
MJ-Flex 
The New Metaizeau Nail™

Nã
o 

é 
um

 p
ac

ie
nt

e 
re

al

Elasticidade 
tradicional,  

nova resistência



Benefícios para os cirurgiões
• Desenvolvida para permitir um controle visual direto 

do alinhamento da ponta da haste no canal medular, 
potencialmente reduzindo, assim, a exposição a 
intensificadores de imagem durante a inserção da haste 
e o tempo da cirurgia

• A superfície chata da haste permite curvar a haste em 
um plano apropriado

• Instrumental dedicado para uma técnica cirúrgica simplificada 

• Uma ampla variedade de hastes de vários diâmetros 
em titânio e aço inoxidável

Benefícios para os pacientes
• Estabilidade da osteossíntese em todos os planos 

devido ao excelente preenchimento do canal medular, 
melhor versus as hastes cilíndricas padrão1

• Desenvolvida para limitar a exposição ao raio X durante 
a inserção devido ao formato exclusivo que permite o 
controle visual da orientação da haste

• Dispositivo minimamente invasivo

1 Bah M, Suchier Y, Denis D, Metaizeau JD (2017) Pre‑clinical analysis 
of the performance of a new elastic stable intramedullary nail design. 
Orthopaedic Proceedings vol. 99-B no. SUPP 3 24



Preenchimento ideal do canal medular graças ao formato 
patenteado

Haste convencional

5mm

Haste MJ-Flex

4mm

Estável, elástica  
e fácil de flexionar



Hastes de diferentes diâmetros e comprimentos para 
garantir compatibilidade com a anatomia do paciente

Desenvolvida para 
permitir um controle 
visual direto 
do alinhamento 
da ponta da haste 
no canal medular

Seção de uma haste MJ-Flex
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Diâmetro da haste

Diâmetro da diáfise Diâmetro da haste Comprimento da 
haste Haste

5.0 2.5 2.0 2.5 x 400

6.0 3.0 2.4 3.0 x 400

7.0 3.5 2.8 3.5 x 400

8.0 4.0 3.2 4.0 x 450

9.0 4.5 3.6 4.5 x 450

10.0 5.0 4.0 5.0 x 450



Opções de titânio e aço inoxidável, tudo estéril
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Haste MJ-Flex, titânio, esterilizada
Comprimento (mm) ø2.5mm ø3.0mm ø3.5mm ø4.0mm ø4.5mm ø5.0mm

400 99-T662540 99-T663040 99-T663540
450 99-T664045 99-T664545 99-T665045

Haste MJ-Flex, aço inoxidável, esterilizada
Comprimento (mm) ø4.0mm ø4.5mm ø5.0mm

450 99-664045 99-664545 99-665045

166990 Caixa instrumental da haste MJ-Flex, vazia
Número da peça Descrição Qtd.
166990 Caixa de esterilização MJ-Flex, vazia 1
Pode conter:
166260 1 Sovela óssea 1
166300 2 Dobrador - Direito 1
166301 3 Dobrador - Esquerdo 1
166955 4 Introdutor de haste 2
W1003 5 Cortador de fios 1
166381 6 Impactador de haste - 2/3 1
166383 7 Impactador de haste - 4/5 1
166978 8 Alicates de extração 1
166370 9 Martelo ortopédico 1
166380 10 Martelo 1
166305* Cortador de hastes 1

*  O cortador de haste é embalado individualmente (fora da bandeja), 
entregue junto com a caixa completa.
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Os produtos ou serviços Orthofix referidos nesse documento são 
marcas comerciais ou marcas comerciais registradas da Orthofix 
SRL e de seu grupo de empresas. Todos os direitos reservados.

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

Distribuído por:

O procedimento cirúrgico apropriado é de responsabilidade do profissional 
da área médica. Manual é fornecido como um guia informativo. Cabe a 
cada cirurgião avaliar a adequabilidade de uma técnica com base em suas 
credenciais e experiências médicas pessoais. Consulte as instruções de uso 
do MJ-FLEX (PQ MJF) fornecidas com o produto para obter informações 
específicas sobre as indicações de uso, contraindicações, advertências, 
precauções, efeitos adversos e esterilização.

Documento eletrônico das Instruções de uso disponível no 
site http://ifu.orthofix.it
Documento eletrônico das Instruções de uso - Requisitos 
mínimos para consulta:
• Conexão à Internet (56 kbps)

• Dispositivo com capacidade para abrir arquivos PDF 
(ISO/IEC 32000-1)

• Espaço em disco: 50Mbites

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

Orthofix do Brasil Ltda

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

São Paulo – SP, Brazil 

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

O portfolio

completo

TL-HEX TrueLok Hexapod  
System™

Sistema Galaxy Fixation™ Sistema de alongamento 
intramedular Fitbone™

Agile Nail™ Sistema de placas JuniOrtho™ Eight-Plate Guided Growth  
System +™

MJ-Flex  
A nova haste Metaizeau™

LRS pediátrico Daf pequeno


