
 

Instruções de Uso 1 

INSTRUÇÕES DE USO 

INSTRUMENTAL MONT BLANC SPINEWAY 

(Kit Instrumental) 

INTRODUÇÃO 

O Instrumental Mont Blanc Spineway tem como finalidade auxiliar na implantação 
do Mont Blanc System visando à correção da espinha lombar. Os instrumentais 
juntamente com os implantes são indicados no tratamento de doença degenerativa 
dos discos intervertebrais, falência do disco, Estenose foraminal causada por 
artrose articular hipertrófica e deformidades vertebrais. 

 

Observação: Os implantes do Mont Blanc System não fazem parte deste registro, 
são objetos registrados à parte. 

 

DESCRIÇÃO DAS PEÇAS 

O Instrumental Mont Blanc Spineway é composto dos seguintes instrumentais: 

 

Referência Descrição Matéria prima Figura 

001PST1 Punção quadrado 
graduado 

 

Aço inoxidável + 
Propylux 

  

006PSTR1 Anel de trava Aço inoxidável 

  

148PRA1 Punção inicial com Stop Aço inoxidável + 
Propylux 

 

002PSTT1 Punção inicial com 
MACHO 

Aço inoxidável + 
Propylux 

  

004PP2 Perfurador de pedículo 
Angulado 

 

Aço inoxidável + 
Propylux 

  

102PPS2 Sonda de pedículo reta Aço inoxidável + 
Propylux 
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229PPTC1 Perfurador pedicular 
torácico reto 

 

Aço inoxidável + 
Propylux 

 

230PPTC1 Perfurador pedicular 
torácico curvo 

 

Aço inoxidável + 
Propylux 

 

005PCS1 Cureta pequena Aço inoxidável + 
Propylux 

 

003PF3 Apalpador  Titânio  

093P4T1 Macheador de 4mm 

 

Aço Inoxidável 

 

094P5T1 Macheador de 5mm 

 

Aço Inoxidável 

095P6T1 Macheador de 6mm 

 

Aço Inoxidável 

096P7T1 Macheador de 7mm 

 

Aço Inoxidável 

147P8T1 Macheador de 8mm 

 

Aço Inoxidável 

319ST1 Chave sextavada em T - 
T30 

Aço Inoxidável 

 

104HTS1 Fixador para parafuso 
Espondilolistese 

 

Copolimeroacetal 
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101SS1 Cilindro de chave de 
tração 

 

Copolimeroacetal 

 

 

010SM2 Chave para parafuso 
monoaxial 

 

Aço inoxidável + 
Propylux 

 

162SMA1 Eixo conectável para 
parafuso monoaxial 

 

Aço inoxidável  

 

162SMA3 Eixo conectável para 
parafuso monoaxial 

 

Aço inoxidável + 
Propylux 

 

011SP2 Chave para parafuso 
poliaxial 

Aço inoxidável + 
Propylux 

 

092SPA1 Eixo conectável para 
parafuso poliaxial 

 

Aço inoxidável  

 

092SPA4 Eixo conectável para 
parafuso poliaxial 

 

Aço inoxidável + 
Propylux 

 

239SC1 Luva cilíndrica para eixo 
conectável 

Propylux 

 

240SR2 Anel cilíndrico para luva Aço inoxidável  

 

240SR2A Porta de anel de trava Aço inoxidável  

 

082STA1 Encaixe de chave hex 
4,5mm 

 

 

 
320STA1 Encaixe de chave T30 
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356S35TA1 Encaixe de chave hex 
3,5mm 

 

337S20T1 Encaixe de chave T20 

 

035BR1 Modelador de haste Aço inoxidável  

 

018HR2 Colocador inicial do 
bloqueador 

Aço inoxidável  

 

353HN1 Chave de porca T30 

 

Aço inoxidável  
 

028IOP1 Rebaixador de haste 

 

Aço inoxidável + 
Propylux 

 

029ICP1 Grampo tipo persuader Aço inoxidável  

 

 

149HCS1 Alicate de pressão 

 

Aço inoxidável  

 

016CC1 Pinça de compressão 

 

Aço inoxidável  

 

036BIR1 Modelador in situ direito 

 

Aço inoxidável  

 

037BIL1 Modelador in situ 
esquerdo 

 

Aço inoxidável  

 

057DC1 Pinça de distração Aço inoxidável  

 

 

074HAR2 Contra torque Aço inoxidável + 
Propylux 
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027HRM3 Cabo em T de engate 
rápido 

Aço inoxidável + 
Propylux 

 

313HRMR1 Cabo em T de engate 
rápido com torquimetro 

 

Aço inoxidável + 
Propylux 

 

314HRMR1 Cabo de engate rápido 
com torquimetro 

 

Aço inoxidável + 
Propylux 

 

