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DESCRIÇÃO GERAL

The New Metaizeau NailTM (MJ-FLEX) é um sistema de 
implante intramedular desenvolvido especificamente para 
fixação de fraturas por meio de Elastic Stable Intramedullary 
Nailing (ESIN - Haste Intramedular Elástica Estável). O 
princípio da ESIN envolve hastes balanceadas para fornecer 
elasticidade e estabilidade no local da fratura. 

USO PREVISTO

A MJ-FLEX é destinada ao tratamento de fraturas
diafisárias de ossos longos.

INDICAÇÕES DE USO 

A MJ-FLEX é indicada para tratar:
• fraturas na extremidade superior e clavícula em todos os 

pacientes, exceto recém-nascidos e bebês;
• fraturas de extremidade inferior em pacientes pediátricos, 

exceto recém-nascidos e bebês, onde a flexibilidade 
do implante é fundamental para não afetar a placa de 
crescimento;

• fraturas de extremidade inferior em jovens que 
apresentam canal medular estreito.
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CARACTERÍSTICAS E VANTAGENS 

• Exclusivo para o tratamento de fraturas diafisárias de ossos longos em pacientes pediátricos, exceto recém-nascidos e bebês, 
e em jovens onde o tamanho pequeno e onde a invasividade mínima do dispositivo são as prioridades principais 

• O formato patenteado permite a inserção de uma haste robusta para preencher o canal medular de forma ideal 
• Opções de titânio e aço inoxidável 
• Robusta, elástica e fácil de flexionar 
• Implantes estéreis 
• As hastes são fornecidas em diferentes diâmetros e comprimentos para garantir compatibilidade com a anatomia do paciente

Vantagens para o cirurgião
• 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 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

Vantagens para o paciente
• Estabilidade da osteossíntese em todos os planos devido ao excelente preenchimento do canal medular, melhor do que 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 (Análise pré-clínica do desempenho de um novo design de haste elástica intramedular estável) - artigo em inglês. 
Orthopaedic Proceedings vol. 99-B no. SUPP 3 24
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EQUIPAMENTO EXIGIDO

Caixa de esterilização da haste MJ-FLEX, 
vazia (166990) pode acomodar:
Código da peça Descrição Qtd.
166260 1 Sovela óssea 1
166300 2 Dobrador - Direito 1
166301 3 Dobrador - Esquerdo 1
166955 4 Introdutor de haste 1
W1003 5 Cortador de fios 1
166381 6 Impactador de haste - 2/3 2
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 
caixa). Enviado junto com a caixa completa.

IMPLANTES – ESTÉREIS - Titânio
Código da peça Descrição

99-T662540 Haste Ti MJ-FLEX, compr. 400mm, 
diâm. 2.5mm, estéril

99-T663040 Haste Ti MJ-FLEX, compr. 400mm, 
diâm. 3mm, estéril

99-T663540 Haste Ti MJ-FLEX, compr. 400mm, 
diâm. 3.5mm, estéril

99-T664045 Haste Ti MJ-FLEX, compr. 450mm, 
diâm. 4mm, estéril

99-T664545 Haste Ti MJ-FLEX, compr. 450mm, 
diâm. 4.5mm, estéril

99-T665045 Haste Ti MJ-FLEX, compr. 450mm, 
diâm. 5mm, estéril

IMPLANTS – STERILE - Stainless Steel
Código da peça Descrição

99-664045 Haste Ss MJ-FLEX, compr. 450mm, 
diâm. 4mm, estéril

99-664545 Haste Ss MJ-FLEX, compr. 450mm, 
diâm. 4.5mm, estéril

99-665045 Haste Ss MJ-FLEX, compr. 450mm, 
diâm. 5mm, estéril
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PRINCÍPIOS DE IMPLANTAÇÃO

A elasticidade das hastes pré-moldadas oferece a energia 
potencial que faz com que as hastes sejam pressionadas 
contra a cortical, gerando a fixação de três pontos (Fig. 1) 
e forças correcionais. Ao serem inseridas em um osso 
fraturado, hastes de diâmetro adequado devem reduzir 
a fratura, contrabalançando continuamente as forças 
rotacionais e angulares dos músculos.

