um pino 
pela metade inserido a partir da superfície dorsal.

60°

30°

25°

25°

20°



16

Inserção de pinos
As posições dos pinos devem ser planejadas relativamente à 
zona de lesão; muitas vezes isso pode ultrapassar as linhas de 
fratura visíveis na radiografia. Isso deve ser considerado mais 
profundamente, incluindo procedimentos cirurgias estéticos 
e de fixação interna, em relação a possíveis cirurgias futuras. 
Radiografias da fratura em dois planos devem estar disponíveis. 
Em geral, os pinos devem ser colocados anterolateralmente 
no fêmur; anteriormente (1cm medial à crista tibial no sentido 
anteroposterior) na tíbia; lateralmente no terço proximal do 
úmero e posterolateralmente no terço distal do úmero. Os 
pinos devem ser posicionados para a máxima estabilidade 
mecânica em cada segmento ósseo, com fixação bicortical por 
meio das roscas dos pinos e com cada pino tão afastado em 
cada segmento quanto as linhas de fratura e as articulações 
adjacentes permitem.

Insira dois pinos em cada fragmento principal à mão livre 
utilizando a seguinte técnica: 
1) Faça uma incisão de 15mm através da pele e da fáscia 
profunda. Utilize a dissecção romba para alcançar o osso 
subjacente (Fig. 1).

2) Insira um guia de pino perpendicular ao eixo longitudinal 
do osso. Utilize um trocarter para localizar a linha mediana 
por meio da palpação (Fig. 2).

3) Mantendo a guia de pino em contato com a cortical 
exercendo uma pressão suave, retire o trocarter e bata 
no guia de pino levemente para ancorar a extremidade 
pontiaguda no osso (Fig. 3).

Fig. 1

Fig. 2

Fig. 3
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Fig. 6

Fig. 5

Fig. 4a

4) Insira no osso um pino através do guia de pino utilizando 
a broca manual (Fig. 4). Durante a perfuração, o perfurador 
de mão deve ser mantido estável para que o sentido de 
perfuração seja mantido durante todo o procedimento. 
Quando a segunda cortical é alcançada, reduza a velocidade 
de perfuração; mais quatro voltas são necessárias para que a 
ponta se projete ligeiramente através da cortical distal.
Os pinos ósseos diafisários sempre devem ser inseridos 
através do diâmetro do osso para evitar a colocação fora do 
eixo. A colocação de pinos fora do eixo pode fazer com que 
as roscas dos pinos fiquem inteiramente dentro da cortical e 
não atravessem o canal medular; isso pode enfraquecer o 
osso. Em todos os casos, o cirurgião deve ser ponderado na 
quantidade de torque exigido na inserção dopino. Em geral, 
é mais seguro realizar um furo com uma broca de 4.8mm 
antes da inserção destes pinos no osso diafisário (Fig. 4b).

 
 PRECAUÇÃO: Os pinos ósseos e fios diafisários 

devem ser sempre posicionados perpendicularmente 
e no centro do eixo do osso para evitar 
enfraquecimento. 

5) Se for utilizado um pino com rosca com 6mm de 
diâmetro, insira o guia de broca de 4.8mm no guia de pino 
e introduza a broca de 4.8mm (Fig. 5). Perfure a 500-600 
rpm através da primeira cortical verificando se a broca 
está perpendicular ao osso. A força aplicada à broca deve 
ser firme e o tempo de perfuração o mais curto possível 
para evitar danos térmicos. Quando a segunda cortical 
for atingida, reduza a velocidade da perfuração e continue 
através do osso. Certifique-se de que a broca penetra 
completamente a segundacortical.

6) Remova a broca e o guia debroca, mantendo a pressão 
no punho do guia dopino. O pino é introduzido com a chave 
em T até alcançar a segunda ccortical. São necessárias 
mais 4-6 voltas para garantir que cerca de 2mm do pino se 
projete além da segunda cortical (Fig. 6).   

Os pinos de autoperfuração XCaliber podem ser inseridos 
manualmente em osso esponjoso. Muitas vezes, a pré-
perfuração não é necessária nesta área. Não há necessidade 
de a ponta do pino se projetar através da segundacortical.

 PRECAUÇÃO: Qualquer tentativa de desenroscar 
um pino cônico após ter sido inserido pode fazer com 
fique frouxo.

 ADVERTÊNCIA: Não penetre excessivamente 
na segunda cortical com qualquer tipo de pino para 
evitar danos aos tecidos moles.

Fig. 4b
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(91120)

(93150)

(93155)

Design do pino ósseo XCaliber
Estes pinos têm ponta pontiaguda e estrias, o que permite 
que eles sejam inseridos como implantes autoperfurantes 
em osso esponjoso, sem a necessidade de pré-
perfuração. A inserção direta com um perfurador manual é 
recomendada na maioria das situações, independentemente 
de se estar utilizando pinos não revestidos ou revestidos 
com HA. No entanto, quando a inserção desses pinos de 
autoperfuração é executada em osso diafisário, a pré-
perfuração é recomendada; utilize uma broca de 4.8mm 
através de um guia de broca quando o osso forcompacto. Se 
a qualidade do osso for ruim ou, como na região metafisária, 
a cortical for fina, deve-se utilizar uma broca de 3.2mm.

Os pinos ósseos XCaliber jamais devem ser inseridos com 
um perfurador. Isso pode resultar em altas temperaturas 
e necrose celular causadas pelas velocidades de inserção 
muito elevadas. A inserção do pino, independentemente 
de a pré-perfuração ter sido realizada, deve ser sempre 
executada com a chave manual XCaliber (91120) ou 
Chave em T do tipo catraca + Conexão de haste do pino 
(93150 + 93155). Os pinos têm uma haste cilíndrica 
agarrada firmemente pela chave em T ou broca manual 
XCaliber. É importante aplicar força moderada inicialmente 
para o pino engatar e entrar na primeira cortical.
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Fig. 9

Fig. 8

Fig. 7

7) Insira os pinos restantes utilizando a mesma técnica 
(Fig. 7).

9) Uma terceira barra é utilizada para juntar as primeiras 
duas barras com mais 2 cabeçais, que ainda não estão 
apertados. O cirurgião agora manipula a fratura, se possível 
sob controle descopias. Quando a posição for satisfatória, o 
assistente trava todos os cabeçais apertando firmemente 
os excêntricos com a chave em T universal ou com a chave 
Allen de 5mm (Fig. 9).

Fixator Application
8) Os dois pinos em cada segmento ósseo são unidos por 
barras de comprimento adequado; cada uma montada com 
dois cabeçais posicionados a cerca de 30 mm da pele. Eles 
são então travados manualmente girando o anel metálico 
no sentido horário (Fig. 8).
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Fig. 12Fig. 11

Fig. 10

CABEÇAL MULTIPINOS
Insira o primeiro pino em um dos orifícios exteriores da guia do cabeçal multipinos utilizando a mesma técnica descrita acima. 
Insira o segundo pino no assento exterior restante e corte ambas as hastes do pino com o cortador de pino ósseo. Por último, 
insira o pino central, se necessário.

Opção 1
Utilize o cabeçal multipinos como um modelo para inserir 
pinos perpendicularmente ao eixo longitudinal do osso
(Fig. 11).