11-03-57-18-04 Contador de fio de 6mm Aço inoxidável 

 

 

083STLA2 Torquimetro de 13Nm de 
engate rápido 

 

Aço inoxidável  

 

254BCR1  

 

255BCL1 

 

Modelador in situ 
pequeno 

Aço inoxidável  

 

075SN1 Chave DTT Aço inoxidável  

 

339D250TR1 Molde de barra 250 

 

Alumínio 

 351D500TR1 Molde de barra 251 

 

020HOH1 Pinça de fixação de 
gancho de compensação 

 

Aço Inoxidável 

 

021HH1 Pinça de gancho Aço Inoxidável 
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030IHP2 Posionador de gancho Aço inoxidável + 
Propylux 

 

034IRP1 Persuasor Aço inoxidável + 
Propylux 

  

038ET1 Elevador transversal Aço inoxidável + 
Propylux 

 

039EL1 Elevador laminar Aço inoxidável + 
Propylux 

 

040EP2 Elevador Pedicular Aço inoxidável + 
Propylux 

 

080HCR1 Anel em C Aço Inoxidável 
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338HNLT1 Chave de tampa porca 
T30 

 

Aço Inoxidável 

 

0152C2 Posicinador do gancho 
transverso (crosslink) 

 

Aço Inoxidável 

 

007PSTB2 Punção inicial Aço inoxidável + 
Propylux 

  

157PPSS1 Punção pedicular reta 

 

Aço inoxidável + 
Propylux 

  

159PFS2 Apalpador Aço inoxidável 

  

012EPB1 Elevador de Pedículo Aço inoxidável + 
Propylux 

  

013ELB1 Elevador Laminar Aço inoxidável + 
Propylux  

  

340HMB1 Impactor 

 

Titânio 
 

090HB1 Fixador de implantes 

 

Aço inoxidável 
 

089HBP1 Impactor de implantes Aço inoxidável + 
Propylux 

  

169SMB2 Chave para parafuso 
Monoaxial 

 

Aço inoxidável + 
Propylux 

  

302SPB1 Chave para parafuso 
poliaxial 

 

Aço inoxidável + 
Propylux 

  

091IHPB1 Posicionador de Gancho Aço inoxidável + 
Propylux 

  

 

304ST15B1 Chave sextavada T15 

 

Aço inoxidável + 
Propylux 

  

235ST201 Chave sextavada T20 

 

Aço inoxidável + 
Propylux  

  

305ST15BA1 Haste engate rápido 
torquimetro T15 

 

Aço inoxidável  
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303ST20BA2 Haste engate rápido 
torquimetro T20 

 

Aço inoxidável  

 

349HT15N1 Tampa Porta T15 

 

Titânio 
 

350HT20N1 Tampa Porta T20 

 

Titânio 
 

201STBA2 Pino de encaixe hex 2,5 

 

Aço inoxidável  
 

202STBA2 Pino de encaixe hex 2,5 

 

Aço inoxidável  
 

166HRM1 Chave de engate rápido 
axial 

 

Aço inoxidável + 
Propylux 

 

301HARB1 Contra torque Aço inoxidável + 
Propylux 

  

203STLB1 Torquimetro Aço inoxidável  

 

 

087DCB1 Pinça de distração 

 

Aço inoxidável  

 

088CCB1 Pinça de compressão 

 

Aço inoxidável  

 

 

097HHB1 Pinça de fixação de 
gancho 

 

 

Aço inoxidável  

 

160P35TB1 Punção ponta diamante 
3,5mm 

 

Aço inoxidável + 
Propylux 

 

164DBR1 Distrator direito 

 

Aço inoxidável  

 
204DBL1 Distrator esquerdo 

 

Aço inoxidável  

163DAB2 Haste de distração 

 

Aço inoxidável  
 

205DH2 Manopla do distrator 

 

Aço inoxidável  

 

035BR1 Modelador de haste Aço inoxidável  
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037BIL1 Modelador in situ 
esquerdo 

 

Aço inoxidável  

 

036BIR1 Modelador in situ direito 

 

Aço inoxidável  
 

149HCS2 Alicate de pressão 

 

 

Aço inoxidável  

 

018HR2 Porta haste 

 

 

Aço inoxidável  

 

C1BB01 Caixa de implantes 

 

Radel +Aço inoxidável 

 

C1BB02-01 e 
C1BB02-02 

Caixa de instrumental 

 

Radel +Aço inoxidável 

 

M1BB01 Bandeja de implantes 

 

Radel 

 

M1BB02 Tampa de implantes 

 

Radel 

 

M1BB03 

 

Módulos para parafuso 
de fixação 

Radel 

 

M1BB04 

 

M1BB05 

 

M1BB06 

 

M1MB06 Bandeja Radel 

 