As seguintes diretrizes são recomendadas com relação aos 
princípios de implantação e técnica cirúrgica adequada:

1. O ápice da haste totalmente inserida fica no nível do 
local da fratura (isto permite forças correcionais ideais).

2. Quando totalmente inserida, as pontas da haste devem 
ficar na epífise oposta em relação ao ponto de entrada 
(isto garante a fixação de três pontos).

3. Teoricamente, as duas hastes se cruzam duas vezes, 
uma abaixo e uma acima do local da fratura.

SELEÇÃO DA HASTE

  OBSERVAÇÃO: A parte plana da haste MJ-FLEX 
leva a duas medidas diferentes na seção 
transversal (Fig. 2), que são o diâmetro (D) 
e a altura (A) da haste. Ao selecionar a haste, 
considere A = 80% D.  
O tamanho marcado a laser indicado em cada 
haste e nas informações da embalagem refere-se 
ao diâmetro (D) da haste. 

  Precaução: Idealmente, as duas hastes devem 
ter o mesmo diâmetro para que as forças 
opostas sejam iguais, limitando deformidades 
iatrogênicas ou em valgo ou varo.

  OBSERVAÇÃO: Em casos raros, isto é, quando 
forças opostas diferentes são necessárias para 
manter a redução da fratura, é aceitável inserir 
duas hastes com diâmetros diferentes, para 
garantir sempre que uma redução correta seja 
alcançada ao fim do procedimento. 
 
Ao usar duas hastes MJ-FLEX do mesmo 
tamanho, o diâmetro (D) da haste selecionada 
deve ser de aproximadamente 50% do canal 
intramedular medido no nível do istmo (Ø canal 
IM). Considerando a altura (A) da haste, isto 
corresponde automaticamente a 40% do Ø do 
canal IM, permitindo o espaço livre adequado 
para a segunda haste de mesmo tamanho (Fig. 3).

Fig. 1

Fig. 2

Fig. 3
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Sessão transversal da haste MJ-FLEX

Preenchimento do canal medular

D

A

D = 50% Ø 

A = 40% Ø 

A = 40% Ø 

Ø canal 
IM

6



De acordo com o Ø do canal IM, dois cálculos são, portanto, 
equivalentes para a seleção do tamanho apropriado da 
haste (Tabela 1):

D = 0.5 x Ø canal IM
ou
A = 0.4 x Ø canal IM

  PRECAUÇÃO: O diâmetro da haste selecionada 
não deve ser maior do que 50% da largura do 
istmo. Caso duas hastes com diâmetros diferentes 
sejam usadas, a soma dos dois diâmetros não 
deve ser maior do que a largura do istmo.

Ø canal IM
Tamanho da haste

D (marcado a laser) A

5.0 2.5 2.0

6.0 3.0 2.4

7.0 3.5 2.8

8.0 4.0 3.2

9.0 4.5 3.6

10.0 5.0 4.0

Tabela 1

INFORMAÇÕES ANTES DA UTILIZAÇÃO

O produto destina-se exclusivamente a uso profissional. 
Os cirurgiões que supervisionam o uso do produto devem 
estar totalmente a par dos procedimentos de fixação 
ortopédica e devem estar familiarizados com os dispositivos, 
instrumentos e o procedimento cirúrgico, incluindo sua 
aplicação e remoção.

ADVERTÊNCIA: 
• Devem ser considerados com atenção 

procedimentos pré-cirúrgicos, conhecimentos 
das técnicas cirúrgicas e seleção e 
posicionamento do implante para a utilização 
bem-sucedida do dispositivo pelo cirurgião. 

• Não combine as hastes MJ-FLEX com 
componentes de outros sistemas. 

• Não use as hastes MJ-FLEX com metais 
diferentes, pois isso pode causar uma reação 
eletrolítica. 