10) As hastes dos pinos são, em seguida, cortadas com o 
cortador de pino ósseo (Fig. 10). Embora os pinos possam 
ser cortados antes da inserção, é difícil medir o comprimento 
com precisão, e recomenda-se que eles sejam cortados 
depois de o fixador ter sido aplicado. É importante que todos 
os pinos sejam inseridos primeiro e o fixador aplicado com 
os cabeçais travados firmemente sobre ospinos, a cerca 
de 30mm da pele. O cortador pode então ser deslizado 
sobre as hastes do pino uma por uma, e os pinos cortados 
próximos dos cabeçais do fixador. Isso normalmente fará 
com que cerca de 6mm da haste do pino se projete do 
cabeçal. O cortador foi projetado para que possa ser utilizado 
mesmo quando os pinos estão nos assentos adjacentes 
do cabeçalmultipinos. Então, as extremidades cortadas dos 
pinos podem ser protegidos com tampas depino. Ao cortar 
ospinos, os braços do cortador devem ser estendidos para 
maior eficiência e a extremidade exterior do pino deve ser 
segurada.

 PRECAUÇÃO: Ao usar pinos, evite cortar após 
a inserção do pino sem o fixador aplicado. Cortar 
os pinos inseridos sem o fixador aplicado pode 
transferir a força do corte para o osso.

 ADVERTÊNCIA: O fixador deve ser aplicado a uma 
distância suficiente da pele para permitir o inchaço 
pós-operatório e a higiene, lembrando que a 
estabilidade do sistema depende da distância entre 
o fixador e o osso. Se o fixador estiver situado a 
uma distância de mais de 4cm do osso, o cirurgião 
deve decidir sobre o número necessário de barras e 
pinos ósseos para obter a estabilidade apropriada 
da montagem.

Opção 2
Utilize o guia para cabeçais multipinos 19940 como um 
modelo para inserir pinos perpendicularmente ao eixo 
longitudinal do osso (Fig. 12).
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APLICAÇÃO NO OMBRO

Estrutura Galaxy para ombro

Simples, padronizado e reprodutível: aplicação da estrutura 
guiada por pontos de referência anatômicos para os 
padrões mais comuns de fratura do úmero proximal.

Estável: fios roscados bicorticais pareados de 7cm. 
Aquisição óssea lateral e subcondral (na cabeça do úmero). 

Baixa taxa de complicações: a fixação do ombro Galaxy 
reduz significativamente a migração de pinos e o retrocesso 
versus a fixação tradicional.

Minimamente invasivo: redução percutânea. Fixação de 
fraturas com seis fios estabilizados externamente com 
componentes do Galaxy para ombro.

O fim do tratamento (em média 6 semanas) corresponde à 
remoção da estrutura, sem a necessidade de uma segunda 
cirurgia.

Reabilitação e mobilização passiva precoce 

Versátil: kit estéril, componentes estéreis embalados 
individualmente, instrumento e bandeja de implante.

A Técnica Cirúrgica Para Ombros Galaxy 
foi atualizada e substituída por “GF-1805-OPT”
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APLICAÇÃO NO COTOVELO

Posicionamento do paciente
a) Posicionamento do paciente: o paciente está em uma 
posição supina. O braço lesionado está posicionado em 
cima da mesa para que seja possível realizar scopias do 
úmero. Um torniquete geralmente não deve ser aplicado. 
Se lesões concomitantes tornarem a osteossíntese aberta 
necessária (fratura da cabeça radial, luxação do côndilo, etc.), 
a interrupção apropriada de sangramento será necessária 
se o fixador externo precisar ser aplicado no mesmo 
procedimento. Como alternativa, a osteossíntese pode ser 
realizada primeiro separadamente em um campo isento de 
sangue. Após a desinfecção repetida e e a pele sobreposta, 
o fixador pode então ser aplicado. Neste caso, é importante 
garantir a adequada interrupção do sangramento para evitar 
hemorragia no campo operatório após remover o torniquete. 
Uma abordagem de etapa única com trauma mínimo dos 
tecidos e uso de interrupção de sangramento é preferencial.

Às vezes pode ser útil elevar o ombro colocando uma toalha 
enrolada debaixo dele.

b) Preparação do paciente: ao efetuar adegermação,  
o membro superior inteiro e o ombro devem ser lavados. 
O braço pode ser segurado pela mão durante o processo 
dedegermação. Para isso, a mão do paciente deve ser 
envolta em uma película adesiva cirúrgica. Como alternativa, 
a mão também pode ser degermada. O cirurgião senta-se 
à cabeça do paciente com o assistente no outro lado do 
paciente. O intensificador de imagem é movido do lado. 
É importante que o cirurgião tenha acesso adequado ao 
cotovelo quando o intensificador de imagem estiver no 
local.

c) Uso do intensificador de imagem: a figura à esquerda 
mostra uma boa posição para o monitor. Durante a cirurgia, 
o cirurgião e o assistente devem ter uma visão desobstruída 
do monitor.

CIRURGIÃO

INTENSIFICADOR 
DE IMAGEM

BRAÇO EM C

ASSISTENTE
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Fig. 3

Fig. 2

Fig. 1

TÉCNICA CIRÚRGICA

1) Exponha a face lateral do úmero por divulsão para evitar 
a lesão do nervo radial, tendo em conta que o primeiro 
pino precisa ser inserido no nível proximal, colocado não 
completamente lateral mas anterior a 10-15 graus.
Utilize o cabeçal multipinos como um modelo para inserir 
pinos perpendicularmente ao eixo longitudinal do osso. 
Insira as guias de pino e posicione o trocarter (19955) em 
um dos orifícios externos do cabeçalmultipinos. Utilize 
o trocarter para localizar a linha mediana por meio da 
apalpação (Fig. 1).

O segmento médio do úmero deve ser evitado, uma vez que 
o nervo radial tem um curso variável nesta área.

 PRECAUÇÃO: Os pinos e fios devem ser inseridos 
com pleno conhecimento dos corredores de 
segurança para evitar danos às estruturas 
anatômicas.

2) Mantendo a guia de pino em contato com a cortical por 
meio de pressão suave, retire o trocarter e bata no guia 
de pino levemente para ancorar sua extremidade distal. 
Certifique-se de que não há nenhum tecido mole entre 
o osso e a guia depino. Insira o guia de broca de 4.8mm 
(11102) no guia de pino e perfure com uma broca de 4.8mm 
(11001). Utilize uma broca pontiaguda e assegure-se de 
que a broca esteja perpendicular ao osso, a força aplicada 
à broca deve ser firme e o tempo de perfuração o mais 
curto possível para evitar danos térmicos (Fig. 2). Quando 
a segunda cortical for atingida, reduza a velocidade da 
perfuração e continue através do osso. Certifique-se de que 
a broca penetra completamente a segundacortical.

3) Remova a broca e o guia debroca, mantendo a pressão 
no punho do guia depino. Insira um pino no osso por 
meio do guia de pino utilizando a chave em T (Fig. 3) ou a 
broca manual. Durante a perfuração, a broca manual deve 
ser mantida firme para que o sentido de perfuração seja 
mantido por todo o procedimento. O pino deve engatar 
completamente a segunda  corticalpara a fixação bicortical. 
Utilize a mesma técnica para o segundopino.
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Fig. 6

Fig. 5

Fig. 4

Se forem utilizados pinos XCaliber, corte ambas as hastes 
dos pinos com o cortador de pinos ósseos. Por último, insira 
o pino central, se necessário (Fig. 4).

Em todos os casos, o cirurgião deve ser ponderado 
na quantidade de torque exigido na inserção dopino. Se ele 
parecer mais apertado do que o habitual, é mais seguro 
remover o pino e limpá-lo e fazer o orifício novamente com 
uma broca de 4.8mm, mesmo que ela já tenha sido utilizada.

