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INTRODUÇÃO
Mais de 1,5 milhão de pacientes sofrem fraturas de 
quadril em todo o mundo a cada ano (1). A maioria 
dessas fraturas ocorre na população mais velha, com 
uma idade média de cerca de 80 anos. As mulheres 
sofrem mais fratura do que os homens, com frequência 
de aproximadamente quatro para um. O número de 
pessoas que sofrem fratura de quadril continua a 
aumentar devido ao envelhecimento da população(2).
Aproximadamente 50% de todas as fraturas de quadril 
são extracapsulares, que os médicos podem tratar 
usando uma ampla variedade de possíveis estratégias 
de fixação interna (3).
Recentemente, houve um aumento na utilização 
de hastes intramedulares: aproximadamente dois 
terços dos cirurgiões ortopédicos recém-formados 
as escolhem(4, 5). O novo sistema de fratura de quadril 
ORTHOFIX CHIMAERA - sistema de haste trocantérica 
(haste trocantérica CHIMAERA) foi desenvolvido em 
conjunto com uma equipe de cirurgiões ortopédicos 
para ser uma solução eficiente e intuitiva para o 
tratamento da fratura trocantérica. Sua característica 
única e diferenciadora é o revolucionário mecanismo de 
bloqueio do parafuso interfragmentário, que o prende 
com eficiência à haste sem a necessidade de um 
parafuso de fixação.
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DESCRIÇÃO DO SISTEMA
A parte proximal da haste apresenta um furo roscado 
para unir a haste ao braço de direcionamento por 
um parafuso canulado. Normalmente, a inserção é 
executada por uma lista de instrumentos, incluindo 
fio guia, sovela, fresa rígida canulada e impactador. O 
braço de direcionamento é uma alça de fibra de carbono 
radiotransparente com elementos de conexão em 
aço. O braço apresenta furos de direcionamento para 
acomodar o uso de guias de direcionamento para o fio 
guia, o trocarter, a fresa rígida canulada e a chave de 
parafusos. Os furos de direcionamento são concebidos 
para permitir a colocação dos parafusos cefálicos, 
dependendo do ângulo CDD da haste (125° ou 130°).

Os furos de bloqueio proximais permitem a colocação 
de um parafuso interfragmentário e um segundo 
parafuso complementar para proporcionar estabilidade 
rotacional adicional. O parafuso interfragmentário 
conecta-se à haste por uma coroa de encaixe 
especificamente projetada que faz parte do parafuso. 
Durante a inserção do parafuso interfragmentário 
cefálico, a coroa fica alojada entre uma seção afunilada 
do parafuso e a superfície interior do furo de bloqueio 
da haste. Quando o parafuso interfragmentário está 
totalmente encaixado, há um limitador mecânico que 
é caracterizado por um detalhe na haste e uma rosca 
inversa entre a coroa e a caixa.

O parafuso interfragmentário é canulado e fornecido 
em duas versões, deslizante ou fixo. Todos os parafusos 
vêm em uma variedade de comprimentos que podem 
ser vistos. A haste curta tem 180mm de comprimento 
e é universal, servindo para o fêmur esquerdo e o 
direito. As hastes longas são projetadas com uma 
anteversão de 10°, portanto são fornecidas hastes 
esquerdas e direitas. As hastes curtas e longas estão 
disponíveis com diâmetros distais de 10mm e 11mm. 
Por favor, consulte os tamanhos apropriados de hastes 
e parafusos no índice fornecido neste documento.

O procedimento cirúrgico adequado é de responsabilidade do profissional médico. 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. 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.
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CARACTERÍSTICAS E BENEFÍCIOS

Haste curta

180mm

35mm

46mm
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Haste longa

Raio antecurvatura 
1500mm

• Material: Liga de titânio com tratamento de superfície anodizada tipo II.
• Canulação: a haste é canulada para inserção controlada por fio guia.
• Comprimento da haste: 280mm a 460mm, em incrementos de 20mm
• Diâmetro da haste: 15.5mm proximal, distal: 10mm e 11mm 
• Ângulos Proximais CCD da haste: 125°, 130°
• Curva M-L para curvatura em valgo: 5°
• Anteversão Proximal: 10 graus nas opções direita e esquerda
• Raio Antecurvatura: 1500mm

• Material: Liga de titânio com tratamento de superfície anodizada tipo II
• Canulação: a haste é canulada para inserção controlada por fio guia
• Comprimento da haste: 180mm
• Diâmetro da haste: 15.5mm proximal, distal: 10mm e 11mm 
• Ângulos Proximais CCD da haste: 125°, 130°
• Curva M-L para curvatura em valgo: 5°
• Ponta distal do pregador: reduz a rigidez da haste e o risco de fratura peri-implantar no final da haste
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0mm

Parafuso interfragmentário - fixo - esterilizado

Parafuso interfragmentário - deslizante - esterilizado

Parafuso interfragmentário complementar - esterilizado

5mm 10mm 15mm

Parafuso de bloqueio roscado

Parafuso interfragmentário - esterilizado
•  Diâmetro: 10.5mm
•  Comprimentos: 70-130mm em incrementos de 5mm
•  Versão deslizante caracterizada por movimento de 

deslizamento telescópico sem protrusão cortical lateral 
•  Mecanismo de bloqueio de autorretenção para uma 

inserção em uma única etapa

Tampões 
Canulados, com um comprimento saliente de 0mm, + 5mm, + 10mm e + 15mm.

Parafuso interfragmentário complementar - esterilizado 
•  Diâmetro: 6mm
•  Comprimentos: 60-120mm em incrementos de 5mm
•  Movimento de deslizamento telescópico sem 

protrusão cortical lateral
•  Mecanismo de bloqueio roscado para inserção em 

apenas uma etapa

Parafuso de bloqueio roscado (bloqueio distal) - 
esterilizado
•  Diâmetro da rosca: 5mm
•  Design do parafuso totalmente roscado
•  Comprimentos variando de 25 a 90mm, 
 em incrementos de 5mm
O parafuso de bloqueio roscado é medido da superfície 
inferior até a ponta. Definição do comprimento

5mm
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Bloqueio proximal

Configurações - haste curta:
• 125°
• 130°

Configurações - haste longa:
• 125° esquerda
• 125° direita
• 130° esquerda
• 130° direita

O uso do parafuso de bloqueio 
complementar fica a critério do cirurgião.

Configuração 125°

125°

5°

Configuração 130°

5°

130°

Bloqueio Distal 
•  O bloqueio distal é feito com um único parafuso que, 

dependendo do tipo de fratura, pode ser estático ou 
dinâmico, conforme o parafuso esteja posicionado  
na parte superior ou inferior do orifício oblongo. 

Haste curta
•  O bloqueio na parte distal do orifício oblongo cria 

um mecanismo de bloqueio dinâmico; é possível até 
6mm de dinamização.

•  O bloqueio na parte proximal do orifício oblongo 
permite o bloqueio estático da haste.

Haste longa
•  O bloqueio na parte distal do orifício oblongo cria um 

mecanismo de travamento dinâmico de até 6mm.  
É possível dinamizar.

•  O bloqueio no orifício redondo e na parte distal do 
orifício oblongo permite dinamização secundária. Se 
a dinamização for necessária após um período de 
tempo, o parafuso colocado no orifício redondo deve 
ser removido. É possível até 6mm de dinamização.

•  O bloqueio no orifício redondo e na parte proximal do 
orifício oblongo permite o bloqueio estático da haste. 
Um parafuso é colocado no orifício redondo, e o outro 
é colocado na parte proximal do orifício oblongo.

Bloqueio 
Dinâmico

Bloqueio 
Estático

Dinamização 
Secundária

Remova este parafuso 
para dinamizar

Bloqueio 
EstáticoBloqueio 

Dinâmico
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USO PREVISTO
A haste trocantérica CHIMAERA destina-se à inserção 
no canal medular de um fêmur para o alinhamento, 
estabilização e fixação de vários tipos de fraturas ou 
deformidades.