• Nunca insira mais de duas hastes no mesmo 
canal medular. 

• Hastes não devem ser reutilizadas. Se o 
implante entrar em contato com algum 
fluido corporal, ele deve ser considerado 
como já usado. Implantes frouxos, rachados 
ou quebrados podem causar perda de 
estabilização. 

• Este dispositivo não foi aprovado para conexão 
ou fixação por parafusos aos elementos 
posteriores (pedículos) da coluna vertebral 
cervical, torácica ou lombar. 

• Em pacientes de esqueleto imaturo, 
recomenda-se evitar abrir placas epifisárias 
para reduzir a probabilidade de distúrbio do 
crescimento. 

 

Informações de segurança sobre Ressonância 
Magnética
A segurança e a compatibilidade da Haste MJ-FLEX 
ORTHOFIX em ambiente de ressonância magnética 
não foram avaliadas. Não foram realizados testes de 
aquecimento, migração ou artefatos de imagem em 
ambiente de ressonância magnética. A segurança da Haste 
MJ-FLEX ORTHOFIX em ambiente de ressonância magnética 
é desconhecida. Submeter um paciente que tenha este 
dispositivo a um exame pode resultar em lesões.

LIMPEZA, ESTERILIZAÇÃO E MANUTENÇÃO 

Informação importante - Leia antes de usar a nova haste 
METAIZEAU NAILTM MJ-FLEX - PQ MJF.

PRECAUÇÃO: 
• Garanta que todos os componentes 

necessários para a operação estejam 
disponíveis na sala de operações. 

• Examine todos os componentes 
cuidadosamente antes do uso. A integridade, 
a esterilidade (no caso de produtos estéreis) 
e o desempenho do produto são assegurados 
apenas se a embalagem estiver intacta. 

• Não use se a embalagem estiver danificada ou 
se algum componente apresentar algum sinal 
de defeito, dano ou risco. 

• É necessário manipular e armazenar o produto 
de forma cuidadosa. Arranhões ou danos ao 
componente podem reduzir significativamente 
a força e a resistência à fadiga dos produtos. 

• Verifique o ajuste e o funcionamento das 
hastes e do conjunto de instrumentais antes 
da implantação. 

• Idealmente, devem ser usadas duas hastes. 
Quando o canal medular for muito estreito (por 
exemplo, em fraturas de clavícula, metacarpo, 
falange e metatarso, fíbula, ulna, rádio), apenas 
uma haste pode ser usada, tomando cuidado 
para preencher o canal o máximo possível.
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ETAPAS CIRÚRGICAS PARA INSERÇÃO 
FEMORAL RETRÓGRADA

  OBSERVAÇÃO: As etapas seguintes descrevem 
em detalhes a técnica retrógrada mais comum 
para a estabilização de fraturas femorais com 
duas hastes inseridas a partir de pontos de 
entrada lateral e medial acima da fise distal. 
O posicionamento da haste para pontos de 
entrada e/ou zonas anatômicas diferentes 
segue os mesmos princípios de implantação 
e as mesmas etapas cirúrgicas.

POSICIONAMENTO DO PACIENTE

  OBSERVAÇÃO: A redução da fratura deve ser 
alcançada de acordo com a filosofia de redução 
normal do cirurgião. No entanto, o procedimento 
seguinte pode ajudar a alcançar este objetivo.

Redução da fratura no plano frontal 
O paciente é posicionado em supino em uma mesa de 
fratura (Fig. 4), e a redução inicial é obtida por tração através 
do intensificador de imagem. A tração e a abdução são 
então ajustadas caso necessário, para atingir uma redução 
anatômica. Posicionamento do paciente

Fig. 4
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DIRECIONAMENTO E ABERTURA DO PONTO 
DE ENTRADA

Direcionamento do ponto de entrada 
Os pontos de entrada vão variar com anatomia individual, 
e ficam nas partes medial e lateral do fêmur distal, na junção 
metafiseal-diafiseal, 2 a 3 cm proximal à fise distal (Fig. 5).