 PRECAUÇÃO: Qualquer tentativa de desenroscar um 
pino cônico após ter sido inserido pode fazer com 
fique frouxo.

5) Remova os 3 guias de pino e fixe os pinos no cabeçal
(Fig. 5).

6) Escolha uma barra de 12 mm de comprimento apropriado 
e conecte-a ao cabeçal multipinos e à dobradiça para 
cotovelo (93410). Trave a barra na dobradiça (Fig. 6).
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Fig. 9

Fig. 8

Fig. 7

Não há
alinhamento
horizontal

Alinhamento
horizontal

Alinhamento 
vertical

Não há 
alinhamento 
vertical

A dobradiça para cotovelo precisa estar alinhada com o 
centro de rotação da articulação a fim de alcançar este 
objetivo:
•  Com a barra paralela ao eixo longitudinal do úmero, 

certifique-se de que a dobradiça está alinhada 
verticalmente com o centro de rotação da articulação 
e trave a barra ao cabeçal multipinos girando o anel 
metálico serrilhado à mão (Fig. 7).

•  Mova a barra anteroposteriormente para obter um 
alinhamento horizontal (Fig. 8).

•  Gire a dobradiça para cotovelo até que esteja 
perfeitamente alinhada com o centro da articulação do 
cotovelo na vista lateral (Fig. 9).
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Fig. 12

Fig. 11

Fig. 10

Fig. 11 a

7) Trave a porca central do cabeçal multipinos e verifique o 
alinhamento da dobradiça para cotovelo com intensificador 
de imagem. (Fig. 10). A unidade central radiotransparente 
da dobradiça conta com uma mira integrada que pode ser 
utilizada para obter um alinhamento correto, no entanto, 
é aconselhável a utilização de um fio K adicional de 2mm 
(comprimento cerca de 10cm). Inserir o fio K através do 
orifício no centro da unidade de dobradiça e manipule a 
unidade central da dobradiça até que o fio K se projete como 
um ponto no centro dos côndilos.

Se necessário, um terceiro pino pode ser inserido 
distalmente no úmero para aumentar a estabilidade 
(cuidado com o nervo radial). Neste caso, o pino deve ser 
inserido no sentido dorsolateral no úmero distal, saindo do 
nervo radialanteriormente. Assegure-se de que a posição 
do pino está segura por meio de uma abordagempequena 
incisão.

8) Escolha uma barra de 9mm com comprimento adequado, 
trave-a na dobradiça do cotovelo e fixe um cabeçal de 9mm a 
ela. Com o antebraço em posição neutra ou pronação, alinhe 
a barra ulnar com a diáfise da ulna. Os pinos ulnares podem 
alcançar a diáfise do lado lateral ou de um lado ligeiramente 
latero-dorsal. São necessários, no mínimo, 2 pinos. Os pinos 
devem ser bem espaçados para estabilidade mecânica e 
posicionados utilizando os cabeçais médios Galaxy. Para 
realizar a perfuração prévia, insira o guia de broca de 3.2mm 
(11116) diretamente no assento do pino do cabeçal e perfure 
com uma broca de 3.2mm (11003) (Fig. 11).

9) Insira um pino cortical 120/20 4.5-3.5mm (10137)
(Fig. 11a). O pinodistal deve ser inserido primeiro cuidando 
para que a barra ulnar esteja paralela ao bordo posterior da 
ulna. Após a inserção do pino distal, o cabeçal precisa ser 
preso firmemente antes de o segundo orifício de pino estar 
preparado.

10) Ao pré-perfurar o segundo orifício de pino– novamente 
utilizando o guia de broca –o cabeçal precisa ser totalmente 
fechado. Dependendo das condições dos tecidos moles, 
a unidade de dobradiça para cotovelo pode ser travada 
durante um breve período pós-operatório (Fig. 12) ou pode 
ser deixada aberta para mobilização imediata.
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Fig. 15

Fig. 14

Fig. 13

11) A unidade de distração incorporada não 
é necessariamente utilizada em um trauma agudo de 
cotovelo. Às vezes pode ajudar a proteger as superfícies 
articulares, mas a distração deve ser limitada a 3-4mm.
(Fig. 13).

12) Opção:
Como alternativa à técnica de orientação não-invasiva 
descrita acima, às vezes pode ser útil inserir um fio K de 
2mm no centro dos côndilos. O fio K é inserido por via 
percutânea do lado lateral e sua ponta, centrada no centro 
dos côndilos radiologicamente visível (Fig. 14).

13) Com o fio K no ponto de entrada do osso, o fio K 
é inserido cerca de 4 cm dentro do osso através de 
perfuração, ao longo do eixo da articulação tanto na vista 
lateral como na AP (Fig. 15).
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Fig. 17

Fig. 16

14) Se o fio não tiver sido inserido exatamente ao longo do 
eixo da articulação, ele é visto como uma pequena linha em 
vez de um ponto na vista lateral. Neste caso, com o auxílio 
descopia , dobre o fio saindo da pele até que ele seja visto 
como um único ponto (Fig. 16).

15) O conjunto do cotovelo é então deslizado sobre o fio K 
e os pinos umerais previamento inseridos - veja a técnica 
descrita acima (Fig. 17).

O cabeçal multipinos é então fechado totalmente e a 
aplicação do fixador é continuada com a inserção dos pinos 
ulnares conforme descrito acima.
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Fig. 4

Fig. 3

Fig. 1

Fig. 2

Pino de 
bloqueio (A)

Bloqueio
Pino (B)

MOVIMENTO DO COTOVELO

Movimento livre
Com o pino de bloqueio (A) afrouxado, a dobradiça para 
cotovelo permitirá a livre flexão-extensão (Fig. 1).

Movimento passivo
1) A unidade de movimento do cotovelo permite um 
movimento livre da articulação do cotovelo ou um 
movimento controlado para flexão e extensão girando o 
pino sem-fim no sentido horário ou anti-horário com a 
Chave Allen 5mm (Fig. 2). 

2) A flexão e extensão passivas são alcançadas girando o pino 
sem-fim no sentido horário ou anti-horário com uma Chave 
Allen 5mm (Fig. 3).

Movimento limitado
3) Se os pinos forem removidos da parte central da unidade 
de movimento do cotovelo, eles podem ser utilizados para 
limitar a quantidade de flexão e extensão (Fig. 4).
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Mecanismo micrométrico 
de distração:
Distração de 10mm

Fechar Abrir

±17°

±17°

UNIDADE DE DISTRAÇÃO 
DO COTOVELO RIGIDEZ PÓS-TRAUMÁTICA

Barras (932200)Cabeçal de distração umeral 
(93431)

Cabeçal de distração ulnar
(93432)

O distrator de cotovelo destina-se a ser utilizado 
para distrair a articulação intra-operatoriamente no 
caso de rigidez do cotovelo.
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Fig. 3

Fig. 2

Fig. 1

 PRECAUÇÃO: É obrigatório expor o nervo ulnar 
antes da distração (Fig. 1).

1) A limpeza da articulação pode ser necessária antes da 
aplicação do distrator do cotovelo. Exponha a face lateral 
do úmero por divulsão para evitar a lesão do nervo radial, 
tendo em conta que os pinos proximais são inseridos 
primeiros, no lado anterolateral, em um ângulo de 10-15° 
com relação ao plano frontal (Fig. 2).

O segmento médio do úmero (sombreado em vermelho) 
deve ser evitado, já que o nervo radial tem um curso 
variável nesta área.

 PRECAUÇÃO: Os pinos devem ser inseridos com 
pleno conhecimento dos corredores de segurança 
para evitar danos às estruturas anatômicas.