INDICAÇÕES
A haste trocantérica CHIMAERA é indicada 
para o tratamento de fraturas pertrocantéricas, 
intertrocantéricas e subtrocantéricas estáveis e instáveis 
do fêmur ou quando essas fraturas ocorrem em 
combinação com fraturas diafisárias que se estendem 
distalmente até um ponto de aproximadamente 10cm 
proximal à incisura intercondilar.
Incluem-se: fraturas traumáticas, refraturas, não 
uniões, reconstrução, não consolidações, alinhamentos 
incorretos, fraturas patológicas e fraturas patológicas 
iminentes.

As fraturas pertrocantéricas, intertrocantéricas e 
subtrocantéricas estáveis e instáveis podem ser tratadas 
com hastes curtas ou longas. Quando tais fraturas 
ocorrem em combinação com fraturas diafisárias 
femorais, recomenda-se o uso de hastes longas.

OBSERVAÇÃO: Um parafuso interfragmentário 
deslizante deve ser usado quando ele cruza a linha de 
fratura. Caso contrário, recomenda-se o uso de um 
parafuso interfragmentário fixo.

O bloqueio distal está disponível nas configurações 
estática e dinâmica. No caso de fraturas 
subtrocantéricas transversais, recomenda-se usar 
bloqueio distal dinâmico.

Fraturas pertrocantéricas

Fraturas intertrocantéricas

Fraturas subtrocantéricas

Fraturas pertrocantéricas

Fraturas intertrocantéricas

Fraturas subtrocantéricas

Fraturas diafisárias
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EQUIPAMENTO EXIGIDO
Hastes ø 11mm

Haste curta ø 11mm - Esterilizada
Código Descrição
99-T93125 Haste curta 125° ø 11mm
99-T93130 Haste curta 130° ø 11mm

Haste longa esquerda 125 ° ø 11mm - Esterilizada
Código Descrição
99-T932280L Haste longa esquerda 125° - 280mm ø 11mm
99-T932300L Haste longa esquerda 125° - 300mm ø 11mm
99-T932320L Haste longa esquerda 125° - 320mm ø 11mm
99-T932340L Haste longa esquerda 125° - 340mm ø 11mm
99-T932360L Haste longa esquerda 125° - 360mm ø 11mm
99-T932380L Haste longa esquerda 125° - 380mm ø 11mm
99-T932400L Haste longa esquerda 125° - 400mm ø 11mm
99-T932420L Haste longa esquerda 125° - 420mm ø 11mm
99-T932440L Haste longa esquerda 125° - 440mm ø 11mm
99-T932460L Haste longa esquerda 125° - 460mm ø 11mm

Haste longa direita 125 ° ø 11mm - Esterilizada
Código Descrição
99-T932280R Haste longa direita 125° - 280mm ø 11mm
99-T932300R Haste longa direita 125° - 300mm ø 11mm
99-T932320R Haste longa direita 125° - 320mm ø 11mm
99-T932340R Haste longa direita 125° - 340mm ø 11mm
99-T932360R Haste longa direita 125° - 360mm ø 11mm
99-T932380R Haste longa direita 125° - 380mm ø 11mm
99-T932400R Haste longa direita 125° - 400mm ø 11mm
99-T932420R Haste longa direita 125° - 420mm ø 11mm
99-T932440R Haste longa direita 125° - 440mm ø 11mm
99-T932460R Haste longa direita 125° - 460mm ø 11mm

Haste longa esquerda 130° ø 11mm - Esterilizada
Código Descrição
99-T933280L Haste longa esquerda 130° - 280mm ø 11mm
99-T933300L Haste longa esquerda 130° - 300mm ø 11mm
99-T933320L Haste longa esquerda 130° - 320mm ø 11mm
99-T933340L Haste longa esquerda 130° a 340mm ø 11mm
99-T933360L Haste longa esquerda 130° - 360mm ø 11mm
99-T933380L Haste longa esquerda 130° - 380mm ø 11mm
99-T933400L Haste longa esquerda 130° - 400mm ø 11mm
99-T933420L Haste longa esquerda 130° - 420mm ø 11mm
99-T933440L Haste longa esquerda 130° - 440mm ø 11mm
99-T933460L Haste longa esquerda 130° a 460mm ø 11mm

Haste longa direita 130° ø 11mm - Esterilizada
Código Descrição
99-T933280R Haste longa direita 130° - 280mm ø 11mm
99-T933300R Haste longa direita 130° - 300mm ø 11mm
99-T933320R Haste longa direita 130° - 320mm ø 11mm
99-T933340R Haste longa direita 130° - 340mm ø 11mm
99-T933360R Haste longa direita 130° - 360mm ø 11mm
99-T933380R Haste longa direita 130° - 380mm ø 11mm
99-T933400R Haste longa direita 130° - 400mm ø 11mm
99-T933420R Haste longa direita 130° - 420mm ø 11mm
99-T933440R Haste longa direita 130° - 440mm ø 11mm
99-T933460R Haste longa direita 130° - 460mm ø 11mm

Hastes ø 10mm

Haste curta ø 10mm - Esterilizada
Código Descrição
99-T93025 Haste curta 125° ø 10mm
99-T93030 Haste curta 130° ø 10mm

Haste longa esquerda 125° ø 10mm - Esterilizada
Código Descrição
99-T932282L Haste longa esquerda 125° - 280mm ø 10mm
99-T932302L Haste longa esquerda 125° - 300mm ø 10mm
99-T932322L Haste longa esquerda 125° - 320mm ø 10mm
99-T932342L Haste longa esquerda 125° a 340mm ø 10mm
99-T932362L Haste longa esquerda 125° - 360mm ø 10mm
99-T932382L Haste longa esquerda 125° - 380mm ø 10mm
99-T932402L Haste longa esquerda 125° a 400mm ø 10mm
99-T932422L Haste longa esquerda 125° - 420mm ø 10mm
99-T932442L Haste longa esquerda 125° - 440mm ø 10mm
99-T932462L Haste longa esquerda 125° a 460mm ø 10mm

Haste longa direita 125° ø 10mm - Esterilizada
Código Descrição
99-T932282R Haste longa direita 125° - 280mm ø 10mm
99-T932302R Haste longa direita 125° - 300mm ø 10mm
99-T932322R Haste longa direita 125° - 320mm ø 10mm
99-T932342R Haste longa direita 125° - 340mm ø 10mm
99-T932362R Haste longa direita 125° - 360mm ø 10mm
99-T932382R Haste longa direita 125° - 380mm ø 10mm
99-T932402R Haste longa direita 125° - 400mm ø 10mm
99-T932422R Haste longa direita 125 ° - 420mm ø 10mm
99-T932442R Haste longa direita 125° - 440mm ø 10mm
99-T932462R Haste longa direita 125 ° - 460mm ø 10mm

Haste longa esquerda 130 ° ø 10mm - Esterilizada
Código Descrição
99-T933282L Haste longa esquerda 130° - 280mm ø 10mm
99-T933302L Haste longa esquerda 130° - 300mm ø 10mm
99-T933322L Haste longa esquerda 130° - 320mm ø 10mm
99-T933342L Haste longa esquerda 130° - 340mm ø 10mm
99-T933362L Haste longa esquerda 130° - 360mm ø 10mm
99-T933382L Haste longa esquerda 130° - 380mm ø 10mm
99-T933402L Haste longa esquerda 130° - 400mm ø 10mm
99-T933422L Haste longa esquerda 130° - 420mm ø 10mm
99-T933442L Haste longa esquerda 130° - 440mm ø 10mm
99-T933462L Haste longa esquerda 130° a 460mm ø 10mm