Posicione o braço em C para permitir a visualização do fêmur 
distal no plano AP e coloque uma ferramenta radiopaca por 
cima da pele e perpendicular ao osso para achar e marcar 
o nível dos pontos de entrada. 

Faça uma incisão de 2-3 cm na parte lateral ou medial do 
fêmur distal, no nível marcado. Disseque cuidadosamente os 
tecidos até ao periósteo para exibir o osso, deixando espaço 
extra para poder manobrar a haste na inserção.

Direcionamento do ponto de entrada

Penetração da primeira cortical

  OBSERVAÇÃO: Sugere-se inserir primeiro 
a haste que ajuda com mais eficácia na redução 
da fratura, puxando o fragmento proximal para 
o alinhamento, ou aquela que seja a mais difícil 
de inserir. Abra o primeiro ponto medial ou lateral 
de acordo.   
 
Repita o mesmo procedimento no lado oposto ao 
abrir o segundo ponto de entrada.

Abertura dos pontos de entrada
Abra o primeiro ponto de entrada avançando suavemente 
a sovela óssea (Código: 166260) perpendicular ao osso 
(Fig. 6A) com um movimento rotativo. Alternativamente, 
a sovela canulada (Código: 183260) pode ser usada.

Assim que a primeira cortical for penetrada, baixe a sovela 
para um ângulo instrumento osso de 45° para moldar 
uma abertura oblíqua na direção da fratura (Fig. 6B). 
O movimento circular da sovela pode ajudar a alargar 
o ponto de entrada.

Fig. 5

Fig. 6A

Moldagem da abertura oblíqua

Fig. 6B
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MOLDAGEM DA HASTE 

  OBSERVAÇÃO: Existem dois dobradores 
diferentes, projetados especificamente para 
a mão direita (Código: 166300) ou esquerda 
(Código: 166301). Cada dobrador possui três 
furos diferentes e três ranhuras de dobramento 
diferentes (Fig. 7) para os diversos tamanhos 
das hastes. Furos e ranhuras podem ser usados 
alternativamente para encaixar o dobrador 
na haste. 

A moldagem da haste pode ser feita à mão ou usando um 
dobrador e uma mão (Fig. 8A), ou usando dois dobradores 
(Fig. 8B).

Encaixe a haste no furo ou ranhura adequada do(s) 
dobrador(es) de acordo com o tamanho selecionado 
da haste.

Dobradores para mão ESQUERDA e DIREITA

Fig. 7

Moldagem da haste usando dois dobradores

Fig. 8B
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Moldagem da haste usando um dobrador

Fig. 8A
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INSERÇÃO DA HASTE 

Insira a haste selecionada no introdutor de haste (Código: 
166955) com aproximadamente 10 cm sobresaliente do 
mandril. Trave a haste segurando o mandril com firmeza 
e girando o braço em T no sentido horário (Fig. 9).

Insira a haste no ponto de entrada direcionando a ponta 
distalmente (Fig. 11).

  Precaução: Para controle otimizado da haste, 
verifique se o mordente do mandril está 
posicionado exatamente sobre a parte chata 
da haste (Fig. 10).

Acoplamento haste-mordente ideal

Fig. 10

Inserção da haste

Fig. 11

Acoplamento da haste no introdutor de haste

Fig. 9
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Assim que a primeira cortical for ultrapassada, gire a ponta 
da haste em 180° na direção do local da fratura (Fig. 12).

Avance a haste até que o introdutor fique próximo da pele, 
garantindo que o lado convexo da haste moldada esteja 
tocando na cortical mais afastada (oposto ao ponto de 
entrada). Destrave a haste e deslize o introdutor de volta 
até que aproximadamente 10 cm adicionais estejam 
sobressaindo do mandril.

  Precaução: Durante a inserção, verifique a 
progressão da haste através de fluoroscopia 
para garantir que a ponta está avançando sem 
impedimento. O cirurgião não deve persistir com 
a inserção se o implante não estiver avançando 
adequadamente, mas deve rever a situação 
e considerar uma das seguintes opções:

• Retirar um pouco a haste, girando-a antes de 
tentar inseri-la novamente; 

• Verificar se a ponta da haste possui a 
orientação adequada;

• Aumentar o ângulo de contorno próximo à 
ponta da haste;

• Martelar a haste suavemente;
• Trocar a haste por uma de diâmetro menor.

O martelamento sempre deve ser suave. Não é necessário 
martelar vigorosamente. A haste deve avançar a cada golpe. 
Se a haste não avançar corretamente, o cirurgião não deve 
persistir no martelamento.

Continue avançando a haste até que o local da fratura seja 
alcançado (Fig. 13). 

  OBSERVAÇÃO: A parte chata da haste MJ-FLEX 
segue o mesmo plano do arco, oferecendo uma 
referência para a orientação da ponta da haste 
durante a inserção.

Assim que o local da fratura for alcançado, através da 
fluoroscopia, atinja uma redução parcial e avance a haste 
alguns centímetros pelo local da fratura, dentro do segundo 
fragmento. Se necessário, gire a ponta da haste na direção 
do canal medular do fragmento oposto (Fig. 14). Esta 
manobra geralmente ajudar a atravessar o local da fratura, 
evitando qualquer impacto da ponta da haste nas corticais 
quebradas.

Inserção da haste

Fig. 12

Avanço da haste até o primeiro fragmento

Fig. 13

Rotação da haste no nível do local da fratura

Fig. 14
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Se foi necessária a rotação da haste para atravessar 
a linha de fratura, gire-a de volta para orientar a ponta 
novamente em direção ao ponto de entrada-cortical 
lateral e continue avançando a haste conforme 
apropriado. Se necessário, guie a haste suavemente, 
martelando no braço em T do introdutor.

  OBSERVAÇÃO: Idealmente, a ponta da 
haste deve ser colocada por baixo da seção 
metafisária (Fig. 15).

Repita o mesmo procedimento para inserir a segunda 
haste pelo ponto de entrada oposto. Avance a segunda 
haste para o nível da primeira haste que passa pelo local 
da fratura. 

Para ajudar a avançar, a ponta da segunda haste pode 
ser girada na direção anterior ou posterior para evitar 
que ela se enrole na primeira haste.

  ADVERTÊNCIA: Não torça a ponta da segunda 
haste mais de 180° para evitar que ela 
se enrole na primeira haste ("efeito saca-
rolhas").

  OBSERVAÇÃO: Se foi aplicada tração para fins 
de redução, ela precisa ser liberada antes das 
etapas seguintes.

Através de fluoroscopia, verifique a rotação do fêmur e, 
caso necessário, oriente os fragmentos anatomicamente, 
um para o outro, através de manobra externa. Assim 
que os mau alinhamentos rotacionais forem corrigidos, 
continue avançando as duas hastes, alternadamente, até 
que elas estejam dentro do osso esponjoso da metáfise 
do segundo fragmento (Fig. 16).

  OBSERVAÇÃO: Hastes podem atuar como 
ferramentas de redução, e também como 
forças de angulação, para alcançar a 
redução final satisfatória. Se necessário, as 
angulações do fragmento proximal podem 
ser tratadas manobrando os introdutor de 
haste para direcionar as pontas das hastes 
conforme apropriado (Fig. 17). Assim que 
a redução for obtida, as hastes devem ser 
marteladas suavemente um pouco mais na 
epífise para ancorar o dispositivo.

Teoricamente, uma angulação em varo pode ser ajustada 
direcionando a ponta lateralmente, enquanto que uma 
angulação em valgo pode ser ajustada direcionando a ponta 
medialmente. No plano sagital, uma angulação em recurvato 
pode ser ajustada direcionando a ponta para a parte 
posterior, enquanto que uma angulação por flexão pode ser 
ajustada direcionando a ponta para a parte anterior.