2) Utilize o cabeçal de distração umeral como um modelo 
para inserção dospinos. Insira os guias de pino no cabeçal, 
perpendicular ao eixo longitudinal do osso e posicione 
o trocarter (19950) em um dos orifícios externos para 
localizar a linha mediana por meio da palpação (Fig. 3).

30°
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Fig. 6

Fig. 5

Fig. 4

3) Mantendo o guia de pino(11137) em contato com a 
cortical por meio de uma pressão suave, retire o trocarter 
(19955) e bata no guia de pino levemente para ancorar sua 
extremidade distal. Insira o guia de broca 4.8mm (11138) no 
guia de pino e introduza uma broca 4.8mm (11001) (Fig. 4).
Perfure a 500-600 rpm através da primeiracortical, 
verificando se a broca está perpendicular ao osso. A força 
aplicada à broca deve ser firme. Utilize uma broca afiada e 
certifique-se de que o tempo de perfuração seja o mais curto 
possível para evitar danos térmicos.

As posições dos assentos do pino no cabeçal de distração 
umeral referem-se aos assentos do pino do cabeçal 
multipinos Galaxy ou os assentos de pino 1, 3, 5 dos cabeçal 
retos LRS ADV.

4) Quando a segunda cortical for alcançado, reduza a 
velocidade da perfuração e continue através do osso. 
Certifique-se de que a broca penetra completamente 
a segundacortical. Remova a broca e o guia debroca, 
mantendo a pressão no punho do guia depino. Insira um 
pino cortical 110/30 (10110) ou, se necessário, pinos mais 
longos através do guia de pino no osso utilizando a chave 
em T universal (93150 + 93155) (Fig. 5).

Ao introduzir opino, a chave em T deve ser mantida firme 
para que o sentido de inserção seja mantido durante todo 
o procedimento. Certifique-se de que a ponta do pino se 
projeta através da cortical distal (intensificador de imagem).

5) Insira o segundo pino no orifício mais externo utilizando 
a mesma técnica. Se forem utilizados pinos XCaliber, corte 
ambas as  hastes dos pinos com o cortador de pinos ósseos 
(91101). Por último, insira o pino médio, se necessário.
Remova os três guias de pino e aperte o cabeçal (Fig. 6).

Em todos os casos, o cirurgião deve estar ciente da 
quantidade de torque necessária para inserir o pino Se ele 
parecer mais apertado do que o habitual, é mais seguro 
remover o pino e limpá-lo e fazer o orifício novamente com 
uma broca de 4.8mm, mesmo que ela já tenha sido utilizada.

 PRECAUÇÃO: Qualquer tentativa de desenroscar um 
pino cônico após ter sido inserido pode fazer com 
fique frouxo.
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Fig. 9

Fig. 8

Fig. 7

6) Com o mecanismo micrométrico de distração ulnar na 
posição Fechar, ajuste a distância do cabeçal de distração 
umeral, certificando-se de que o cabeçal de distração ulnar 
está alinhado com a ulna (Fig. 7).

7) Para garantir que a distração entre o úmero e a ulna seja 
realizada de forma concêntrica sem qualquer choque, o 
eixo do mecanismo micrométrico de distração deve estar 
perpendicular à linha virtual entre o coronoide e olécrano 
(Fig. 8).

8) Aperte as rótulas articuladas com a chave Allen (10017) 
(Fig. 9).
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Fig. 10a 10b

Fig. 11a 11b

Fig. 12

9) Insira agora os pinos ulnares temporários para distração. 
Posicione o trocarter (19955) em um dos orifícios 
disponíveis do cabeçal de distração ulnar e localize o osso. 
O pino distal é geralmente inserido primeiro, de preferência 
no lado oposto ao processo coronoide. Remova o trocarter, 
insira um guia de broca 3.2mm (19950) e perfure com uma 
broca de 3.2mm (11003) (Fig. 10a).
Insira um pino ósseo 4.5-3.5mm (10135 ou 10137)
(Fig. 10b).

10) Se necessário, ajuste a posição do cabeçal de distração 
ulnar para que seu bordo distal fique alinhado com a ulna 
(Fig. 11b). Insira um segundo pino ulnar em um dos orifícios 
restantes do cabeçal de distração ulnar utilizando o mesmo 
procedimento. Este segundo pino deve entrar no olécrano.

11) Aperte o pino no cabeçal com a chave Allen de 5mm 
(30017) e aperte os excêntricos com uma chave com 
limitador de torque de 6mm (10025) (Fig. 12).

12) Aplique a distração na articulação girando o mecanismo 
micrométrico de distração com uma chave com limitador de 
torque de 5mm (93440) que indica a força de distração (9Nm 
corresponde aproximadamente a 100Kg de força de distração) 
(Fig. 13a e 13b). A distração da articulação é verificada 
no âmbito de intensificador de imagem e a quantidade 
adequada de distração deve ser decidida pelo cirurgião, em 
conformidade com os resultados clínicos e radiológicos.

Durante o processo de distração, o nervo ulnar deve ser 
acompanhado de perto para garantir que não haja nenhuma 
tensão sobre o nervo. Se necessário, o nervo ulnar tem 
que ser transposto para o lado ventral. O processo de 
distração deve ser repetido de 2-3 vezes e pode levar de 5 
a 10 minutos para relaxar a cápsula e as fibras colágenas 
nos ligamentos. No final, libere a distração, retire os pinos 
ulnares temporários e o distrator do cotovelo. 

Fig. 13a 13b
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Fig. 15

Fig. 14

Fig. 1413) Deixe os pinos umerais no lugar para a aplicação do 
fixador da dobradiça do cotovelo. Após ter centralizado o 
fixador da dobradiça, conforme descrito na página 26 em 
diante, e inserido os pinos ulnares, utilize a unidade de 
distração incorporada (unidade central) e realize novamente 
a distração do cotovelo com pelo menos duas vezes o 
espaço normal da articulação. Não ultrapasse 10mm. 
Uma vez que as superfícies articulares foram separadas 
desta forma, a articulação do cotovelo pode ser forçada 
suavemente para flexão e extensão. A resistência deve ser 
superada através de manipulação contínua controlada. O 
nervo ulnar deve ser monitorado. Se um déficit de extensão 
grave for tratado forçando o cotovelo para extensão, é 
necessário ter cuidado com o nervo radial uma vez que esta 
manobra pode danificá-lo (Fig. 14).

 PRECAUÇÃO: A entidade de distração do cotovelo 
deve ser verificada mediante intensificação da 
imagem.

14) Trave a dobradiça do cotovelo na flexão máxima e deixe 
o cotovelo nesta posição por 1-3 dias. Após este período, 
permitir a mobilização do cotovelo (Fig. 15), aconselhando o 
paciente a utilizar a unidade de movimento do cotovelo.

Analgésicos podem ser administrados assim que a situação 
neurológica (função motora e sensorial) no braço operado 
estiver totalmente intacta e não houver nenhum inchaço 
grave do antebraço, que poderia ser uma causa e um sinal 
precoce de síndrome compartimental. O fixador externo 
deve ser mantido no lugar por 6-8 semanas. Durante 
este tempo, indometacina ou medicamentos equivalentes 
podem ser administrados para combater a dor e a 
inflamação ao mesmo tempo. Protetores gástricos podem 
ser aconselháveis.
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APLICAÇÃO NO PUNHO

ABORDAGEM NO PUNHO
Os pinos proximais são colocados dentro do terço médio 
do rádio. Neste nível, o rádio é coberto pelos tendões 
do extensor radial longo do carpo (ERLC) e do extensor 
radial curto do carpo (ERCC), bem como do extensor 
comum dos dedos (ECD). Os pinos podem ser inseridos 
na posição médio-lateral padrão retraindo o tendão do 
músculo braquiorradial (BR) e o nervo radial superficial 
(NRS), na posição dorsorradial entre o ERLC e O ERCC ou 
dorsalmente entre o ERCC e o ECD. A colocação do pino 
é realizada por meio de uma abordagem aberta limitada 
para garantir a identificação e proteção dos nervos 
cutâneos antebraquiais radiais sensoriais e laterais.

