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        Tam 2                Tam 3/3,5                Tam 4                      Tam 5                 Tam 6              

       Tam 2                       Tam 3                 Tam 4                   Tam 5                  Tam 6 

        Tamanho 2         Tamanho 2,5/3        Tamanho 4         Tamanho 5          Tamanho 6                 

* Todos os PE-Inserts em polietileno sao apresentados nos tamanhos 10.0 mm, 12.5 mm, 
15.0 mm, 17.5                           mm and 20.0 mm.
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Técnica Cirúrgica

Com o joelho ligeiramente em �exão e feita a incisão reta é feita sobre a patela, por meio do retináculo, 
cápsula da membrana sinovial. Como alternativa, no caso de deformidade neutro ou varo pode ser feita 
uma parapatelar medial ou no caso de um valgo uma incisão parapatelar.

A ressecção preliminar da superfície de articulação da patela pode melhorar 
a visibilidade e acesso. A artéria femoral e componentes tibial da prótese 
implantada anteriormente são removidos. O joelho em flexao de 90º. O 
iniciador de 9 mm broca é utilizada para abrir a tíbia. Perfuração deve abrir o 
canal medular centralmente (ventral 1/3, 2/3 dorsal em relação ao eminência 
intercondilar.

3



4

Preparação Tibial

Fresagem sequencial com o alargador intramedular com 
incrementos de 2 mm é realizado até o diâmetro do caule e 
comprimento determinado a partir do pré-operatório. De 
raios-X é atingido. (ver Tabela 1 und 2). Não deve haver 
contato entre o osso cortical e o alargador.

ACS® Haste 12mm Ø Fresa 14mm
ACS® Haste 14mm Ø Fresa 16mm
ACS® Haste 16mm Ø Fresa 18mm
ACS® Haste 18mm Ø Fresa 20mm
ACS® Haste 20mm Ø Fresa 22mm

Para garantir profundidade sufi ciente de fresagem, as 
marcas nos alargadores (100 mm para a haste 100 
milímetros, respectivamente. 150 mm para o 150 milímet-
ros e 200 milímetros de haste para a haste de 200 
milímetros) deve corresponder com a parte superior do 
osso da tíbia. 

Prenda o bloco de corte de 5 ° tíbia ao guia tibial de corte intramedular. 
Para a substituição articular móvel, por favor escolher o bloco ressecção 
0 °. Deslize o bloco de corte sobre a fresa que foi deixado na tíbia e 
ajustar-se à rotação na  posição desejada. O bloco de corte tibial está 
ligado ao osso tibial usando os pinos no osso proximal. O medidor de 
profundidade é tibial ligado ao bloco de corte tibial. O bloco de corte é 
reduzido até que a ponta do medidor de profundidade toca o ponto mais 
baixo do tíbia ressecado na cirurgia anterior. Por favor, verifique a 
profundidade bitola está definido para 2 mm.



Alinhamento Tibial

Verifique o nível de ressecção com a ressecção
Verifica. Prenda o bloco de corte tibial à tíbia
usando dois pinos e retire a guia de alinhamento e
o alargador intramedular.

Ressecção da tíbia através do slot. Se necessário, 
o bloco de corte pode ser travado através de um 
terceiro pino.

No caso de um espaçador é necessário resse-
car adicionalmente 5 ou 10 mm. Neste exemp-
lo, uma 5 mm medial espaçador é utilizado.
Após a ressecção, o pinos e corte tibial bloco 
pode ser removido.
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Preparação Femoral

Abrir o canal intramedular do fémur usando a Broca 
iniciadora de 9 milímetros.

A fresagem progressiva amplia o canal intramedular, 
até que o diâmetro da profundidade determinada 
durante o planejamento pré-operatório são alcança-
dos (ver Tabela 3 e 4).
A marca no alargador deve estar ao nível da distal 
osso femoral.

ACS® Haste 12mm Ø Fresa 14mm
ACS® Haste 14mm Ø Fresa 16mm
ACS® Haste 16mm Ø Fresa 18mm
ACS® Haste 18mm Ø Fresa 20mm
ACS® Haste 20mm Ø Fresa 22mm

Tab. 4



Haste Femoral

Para garantir a profundidade suficiente de fresagem a 
marca no alargadores (100mm para 100mm haste, 
resp. 150mm para a 150 milímetros e 200 milímetros de 
haste para a haste de 200 milímetros) deve corre-
sponder com a fossa intercondilar. Deixar o último 
alargador utilizado no canal intramedular.

Para determinar o tamanho correcto do componente 
femoral o ACS® SC Indicador de compensação é 
deslizar sobre o alargador intramedular. A ala do 
indicador deve apontar medialmente e de preferência 
paralelamente à linha epicondicar

O calibrador femoral está alinhada anteriormente e é o 
tamanho AP determinado. A escala na asa permite 
selecionar o preliminar offset e permite verificar a 
aplicação de espaçadores distais e / ou posteriores 
devem ser considerados.
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Rotação Femoral

Prenda a guia de alinhamento femoral parte 1 para o 
alargador intramedular (ou haste). A guia de alinham-
ento é definida como um ângulo valgo de 6 °. A 
revisão de rotação guia permite definir a rotação 
guiado pelo tibial ressecção.

A rotação tibial também pode ser verificado usando o 
bloco espaçador. O bloco de corte distal está ligado 
para a guia de alinhamento.

Você pode verificar com o cheque ressecção 
femoral se um corte adicional de 1,5. Este 
instrumento tem um flange marcado "distal", 
que deve situar-se lave com o osso e a 
marca voltada para distal.



Cortes Femoral

O bloco de corte distai está ligado ao anterior aspecto do 
fémur com dois pinos. Agora a haste intramedular alargador e 
o guia de alinhamento femoral deve
ser removido. Para estabilidade adicional um terceiro pino 
pode ser inserido lateralmente.

Na última linha da ranhura epicondilar pode ser observa-
do com a ressecção vá para orientação.

Corte distal do Femur.
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Corte Distal Femoral 

O nível de ressecção pode ser movido proximal-
mente em 5 mm passos (por exemplo, no caso de 
serem necessários espaçadores) Nesse caso
um 5 milímetros adicional deve ser ressecado 
medial.

Reinserir o tamanho intramedular alargador usado antes e 
inserir o ACS® SC haste longa da luva para o 4-em-1 bloco 
ressecção. Para estabilidade adicional do
ressecção bloquear um adaptador magnética pode ser utilizado 
em caso um espaçador deve ser adicionado.

Insira o deslocamento SC Offset ACS® 0,2,4 ou 6 mm 
em que a bucha da haste longa. O bloco de corte / P Um 
pode ser ajustada para atingir a correcta M / L e A / P 
posição.



Preparação Femoral

Check the resection level anteriorly and posteriorly with
the resection check.

Com o ACS® SC fêmur posicionador a rotação femoral em relação à 
tíbia ressecado pode ser verificada. Adicional espaçadores estão 
disponíveis no caso de uma garantia não suficiente tensão ligamentar 
pode ser alcançado.

Quando você fixar a posição correta, por favor, também fixar a 
luva femoral para a haste longa travando o parafuso. Nota o 
ajustamento do deslocamento e da luva do offset.
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Preparação da Caixa Femoral

Ressecar as seções anterior e posterior. Quando 
um espaçador é necessário, o bloco de 
ressecção oferece a 5 mm, relativamente, 10 
mm para ressecar.
Nesse exemplo, um espaçador medial foi 
preparado 5 m para uma. ressecção.

Insira a luva adaptadora de haste longa offset, combinada com luva 
de 14 mm para o bloco de corte, com o alargador 14 milímetros até 
ao final do borda corresponde com a extremidade da luva de 
mandril. Este passo prepara espaço para a junção entre o haste 
femoral e o adaptador offset de deslocamento.

Faça o corte posterior anterior e o cortes em 
chamfros



Insira o guia de caixa de SC no bloco de corte. Com a 
Fresa de caixa faca ate o stop marcado na peca. 
Repetir fresagem, em seguida, no lado posterior. O 
alargador é realizada na manga preta e o alargador é, 
ao mesmo tempo execução, movido anteriormente e 
posteriormente para garantir preparação adequada da 
caixa.

Perfure com o cinzel caixa através do alargador 
guiar a sua extremidade de modo a completar o 
osso preparação para a caixa de estabilização. 
soco anteriormente e posteriormente.

Coloque o ACS® SC preparação 4em1 entalhe 
com o tamanho correto no bloco de corte e 
anexá-lo com dois pinos. Use a osteótomo 
para cortar a flange.
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Preparação Tibial Final

Nesse ponto, você pode verificar a flexão  e extensão 
gap usando o bloco espaçador. adaptador Spacerpode 
ser utilizado em caso de instabilidade do ligamento.

Insira a última utilização alargador tibial intramedular na tíbia. 
A placa transparente pode ser usado com um espaçador tibial  
para verificar a precisão dos cortes e escolher uma luva de 
deslocamento tibial. Compensar o tibial com
0,2,4 e 6 mm, pode ser selecionado.

Cuidados devem ser tomados para fornecer uma cobertura 
óptima da Tíbia, e observe a configuração deslocamento 
selecionado. Em seguida, todos os instrumentos podem ser 
removidos. Por favor observe a posição do deslocamento 
selecionado para montar os implantes na mesma orientação



Set the tibial reamer guide on the tibial trial plate. For 
additional stability two 77 mm long pins can be used.

The ACS® FB reamer for offset preparation is used 
and ream until the stop.

A prova tibial (aqui mostrado com um espaçador 5 mm) é 
posicionada e fixada com dois pinos. Os pinos são 
disponíveis em dois comprimentos. Um identificador 
pode ser anexado ao modelo experimental. Um haste de 
alinhamento extramedular pode ser inserido através um 
dos buracos da alça para verificar o alinhamento e 
rotação.

Coloque a guia de alargador tibial no prato tibial julga-
mento. Para estabilidade adicional dois pinos 77 mm de 
comprimento pode ser usado.
O alargador ACS® FB para a preparação de deslocamen-
to é usado e resma até ao batente.

Coloque o Delta Fit para o corte e bater ate o fim no stop, 
de acordo com o tamanho da tíbia em prova.
Retire o cabo e deixar o detafit no lugar para testagem.
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Montagem das Provas

Para uma redução de prova, anexar a haste de 
prova e montar com o ofsset desejado,

No caso de uma redução de prova é necessária a haste de 
prova tibial deve ser ligado à placa de ensaio utilizando a tíbia 
ACS® Tibia conector de prova.

Ligue o correspondente haste femoral com o adaptador 
de prova femoral do selecionado offset. Garantir posicio-
namento correto correspondente com as marcações 
sobre o prova femoral e a prova compensar adaptador.
Os componentes de avaliação são fixada usando um 3,5 
hexagonal chave de fenda.



Primeiro, coloque a prova posterior espaçador e, em 
seguida, prova distal espaçador no componente de 
prova femoral.
A montagem experimental femoral podem agora ser
sentado usando o impactor femoral.

Escolha do inserto tibial de prova com o tamanho 
apropriado.
Os inserts de provas em alturas 10 mm e 12,5 
mm são incluído na bandeja do instrumento. Em 
caso inserts superiores deve ser simulado, por 
favor use a prova tibial adaptador combinada 
com a insert de prova 10 mm.
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Montagem Final dos Implantes

Remover o tampão de PMMA de baixo do implante da tíbia. O 
adaptador de deslocamento podem agora ser fixada por um modelo 
de configuração. A haste, o adaptador e os componentes tibiais são 
fixos em um bloco de montagem.

Para o posicionamento correto do adaptador, utilize o deslocamento 
tibial alinhamento, em que o alinhamento está a partir de baixo 
sobre os componentes da tíbia estão prontos. O adaptador tem uma 
Gravação, que deve mostrar o dígito correto sobre ele.

Se os espaçadores forem utilizados os tampões de PMMA no prato 
tibial são removidos e o espaçador com o tamanho correspondente.

A montagem do componente femoral é semelhante à tíbia montagem. No 
caso de um espaçador femoral é utilizado um ângulo de 3,5 mm hexagonal 
chave de fenda pode ser usado.

Os parafusos para a ligação dos espaçadores são fornecidos dentro
a embalagem do espaçador.



Colocação dos Implantes e Cimentação

O componente de tíbia é anexado ao impactor , bater ate 
a a fixação e soltar o impactor

O componente femoral é assentado da mesma maneira. A 
inserção PE ACS® SC do tamanho tibial correspondente é 
inserido a partir de anterior para o componente tibial. Por favor 
usar o impactor PE para assegurar que a inserção de PE está 
sentado de forma segura.
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