 

 

 

 
 

M2MB08 Bandeja poliaxial 

 

 

Radel 

 

M1MB07 Bandeja monoaxial 

 

 

Radel 
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C1MB04 Caixa de implantes 

 

 

 

 

 

Radel 

 

M1MB11 Tampa de bandeja 

 

 

Polipropileno 

 

C1MB01-1 Caixa de instrumentais Aço inoxidável + Radel 

 

  

C1MB01-2 Aço inoxidável + Radel 

 

  

C1MB03 Caixa de gancho Aço Inoxidável + Radel 

 

 

M1MB09 Bandeja de gancho 

 

 

Radel 

 

M1MB10 Bandeja de anel em C 

 

Radel 

 

M1MB12 Módulo MB de parafusos 
de fixação e revisão 
ilíaca 

 

Radel  

 
 

Cada peça é destinada a exercer uma função, conforme descrito abaixo: 

• Ponta Afiada: Instrumento para localizar pedículos e preparar a inserção do 
parafuso. 

• Ponta Afiada com abridor de roscas: Instrumento indicado para preparar a 
inserção do parafuso pela perfuração e abertura de rosca no osso até 30mm de 
profundidade. 

• Pinça de Haste - Instrumento para segurar firmemente a haste de diâmetro de 
5,5. Permite a rotação da haste dentro do parafuso de pedículo (já implantado). 

• Fixador de gancho / gancho de compensação: O instrumento é indicado para 
fixar um gancho durante a inserção. O slot na extremidade ajusta-se com o slot da 
cabeça do gancho. 

• Pressionador de gancho - Instrumento para pressionar o gancho dentro do 
osso com ponta adaptada. Uma placa de metal reforçado sobre o lado posterior do 
instrumento permite a pressão. 
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• Flexionador in situ direito/esquerdo - Instrumento para inclinar a haste e 
mantê-la na mesma posição durante o ajuste. Superfície rígida para um melhor 
manuseio. Segure a extremidade de uma haste para desfazer sua rotação. 

• Anel C Instrumental - O anel C é usado como barreira limite sobre a haste. 
Assim, o implante permanece um uma boa posição enquanto as forças são 
aplicadas durante a cirurgia. 

• Orientador para pedículo: Instrumento para localizar pedículos. 

• Aparelho de exame de pedículo/pedículo reto: Instrumento para penetrar 
pedículos. 

• Cureta pequena: Instrumento para preparar a inserção do parafuso. 

• Abridor de rosca: O abridor de roscas permite preparar o osso para inserção do 
parafuso. Há um ajuste de diâmetro com o diâmetro de cada parafuso. 

• Cabo removível: Cabo padrão que permite rápida conexão com outros 
instrumentos tais como distrator e escareador. 

• Cabo de duas posições: O instrumento permite conectar-se (não retenção) à 
instrumentação específica em duas posições: centro do cabo (conexão T) e lateral 
da conexão (chave para parafusos regular). Assim, o cirurgião pode adaptar o  
instrumento como desejar. 

• Distrator: O retrator é um instrumento cirúrgico auto-estático (massa=2,1kg) a 
ser usado em mini cirurgias invasivas da espinha. Ele difunde uma sombra, 
diminuindo a luz direta sobre o local graças a uma luz fria que entra por um cabo 
de fibra óptica. Cada componente é marcado a laser. 

• Chave para parafusos monoaxial: Instrumento para fixar parafuso monoaxial 
graças ao cilindro roscado. A ponta ajusta-se à cabeça do parafuso monoaxial. 

• Chave para parafusos poliaxial: Instrumentos para fixar parafuso poliaxial 
graças ao cilindro roscado. A ponta hexagonal (3mm) é inserida dentro do 
parafuso. 

• Chave para parafusos hexagonal de 4,5mm conexão rápida: O instrumento 
é um eixo conectável para cabo removível e para parafusar porcas. 

• Adaptador de limitação de torque 13Nm conexão rápida: Módulo 
dinanométrico, associado a um cabo removível e chave para parafusos hexagonal 
de eixo 4,5, permite o aperto como recomendado. Quando a força exigida (13Nm) 
é atingida, um sinal sensorial indica o fato. 

• Espaçador para parafusos de tração: O instrumento, afixado sobre a chave 
para parafusos poliaxial, permite uma associação com os parafusos espôndilos. 
Assim, o aparafusamento sobre o parafuso de tração é mais fácil e rápido para o 
cirurgião. 

• Fixador de haste: O instrumento permite posicionar a haste quando a 
disposição operatória dos implantes não for fácil de atingir. Melhora a visibilidade. 

• Flexionador de haste: Instrumento desenvolvido para flexionar hastes de 
acordo com a curvatura desejada. 