Em aplicações de punho não em ponte, os pinos 
distais devem ser aplicados nas zonas de segurança 
entre os compartimentos do extensor, dorsal e 
dorsorradialmente.

Nas aplicações de ponte de punho, os pinos distais são 
aplicados no segundo osso metacarpiano, prestando 
atenção ao tendão extensor e ao feixe neurovascular 
no extensor e no lado radiodorsal. Se os pinos forem 
colocados lateralmente demais, eles impedirão a função 
do polegar. Por esta razão, é preferível um ângulo de 
30-45° dorsalmente a partir do plano frontal.

0°

20°

0°

20°

45°
80°

30°

45°



 

Zona segura
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Fig. 2

Fig. 1

APLICAÇÃO INTRA-ARTICULAR

Preparação da área cirúrgica
• Pode ser utilizada anestesia local ou geral
• Torniquetes devem estar disponíveis, caso necessário
• Utilize uma mesa cirúrgica de mão
• Verifique se o equipamento de scopia está disponível
• Reduza aproximadamente a fratura antes de o fixador ser 

aplicado
• Coloque o punho em tração (manual) moderada, flexão 

e abdução radial (ou seja, desvio ulnar) com uma toalha 
dobrada no lado ulnar para apoiá-lo (Fig. 1)

Inserção de pinos distais
• Insira primeiro o pino metacarpal proximal perto da base do 

osso sobre a eminência do tubérculo
• Realize uma incisão longitudinal na pele para cada pino 

metacarpal
• Disseque os tecidos moles até o osso tendo o cuidado 

de retrair músculo interósseo anteriormente e o músculo 
extensor dorsalmente

• O guia de pino é posicionado sobre o osso com o trocarter 
(19965) (Fig. 2)
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Fig. 5

Fig. 4

Fig. 3

• Insira o pino seguindo uma das técnicas de inserção
 de pino descritas abaixo:

* Inserção de pinos ósseos (barra 4mm) com 
 pré-perfuração
• Remova o trocarter, substitua-o pelo guia de broca e perfure 

o osso sobre o guia de broca com uma broca de 2.7mm
    (Fig. 3)

• Insira um pino ósseo com a chave em T haste 4mm (93175) 
ou com uma chave em T (M210) sobre a guia de pino (Fig. 4)

Inserção de pinos ósseos cilíndricos (barra 4mm) e *pinos 
ósseos de autoperfuração (haste 3 ou 4mm)
• Remova o trocarter e insira os pinos diretamente através 

do guia de pino sem pré-perfuração. No caso dos pinos 
cilíndricos 4mm, eles são inseridos utilizando a chave em 
T de pino QC (93160) ou o perfurador com velocidade 
moderada. No caso dos pinos cônicos com haste 3mm ou 
4mm, eles são inseridos utilizando a chave em T (M210) 
ou perfurador com velocidade moderada (Fig. 5)

 ADVERTÊNCIA: Durante a inserção do pino e do fio, 
não insira as articulações ou placas de crescimento 
em pacientes pediátricos para evitar danos nas 
articulações ou prejuízo no crescimento.

 ADVERTÊNCIA: Não penetre excessivamente na 
segunda cortical com qualquer tipo de pino para 
evitar danos aos tecidos moles. Não penetre na 
cortical de entrada com a haste lisa para evitar 
danos ao osso.

 PRECAUÇÃO: Os pinos ósseos e fios 
diafisários devem ser sempre posicionados 
perpendicularmente e no centro do eixo do osso 
para evitar enfraquecimento. 

 PRECAUÇÃO: Qualquer tentativa de desenroscar um 
pino cônico após ter sido inserido pode fazer com 
fique frouxo.
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Fig. 8

Fig. 7

Fig. 6

Posicionamento do cabeçal multipinos pequeno-curto
• Para uma aplicação mais fácil do segundopino, recomenda-se 

fixar temporariamente uma barra ao cabeçal e utilizá-la como 
punho

• Insira os dois guias de pino no cabeçal (Fig. 6)
• Insira o cabeçal multipinos pequeno-Curto (93330) sobre o 

primeiro pino metacárpico

• Utilize o cabeçal multipinos pequeno-Curto (93330) como 
guia para inserir o segundo pino distal, alavancando no 
punho-barra para localizar a posição mais apropriada no 
osso utilizando o trocarter (Fig. 7-8)

 PRECAUÇÃO: Os pinos ósseos e fios 
diafisários devem ser sempre posicionados 
perpendicularmente e no centro do eixo do osso 
para evitar enfraquecimento. 
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Fig. 11

Fig. 10

Fig. 9

• Remova o punho-barra temporário e os guias de pino
• Feche o cabeçal à mão para fixar os pinos (Fig. 9)

• Configure o módulo de punho na posição neutra com as 
duas barras alinhadas no sentido longitudinal e aperte a 
porca de arco com a chave Allen (Fig. 10)

Posicionamento do fixador de punho Galaxy
• Conecte o módulo de punho ao cabeçal multipinos 

pequeno-Curto (93330) e feche o cabeçal à mão (Fig. 11)

Nesta fase, os dois parafusos de bloqueio do cabeçal multipinos 
pequeno-curto devem ser apertados somente à mão, 
permitindo o movimento em todos os planos para localizar o 
centro de rotação

Pinos de bloqueio

Porca de arco apertadaBarra proximal aproximadamente a meio caminho
através da porca de compressão-distração
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Fig. 15 ALINHAMENTO INCORRETOFig. 14 ALINHAMENTO CORRETO

Fig. 13

Fig. 12

• Se necessário, um fio K de ø 1.5mm pode ser utilizado 
para ajudar a alinhar o fixador com o centro de rotação da 
articulação do punho, que está localizado dentro da cabeça do 
capitato 1 tanto na flexão como extensão, e no desvio radial e 
ulnar  (Fig. 12)

 1  Neu C.P., Crisco J.J., Wolfe S.W. No comportamento 
cinematico vivo da articulação radio-capitato durante a 
flexo-extensão do punho e desvio radio-ulnar. Journal of 
Biomechanics, 34 (2001): 1429–1438.

