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•  Insira o guia de pino roscado completamente no gabarito 
de pino, localize-o no centro do eixo do osso e repita o 
procedimento indicado acima para o pino metacarpal distal.

Consulte as instruções de uso do produto PQWRI, 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.

INSERÇÃO DE PARAFUSOS 
METACARPAIS

•  Aplique o fixador lateralmente no plano frontal ou em um ângulo 
de aproximadamente 45° a partir do plano frontal. Utilize um 
garrote. Insira primeiro o pino metacarpal proximal. Realize uma 
incisão longi-tudinal próximo da base do osso, na eminência do 
tubérculo do segundo metacarpo e realize a dissecção das partes 
moles até o osso. Remova o guia roscado do gabarito e posicione 
a extremidade do guia fixo próximo da base do osso, na 
eminência do tubérculo e no eixo central. Insira o guia de broca 
no guia fixo e perfure o osso com uma broca de 2.7mm.

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

•  Remova o guia de broca e insira um pino 70/20mm usando uma 
chave T.

 Apenas 1-2mm da ponta do pino deve penetrar na segunda 
cortical para impedir o risco de danificar as partes moles. 

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

PRECAUÇÃO: Qualquer tentativa de desenroscar um 
pino cônico após ter sido inserido pode fazer com fique 
frouxo.
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• Ao utilizar a Unidade de Compressão-Distração, localize os 
cabeçais nas ranhuras no corpo do fixador e aperte ambos os 
parafusos de fixação. Para obter uma compressão ou distração 
controlada, solte o parafuso de travamento do corpo central e 
rode o elemento central da unidade de compressão-distração. 
Uma vez que isso tenha sido realizado, aperte o parafuso 
de travamento do corpo central e remova a Unidade de 
Compressão-Distração.

 Verifique o volume de distração da articulação do punho 
com fluoroscopia antes de o paciente sair da sala cirúrgica 
para garantir que a articulação não fique distraída demais.

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

 

INSERÇÃO DE PINOS RADIAIS

• Insira os pinos radiais usando uma abordagem aberta. Monte 
temporariamente o fixador nos pinos distais e marque a 
posição dos pinos proximais na pele. Garanta que o corpo do 
fixador esteja parcialmente aberto para permitir a distração ou 
compressão intra-operatória da fratura. Faça uma incisão de 
3mm na pele e exponha o osso por meio de dissecção romba 
para evitar lesões no ramo superficial do nervo radial. Insira 
dois pinos radiais 70/20 usando a mesma técnica indicada 
acima.

•  Coloque o fixador sobre os pinos com excêntricos  
e o parafuso de travamento do corpo central desapertados, 
garantindo que o parafuso de travamento do corpo central 
não está sobre o local da fratura, uma vez que não é 
radiotransparente. Aperte os parafusos de travamento do 
cabeçal com a chave Allen de 4mm.

 Reduza a fratura e aperte os excêntricos e o parafuso de 
travamento do corpo central com a chave Allen de 4mm.

 Os excêntricos apenas apertam no sentido horário, conforme 
indicado pela seta no cabeçal do fixador.
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Fabricado por: 
ORTHOFIX Srl
Via Delle Nazioni 9, 37012 Bussolengo (Verona) Itália
Telefone +39 045 6719000, Fax +39 045 6719380

www.orthofix.com 

O seu distribuidor é:

Cuidado: As leis federais (EUA) restringem a venda deste dispositivo somente mediante pedido 
médico. O procedimento cirúrgico apropriado é de responsabilidade do médico. As técnicas 
cirúrgicas são fornecidas como uma orientação informativa. Cabe a cada cirurgião avaliar a 
adequabilidade de uma técnica com base em suas credenciais e experiência médicas pessoais. 
Consulte as “Instruções de uso” fornecidas com o produto para obter informações específicas sobre 
as indicações de uso, contra-indicações, advertências, precauções, efeitos adversos e esterilização.

Orthofix do Brasil Ltda

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

Documento eletrônico da Instrução de Uso disponível no site 
http://ifu.orthofix.it

Requisitos mínimos para consulta do documento eletrônico Instrução de Uso 
na Web:
• Conexão à Internet (56 Kbit/s)
• Dispositivo para visualização de arquivos PDF (ISO/IEC 32000-1)
• Espaço livre em disco: 50 Mbytes
 
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
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