Avanço da haste até o segundo fragmento

Fig. 15

Inserção da segunda haste

Fig. 16

Redução final

Fig. 17
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Cortador de hastes

Idealmente, quando totalmente inserida, a ponta da haste 
inserida lateralmente deve ficar posicionada imediatamente 
acima da placa de crescimento do trocânter maior, e a ponta 
da haste inserida medialmente deve ficar imediatamente 
acima do trocânter menor. Considere que, após a impactação 
final, a haste terá avançado de 2 a 5mm adicionais (Fig. 18). 

Cortador de fios

Haste totalmente inserida

CORTE DA HASTE

  OBSERVAÇÃO: São disponibilizados dois 
alicates diferentes: para diâmetros pequenos 
(D = 2.5 e 3mm), recomenda-se cortar as 
hastes com o cortador de fios (Fig.19) (Código: 
W1003), enquanto que para diâmetros grandes, 
recomenda-se usar o cortador de hastes (Código: 
166305) que permite 3 aberturas diferentes 
(Fig. 20).

  PrecauçãO: Certifique-se de selecionar o cortador 
e o furo adequados de acordo com o diâmetro 
selecionado da haste.

Fig. 18

Fig. 19

Fig. 20

PRECAUÇÃO: 
• Através de fluoroscopia, verifique a posição 

final da ponta da haste para evitar danos não 
esperados à fise. É recomendável parar a 
inserção da haste a pelo menos 1 cm antes da 
fise, para permitir espaço livre adequado para 
o impactação final da haste.

• O posicionamento inadequado das hastes pode 
resultar no afrouxamento, fissura ou fratura do 
dispositivo, do osso ou de ambos.
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A fim de evitar o dobramento acentuado da haste no nível 
do osso, segure a extremidade da haste ao dobrá-la em uma 
parábola suave de 90 graus, e depois corte no comprimento 
adequado. Marque os pontos de corte planejados com uma 
caneta ou com uma pinça. Idealmente, o ponto de corte para 
o fêmur deve ter 1 cm da haste sobressaindo do osso, para 
fins de remoção. Este 1 cm sobressalente da haste diminuirá 
após a impactação final.

Corte as hastes no nível dos pontos de corte marcados com 
o cortador apropriado (Fig. 21).

Repita o mesmo procedimento para cortar a segunda haste.

  OBSERVAÇÃO: Caso o acesso ao ponto de corte 
seja difícil, retire a haste o suficiente para acessar 
o ponto de corte pelo lado externo da incisão.

IMPACTAÇÃO FINAL 

Se necessário, reinsira ligeiramente a haste para deixar uma 
quantidade adequada de haste sobressaindo do osso. 

  OBSERVAÇÃO: São disponibilizados dois 
impactadores de haste diferentes para a 
impactação final das hastes. Para hastes de 
diâmetro pequeno (D = 2.5 e 3mm) recomenda-
se o uso do impactador de haste pequeno 
2/3 (Código: 166381), e para hastes maiores, 
recomenda-se o impactador de haste maior 4/5 
(Código: 166383).

  Precaução: Certifique-se de selecionar 
o impactador adequado de acordo com o 
diâmetro selecionado da haste.

  OBSERVAÇÃO: Quando conduzido ao nível do 
periósteo, dependendo da sua orientação, 
o impactador de haste pequeno deixará 
aproximadamente de 3 a 5mm de haste 
sobressaindo da cortical, enquanto que 
o impactador maior deixará de 7 a 12mm          
(Fig. 22).

Gire o impactador para alcançar o comprimento de haste 
sobressalente desejado, retenha a extremidade da haste 
com o impactador de haste selecionado e impacte a haste, 
enquanto mantém a redução com firmeza martelando 
gentilmente (Fig. 23).

Se a haste tiver sido inserida demais, use os alicates de 
extração (Código: 166978) para retirar a haste.

  Precaução: O reposicionamento múltiplo da haste 
pode levar a uma ancoragem deficiente da ponta 
da haste. Suture a incisão.

Corte da haste

Fig. 21

Fig. 22

Impactação final

Fig. 23
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CUIDADOS PÓS-OPERATÓRIOS  

Monitore cuidadosamente o progresso de recuperação em 
todos os pacientes. Escolha os cuidados pós-operatórios 
adequados para cada paciente e aplicação. A seguir 
são apresentadas sugestões da Orthofix; no entanto, 
os cuidados pós-operatórios serão sempre da total 
responsabilidade do cirurgião:
• Normalmente não existe necessidade de colocar gesso. 

Para fraturas menos estáveis, caso seja observada 
deflexão clinicamente significativa (mais de 5° em varus 
ou valgus), é recomendado um aparelho gessado de perna 
única.

• O uso de muletas é recomendado para conforto e permite 
a sustentação progressiva do peso corporal. 

• A mobilidade e a sustentação progressiva do peso 
corporal devem ser estimuladas o mais cedo possível, 
dentro dos limites da dor, e de acordo com os critérios do 
cirurgião. Regule a quantidade de carga, dependendo da 
compactação e/ou formação de calo. 

• Raramente é necessária fisioterapia. 
• Os pacientes devem ser instruídos para informar 

quaisquer efeitos adversos ou inesperados ao cirurgião 
encarregado do tratamento.

  OBSERVAÇÃO: A haste pode entortar, rachar ou 
até quebrar ao ser submetida à carga aumentada 
associada com atraso na consolidação, não 
consolidações e/ou alinhamento inadequado. Os 
dispositivos de fixação interna são dispositivos 
de divisão de carga, feitos para manter as 
superfícies de ossos fraturados em posição a fim 
de facilitar a recuperação. As cargas produzidas 
no dispositivo pela sustentação de carga e pelo 
nível de atividade do paciente determinarão a 
longevidade do dispositivo.

POSICIONAMENTO DA HASTE PARA PONTOS 
DE ENTRADA E/OU ZONAS ANATÔMICAS 
DIFERENTES

Fêmur (anterógrado)

Úmero (anterógrado)

Antebraço

Úmero (retrógrado)

Supracondiliana 
do úmero

Rádio (retrógrado)

PRECAUÇÃO:
• Se o desenvolvimento de calo for lento ou 

inexistente, o implante pode eventualmente 
quebrar devido a fadiga do metal: para 
evitar isso, medidas adicionais podem ser 
necessárias, incluindo a substituição do 
implante.

• Sempre que for apropriado, os implantes 
devem ser removidos na conclusão do 
tratamento.
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Encaixe da haste exposta

Acoplamento do martelo ortopédico

Remoção da haste

REMOÇÃO DAS HASTES

Assim que a fratura estiver curada, as hastes podem ser 
removidas.

Faça uma incisão de 2-3 cm na parte lateral ou medial 
do fêmur distal, no nível do ponto de entrada. Disseque 
cuidadosamente os tecidos até ao periósteo para exibir a haste 
sobressalente, deixando espaço extra para poder manobrar 
os alicates de extração (Código: 166978) na remoção.

Encaixe os alicates de extração na extremidade exposta 
da haste (Fig. 24). Na maioria dos casos, o alicate precisa 
de apenas alguns milímetros de encaixe na haste para 
a remoção.

  OBSERVAÇÃO: Encaixe o alicate de acordo com 
a resistência da haste. Assim que a haste estiver 
encaixada, preserve o aperto para evitar mover 
o alicate para a esquerda ou direita.

Retire a haste com os alicates de extração. Caso seja difícil 
remover a haste, o martelo ortopédico (Código: 166370) 
pode ser acoplado aos alicates (Fig. 25) e usado para 
completar a remoção (Fig. 26).

Suture a incisão e repita o mesmo procedimento para extrair 
a segunda haste.

Fig. 24

Fig. 25

Fig. 26
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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

0123

Rx Only

Rx Only

Rx Only

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.

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
MJ-1702-OPT-BR CA 02/22 (424935)

Distribuído por:

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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