• Sob intensificador de imagem, identifique o centro de rotação 
do punho na vista AP e lateral e verifique se a unidade central 
do módulo de punho está alinhada com ele 

 (consulte a Figura 13)

Centro de 
rotação

O fio K deve aparecer 
como um ponto
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Fig. 18

Fig. 17

Fig. 16

Bloqueado

• Quando o centro de rotação tiver sido identificado, os dois 
parafusos de bloqueio do cabeçal multipinos pequeno-curto 
(93330) são travados na posição utilizando a chave Allen

 (Fig. 16)

O cabeçal deve ser apertado suavemente para preservar o 
alinhamento correto, tomando o cuidado de mantê-lo em 
todos os momentos

Posicionamento correto da barra proximal no plano ML
• Solte o pino de bloqueio ML da articulação central (Fig. 17)
• Mova a barra proximal para localizar sua melhor posição 

neste plano

Posicionamento correto da barra proximal no plano AP
• Solte o pinoa de bloqueio AP da articulação central
 (Fig. 18)
• Mova a barra proximal para localizar sua melhor posição 

neste plano
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Fig. 21

Fig. 20

Fig. 19

• Monte o segundo cabeçal multipinos pequeno-Curto 
(93330) sobre a barra proximal e trave-o no lugar

• Faça uma incisão longitudinal na pele para cada pino
• Disseque os tecidos moles descendo até o osso tendo o 

cuidado de retrair os tecidos moles
• A guia de pino é posicionada com o trocarter sobre o 

cabeçal multipinos pequeno-Curto (93330)

• Insira os pinos proximais seguindo uma das técnicas de 
inserção de pino abaixo indicadas (Fig. 20):

*Inserção de pinos ósseos (barra 4mm) com pré-perfuração
•  Remova o trocarter, substitua-o pela guia de broca  

e perfure o osso sobre a guia de broca com uma broca de 
2,7mm

•  Insira um pino ósseo com uma chave em T haste 4mm 
(93175) ou com uma chave em T (M210) sobre a guia de pino

Inserção de pinos ósseos cilíndricos (barra 4mm) e *pinos 
ósseos de autoperfuração (haste 3 ou 4mm)
• Remova o trocarter e insira os pinos diretamente através 

do guia de pino sem pré-perfuração. No caso dos pinos 
cilíndricos 4mm, eles são inseridos utilizando a chave em T 
de pino QC (93160) ou perfurador com velocidade moderada. 
No caso de pinos cônicos com haste 3mm ou 4mm, eles são 
inseridos utilizando a chave em T (M210) ou perfurador com 
velocidade moderada

 PRECAUÇÃO: Os pinos e fios devem ser inseridos 
com pleno conhecimento dos corredores de 
segurança para evitar danos às estruturas 
anatômicas.

 ADVERTÊNCIA: Não penetre excessivamente na 
segunda cortical com qualquer tipo de pino para 
evitar danos aos tecidos moles. Não penetre na 
cortical de entrada com a haste lisa para evitar 
danos ao osso.

 PRECAUÇÃO: Os pinos ósseos e fios 
diafisários devem ser sempre posicionados 
perpendicularmente e no centro do eixo do osso 
para evitar enfraquecimento.

 PRECAUÇÃO: Durante e após a inserção, garanta o 
posicionamento correto dos implantes conforme o 
intensificador de imagem.

• Remova os guias de pino e feche o cabeçal à mão (Fig. 21).

 PRECAUÇÃO: Qualquer tentativa de desenroscar um 
pino cônico após ter sido inserido pode fazer com 
fique frouxo.
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Fig. 22

Fig. 23

• Remova o fio K (Fig. 22)

•  Verifique o movimento da articulação afrouxando a porca do 
arco, e, se o movimento estiver correto, trave o módulo de 
punho na posição neutra (Fig. 23)

•  Verifique a redução da fratura na scopia e, se necessário, 
restaure a anatomia do punho com o fixador externo no lugar 
antes de travar todos os cabeçais

Feche firmemente tanto o parafuso de bloqueio ML como 
o AP utilizando a chave Allen. Se a articulação não se mover 
livremente, ajuste a posição do módulo de punho antes de 
travar a porca de arco e os parafusos de bloqueio AP/ML
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Fig. 26

Fig. 25

Fig. 24

AMPLITUDE CONTROLADA DE MOVIMENTO
• O sistema permite um movimento de flexão-extensão 

controlado de ±20° e ±40° do punho
• A fim de alcançar isso, primeiro solte a porca de arco (Fig. 24)

• Empurre o seletor de amplitude de movimento em seu 
assento externo com a chave Allen para obter ±40° de 
liberdade (Fig. 25)

• Empurre o seletor de amplitude de movimento em seu 
assento interno com a chave Allen para obter liberdade de 
±20° (Fig. 26)
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Fig. 28

Fig. 27

• Utilizando a chave Allen, gire a porca de compressão-
distração no sentido horário ou anti-horário para alcançar a 
distração ou a compressão, respetivamente (Fig. 28)

COMPRESSÃO-DISTRAÇÃO
• Solte o parafuso de fixação de compressão-distração
 (Fig. 27)
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Fig. 30

Fig. 29

• Se necessário, corte as hastes dos parafusos com o cortador 
de 4mm (94101-não fornecido na bandeja) (Fig. 29)
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Fig. 32

Fig. 31

APLICAÇÃO EXTRA-ARTICULAR

• Se não houver nenhum envolvimento intra-articular da linha 
de fratura e o fragmento epifisário tiver um comprimento 
volar mínimo de 10mm, a ligação em ponte da articulação 
não é necessária e a técnica a seguir é aplicável

Preparação da área cirúrgica
• Pode ser utilizada anestesia local ou geral
• Torniquetes devem estar disponíveis se desejado
• Utilize uma mesa cirúrgica de mão 
• Verifique se o equipamento de scopia está disponível
• Esterilize a pele sobre a crista ilíaca caso seja necessário um 

enxerto ósseo
• Reduza aproximadamente a fratura antes de o fixador ser 

aplicado
• Coloque o punho em tração (manual), flexão e abdução radial 

moderadas (ou seja, desvio ulnar)  
com uma toalha dobrada no lado ulnar para apoiá-lo (Fig. 31)

• Identifique o tubérculo de Lister e as passagens seguras

Inserção de pinos distais
• Faça uma incisão longitudinal na pele para cada pino, 

certificando-se de que segue as passagens seguras
• Disseque os tecidos moles até o osso, tendo o cuidado de 

retrair os músculos
• A guia de pino é posicionada sobre o osso com o trocarter
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Fig. 35

Fig. 34

Fig. 33

• Insira primeiro o pino proximal lateral seguindo uma das 
técnicas de inserção de pino descritas abaixo:

*Inserção de pinos ósseos (barra 4mm) com pré-
perfuração

•  Remova o trocarter, substitua-o pelo guia de broca e perfure 
o osso sobre o guia de broca com uma broca de 2,7mm

•  Insira um pino ósseo com a chave em T haste 4mm (93175) 
ou a chave em T (M210) sobre o guia de pino

Inserção de pinos ósseos cilíndricos (barra 4mm) e *pinos 
ósseos de autoperfuração (haste 3 ou 4mm)
•  Remova o trocarter e insira os pinos diretamente através 

do guia de pino sem pré-perfuração. No caso dos pinos 
cilíndricos 4mm, eles são inseridos utilizando a chave 
em T de pino QC (93160) ou perfurador com velocidade 
moderada. No caso de pinos cônicos com haste 3mm ou 
4mm, eles são inseridos utilizando a chave em T (M210) ou 
perfurador com velocidade moderada

 PRECAUÇÃO: Os pinos e fios devem ser inseridos 
com pleno conhecimento dos corredores de 
segurança para evitar danos às estruturas 
anatômicas.

 PRECAUÇÃO: Durante e após a inserção, garanta 
o posicionamento correto dos implantes conforme 
o intensificador de imagem.

 ADVERTÊNCIA: Não penetre excessivamente na 
segunda cortical com qualquer tipo de pino para 
evitar danos aos tecidos moles. Não penetre na 
cortical de entrada com a haste lisa para evitar 
danos ao osso.

 PRECAUÇÃO: Os pinos ósseos e fios 
diafisários devem ser sempre posicionados 
perpendicularmente e no centro do eixo do osso 
para evitar enfraquecimento.