• Pressionador de haste aberto: Instrumento para pressionar uma haste dentro 
da cabeça do parafuso. 

• Pressionador de haste fechado: Instrumento para introduzir a haste dentro da 
cabeça do parafuso. 
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• Pressionador de haste fechado pinça: Instrumento equipado com suporte e 
indicado para introdução de haste dentro da cabeça do parafuso. O formato permite 
uma boa apreensão. 

• Fixador de porca/porca longo - Ponta hexagonal (4,5mm) com um slot para 
segurar a porca. 

• Pinça de compressão: Instrumento para comprimir dois implantes ao longo da 
haste, pendendo sobre a haste. Há duas posições disponíveis (estreita e larga) para 
ajustar a distância dos parafusos. 

• Pinça de distração: Instrumento para separar os dois implantes ao longo da 
haste, pendendo sobre esta haste. 

• Chave de parafusos aperto hexagonal de 4,5mm - Instrumento para 
parafusar a porca na cabeça do parafuso durante o aperto final. 

• Fixador de parafuso de tração: O fixador move-se ao longo da chave de 
parafusos através da cabeça do parafuso de tração. Isto evita a soltura da cabeça 
do parafuso. 

• Contra Torque: Instrumento a ser associado à chave de parafusos de aperto 
hexagonal de 4,5mm para manter a cabeça do parafuso durante o aperto pendendo 
sobre a haste. Isto evita que a cabeça do parafuso transmita uma força de torque 
para a interface do osso durante o aperto final da porca do parafuso pedical. 

• Chave de parafusos, posicionador DTT: Instrumento usado para ajuste de 
conector transversal. Ação: realizar um giro em U até o parafuso, manter o 
implante enquanto aperta a porca. 

• Chave de porca–T de conector transversal: Instrumento para ser usado 
durante o ajuste do conector transversal. Ação: a ser associado à chave de 
parafusos hexagonal de 2mm para manter o parafuso durante o aperto (para 
desparafusar a porca do conector transversal durante a inserção e para parafusar a 
porca durante o aperto transversal final.) 

• Elevador transversal/ pedicular/ laminar: Instrumento para raspar o osso. 

• Chave de Parafusos Hexagonal de 2,5mm: Instrumento para parafusar os 
implantes. 

• Impactor para implantes: Instrumento para inserir o implante. O fixador é 
inserido dentro do cabo e da haste. 

• Fixador para Implantes: O fixador deve ser inserido dentro do impactor para 
fixar o cage cervical durante a inserção. O aparafusamento dentro dos implantes é 
realizado pelo disco dentado. 

• Fixador de gancho: Instrumento para fixar ganchos. 

• Eixos conectáveis para parafusos poliaxiais 

 

Os INSTRUMENTAIS MONT BLANC são indicados para serem utilizados para 
o implante do MONT BLANC SYSTEM. 

 

Observação: Os parafusos, ganchos, hastes e conectores listados abaixo 
não são objetos deste registro e serão comercializados e registrados à 
parte. 
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Parafuso Pedicular Monoaxial 

REFERÊNCIA COMPRIMENTO (mm) DIÂMETRO (mm) 

MB1MS425 25 4 

MB1MS430 30 4 

MB1MS435 35 4 

MB1MS440 40 4 

MB1MS530 30 5 

MB1MS535 35 5 

MB1MS540 40 5 

MB1MS545 45 5 

MB1MS550 50 5 

MB1MS635 35 6 

MB1MS640 40 6 

MB1MS645 45 6 

MB1MS650 50 6 

MB1MS655 55 6 

MB1MS735 35 7 

MB1MS740 40 7 

MB1MS745 45 7 

MB1MS750 50 7 

MB1MS835 35 8 

MB1MS840 40 8 

MB1MS845 45 8 

MB1MS850 50 8 

MB1MS855 55 8 

 

Parafuso Pedicular Poliaxial 

REFERÊNCIA COMPRIMENTO (mm) DIÂMETRO (mm) 

MB1PS425 25 4 

MB1PS430 30 4 

MB1PS435 35 4 

MB1PS440 40 4 

MB1PS530 30 5 

MB1PS535 35 5 

MB1PS540 40 5 
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MB1PS545 45 5 

MB1PS550 50 5 

MB1PS635 35 6 

MB1PS640 40 6 

MB1PS645 45 6 

MB1PS650 50 6 

MB1PS655 55 6 

MB1PS735 35 7 

MB1PS740 40 7 

MB1PS745 45 7 

MB1PS750 50 7 

MB1PS835 35 8 

MB1PS840 40 8 

MB1PS845 45 8 

MB1PS850 50 8 

MB1PS855 55 8 

 

Parafuso Poliaxial Para Espondilolistese 

REFERÊNCIA COMPRIMENTO (mm) DIÂMETRO (mm) 