Haste longa direita 130 ° ø 10mm - Esterilizada
Código Descrição
99-T933282R Haste longa direita 130° - 280mm ø 10mm
99-T933302R Haste longa direita 130° - 300mm ø 10mm
99-T933322R Haste longa direita 130° - 320mm ø 10mm
99-T933342R Haste longa direita 130° - 340mm ø 10mm
99-T933362R Haste longa direita 130° - 360mm ø 10mm
99-T933382R Haste longa direita 130° - 380mm ø 10mm
99-T933402R Haste longa direita 130° - 400mm ø 10mm
99-T933422R Haste longa direita 130° - 420mm ø 10mm
99-T933442R Haste longa direita 130° - 440mm ø 10mm
99-T933462R Haste longa direita 130° a 460mm ø 10mm
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Parafusos

Parafuso interfragmentário - deslizante - esterilizado
Código Descrição
99-T93770 Parafuso interfragmentário - deslizante - 70mm
99-T93775 Parafuso interfragmentário - deslizante - 75mm
99-T93780 Parafuso interfragmentário - deslizante - 80mm
99-T93785 Parafuso interfragmentário - deslizante - 85mm
99-T93790 Parafuso interfragmentário - deslizante - 90mm
99-T93795 Parafuso interfragmentário - deslizante - 95mm
99-T93700 Parafuso interfragmentário - deslizante - 100mm
99-T93705 Parafuso interfragmentário - deslizante - 105mm
99-T93710 Parafuso interfragmentário - deslizante - 110mm
99-T93715 Parafuso interfragmentário - deslizante - 115mm
99-T93720 Parafuso interfragmentário - deslizante - 120mm
99-T93725 Parafuso interfragmentário - deslizante - 125mm
99-T93730 Parafuso interfragmentário - deslizante - 130mm

Parafuso interfragmentário - fixo - esterilizado
Código Descrição
99-T93670 Parafuso interfragmentário - fixo - 70mm
99-T93675 Parafuso interfragmentário - fixo - 75mm
99-T93680 Parafuso interfragmentário - fixo - 80mm
99-T93685 Parafuso interfragmentário - fixo - 85mm
99-T93690 Parafuso interfragmentário - fixo - 90mm
99-T93695 Parafuso interfragmentário - fixo - 95mm
99-T93600 Parafuso interfragmentário - fixo - 100mm
99-T93605 Parafuso interfragmentário - fixo - 105mm
99-T93610 Parafuso interfragmentário - fixo - 110mm
99-T93615 Parafuso interfragmentário - fixo - 115mm
99-T93620 Parafuso interfragmentário - fixo - 120mm
99-T93625 Parafuso interfragmentário - fixo - 125mm
99-T93630 Parafuso interfragmentário - fixo - 130mm

Parafuso de bloqueio roscado - esterilizado
Código Descrição
99-T931025 Parafuso de bloqueio roscado - 25mm
99-T931030 Parafuso de bloqueio roscado - 30mm
99-T931035 Parafuso de bloqueio roscado - 35mm
99-T931040 Parafuso de bloqueio roscado - 40mm
99-T931045 Parafuso de bloqueio roscado - 45mm
99-T931050 Parafuso de bloqueio roscado - 50mm
99-T931055 Parafuso de bloqueio roscado - 55mm
99-T931060 Parafuso de bloqueio roscado - 60mm
99-T931065 Parafuso de bloqueio roscado - 65mm
99-T931070 Parafuso de bloqueio roscado - 70mm
99-T931075 Parafuso de bloqueio roscado - 75mm
99-T931080 Parafuso de bloqueio roscado - 80mm
99-T931085 Parafuso de bloqueio roscado - 85mm
99-T931090 Parafuso de bloqueio roscado - 90mm

Tampão - Esterilizado
Código Descrição
99-T930000 Tampão - 0mm

Tampão longo - Esterilizado
Código Descrição
99-T930005 Tampão - 5mm
99-T930010 Tampão - 10mm
99-T930015 Tampão - 15mm

Limpeza, desinfecção, esterilização 
e manutenção do instrumental

Consulte as “Informações de uso” para limpeza, 
desinfecção, esterilização e manutenção do 
instrumental da haste trocantérica CHIMAERA.

Parafuso interfragmentário complementar - esterilizado
Código Descrição
99-T93560 Parafuso interfragmentário complementar - 60mm
99-T93565 Parafuso interfragmentário complementar - 65mm
99-T93570 Parafuso interfragmentário complementar - 70mm
99-T93575 Parafuso interfragmentário complementar - 75mm
99-T93580 Parafuso interfragmentário complementar - 80mm
99-T93585 Parafuso interfragmentário complementar - 85mm
99-T93590 Parafuso interfragmentário complementar - 90mm
99-T93595 Parafuso interfragmentário complementar - 95mm
99-T93500 Parafuso interfragmentário complementar - 100mm
99-T93505 Parafuso interfragmentário complementar - 105mm
99-T93510 Parafuso interfragmentário complementar - 110mm
99-T93515 Parafuso interfragmentário complementar - 115mm
99-T93520 Parafuso interfragmentário complementar - 120mm
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CHIMAERA - Sistema de Fratura de Quadril, Bandeja de Instrumentais
Os instrumentais estão disponíveis em uma bandeja de esterilização específica (193990) composta por:

Bandeja de instrumentais
Código Descrição Qtd.

BANDEJA SUPERIOR

193115 1 Pino de impactação 1

193110 2 Parafuso de bloqueio 1

193270 3 Fresa de entrada 1

193260 4 Sovela canulada 1

193230 5 Guia da fresa de entrada 1

193325 6 Chave de parafuso hexagonal de 6mm 1

193100 7 Braço de direcionamento 1

91017 8 Chave Allen universal 1

193271 9 Extensão hexagonal de 6mm 1

177380 10 Martelo com ranhura 1

17955 11 Mandril universal com cabo T 1

193275 12 Guia de tamanho 1
BANDEJA MÉDIA

193320 1 Chave de parafuso distal 1

193319 2 Haste de retenção da chave de parafuso distal 1

193211 3 Guia distal 1

193212 4 Trocarter Distal 1

193231 5 Guia do parafuso interfragmentário 1

193232 6 Trocarter do parafuso interfragmentário 1

193274 7 Medidor de tamanho do parafuso 1

193283 8 Chave de parafuso interfragmentário 1

193282 9 Haste de retenção da chave de parafuso 
interfragmentário 1

193286 10 Broca distal 4.2mm - longa 1

193281 11
Haste de compressão do parafuso 
interfragmentário

1

193970 12 Fresa gradual do parafuso interfragmentário 1

193973 13 Broca cortical de 4mm 1

193321 14 Chave de parafuso distal - curta 1

193318 15
Haste de retenção da chave de parafuso 
distal - curta

1

193285 16 Broca distal de 4.2mm - curta 2

193213 17 Guia distal - curto 1

193277 18 Medidor de tamanho do parafuso distal 1

193284 19 Empurrador de fios 1

Bandeja superior

Bandeja de base

Bandeja média

BANDEJA DE BASE

193222 1 Trocarter de parafuso complementar 1

193221 2 Guia complementar 1

193292 3 Haste de Retenção da chave de parafuso 
complementar 1

193293 4 Chave de parafuso complementar 1

193971 5 Broca gradual complementar 1

193279 6 Cabo em T de conexão rápida 1

193276 7 Régua de haste longa 1

173276 8 Suporte de régua 1

193948 9 Guia de fio multifuros 1

Fora da bandeja
Código Descrição

99-193287 Fio guia roscado 3.2mm - 400mm - 
Esterilizado

172001 Caixa de instrumentos de sistema de fresagem 
flexível completa

99-173281 Fio guia com oliva Ø 3x980mm
193265 Modelo de Implante
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CHIMAERA - Sistema de Fratura de Quadril, Bandeja de Instrumentais de Extração
Os instrumentais estão disponíveis em uma bandeja de esterilização específica (193991) composta por:

Bandeja de instrumentais de extração
Código Descrição Qtd.

SMN173370 1 Martelo ortopédico 1

177380 2 Martelo com ranhura 1

193325 3 Chave de parafuso hexagonal de 6mm 1

193271 4 Extensão hexagonal de 6mm 1

193283 5 Chave de parafuso interfragmentário 1

193280 6 Haste de retenção da chave de parafuso 
interfragmentário - curta 1

193293 7 Chave de parafuso complementar 1

193290 8 Haste de Retenção da chave de parafuso 
complementar - curta 1

193321 9 Chave de parafuso distal - curta 1

193318 10
Haste de retenção da chave de parafuso 
distal - curta 1

17955 11 Mandril universal com cabo T 1

17978 12 Alicate de corte 1

177395 13 Alicates de pressão de ponta fina 1

193336 14 Adaptador cônico de martelo M8 1

193337 15 Extrator de parafuso, tamanho 4mm a 9mm 1

91017 16 Chave Allen universal 1
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REDUÇÃO DA FRATURA NO PLANO 
FRONTAL
O paciente é colocado em posição supina em uma 
mesa de fratura. Redução inicial obtida por tração sob 
intensificador de imagem. A tração e a abdução são 
então ajustadas, caso necessário, para atingir uma 
redução anatômica.

Redução de fratura no plano sagital com o “PORD™”
Qualquer flacidez posterior no local da fratura deve ser 
corrigida agora e mantida usando o exclusivo Dispositivo 
de Redução Posterior (PORD™). Este dispositivo é 
facilmente fixado à maioria das mesas de tração.
(Por favor, consulte PC PRD E0 para mais informações)

	Deslize o acessório Clark sobre o trilho lateral da 
mesa de fratura. Insira o pino vertical da Caixa de 
Suporte no acessório Clark por baixo e aperte o 
grampo no pino, de forma que o suporte fique preso 
com firmeza. 

	Monte o PORD™ da seguinte maneira: Deslize a 
barra horizontal pela caixa de suporte com sua parte 
curvada virada para a mesa de fratura. Esta seção 
curvada foi projetada para permitir a captura de 
imagens em vários planos sem obstruções, usando 
o braço em C do Intensificador de Imagem. 

	O Parafuso de Aperto do Suporte de Membro 
deve ser posicionado no encaixe no fim da barra 
horizontal, com a porca encaixada abaixo do suporte 
radiotransparente. Girar a porca no sentido horário 
fará com que o suporte seja levantado.
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O Suporte de Membro é posicionado abaixo da parte 
da fratura que requer elevação. A correta posição do 
suporte é confirmada na visão AP (é possível ver a 
sombra do suporte). Usando a visão lateral, o suporte 
para membro é elevado girando a porca (a) no sentido 
horário até que a redução posterior correta tenha sido 
alcançada. A posição do suporte fica agora mantida ao 
apertar o parafuso sem cabeça no encaixe (b). Existe 
uma tendência de rotação do suporte de membro 
quando sua posição estiver sendo ajustada, devido a 
seção transversal cônica da coxa. Por isso, ele deve ser 
segurado com firmeza durante este procedimento, e ao 
apertar o parafuso sem cabeça.

Agora, o PORD™ permanecerá na posição correta 
durante a cirurgia. Após o uso, o PORD™ deve ser 
completamente lavado com uma solução de sabão e ser 
totalmente seco. Pode ser necessário usar ar forçado 
para secar a área de encaixe do parafuso sem cabeça. 
(Por favor, consulte PC PRD E0 para mais informações).

a

b
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GERENCIAMENTO PRÉ-OPERATÓRIO
Modelo de raios X 
O modelo de raios X pode ser usado no pré-operatório 
para selecionar o ângulo ideal do pescoço e o 
comprimento dos parafusos interfragmentário e de 
bloqueio. Este modelo mostra o tamanho real das hastes 
curtas e dos parafusos interfragmentário e de bloqueio, 
com uma ampliação de 15% na vista anteroposterior. 
O modelo deve ser posicionado corretamente nos 
raios X pré-operatórios. As medições resultantes do 
uso do modelo devem ser verificadas no intraoperatório 
para garantir a seleção apropriada do implante.

ABERTURA DE PONTO DE ENTRADA
O paciente é preparado e coberto da maneira habitual. 
Uma incisão na pele de cerca de 2cm a 3cm é feita 
proximal à ponta do trocânter maior, em linha com o 
eixo do fêmur proximal.

O ponto de entrada exato irá variar com a anatomia 
individual, e geralmente estará no ápice do trocânter 
maior ou levemente medial, a meio caminho entre sua 
extensão anterior e posterior.

OBSERVAÇÃO: O ponto de inserção nunca deve ser 
medial demais, para evitar lesões na artéria circunflexa 
femoral. Usando um intensificador de imagem, na visão 
AP, o ponto de entrada deve ser a ponta do trocânter 
maior. Na visão lateral, o ponto de entrada deve estar 
no ponto central do trocânter maior.
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Código 193265

Opção 1

Instrumental
Código Descrição
193260 Sovela canulada
193230 Guia da fresa de entrada
193270 Fresa de entrada

Fora da bandeja
99-173281 Fio guia com oliva Ø 3x980mm

O canal medular pode ser aberto usando a sovela 
canulada (Fig. 1). A sovela canulada é colocada na ponta 
do trocânter maior ou levemente medial, e o ponto 
de entrada confirmado em ambas as projeções com 
intensificador de imagem. A sovela canulada é então 
inserida com movimentos rotacionais até que sua ponta 
atinja o nível do trocânter menor. 

Um fio guia com oliva de 3x980mm é inserido através da 
sovela canulada no canal medular, e sua posição verificada 
em ambos os planos (Fig. 2a-2b). A sovela canulada 
é removida deixando o fio guia na posição desejada. 
Prosseguir com a fresagem proximal do canal medular 
(Fig. 6, pág. 16).

Fig. 1

Fig. 2a Fig. 2b

LMAP
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Opção 2

Instrumental
Código Descrição
193230 Guia da fresa de entrada
193948 Guia de fio multifuros

Fora da bandeja
193287 Fio guia roscado de 3.2mm - 400mm

Fig. 3

A

P

Um fio guia roscado de 3.2mm é usado para encontrar 
o ponto de entrada. Sua posição correta é verificada 
pelo intensificador de imagem e pela guia da fresa de 
entrada inserida sobre o fio guia (Fig. 3).

Fig. 5

Fig. 4

Se o fio guia roscado de 3.2mm não estiver na posição 
correta, recomenda-se o uso do guia de fio multifuros 
(Fig. 4). Este guia tem 4 furos excêntricos a distâncias 
diferentes do furo central e pode ajudar a inserir um 
segundo fio guia na posição ideal.
O guia de fio multifuros é inserido, através do furo 
central, no fio guia incorreto.

Uma vez que a posição correta do segundo fio guia seja 
selecionada girando a coroa do guia multifuros, esta é 
travada no lugar empurrando o cabo sobre a guia da 
fresa de entrada. O segundo fio guia é inserido e depois 
o anterior é removido (Fig. 5).
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Fig. 8

Escolha o ângulo ideal do pescoço (haste curta e longa)

Instrumental
Código Descrição
193275 Guia de tamanho

Fora da bandeja
193287 Fio guia roscado de 3.2mm - 400mm

O guia de tamanho pode ser alinhado ao longo do eixo 
femoral, a partir da ponta do trocânter maior, e usado 
para determinar o ângulo ideal do colo proximal (125° 
ou 130°), posicionando um fio guia sobre a marcação 
correspondente no guia de tamanho.

Escolha o diâmetro distal da haste.
O diâmetro distal da haste pode ser escolhido usando o 
modelo (Fig. 8). 

Fig. 6

Fresagem proximal do canal medular
Com o guia da fresa de entrada posicionado no nível da 
ponta do trocânter maior, a fresa de entrada é inserida 
sobre o fio guia e avançada sob potência usando o 
intensificador de imagem (Fig. 6). 

O valor de inserção correto para a fresa de entrada é 
atingido quando a fresa de entrada atinge o guia da 
fresa de entrada. A quantidade correta de inserção 
também pode ser confirmada verificando se a ranhura 
da fresa de entrada está no nível do trocânter maior 
(Fig. 7).

Fig. 7
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SELEÇÃO DE HASTE LONGA

Instrumental
Código Descrição
193275 Guia de tamanho
193276 Régua de haste longa 
173276 Suporte de régua

Fora da bandeja
99-173281 Fio guia com oliva Ø 3x980mm

O fio guia apropriado é inserido centralmente no canal 
medular (Fig. 9a). Isso é garantido pela inserção até que 
a ponta assente no osso subcondral, exatamente na 
parte superior da fossa intercondilar, centralmente entre 
os côndilos femorais. 

MEDIÇÃO DO COMPRIMENTO DA HASTE 
Opção 1
Com a ponta do fio guia no nível desejado para a 
extremidade distal da haste, posicione o suporte da 
régua sobre o fio guia no ponto de inserção. A régua da 
haste é anexada ao suporte da régua e o comprimento 
da haste é lido na ponta proximal do fio guia (Fig. 9b). 

OBSERVAÇÃO: Isso só funciona com o fio guia padrão de 
980mm.

Opção 2
O guia de tamanho é posicionado alinhado ao eixo 
femoral (Fig. 10). 

Fig. 10

Fig. 9a

Fig. 11

Posicione um fio guia sobre o guia de tamanho em 
correspondência com o ângulo ideal do pescoço para 
obter a posição correta do guia de tamanho. 
A posição correta do guia de tamanho pode ser verificada 
com o intensificador de imagem. O comprimento da haste 
requerida pode ser medido pela leitura da marcação 
correspondente no guia de tamanho, com o uso do 
intensificador de imagem (Fig. 11).

Fig. 9b
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Fig. 13

Fig. 14

Fresagem 

Instrumental
Código Descrição
193230 Guia da fresa de entrada
193275 Guia de tamanho

Fora da bandeja
172001 Caixa de instrumentos de sistema de fresagem 

flexível completa
99-173281 Fio guia com oliva Ø 3x980mm

O canal femoral tem que ser progressivamente fresado 
até o diâmetro de 12.5mm a 13mm (Fig. 13).

Um sistema de fresagem flexível deve ser usado sobre 
o fio guia apropriado (Fig. 14).

O diâmetro do canal medular pode ser verificado 
diretamente a partir do guia de tamanho, determinando a 
quantidade apropriada de fresagem necessária (Fig. 12).

Fig. 12
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VERIFICAÇÃO DO POSICIONAMENTO  
E FUNÇÃO DE BLOQUEIO PROXIMAL  
E DISTAL

Instrumental
Código Descrição
193100 Braço de direcionamento
193110 Parafuso de bloqueio
193325 Chave de parafuso hexagonal de 6mm
193231 Guia do parafuso interfragmentário
193970 Fresa gradual do parafuso interfragmentário
193211 Guia distal
193286 Broca distal 4.2mm - longa
177380 Martelo com ranhura

Fig. 17a

Fig. 15

Fig. 16

 125° COMPL. / 130° COMPL.

  125° INTERFRAG. /  
1 30° INTERFRAG.

 Parafuso distal

A haste é conectada ao braço de direcionamento 
alinhando as abas no braço com as ranhuras 
apropriadas no topo da haste (Fig. 17a).

O parafuso de bloqueio é inserido na parte superior do 
braço de direcionamento e apertado firmemente usando 
a chave de parafuso hexagonal de 6mm (cabo preto) 
(Fig. 17b).

Insira o mecanismo de bloqueio no braço, prestando 
atenção ao alinhamento correto (Fig. 16).

Fig. 17b
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Fig. 18a Fig. 18b

O guia do parafuso interfragmentário é inserido no 
orifício apropriado do braço de direcionamento (125°  
ou 130°). A fresa gradual do parafuso interfragmentário 
deve ser avançada através do orifício da haste sem 
impacto (Fig. 18a). Da mesma forma, o guia distal 
deve ser inserido no orifício estático do braço de 
direcionamento e a broca distal de 4.2mm avançada 
através do orifício oblongo da haste sem impacto (Fig. 
18b). Essa verificação é sempre recomendada.

Fig. 19a

Fig. 20

INSERÇÃO DE HASTE

Instrumental
Código Descrição
193115 Pino de impactação
177380 1 Martelo com ranhura

Fora da bandeja
SMN173370 Martelo ortopédico

A haste é inserida através do ponto de entrada até uma 
profundidade desejada (Fig. 19a). Preste atenção à 
posição do parafuso interfragmentário, que deve estar 
no centro do colo e da cabeça do fêmur. Se o parafuso 
interfragmentário complementar for usado, o parafuso 
interfragmentário pode ficar abaixo do centro do colo e 
da cabeça do fêmur. Isto é especialmente importante 
em pacientes com um colo femoral estreito. Se 
necessário, o pino de impactação pode ser conectado na 
parte superior do braço de direcionamento e apertado 
usando a chave de parafuso hexagonal de 6mm para 
martelar com o martelo com ranhura (Fig. 19b).
A condição cortical medial/anterior deve ser sempre 
verificada antes de martelar.

ADVERTÊNCIA: Não martele o braço de direcionamento.

A posição correta da haste e sua profundidade no canal 
medular devem ser verificadas com o intensificador de 
imagem em ambos os planos 
(AP, LM) (Fig. 20).

Fig. 19b
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Fig. 22

Uma vez atingida a profundidade apropriada, a posição 
da haste pode ser ajustada girando cuidadosamente o 
braço de direcionamento de 5 a 10 graus (anteversão 
do colo do fêmur) para centralizar o colo do fêmur com 
o orifício do parafuso interfragmentário (Fig. 22).

Remova o fio guia da haste.

BLOQUEIO PROXIMAL

Instrumental
Código Descrição
193231 Guia do parafuso interfragmentário
193232 Trocarter do parafuso interfragmentário
193973 Broca cortical de 4mm
193287 Fio guia roscado de 3.2mm - 400mm
193274 Medidor de tamanho do parafuso
193970 Fresa gradual do parafuso interfragmentário
193283 Chave de parafuso interfragmentário

193282 Haste de retenção da chave de parafuso 
interfragmentário

O trocarter do parafuso interfragmentário é colocado no 
guia do parafuso interfragmentário, ambos inseridos no 
orifício apropriado do braço de direcionamento (125° 
ou 130°) e avançam para a pele. Uma incisão de 2cm é 
feita neste ponto e o guia do parafuso interfragmentário 
é inserido até o osso, girando o trocarter para dentro 
(Fig. 23a). O guia do parafuso interfragmentário é 
travado no braço de direcionamento fechando o botão 
de bloqueio (Fig. 23b).

Fig. 23a Fig. 23b

ABRIR

FECHAR

FECHAR

Fig. 21

Se a haste estiver posicionada muito distalmente, 
conecte o martelo no pino de impactação e martele com 
cuidado para posicionar a haste mais proximal (Fig. 21).
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Fig. 24a Fig. 24b

O trocarter do parafuso interfragmentário é removido 
(Fig. 24a) e a cortical lateral é pré-perfurada com a 
broca cortical de 4mm até que esteja perfeitamente em 
contato com o braço de direcionamento (Fig. 24b).

ADVERTÊNCIA: Não pressione a broca durante  
a pré-perfuração.

A broca cortical de 4mm é removida e substituída pelo 
trocarter do parafuso interfragmentário. Para evitar 
a inserção incorreta do fio guia, a ponta do trocarter 
do parafuso interfragmentário deve estar orientada 
corretamente para ficar bem encostada no osso. A 
marcação no trocarter do parafuso interfragmentário 
ajuda a confirmar a posição correta (Fig. 25a). Um fio guia 
de 3.2mm é inserido através do trocarter do parafuso 
interfragmentário com um perfurador elétrico (Fig. 25b). 
A posição do fio guia deve ser verificada pelo 
intensificador de imagem. A ponta do fio deve estar a 
uma distância de 5mm a 10mm da superfície articular 
e define a posição final do parafuso (Fig. 26).

OBSERVAÇÃO: O uso de um novo fio guia de 3.2mm 
é obrigatório para esta etapa; o fio guia de 3.2mm 
utilizado para a fresagem do canal medular pode estar 
danificado ou dobrado.

Fig. 26

Fig. 25a

Fig. 25b
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Fig. 27

Para determinar o comprimento do parafuso 
interfragmentário necessário, o medidor de tamanho é 
colocado sobre a extremidade do fio guia (Fig. 28a).
O tamanho correto do parafuso interfragmentário 
é lido na escala do medidor de tamanho no nível da 
extremidade do fio guia (Fig. 28b). Se o comprimento 
medido estiver entre duas leituras, a leitura menor 
deverá ser selecionada.

OBSERVAÇÃO: Para determinar corretamente o 
comprimento do parafuso interfragmentário, o medidor 
de tamanho deve estar posicionado perfeitamente em 
contato com o final do braço de direcionamento.

A fresa gradual do parafuso interfragmentário deve 
ser ajustada no comprimento medido do parafuso 
interfragmentário (Fig. 29).

Fig. 29

Fig. 28a

O trocarter é removido (Fig. 27).

ADVERTÊNCIA: Preste atenção ao segurar o braço 
de direcionamento em posição durante a remoção do 
trocarter canulado.

Fig. 28b
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Fig. 31

Fig. 30

A fresa gradual do parafuso interfragmentário é 
perfurada sobre o fio guia até entrar em contato com o 
braço de direcionamento (Fig. 30).

ADVERTÊNCIA: Verifique pelo intensificador de imagem 
que o fio não avance durante a perfuração.

Fig. 32

PROCEDIMENTO DE ESTABILIDADE 
ROTACIONAL INTRA-OPERATÓRIA

Instrumental
Código Descrição
99-193287 Fio guia roscado 3.2mm - 400mm - Esterilizado
193221 Guia complementar
193222 Trocarter de parafuso complementar

O guia complementar e o trocarter complementar são 
inseridos através do furo correspondente do braço 
de direcionamento (marca verde) (Fig. 32). Quando 
o guia do parafuso interfragmentário estiver travado 
no braço de direcionamento (fechando o botão de 
bloqueio), o guia do parafuso complementar ainda 
pode deslizar pelo braço de direcionamento, e deve-se 
tomar cuidado para que ele não caia. Para a inserção 
correta do fio guia, a ponta do trocarter do parafuso 
complementar deve ser orientada corretamente para 
ficar bem encostada no osso. A marcação no trocarter 
do parafuso complementar ajuda a confirmar a posição 
correta.

Use o empurrador do fio guia para manter o fio guia no 
lugar durante a remoção da fresa gradual do parafuso 
interfragmentário (Fig. 31).
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Fig. 35

O trocarter complementar com seu guia e o trocarter do 
parafuso interfragmentário são então removidos (Fig. 34).

Fig. 34

Fig. 33

O segundo fio guia é inserido através do trocarter 
complementar e perfurado com o intensificador de 
imagem até passar pela linha de fratura e estabilizar os 
fragmentos (Fig. 33).

ADVERTÊNCIA: Cuidado para não avançar 
inadvertidamente o primeiro fio guia ao inserir o 
segundo fio guia. 

Se necessário, remova o trocarter do parafuso 
interfragmentário e meça o comprimento do parafuso 
interfragmentário (Fig. 35), para obter detalhes 
adicionais, consulte a Fig. 28, página 23.
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Fig. 37

Fig. 36

ADVERTÊNCIA: Ao perfurar, o segundo fio guia deve 
ser mantido afastado da fresa gradual do parafuso 
interfragmentário.

A fresa gradual do parafuso interfragmentário é 
perfurada até entrar em contato com o braço de 
direcionamento (Fig. 37).

ADVERTÊNCIA: Verifique pelo intensificador de imagem 
que o fio não avance durante a perfuração.

Use o empurrador do fio guia para manter o fio guia no 
lugar durante a remoção da fresa gradual do parafuso 
interfragmentário.

A fresa gradual do parafuso interfragmentário 
deve ser ajustada no comprimento do parafuso 
interfragmentário medido (Fig. 36).
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Fig. 39

O parafuso interfragmentário agora pode ser removido 
da embalagem inclinando a chave de parafuso (Fig. 41).

Fig. 41

INSERÇÃO DO PARAFUSO 
INTERFRAGMENTÁRIO
O parafuso interfragmentário deve ser removido 
da embalagem com o uso da chave de parafuso 
interfragmentário.

Insira a ponta da chave de parafuso interfragmentário 
no parafuso interfragmentário (Fig. 38), prestando 
atenção à orientação dos dentes de ambos os 
componentes (Fig. 39).

Fig. 38

Fig. 40

O parafuso interfragmetário é fixado à chave de 
parafuso interfragmentário girando a haste de retenção 
da chave de parafuso interfragmentário interna azul no 
sentido horário (Fig. 40).
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O parafuso interfragmentário é inserido no osso usando 
a chave de parafuso através da guia até que o parafuso 
interfragmentário se prenda à haste. 

ADVERTÊNCIA: Use a marcação na chave de parafuso 
interfragmentário como indicação de avanço do 
parafuso interfragmentário, mas não a use como uma 
confirmação de bloqueio total à haste (Fig. 42). O 
parafuso interfragmentário estará totalmente travado 
na haste quando a rotação adicional do parafuso 
interfragmentário não for possível. 

OBSERVAÇÃO: A redução da fratura deve ser confirmada 
antes da inserção do parafuso interfragmentário.

Se não houver necessidade de compressão, remova a 
chave de parafuso girando no sentido anti-horário a 
haste de retenção da chave de parafuso interna azul.

O botão de bloqueio é aberto e o fio guia e o guia do 
parafuso interfragmentário são então removidos.

ADVERTÊNCIA: Para a extração do fio guia, o perfurador 
deve ser invertido para evitar o avanço do fio guia.

Se necessário, remova o fio guia complementar.

Fig. 42

Fig. 43

Compressão do parafuso interfragmentário deslizante 

Instrumental
Código Descrição
193281 Haste de compressão do parafuso interfragmentário

Se for necessária uma compressão adicional, a chave 
de parafuso interfragmentário e sua haste de retenção 
serão removidas (Fig. 43), bem como o fio guia.

Remova a haste de retenção da chave do parafuso e 
insira a haste de compressão. Insira a chave de parafuso 
na guia de parafuso interfragmentário e certifique-se de 
que os dentes da chave de parafuso e do parafuso inter-
fragmentário estejam alinhados corretamente. Prenda 
a haste de compressão ao parafuso interfragmentário 
girando a coroa pequena no sentido horário (Fig. 44).

Fig. 44
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A compressão pode ser obtida girando a coroa grande no 
sentido horário (Fig. 45) e a quantidade de compressão 
deve ser verificada pelo intensificador de imagem.
Uma compressão máxima de 17mm pode ser obtida. 

OBSERVAÇÃO: Ao usar a chave Allen universal para girar 
o botão no sentido horário, deve-se tomar cuidado em 
caso de osso de baixa qualidade.

Fig. 45
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Fig. 47a

A broca gradual complementar é ajustada no 
comprimento medido (Fig. 48). 

O trocarter complementar de parafuso e o fio guia são 
removidos e substituídos pela broca complementar gradual. 

ADVERTÊNCIA: Deve-se prestar atenção para segurar o 
braço de direcionamento em posição durante a remoção 
do trocarter canulado.

Fig. 48

Fig. 46a

INSERÇÃO DO PARAFUSO 
INTERFRAGMENTÁRIO COMPLEMENTAR

Instrumental
Código Descrição
193221 Guia complementar
193222 Trocarter de parafuso complementar
193287 Fio guia roscado de 3.2mm - 400mm
193274 Medidor de tamanho do parafuso
193971 Broca gradual complementar
193293 Chave de parafuso complementar

193292 Haste de retenção da chave de parafuso complementar

Se for necessária estabilidade rotacional adicional, um 
parafuso complementar pode ser usado. O trocarter 
de parafuso complementar é colocado na guia 
complementar, ambos inseridos no furo apropriado do 
braço de direcionamento (125° ou 130°), e avançam 
para a pele. Uma incisão de 2cm é feita neste ponto e a 
guia do parafuso de compressão é avançada até o osso, 
girando o trocarter para dentro (Fig. 46a). 
A guia complementar é travada no braço de 
direcionamento fechando o botão de bloqueio 
(Fig. 46b).

O comprimento do parafuso interfragmentário 
complementar pode ser determinado de acordo com as 
duas opções a seguir:

Opção 1. O comprimento do parafuso interfragmentário 
complementar deve ser de 10mm a 15mm mais curto 
do que o parafuso interfragmentário utilizado. 
Se a compressão foi realizada, leve em consideração 
a quantidade de compressão ao escolher o parafuso 
complementar ou siga a opção 2.

Opção 2. Usando o medidor de tamanho:
• um fio guia de 3.2mm é inserido através do trocarter 

complementar com um perfurador elétrico. Sua 
posição deve ser verificada pelo intensificador de 
imagem (Fig. 47a).

• remova o trocarter e coloque o medidor de tamanho 
sobre a extremidade do fio guia do parafuso 
interfragmentário (Fig. 47b). O tamanho correto 
do parafuso interfragmentário complementar é 
obtido subtraindo 5mm do valor lido na escala do 
mesmo medidor de tamanho usado para medir o 
parafuso interfragmentário principal (Fig. 47c). Se o 
comprimento medido estiver entre duas leituras, a 
leitura menor deverá ser selecionada.

Fig. 46b

Fig. 47c

Fig. 47b
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Fig. 49

Fig. 50

A broca gradual complementar é inserida, e seu avanço 
é verificado pelo intensificador de imagem através 
da guia complementar até que ela pare no braço de 
direcionamento (Fig. 49). 

Fig. 51

A broca gradual complementar é então removida. O 
parafuso interfragmentário complementar é conectado 
à chave de parafuso (cabo verde) girando a haste de 
retenção e inserindo-a no osso (Fig. 50).

O parafuso está totalmente travado na haste quando 
não é possível rotação adicional da chave de parafuso. 
Observe que, mesmo que o parafuso complementar 
esteja inserido corretamente, algumas roscas 
permanecerão fora da haste para prender a cortical 
lateral (Fig. 51).
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Fig. 53

Fig. 52

BLOQUEIO DISTAL (HASTE CURTA)

Instrumental
Código Descrição
193320 Chave de parafuso distal
193319 Haste de retenção da chave de parafuso distal 
193211 Guia distal
193212 Trocarter Distal
193286 Broca distal 4.2mm - longa

Dois furos são fornecidos no braço de direcionamento 
para bloqueio distal. Os furos proximal e distal 
correspondem ao bloqueio estático e dinâmico, 
respectivamente (Fig. 52).
O bloqueio dinâmico deve sempre ser escolhido na 
presença de fraturas subtrocantéricas transversais.

Dinâmico Estático

O guia distal é colocado no furo apropriado de acordo 
com o tipo de fratura e usado como um marcador para 
a incisão na pele (Fig. 53).

Certifique-se de realizar uma incisão adequada através 
do tecido mole para evitar o desvio do guia distal.

Fig. 54a

O guia distal e o trocarter distal são inseridos até o 
osso por rotação do trocarter (Fig. 54a). O guia distal é 
travado no braço de direcionamento fechando o botão 
de bloqueio (Fig. 54b).

Fig. 54b
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A broca distal longa de 4,2mm é usada para perfurar a 
segunda cortical com o intensificador de imagem (Fig. 55a).
O tamanho necessário do parafuso pode ser 
determinado a partir da marcação na broca na base do 
trocarter distal (Fig. 55b).

OBSERVAÇÃO: É importante que o trocarter distal 
esteja totalmente em contato com o osso para uma 
medição precisa.

Fig. 55a

Fig. 56

Remova a broca distal e o trocarter antes de inserir o 
parafuso distal. 
O parafuso de bloqueio roscado é conectado à chave de 
parafuso (cabo amarelo) girando a haste de retenção e 
inserindo-a no osso (Fig. 56). 
Avance o parafuso distal no osso até que a marca do 
laser na chave de parafuso atinja a guia distal (Fig. 
57). A posição final do parafuso de bloqueio distal é 
verificada com o intensificador de imagem.

OBSERVAÇÃO: 
1. Qualquer força transversal no braço de 

direcionamento, no guia distal e na broca distal pode 
resultar em incompatibilidade entre a broca e o furo. 

2. O aperto excessivo do parafuso deve ser evitado e a 
cabeça do parafuso deve entrar em contato com a 
cortical. Interrompa a inserção quando houver resistência.

Fig. 57

Fig. 55b
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BLOQUEIO DISTAL (HASTE LONGA)

Instrumental
Código Descrição
193321 Chave de parafuso distal - curta

193318 Haste de retenção da chave de parafuso 
distal - curta

193285 Broca distal de 4.2mm - curta (2x)
193213 Guia distal - curto 
193277 Medidor de tamanho do parafuso distal

A configuração do bloqueio distal das hastes longas deve 
basear-se nas características do paciente e no padrão de 
fratura. Consulte a página 6 para obter mais detalhes.

O bloqueio distal para hastes longas deve ser realizado 
usando a técnica de mão livre com um intensificador  
de imagem.
A broca distal é inserida através da haste até atingir 
a segunda cortical (Fig. 58). Tenha em mente que a 
posição final do parafuso estará em correspondência 
com a extremidade da broca distal curta. O guia distal é 
inserido sobre a broca distal até que entre em contato 
com o osso (Fig. 59a). O tamanho correto do parafuso 
de bloqueio pode ser lido na escala da broca distal que 
se projeta da guia distal (Fig. 59b).

OBSERVAÇÃO: É importante que o guia distal esteja 
totalmente em contato com a cortical para uma 
medição precisa.

Fig. 58

Fig. 59b

Fig. 59a

Fig. 60

Se dois parafusos distais tiverem que ser inseridos, a 
primeira broca distal pode ser usada como referência 
para perfurar o segundo furo (Fig. 60).
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Fig. 61

O parafuso de bloqueio roscado é conectado à chave de 
parafuso (cabo amarelo) girando a haste de retenção e 
inserindo-a no osso (Fig. 62). 
Avance o parafuso distal no osso (Fig. 63a). A posição 
final do parafuso de bloqueio distal é verificada com o 
intensificador de imagem.

OBSERVAÇÃO: Para evitar apertar demais o parafuso, a 
cabeça do parafuso deve apenas entrar em contato com 
a cortical; pare a inserção quando sentir resistência.

Repita os passos descritos acima também para a 
inserção de um segundo parafuso de bloqueio distal 
(Fig. 63b). 

Fig. 63a Fig. 63b

Fig. 61

PROCEDIMENTO ALTERNATIVO

O medidor de tamanho do parafuso distal é inserido no 
guia distal curto. Depois de passar pela segunda cortical, 
verifique se o gancho se prende à parte externa do osso. 
O tamanho correto do parafuso de bloqueio pode ser lido 
na escala do medidor de tamanho de parafuso distal que 
se projeta do guia distal curto (Fig. 61). 
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INSERÇÃO DO TAMPÃO

Instrumental
Código Descrição
193325 Chave de parafuso hexagonal de 6mm
99-193287 Fio guia roscado 3.2mm - 400mm - Esterilizado
193271 Extensão hexagonal de 6mm

Para evitar o crescimento interno do osso, é 
aconselhável o uso do tampão.

O tampão apropriado pode ser selecionado verificando 
as linhas de marcação na parte superior do braço de 
direcionamento (Fig. 64).

15mm

10mm

5mm

0mm

Opção 1.
Tampão 0mm
O parafuso de bloqueio é removido do braço de 
direcionamento usando a chave de parafuso hexagonal 
de 6mm (cabo preto) (Fig. 65).

O tampão é inserido através do braço de direcionamento 
e bloqueado com a chave de parafuso hexagonal de 
6mm (Fig. 66). A chave de parafuso e o braço de 
direcionamento são removidos.

0mm 5mm 10mm 15mm

0mm

Fig. 64

Fig. 65

Fig. 66
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Opção 2.
Tampão (0, 5, 10 e 15mm)
O parafuso de bloqueio e o braço de direcionamento 
são removidos, com a extensão hexagonal de 6mm e 
um fio guia inserido através do topo da haste (Fig. 67).

O tampão é passado sobre o fio guia e bloqueado com a 
chave de parafuso hexagonal de 6mm (Fig. 68).

0mm 5mm 10mm 15mm

Fig. 68

Fig. 67
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GERENCIAMENTO PÓS-OPERATÓRIO
O paciente pode ser autorizado a sentar no primeiro 
dia pós-operatório. Em fraturas estáveis com bloqueio 
dinâmico, a sustentação total do peso corporal deve 
começar imediatamente. Em fraturas menos estáveis, 
com bloqueio estático, o paciente geralmente regulará a 
quantidade de carga, dependendo da compactação e/ou 
formação de calo. Em geral, a mobilidade e a liberação 
completa de carga devem ser incentivadas o mais cedo 
possível, dentro dos limites de dor, e de acordo com as 
condições locais e gerais específicas do paciente.

EXTRAÇÃO DE HASTE

Instrumental
Código Descrição
SMN173370 Martelo ortopédico
177380 Martelo com ranhura
193325 Chave de parafuso hexagonal de 6mm
193271 Extensão hexagonal de 6mm
193283 Chave de parafuso interfragmentário

193280
Haste de retenção da chave de parafuso 
interfragmentário - curta

193293 Chave de parafuso complementar

193290 Haste de Retenção da chave de parafuso complementar 
- curta

193321 Chave de parafuso distal - curta
193318 Haste de retenção da chave de parafuso distal - curta
17955 Mandril universal com cabo T
17978 Alicate de corte
177395 Alicates de pressão de ponta fina
193336 Adaptador cônico de martelo M8
193337 Extrator de parafuso, tamanho 4mm a 9mm
91017 Chave Allen universal

Um fio guia de 3.2mm é inserido no tampão da haste 
(Fig. 69) e o alicate de corte (17978) é usado para 
limpar o crescimento interno do osso na extremidade 
proximal da haste (Fig. 70). Se não tiver sido colocado 
um tampão da haste, remova o crescimento interno do 
osso com instrumentos padrão.

Fig. 69

Fig. 70
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Opção 1
Remova o fio guia após a remoção do crescimento 
interno do osso. A extensão hexagonal de 6mm é usada 
para remover o tampão da haste (Fig. 71). 

Opção 2
Com o fio guia ainda no lugar, a chave hexagonal de 6mm 
é usada para remover o tampão da haste (Fig. 72). 

O adaptador cônico M8 é inserido na haste com um 
movimento no sentido horário (Fig. 73). Se necessário, 
um fio guia pode ser usado.

Fig. 71

Fig. 72

Fig. 73

37



Para garantir uma ancoragem suficiente do adaptador 
cônico M8 na haste, remova o fio guia e aperte-o com 
uma chave Allen (Fig. 74). Não martele o adaptador 
cônico M8. 

REMOÇÃO DO PARAFUSO DISTAL
Faça uma pequena incisão na posição do(s) parafuso(s) 
distal(ais) e remova o crescimento interno do osso. Use 
a chave de parafuso distal com a haste de retenção 
curta da chave de parafuso distal para extrair o(s) 
parafuso(s) distal(is) (Fig. 75). Se necessário, use os 
alicates de pressão de ponta fina para remover o(s) 
parafuso(s) distal(ais).

Fig. 74

Fig. 75

Fig. 76

Se uma haste longa foi implantada, certifique-se de 
remover todos os parafusos distais antes da extração 
da haste (Fig. 76). 
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REMOÇÃO DE PARAFUSO 
INTERFRAGMENTÁRIO COMPLEMENTAR
Opção 1
A haste de retenção complementar curta é inserida na 
chave de parafuso complementar (Fig. 77).

Fig. 77

Uma incisão é feita na posição do parafuso 
interfragmentário e, se presente, na posição do 
parafuso interfragmentário complementar. Remova 
o crescimento interno do osso e remova o parafuso 
interfragmentário complementar com a chave de 
parafuso complementar (Fig. 78-79).

Fig. 78

Fig. 79
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Opção 3
Se necessário, pode-se usar um alicate de pressão de 
ponta fina para remover o parafuso interfragmentário 
complementar (Fig. 81).

REMOÇÃO DO PARAFUSO 
INTERFRAGMENTÁRIO
Opção 1
Para a remoção do parafuso interfragmentário, a haste 
de retenção da chave de parafuso curta é inserida na 
chave de parafuso interfragmentário (Fig. 82). 

Figura 81

Fig. 82

Opção 2 
Alternativamente, o extrator de parafuso de 4-9mm 
pode ser usado. Use-o com o mandril universal com 
cabo T para conectar ao parafuso complementar em um 
movimento anti-horário. Continue com o movimento no 
sentido anti-horário até que o parafuso complementar 
seja removido (Fig. 80). 

Fig. 80

40



Remova o parafuso interfragmentário com um 
movimento no sentido anti-horário. Um fio guia pode 
auxiliar nisso (Fig. 83-84). 

Fig. 83

Opção 2
Alternativamente, o extrator de parafuso de 4-9mm 
pode ser usado. Use-o com o mandril universal com 
cabo T para conectá-lo ao parafuso interfragmentário 
com um movimento no sentido anti-horário. Continue 
com o movimento no sentido anti-horário até que o 
parafuso interfragmentário seja removido (Fig. 85). 

Fig. 84

Fig. 85
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Opção 2
Alternativamente, um martelo com ranhura pode ser 
usado para extrair a haste (Fig. 87). 

Fig. 87

INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA SOBRE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA
A segurança e a compatibilidade do Sistema para Fratura de Quadril ORTHOFIX CHIMAERA (sistema de haste 
trocantérica) não foram avaliadas no ambiente de ressonância magnética. Os testes de aquecimento, migração ou 
artefatos de imagem não foram realizados no ambiente de ressonância magnética. A segurança do Sistema para 
Fratura de Quadril ORTHOFIX CHIMAERA (sistema de haste trocantérica) é desconhecida no ambiente de ressonância 
magnética. Submeter um paciente que tenha este dispositivo a um exame pode resultar em lesões.

REMOÇÃO DE HASTE
Opção 1
Após todos os parafusos terem sido removidos, a haste 
pode ser extraída. Um martelo ortopédico pode ser 
conectado ao adaptador cônico M8 (Fig. 86). 

Fig. 86
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