 PRECAUÇÃO: Qualquer tentativa de desenroscar um 
pino cônico após ter sido inserido pode fazer com 
fique frouxo.

Posicionamento do cabeçal multipinos pequeno-Longo
• Insira o cabeçal multipinos pequeno-Longo (93320) sobre 

o primeiro pino distal
• Para uma aplicação mais fácil do segundo pino, é 

aconselhável fixar temporariamente uma barra no cabeçal 
a ser utilizado como punho antes de posicionar o cabeçal 
multipinos pequeno-Longo (93320) conforme descrito na 
Fig. 6, página 43 para o cabeçal multipinos pequeno-Curto

• Insira o segundo pino distal seguindo o mesmo 
procedimento descrito acima (Fig. 34)

• Remova o guia de pino e feche o parafuso de bloqueio do 
cabeçal à mão
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Fig. 37

Fig. 36

• Una a barra em L ao cabeçal multipinos pequeno-Longo
• Feche o cabeçal à mão (Fig. 36)

• A inserção dos pinos proximais é realizada a uma distância 
de cerca de 14cm dos pinos distais, dependendo do local da 
fratura

• Faça uma incisão de 25mm na pele para evitar lesões no 
ramo superficial do nervo radial

• A inserção do pino deve seguir uma das técnicas descritas 
acima, prestando atenção às passagens seguras (Fig. 37)
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Fig. 40

Fig. 39

Fig. 38

• Todos os cabeçais são apertados utilizando a chave Allen 
evitando a perda de posição (Fig. 38)

• Se necessário, corte as hastes dos parafusos com o cortador 
de 4mm (94101-não fornecido na bandeja) (Fig. 39)
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Aplicações pediátricas

AntebraçoÚmero

INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA SOBRE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA

GALAXY WRIST
Testes não clínicos demonstraram que os componentes do Galaxy Wrist são MR CONDITIONAL (adequados para ambientes de
ressonância magnética). Um paciente com os componentes do Galaxy Wrist pode fazer um exame de ressonância magnética
com segurança sob as seguintes condições:
• Campo magnético estático de 1.5tesla e 3.0tesla
• Campo magnético com gradiente espacial máximo de 900gauss/cm (90mT/cm)
•  Taxa de absorção específica (TAE) máxima com base na média de corpo inteiro reportada do sistema de ressonância
   magnética de <4.0W/kg (modo de operação controlado de primeiro nível).
• Nenhuma bobina transmissora/receptora local deve ser usada no aparelho.
•  O Sistema de Fixação Galaxy deve estar totalmente fora do tubo do scanner de RM (ressonância magnética).
   Nenhuma parte do Sistema de Fixação Galaxy deve ir para dentro do tubo de RM. Portanto, é contra-indicado realizar
   exames de RM em partes do corpo com o Sistema de Fixação Galaxy.

Informações sobre Aquecimento
Sob as condições de exame definidas acima, se prevê que as montagens do Sistema de Fixação Galaxy produzam um aumento 
de temperatura máximo de 1°C após 15 minutos de exames contínuos.

Informações sobre Deslocamento
O sistema não apresentará danos ou risco adicional a um paciente no ambiente de ressonância magnética de 1.5Tesla e 3Tesla 
quanto à atração translacional ou migração e torque.

SISTEMA DE FIXAÇÃO GALAXY 
Os componentes do fixador do sistema Galaxy vêm com a etiqueta MR CONDITIONAL MR  (adequado para ambientes de 
ressonância magnética) de acordo com a terminologia especificada na Prática padrão da ASTM F2503 para etiquetar aparelhos 
médicos e outros itens em ambientes de ressonância magnética.

Testes não clínicos demonstraram que os componentes do fixador do Sistema Galaxy Fixation são MR Conditional (adequados 
para ambientes de ressonância magnética) de acordo com a terminologia especificada na Prática padrão da ASTM F2503 para 
etiquetar aparelhos médicos e outros itens em ambientes de ressonância magnética. Testes não clínicos, realizados de acordo 
com a ASTM F2052-06, F2213-06, F2182–11, F2119-07, demonstraram que um paciente com o Sistema Galaxy Fixation pode 
ser submetido com segurança a exames de varredura sob as seguintes condições:
• Campo magnético estático de 1.5 tesla e 3.0 tesla
• Campo magnético com gradiente espacial máximo de 900 gauss/cm (90 TM/cm)
• Taxa de absorção específica (TAE) máxima com base na média de corpo inteiro de 4.0W/kg no modo controlado de primeiro
       nível para 15 minutos de varredura.
• Nenhuma bobina transmissora/receptora local pode ser usada no aparelho.
• O Sistema Galaxy Fixation deve estar totalmente fora do tubo do scanner de RM. Nenhuma parte do Sistema Galaxy 
Fixation poderia ir para dentro do tubo de RM. Portanto, é contraindicado realizar exames de RM em partes do corpo com o 
Sistema Galaxy Fixation.
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HASTES*
Código Descrição
932100 Comprimento da barra 100mm, diâmetro 12mm
932150 Comprimento da barra 150mm, diâmetro 12mm
932200 Comprimento da barra 200mm, diâmetro 12mm
932250 Comprimento da barra 250mm, diâmetro 12mm
932300 Comprimento da barra 300mm, diâmetro 12mm
932350 Comprimento da barra 350mm, diâmetro 12mm
932400 Comprimento da barra 400mm, diâmetro 12mm
99-932450 Comprimento da barra 450mm, diâmetro 12mm, esterilizado**
99-932500 Comprimento da barra 500mm, diâmetro 12mm, esterilizado**
99-932550 Comprimento da barra 550mm, diâmetro 12mm, esterilizado**
99-932600 Comprimento da barra 600mm, diâmetro 12mm, esterilizado**
99-932650 Comprimento da barra 650mm, diâmetro 12mm, esterilizado**
939100 Comprimento da barra 100mm, diâmetro 9mm
939150 Comprimento da barra 150mm, diâmetro 9mm
939200 Comprimento da barra 200mm, diâmetro 9mm
939250 Comprimento da barra 250mm, diâmetro 9mm
939300 Comprimento da barra 300mm, diâmetro 9mm
936060 Comprimento da barra 60mm, diâmetro 6mm
936080 Comprimento da barra 80mm, diâmetro 6mm
936100 Comprimento da barra 100mm, diâmetro 6mm
936120 Comprimento da barra 120mm, diâmetro 6mm
936140 Comprimento da barra 140mm, diâmetro 6mm
936160 Comprimento da barra 160mm, diâmetro 6mm
936180 Comprimento da barra 180mm, diâmetro 6mm
936200 Comprimento da barra 200mm, diâmetro 6mm

Informações sobre Deslocamento
O sistema não apresentará danos ou risco adicional a um paciente no ambiente de ressonância magnética de 1.5Tesla e 3Tesla 
quanto à atração translacional ou migração e torque. 