MB1PSS425 25 4 

MB1PSS430 30 4 

MB1PSS435 35 4 

MB1PSS440 40 4 

MB1PSS530 30 5 

MB1PSS535 35 5 

MB1PSS540 40 5 

MB1PSS545 45 5 

MB1PSS550 50 5 

MB1PSS635 35 6 

MB1PSS640 40 6 

MB1PSS645 45 6 

MB1PSS650 50 6 

MB1PSS655 55 6 

MB1PSS735 35 7 

MB1PSS740 40 7 

MB1PSS745 45 7 
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MB1PSS750 50 7 

MB1PSS835 35 8 

MB1PSS840 40 8 

MB1PSS845 45 8 

MB1PSS850 50 8 

MB1PSS855 55 8 

 

Haste 

REFERÊNCIA DIÂMETRO (mm) COMPRIMENTO (mm) 

MB1R5540 5,5 40 

MB1R5550 5,5 50 

MB1R5564 5,5 64 

MB1R5578 5,5 78 

MB1R5592 5,5 92 

MB1R55106 5,5 106 

MB1R55120 5,5 120 

MB1R55132 5,5 132 

MB1R55144 5,5 144 

MB1R55158 5,5 158 

MB1R55185 5,5 185 

MB1R55250 5,5 250 

MB1R55500 5,5 500 

 

Ganchos  

REFERÊNCIA DIÂMETRO (mm) COMPRIMENTO (mm) ALTURA (mm) 

MB1PHO 14 16,5 21 

MB1PMH 14 16,5 20 

MB1LLH 14 13 22 

MB1LMH 14 13 21 

MB1LTH 14 12 20 

MB1SLH 14 13 23 

MB1RBH 14 13 30 

MB1THO 14 16.5 23 

MB1LRO 22 13,5 27 

MB1LLO 22 13,5 27 

MB1TRO 14 10 22 
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MB1TLO 14 10 22 

MB1LMB 14 13 21 

 

 

Conector Transverso 

REFERÊNCIA COMPRIMENTO (mm) DIÂMETRO (mm) 

MB1TCH - - 

MB1TCS - - 

MB1TCN - - 

MB1TCP20 28 2 

MB1TCP30 38 2 

MB1TCP40 53 2 

MB1TCP50 63 2 

MB1TCP55 68 2 

MB1TCP60 68 2 

MB1TCP70 78 2 

 

Porca de Parafuso 

 

REFERÊNCIA DIÂMETRO 
CENTRAL 

RAIO ALTURA 

MB1LS 4,5 10 4 

 

COMPOSIÇÃO 

Os Instrumentais Mont Blanc são constituídos de liga de aço inoxidável, liga de 
titânio, Alumínio, Copolimeroacetal, Polipropileno Propylux (cabos) e Radel. 

As Ligas de aço inoxidável estão em conformidade com a norma NF S94-090 que 
lista todas as ligas de aço inoxidável aprovadas para instrumentais cirúrgicos. As 
propriedades de cada liga se ajustam à finalidade (resistência mecânica, uniões 
etc.). Cada nº. de lote da matéria-prima é fornecido pela nossa empresa com seu 
certificado de análise que fica arquivado na Spineway. A liga de titânio esta em 
conformidade com a norma ASTM F136 e o alumínio em conformidade com as 
normas ISO 13485, ISO 14971 e ISO 16061. 

Os Propylux e Radel são feitos de resina de polipropileno e é usado nos cabos e  
nas caixas de instrumental respectivamente. Entre suas características mais 
notáveis estão à resistência mecânica, resistência química aos ciclos de 
esterilização, peso leve e resistência à abrasão. Sua coloração é preta e azul. Cada 
número de lote é fornecido à nossa empresa com seu certificado de análise que fica 
arquivado na Spineway. 
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INDICAÇÃO 

O Instrumental Mont Blanc Spineway é indicado no auxílio da implantação do Mont 
Blanc System. Eles permitem realizar as várias fases cirúrgicas, desde a preparação 
do osso até o travamento dos implantes. 

 

PRECAUÇÕES 

• Atenção particular deve ser dada ao manuseio dos componentes. Contato entre 
os componentes porosos revestidos e o tecido ou outra fibra que liberam materiais 
devem ser evitados a fim de minimizar a contaminação das superfícies porosas com 
fibras aderentes. 

• Os instrumentos cirúrgicos estão sujeitos a desgaste ao longo de sua normal 
utilização. 

• O uso inapropriado, abuso ou força excessiva dos instrumentos pode causar a 
quebra dos mesmos em procedimentos intra-operatórios. 

• Os instrumentos cirúrgicos devem ser utilizados especificamente para seu único 
propósito. 

• O planejamento pré-operatório usando radiografias permite a determinação dos 
tamanhos dos componentes a serem utilizados. 

• É necessário um conhecimento dos princípios técnicos, aplicações clínicas e riscos 
associados a estes instrumentais cirúrgicos, antes de se usar este produto. O 
Instrumental Mont Blanc Spineway deve utilizado somente por uma equipe 
ortopédica treinada, ou neurocirurgião treinado e familiarizado com estas 
recomendações assim como com as técnicas de operação, relacionadas aos 
implantes e instrumentais adequados. 

• É essencial aplicar o implante utilizando materiais designados especificamente 
para este propósito. O Instrumental Mont Blanc Spineway deve ser utilizado com o 
Mont Blanc System por serem compatíveis entre si. 

• Não devem ser utilizados para aplicação de implantes para os quais os 
instrumentos não foram projetados. 

• Não proceder a utilização sem antes verificar as condições de limpeza e 
esterilização dos instrumentais. 

• As propriedades mecânicas e funcionais dos instrumentos cirúrgicos específicos 
para os implantes deverão ser verificadas antes do procedimento cirúrgico. 

 

COMPATIBILIDADE ENTRE OS INSTRUMENTAIS 

• Os Instrumentais são desenvolvidos para auxiliar o cirurgião durante o processo 
cirúrgico, de modo que exista um instrumento para cada fase do processo, devendo 
ser utilizado somente para o fim a que foi projetado. 

• A utilização de Instrumentais de diferentes fabricantes pode ocasionar alguns 
problemas técnicos, devido ao aspecto dimensional, desenho e quanto à 
compatibilidade de matéria prima, podendo causar desgastes e riscos 
desnecessários que podem vir a prejudicar o produto, podendo proporcionar até 
uma fixação indesejada. 

• Os Instrumentais são fabricados em Aço Inoxidável (metal) e estão suscetíveis ao 
desgaste mecânico devido ao seu uso continuo e repetitivo. Recomenda-se uma 
inspeção e avaliação das condições de uso dos instrumentos individuais e do 
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conjunto em questão. Em caso de condições inadequadas de uso a peça danificada 
deve ser descartada e substituída. 

 

ADVERTÊNCIAS: 

• PRODUTO NÃO ESTÉRIL, ESTERILIZAR ANTES DO USO. 

• PRODUTO REUTILIZÁVEL. 

• A familiaridade e atenção às técnicas cirúrgicas utilizadas com este kit 
instrumental são imperativas para que se possam atingir melhores resultados. A 
seleção correta, assim como o melhor posicionamento e acomodação do implante 
prostético é extremamente importante. 

• Atentar para que não haja falha ao usar o tamanho ideal do implante, falha ao 
encaixar adequadamente o componente adjacente para adequar o osso, e falha ao 
garantir que o componente esteja estável pode resultar em um deslocamento, 
subsidência, fratura ou afrouxamento dos componentes. 

• A seleção apropriada do tamanho, a escolha e cuidado ao usar os componentes, 
assim como o uso de protestes de ensaio, são imperativos. 

• Recomendamos a revisão detalhada do Kit Mont Blanc antes de sua utilização e 
esterilização, para evitar a ausência de paredes que possam comprometer 
quaisquer procedimentos cirúrgicos. 

• Os dispositivos da SpineWay®, não devem ser usados juntos com produtos de 
outros fabricantes. Qualquer utilização desse tipo anulará a responsabilidade da 
SpineWay® acerca do funcionamento do implante resultante desse conjunto de 
componentes mistos. 

• Deve proceder-se com cuidado para não danificar as luvas cirúrgicas, ao 
manipular quaisquer dispositivos ortopédicos afiados ou cortantes. 

 

LIMPEZA E ESTERILIZAÇÃO 

O Instrumental Mont Blanc Spineway é disponibilizado não estéril e poderá ser 
reutilizado. Deve-se proceder a limpeza e esterilização antes do uso. Inicialmente e 
em qualquer limpeza subseqüente, recomenda-se seguir o seguinte protocolo para 
pré-desinfecção, descontaminação e limpeza: 

• Desmontar os instrumentais necessários. Instrumentos articulados devem ser 
abertos. 

• Em um recipiente de pré-desinfecção, imersa e enxágüe (mínimo de 15 minutos) 
os instrumentais em um detergente de amônia quaternário. Transfira os implantes 
e instrumentais para um recipiente de ultra-som, imersa e enxágüe (mínimo de 15 
minutos) os instrumentais sobre a ação do ultra-som em um detergente de amônia 
quaternário. Os detergentes devem ser utilizados de acordo com as especificações 
do fabricante. É recomendado utilizar água destilada morna (temperatura 
ambiente) ou água deionizada para imersão, limpeza e enxágüe. 

• Após o enxágüe, esfregue todas as superfícies com uma escova macia apropriada, 
prestando atenção em relação aos enroscamentos, cânulas, dobradiças e áreas 
difíceis de serem alcançadas. Enxágüe completamente e imediatamente após a 
lavagem. 

• Inspecione cada dispositivo e repita a lavagem na presença de qualquer resíduo. 

• Seque o produto imediatamente. 
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Observação: Algumas soluções de limpeza tais como aquelas que contêm 
alvejante ou formalina poderão danificar os instrumentais e não devem ser 
utilizadas. 

 

As peças podem ser esterilizadas a vapor conforme as seguintes especificações: 

Método Ciclo Temperatura Tempo de Exposição Mínima 

Vapor Vácuo 134ºC 18 minutos 

 

Os instrumentais e implantes devem ser completamente secos antes do uso. 

Verificação: Os dispositivos sempre devem ser verificados antes do uso: qualquer 
dispositivo que apresente sinais de fraqueza ou arranhões na superfície não deve 
ser utilizado. 

Embora o fabricante recomende o método de esterilização, limpeza e desinfecção 
citados acima, os métodos devem ser escolhidos levando-se em conta a biocarga 
de cada hospital, com ajuda da Comissão de Controle de Infecção Hospitalar de 
cada hospital. 

 

TÉCNICA CIRÚRGICA 

Preparação do local 

 

 

 

 

 

 

 

Limites de pedículo 

O ponto inicial do pedículo encontra-se na linha horizontal unindo o meio do 
processo transversal, um pouco para fora da linha vertical do processo articular. O 
ponto está sempre localizado em uma crista cortical que constitui um limite estável. 
Remova a crita cortical com um fórceps, até expor o osso poroso. 

 

 

 

 

 

Fácil ajuste do anel 

Ponta afiada 
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Faça um orifício com a ponta afiada. Um anel ajustável evita uma penetração 
indesejada. 

 

  

 

 

 

 

*Perfuração e abertura de rosca   *Ponta afiada com abridor de rosca 

 

Faça um orifício com a ponta afiada até o rosqueamento. Em caso de abertura de 
rosca: faça dois ou três rosqueamentos para parafusos de Ø6 e 7. Tente sempre 
manter a direção interna. 

 

 

    

 

 

 

Cureta pequena 

 

Aparelho de exame de pedículo 

 

 

 

 

 

 

 

Ponta Curvada 

Use o aparelho de exame de pedículo para certificar-se de que a preparação do 
local foi concluída dentro do pedículo e do corpo vertebral. 

 

 

 

*Orientador de pedículo flexível *Instrumento de exame de pedículo  *Orientador de pedículo 
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Exemplo: seis pontos de entrada de pedículo 

 

 

 

 

 

 

 

 

A partir de agora, seis pontos de entrada de pedículo foram determinados e a 
inserção do parafuso pode ser iniciada. 

 

Preparação 
dos parafusos e 
inserção 

 

 

Carregamento seguro 

 

 

 

Precisão de direção 

 

Preparação do parafuso 

Tanto a chave para parafusos monoaxial quanto a de monobloco fornecem uma 
conexão bastante rígida para ambos os parafusos monoaxial e poliaxial. 

 

Parafusos monoaxial e poliaxial na chave para parafusos 

 

 

 

*Parafuso poliaxial   *Parafuso monobloco 

 

Posicione o parafuso de pedículo poliaxial ou de monobloco dentro da chave para 
parafusos. O parafuso é anexado ao instrumento girando-se o fixador cilíndrico. 
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Parafusamento de pedículo 

 

 

 

 

 

 

O parafuso é introduzido no local preparado. O cirurgião deve considerar a 
orientação do parafuso ajustável dependendo do nível de instrumentação. 

 

Alinhamento das cabeças do parafuso 

 

 

 

 

 

 

 

 

Um bom alinhamento dos parafusos durante a implantação permite uma fácil 
introdução da haste e um aperto eficaz dos parafusos de travamento. A rotação da 
cabeça poliaxial do parafuso pode ser atingida com a extremidade do fixador de 
haste. A rotação da cabeça de monobloco do parafuso pode ser atingida com a 
chave para parafusos de monobloco. 

 

 

 

 

 

 

 

Alinhamento das cabeças dos parafusos 
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Flexão da haste 

 

Flexione a haste usando o flexionador de haste de acordo com a curvatura desejada. 

 

 

 

 

Flexionador de haste 

 

Posicionamento da haste e posicionamento da porca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Fixador de haste       *Fixador de porca 

 

1. Introduza a haste nos parafusos com o fixador de haste. Insira a porca de 
travamento no fixador de porca (sistema de autoretenção). 

2. Ao parafusar delicadamente a porca de travamento sobre a haste com o fixador 
de porca (graças ao sistema de autoretenção), evita-se uma inserção errônea da 
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porca. Não aperte completamente para que a haste fique livre para correção 
posterior. Se a haste não estiver completamente dentro da cabeça dos parafusos, 
use o pressionador de haste fechado para introduzi-la por meio de simples rotação. 

 

Inserção da haste: 2 opções 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opção 1: pressionador de haste aberto 

 

Para a inserção da haste, pode-se escolher um pressionador de haste aberto. Use a 
ponta do garfo para pressionar a haste para baixo. 

 

Opção 2: pressionador de haste fechado 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uma outra opção é o pressionador de haste fechado, quando a haste é mais difícil 
de inserir. Use o pressionador de haste para balançar ao longo da haste a fim de 
facilitar a inserção. 

 

Ajuste da haste 
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Flexão in situ     Compressão     Distração 

 

 

 

Distração, contração e retrocesso de rotação 

Proceda com a distração, contração e desfaça a rotação, se necessário, usando as 
pinças adaptadas. Aperte o parafuso de travamento para manter a correção. 

 

Ajuste da haste 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uso simultâneo da flexão in situ e da pinça de haste 

Uma possível correção pode ser atingida pela rotação da haste. Use a pinça de 
haste ou/com o flexionador de haste in situ conectado à extremidade da haste. O 
aperto de uma porca de travamento central permite manter a rotação que foi 
atingida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aperto final 
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O aperto final deve ser conduzido com a ajuda do bastão de contra-torque de forma 
a evitar um esforço do bastão sobre as vértebras. 

 

Apresentação 

 

 

 

 

 

 

 

O posicionamento de um conector transversal enrijece o Sistema Mont Blanc 

 

Os implantes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O conector transversal é feito de quatro elementos: a- gancho; b- porca; c-
parafuso; d- placa. O parafuso inferior apresenta duas posições possíveis, travado 
ou destravado. O conector deve ficar na posição destravada antes de ser ajustado. 

 

Os instrumentos: 2 peças 
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- O posicionador de parafuso trava ou destrava o dispositivo. 

- A chave em T aperta a montagem final quando o implante está bem posicionado. 

- O posicionador do parafuso entra na chave em T do conector transversal. Ele é 
usado para manter a posição do parafuso inferior. 

 

Conector transversal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Passo A 

Posicione o conector transversal sobre as hastes da estrutura do Mont Blanc. Use 
ambos os instrumentos (posicionador dentro da chave em T) para ajudar a 
posicionar a montagem sobre as hastes. O conector transversal deve estar na 
posição destravada. 

 

Passo B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Instruções de Uso 28 

Segure o posicionador firmemente com uma mão. Gire a chave em T em sentido 
anti-horário para destravar a porca. 

 

Conector transversal 

Passo C 

 

 

 

 

 

 

 

Use só o posicionador para girar o parafuso em meio giro para travar 
definitivamente o conector transversal ao redor da haste. Ver próximo desenho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como o posicionador indica em sua haste, o conector transversal encontra-se na 
posição “travado”. 

A palavra “LOCK” deve aparecer na parte externa da montagem do implante. 

 

Passo D: Aperto final 
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Aperte a porca com a Chave-T para travá-la. Para apertar o lado oposto do 
conector, use os mesmos passos e gire o posicionador para o lado oposto, 
orientado para o lado externo da montagem. 

 

 

IDENTIFICAÇÃO E RASTREABILIDADE 

As peças do Kit Instrumental para Cage Intervertebral são marcadas com técnicas 
de marcação a laser com todas as informações necessárias para sua identificação, 
as quais são: código de referência, número de lote, logomarca do fabricante e 
marcação CE com número do órgão notificador. As dimensões das marcações 
seguem os seguintes padrões:  

As informações e os símbolos estão de acordo com as diretrizes 93/42/CEE para 
Dispositivos Médicos e com a norma EN 980. 

Caso seja observado algum Evento Adverso ou haja necessidade de realização de 
Queixa Técnica deve-se proceder à notificação no Sistema Nacional de Notificações 
para a Vigilância Sanitária – NOTIVISA, que pode ser encontrado no site da Agência 
Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA no endereço www.anvisa.gov.br , link 
NOTIVISA. 

 

DESCARTE 

O descarte do produto deve ser realizado de acordo com as normas de Controle e 
Infecção Hospitalar de cada hospital, obedecendo às diretrizes ambientais 
estabelecidas pela Resolução RDC 306/04 da ANVISA. 

 

FORMAS DE APRESENTAÇÃO DO PRODUTO MÉDICO. 

As peças do Instrumental Mont Blanc Spineway são disponibilizadas em 3 caixas de 
esterilização de aço. As caixas de esterilização são embaladas posteriormente em 
caixas de papelão. 
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