Informações sobre Aquecimento
Foram realizados testes experimentais e modelagem computacional abrangentes sobre eletromagnetismo nos seguintes 
sistemas:
• 1.5 Tesla/64-MHz: Magnetom, Siemens Medical Solutions, Malvern, PA. Software Numaris/4, Version Syngo MR 2002B 

DHHS - com blindagem ativa, scanner de campo horizontal
• 3 Tesla/128-MHz: Excite, HDx, Software 14X.M5, General Electric Healthcare, Milwaukee, WI, scanner de campo horizontal 
com blindagem ativa para determinar o pior aquecimento em dez configurações do Sistema de Fixação Galaxy da Orthofix.
A partir desses estudos, concluiu-se que, assim que a estrutura inteira de fixação externa ficar visível fora do tubo de IRM, o 
aquecimento máximo é inferior a 2 grau Celsius. Em testes não clínicos, as piores situações produziram os seguintes aumentos 
de temperatura durante uma IRM sob as condições mencionadas acima:

  Sistema a 1.5 Tesla Sistema a 3.0 Tesla
Sistema de fixação Galaxy 
Minutos de varredura 15 15
Valores medidos de calorimetria, média corporal total - SAR (W/kg) 2,2 W/Kg 2,5 W/Kg
Maior aumento de temperatura inferior a (°C) 2°C 2°C

Observe que as mudanças de temperatura informadas aplicam-se aos sistemas de ressonância magnética designados e às 
características usadas. Se for usado outro sistema de RM, as alterações na temperatura podem variar, mas espera-se que 
sejam mínimas o suficiente para que a varredura seja segura, sempre que todos os componentes do fixador do sistema Galaxy 
estejam fora do tubo de RM. 

SEGURANÇA DO PACIENTE DE RM
O exame de IRM pode ser realizado em pacientes com o Sistema de Fixação Galaxy somente de acordo com estes parâmetros. 
Não é permitido realizar a varredura do Sistema de Fixação Galaxy diretamente. Utilizar outros parâmetros durante o exame 
de IRM pode causar ferimentos graves no paciente. Quando o Sistema de Fixação Galaxy for usado juntamente com outros 
sistemas de fixação externos, saiba que esta combinação não foi testada no ambiente de RM e, portanto, pode ocorrer elevado 
aquecimento e causar ferimentos graves no paciente. Dado que o elevado aquecimento em vivos não pode ser eliminado, é 
necessário estar em contato e monitorar de perto o paciente durante o exame. Interrompa imediatamente o exame caso o 
paciente relate estar sentindo queimadura ou dor.

O Sistema de Fixação Galaxy pode ser usado com segurança em exames de IRM somente quando usar os seguintes 
componentes para a construção da estrutura: 

*os seguintes componentes são listados na configuração não estéril. Considere que as mesmas informações e desempenho de 
IRM são aplicáveis para os mesmos componentes na configuração estéril por radiação gama se disponíveis, número de código 
precedido por 99- (ex. 99-93030).

** Somente mediante pedido especial.

CABEÇAIS*
Código Descrição
93010 Cabeçal grande
93110 Cabeçal médio
93310  Cabeçal pequeno
93020 Cabeçal multipinos
93030 Cabeçal de transição grande-médio
93120 Cabeçal Médio com Parafusos Múltiplos
99-93040  Cabeçal multipinos duplo grande
99-93140  Cabeçal multipinos duplo médio
 
GALAXY WRIST*
Código Descrição
93320 Cabeçal pequeno com vários parafusos - LONGO
93330 Cabeçal pequeno com vários parafusos - CURTO
93350 Módulo para punho

DOBRADIÇA DO COTOVELO*
Código Descrição
93410 Dobradiça para cotovelo
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PINOS ÓSSEOS XCALIBER*
Código Ø Haste Ø Rosca Compr. total Compr. rosca
912630 6 6 - 5,6 260 30
912640 6 6 - 5,6 260 40
912650 6 6 - 5,6 260 50
912660 6 6 - 5,6 260 60
912670 6 6 - 5,6 260 70
912680 6 6 - 5,6 260 80
912690 6 6 - 5,6 260 90
911530 6 6 - 5,6 150 30
911540 6 6 - 5,6 150 40
911550 6 6 - 5,6 150 50
911560 6 6 - 5,6 150 60
911570 6 6 - 5,6 150 70
911580 6 6 - 5,6 150 80
911590 6 6 - 5,6 150 90

PINOS ÓSSEOS*
Código Ø Haste Ø Rosca Compr. total Compr. rosca
10190 6 4,5 - 3,5 70 20
10191 6 4,5 - 3,5 80 20
10108 6 4,5 - 3,5 80 30
10135 6 4,5 - 3,5 100 20
10136 6 4,5 - 3,5 100 30
10105 6 4,5 - 3,5 100 40
10137 6 4,5 - 3,5 120 20
10138 6 4,5 - 3,5 120 30
10106 6 4,5 - 3,5 120 40
35100 4 3,3 - 3 70 20
35101 4 3,3 - 3 80 35

Referências
1)  Resumo, conclusões e recomendações: níveis adversos de temperaturas no corpo humano. Goldstein L.S., Dewhirst M.W., Repacholi M., 

Kheifets L. Int. J. Hyperthermia Vol 19 N. 2003 págs. 373-384.
2) Avaliação da viabilidade óssea após trauma calor Eriksson R.A., Albrektsson T., Magnusson B. Scand J Plast Reconst Surg 18:261-68 1984.
3)  Níveis de limiar de temperature para a lesão do tecido ósseo induzida pelo calor: Um estudo vital microscopic no coelho Eriksson A.R., 

Albrektsson T. J Prosthet Dent. Julho de 1983;50(1):101-7.

* Os produtos podem não estar disponíveis em todos os 
mercados porque a disponibilidade do produto está sujeita 
às práticas legais e/ou médicas de cada mercado. Entre em 
contato com o representante da Orthofix caso tenha dúvidas  
sobre a disponibilidade dos produtos da Orthofix na sua região.

Os componentes do Sistema de Fixação Galaxy Orthofix não 
listados acima não foram testados em termos de aquecimento, 
migração ou artefato de imagem no ambiente de RM, e a sua 
segurança é desconhecida. Submeter um paciente que tenha 
uma montagem que inclua esses componentes a um exame 
pode resultar em lesões.

PINOS ÓSSEOS CILÍNDRICOS XCALIBER*
Código Ø Haste Ø Rosca Compr. total Compr. rosca
942630 6 6 260 30
942640 6 6 260 40
942650 6 6 260 50
942660 6 6 260 60
942670 6 6 260 70
942680 6 6 260 80
942690 6 6 260 90
941630 6 6 180 30
941640 6 6 180 40
941650 6 6 180 50
941660 6 6 180 60
941670 6 6 180 70
941680 6 6 180 80
941690 6 6 180 90
942540 6 5 260 40
942550 6 5 260 50
942560 6 5 260 60
942570 6 5 260 70
942580 6 5 260 80
942590 6 5 260 90
943540 6 5 220 40
943550 6 5 220 50
943560 6 5 220 60
943570 6 5 220 70
941540 6 5 180 40
941550 6 5 180 50
941560 6 5 180 60
944530 6 5 150 30
944535 6 5 150 35
944540 6 5 150 40
944550 6 5 150 50
945530 6 5 120 30
945535 6 5 120 35
945540 6 5 120 40
946420 6 4 180 20
946430 6 4 180 30
946440 6 4 180 40
945420 6 4 150 20
945430 6 4 150 30
945440 6 4 150 40
944420 6 4 120 20
944430 6 4 120 30
944440 6 4 120 40
943420 6 4 100 20
943430 6 4 100 30
943440 6 4 100 40
948320 4 3 120 20
948325 4 3 120 25
948335 4 3 120 35
947320 4 3 100 20
947325 4 3 100 25
M310 3 3 - 2,5 50 18
M311 3 3 - 2,5 60 20
M312 3 3 - 2,5 60 25
M313 3 3 - 2,5 60 30
M321 3 3 - 2,5 70 15
M314 3 3 - 2,5 70 20
M315 3 3 - 2,5 70 25
M316 3 3 - 2,5 70 30
M317 3 3 - 2,5 100 30
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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
GF-1101-OPT-BR PA 06/22 (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:


