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INTRODUÇÃO
Nós agradecemos por você escolher o sistema 
MontBlanc 3D+

O Sistema MontBlanc 3D+(Implantes e Instrumentais)  
é indicado para correção de Escolioses Idiopáticas com 
acesso posterior

As principais vantagens deste sistema são:
» Correção em três dimensões
xCorreção ao longo de toda a coluna.
xAlinhamento e Implantação em um único passo
xMelhor correção do Gibão
xInstrumentação Simples e total compatibilidade com
Sistema MontBlanc

Implantes MontBlanc 3D+ medidas
x  Parafusos disponíveis em 4 diâmetros: 4 ,5 ,6 ,7mm
x Comprimento: 25 até 55 mm
x Barras Ø 5.5mm disponíveis nos comprimentos  250 a    
550 mm
x 2 tipos de barras : Titânio comum a todas as 
barras , porem também em cromo-cobalto para 
redução e para barra de alinhamento

Indicações:
Após exames clínicos e radiológicos o Sistema 
MontBlanc 3D+ pode ser utilizado nos seguintes 
casos : Escolioses idiopáticas em adolecentes com 
curvatura Lenke 1 a 6. 

Precauções para uso:
IMPLANTES DEVEM SER UTILIZADOS POR 
PROFISSIONAIS QUALIFICADOS. POR ISSO É DE 
SUMA IMPORTÂNCIA A LEITURA E O 
ENTENDIMENTO DAS INSTRUÇÕES DA 
INSTRUMENTAÇÃO DO 3D+ IMPRESSAS NESTE 
CATÁLOGO 
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Preparando o Local

É muito importante iniciar com a técnica 
de osteotomia  Smith Petersen  
para liberar os platôs vertebrais e facilitar 
a correção. Ao lado destacado em azul 
a área para a aplicação da técnica acima

I

Introduza o Probe Curvo 
conforme demonstrado no quadro 
acima 

Quando você alcançar a graduação 
20 vire o Probe Curvo para 
continuar perfurando.

Probe Curvo

mark "20"
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Ajuste o parafuso no orifício 
correspondente ao seu diâmetro na área 
de montagem do rack implante.

Encaixar a parte macho do   derrotador 
em um dos lado do parafuso.

Encaixe a parte fêmea do derrotador e 
conecte-a na parte macho como 
mostrado em azul na imagem.

A duas partes do tubo estão agora  
conectadas ao parafuso.

Para manter as duas partes nesta 
posição, rosquear a porca do tubo 
na  parte superior do tubo 

Use a chave do parafuso monoaxial 
quando optar por inserir o parafuso 
juntamente como tubo

Insira a chave dentro do tudo e encaixe 
na cabeça do parafuso 

Definição dos Tubos
Opção 1
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Configuração dos Tubos 
opção1

Insira a chave poliaxial com o cabo em 
forma de bola

Implante o parafuso no pedículo 
usando o tubo e a chave do parafuso 
monoaxial.

Defina  a quantidade de  tubos 
necessários ao longo da deformidade.
É indicado o uso de parafusos 
monoaxiais no lado convexo e de 
parafusos poliaxiais no lado côncavo 

Insira a chave poliaxial dentro do tubo 
Todos os passos que se seguirão, terão 
que ser feitos em ambos os lados,  
convexo e côncavo.

Para definir os parafusos poliaxiais, é    
necessário usar a chave  poliaxial, a fim 
de bloquear a polixialidade do parafuso 
durante a inserção.
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Definição dos Tubos
Opção  2

Primeiro defina todos os parafusos com 
a chave adequada
Neste método, os tubos podem ser 
inseridas in situ, após o ajuste dos 
parafusos.

Traga a chave montada o lado Macho 
encaixado com o lado fêmea 

Insira o tubo na cabeça do parafuso 
forçando em direção ao corpo do mesmo 
e após sentir/ouvir um click significa que 
o mesmo esta na posição correta. 
Caso não ocorra, verificar se não 
existe algo impedindo este correto 
encaixe 

Traga o tubo montado no local de 
implantação. O corpo do parafuso deve 
estar alguns milímetros para fora do osso 
para facilitar o encaixe do tubo a cabeça 
do parafuso.

Uma vez que os tubos estejam bem fixos 
aos parafusos, rosquear até o final o 
dispositivo rosqueável na parte superior 
do tubo
Proceda de forma igual para todos os 
tubos. Todos os passos que se seguirão, 
tem que ser feito em ambos  os lados 
convexo e  côncavo.

Coloque a porca do tubo na parte 
superior dos tubos. Para ser capaz de 
avançar para o próximo passo, é 
essencial rosquear até o final sem apertar 
e retornar meia volta para facilitar o 
encaixe no parafuso

A porca do tubo conforme foi descrito 
pode ser apertado fazendo com que as 
duas marcas se encontrem.
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Definição dos Anéis

Um espaçador vertical é adicionado em cada tubo. Estes cilindros vão ajudar mais 
tarde a dividir igualmente as forças sobre a haste implantável.

Um anel lateral é adicionado 
para completar os tubos. Definir estes 
anéis na parte superior de cada tubo. 
Eles vão ajudar a manter o alinhamento 
no topo usando a haste de alinhamento.
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Definição das hastes de 
Redução

Primeiro inserir uma haste de dentro dos tubos. Embora eles não estejam alinhados, 
na parte inferior, a sua altura permite o alinhamento da parte superior dos tubos. 
Inserir a haste dentro do tubo começando na extremidade lombar, introduzir em 
primeiro lugar a extremidade afiada da haste.
A haste de redução pode ser em cromo-cobalto para permitir uma melhor rigidez e, 
assim, proporcionar uma melhor correção. No entanto, se a escoliose é muito rígida, é 
necessário usar uma haste de titânio para evitar demasiada pressão nos pedículos.

Em seguida, tomar o segundo tubo e puxe sua parte superior em direção ao centro 
para permitir a inserção da haste. Proceder de forma igual para os outros tubos. 
Utilizar um martelo e gradativamente com a utilização de força adequada efetuar a 
introdução total da haste

Uma vez que a haste é inserida todos os tubos,  estão alinhados no seu topo, mas 
ainda não na sua parte inferior.

Referências Mat. Diam.. Comprim.

274H200R1 Ti 5.5mm 200mm

306H200CR1 CrCo 5.5mm 200mm

275H300R1 Ti 5.5mm 300mm

307H300CR1 CrCo 5.5mm 300mm

347H350CR1 CrCo 5.5mm 350mm

276H400R1 Ti 5.5mm 400mm

308H400CR1 CrCo 5.5mm 400mm

348H450CR1 CrCo 5.5mm 450mm

277H500R1 Ti 5.5mm 500mm

299H500CR1 CrCo 5.5mm 500mm

Ti: Titânio
CrCo: Cromo Cobalto

Escolha o tamanho adequado para a 
haste de Redução
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Definição da Haste de 
Alinhamento

A fim de manter este alinhamento durante a correção, defina outra haste nas argolas 
laterais. Primeiro certifique-se que os anéis laterais estão desaparafusados para ser 
capaz de ajustá-los verticalmente. Uma vez que a haste está inserida, o parafuso das 
rodas dos anéis laterais devem ser apertados para ficarem estabilizados junto aos tubos.

Inserir a haste em todos os anéis, passo a 
passo, na primeira haste utilizando o 
mesmo processo. Utilize um martelo e 
força adequada Tenha cuidado para não 
perder um anel. 

Todos os tubos estão alinhados no topo, 
mas podemos notar uma certa desordem. 
É necessário uni-los utilizando 
espaçadores para manter a sua distância 
durante a correção. Desta forma, será capaz 
de derrotar , proporcionando à coluna uma 
curva natural com lordose no segmento 
lombar e cifose no segmento torácico.
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Definição dos Espaçadores 
Horizontais

   Nível
Toráxico

     Grau
    Cifose

α

VIPD
Distância 

Calculada em 
mm
D

Tamanho
Espaçador

cm

4-5 5° 22 24.44 2.5
5-6 5° 23 25.44 2.5
6-7 5° 23 25.44 2.5
7-8 5° 24 26.44 2.5
8-9 4° 25 23.94 2.5
9-10 3° 26 21.46 2.0

10-11 3° 27 22.47 2.0
11-12 2.5° 30 23.72 2.0

Haynes et ai. Base anatômica das técnicas médicas, 
radiológicos e cirúrgicos. 2001

Angulações segmentares média ajustada sagital de 
curvas torácica e lombar normais.

Bernhardt, Bridwell. Espinha. 1989

d’=200 sin α’ + v’
D = 2d’ - Ø tube

VIPD

T3
T2

T1

T4T5T6T7T8
T9

T10
T11

T12
+1°+3°

+3.5°+5°+5°+5°+5°
+4°

+3°
+3°

+2.5°

α’

v’

d’

O Mont Blanc 3D + é o único sistema que 
permite redefinir a cifose. Para isso se faz 
necessário utilizar espaçadores mais 
longos para cifose e menores para a 
lordose.

spacers

Se você pretende fazer a correção 
da costela (gibão) defina, espaçadores 
no ápice da curvatura do lado 
côncavo o qual  deve ser de 30% a 
mais  que  no lado convexo. 

!
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Preparando a Haste

Haste lado Côncavo 
Haste lado Convexo

A haste no lado côncavo mostra cifose 
adicional diferente da haste no 
lado convexo, para permitir a tração 
das vértebras. Consulte a página 20 
para mais informações.

Escolha o tamanho apropriado das 
hastes implantáveis.

A haste implantável é feita de titânio. 
Esta haste está marcada (linha 
preta) entre as suas extremidades, para 
ajudar o cirurgião a verificar que o 
plano de flexão é respeitado  quando 
da modelagem da haste.

Referências Diâmetros Comprimento

MB1RB55250 5.5mm 250mm

MB1RB55500 5.5mm 500mm

MB1RB55550 5.5mm 550mm

Modele a haste com o dobrador de haste 
de acordo com a curvatura necessária. 
Escolha um número maior para obter 
um ângulo de curvatura superior. Este 
recurso permite, efetuar várias 
curvaturas com um único instrumento. 
Avance  passo a passo de dobra para 
distribuir uniformemente a carga e evitar 
a concentração de tensões.
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Definindo a Haste Implantável
Cromo Cobalto
ou Titânio

Titânio

Encaixe a haste implantável para os 
tubos com o modelador in situ curvo e 
um martelo, tendo a certeza de já 
trazer os espaçadores verticais o mais 
alto possível, para facilitar essa etapa e 
reduzir a carga entre os parafusos e os  
pedículos. Em seguida, corte a 
extremidade afiada da haste 
implantável tão perto quanto 
possível do tubo craniano.

Uma vez que a haste implantável é 
definida, é necessário ajustar a altura dos 
espaçadores verticais, de modo que cada 
um deles toque tanto na haste de 
redução quanto na haste implantável. 
Isso permitirá uma melhor difusão da 
carga ao descer as hastes.
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Definição do procedimento de correção

Defina as porcas doo empurrador 
de haste, rosqueando no topo de 
cada 2 tubos, começando e terminando 
com as extremidades (Lombar e Cranial)

Defina o dispositivo empurrador de 
haste que deverá ser utilizado com 
o cabo de engate rápido redondo 

Primeiro proceder à correção do lado 
convexo, uma vez que é biologicamente 
e mecanicamente mais seguro.

ConvexoCôncavo ConvexoCôncavo
Dura mater

!
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Manobras de Alinhamento Coplanar 

Coloque os empurradores de haste em 
seus lugares. Você pode definir até 6 
empurradores de haste ao mesmo tempo.
Conectar os cabos de engate rápido 
redondo para iniciar a correção. Essa 
ação deve ser realizada de forma 
muito lenta. Ativar uma peça de cada 
vez. Quando a haste começar a descer 
encontrará resistência, retire os cabos 
mas deixe os empurradores rosqueáveis 
da haste no lugar.
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Manobras de Alinhamento Coplanar

Se necessário, corte um pouco mais a 
haste com o objetivo de melhor ajustar o 
sistema 

Use então o torquímetro no outro 
empurrador da haste e assim por diante.
Ao descer a barra, é possível verificar 
e ajustar a sua orientação usando o 
modelador in situ curvo

Conecte o torquímetro a  um dos 
empurradores  de haste e continue 
rosqueando até que um «clique» seja 
sentido. Nesta etapa, aguarde um 
momento para os tecidos  relaxarem  
evitando o deslocamento do parafuso.
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Manobras de Alinhamento Coplanar

Caso a haste encontre dificuldades em 
continuar a descer, desconecte os cabos 
dos empurradores da haste e utilize o 
empurrador da haste liso e um martelo, 
podendo assim terminar a inserção da 
haste sem o risco de arrancar os 
parafusos .

A haste agora está dentro dos parafusos e 
os empurradores de haste podem ser 
retirados.

Quando forem retiradas as porcas  dos 
empurradores haste, pode acontecer que 
o tubo desencaixe também ,então você
poderá usar a chave de manutenção
para manter o tubo.

maintain firmly

!
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Manobras de Alinhamento Coplanar

Para o bloqueio do sistema deverá ser 
utilizada a chave T30, bem como, o 
respectivo bloqueador .  Um cabo de engate 
rápido redondo  também pode ser utilizado 
neste passo com uma segunda chave T30 . 
Insira a chave dentro dos tubos.

Não aperte as porcas neste passo.

!

Para verificar o alinhamento, certifique-
se que os 4 tubos nas 
extremidades estão simétricos ao plano 
vertical.
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Correção da Deformidade Costela

É necessário bloquear as porcas nas 
extremidades com o cabo em T , 
deixando livres os que correspondem às 
vértebras, onde a correção do Gibo-
sidade tem que ser feita.
Você também pode usar o torquímetro a 
13Nm  opcional do kit de 
instrumentação Mont Blanc.

O sistema Mont Blanc 3D+ também 
permite o tratamento da 
deformidade da costela (gibão), que 
permanece após a correção de escoliose, 
por mais que se corrija a rotação do 
segmento vertebral.

Uma vez bloqueado, remova os tubos 
nas extremidades para limpar a zona 
para a manobra da correção da 
Gibosidade.
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Deixar espaçadores na única curva 
ápice. Espaçadores no lado côncavo 
devem ser 30% a mais do que 
aqueles no lado convexo.  

Parafusos poliaxiais permitem  a 
inclinação dos tubos sem modificar a 
cifose. Eles permitem assim, durante a 
manobra,  levantar e separar as vértebras 
no lado côncavo.

Coloque as hastes de alinhamento 
menores no segmento de redução de 
rotação. Coloque as hastes 200 
milímetros ou 300 milímetros de 
comprimento.
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Correção da Deformidade da Costela

A posição  das costelas é corrigida por 
rotação ao longo do segmento vertebral. 
Uma mão empurra o gibão, enquanto o 
segmento côncavo é puxado para cima e 
parafusa-se os dispositivos de bloqueio. 
Como é côncava tem uma curvatura 
maior.
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Aperto Final e Desmontagem do Sistema

Use o torquímetro, a 13Nm,  e a 
chave T30 para bloquear  os parafusos 
e as porcas nas hastes e, assim, efetuar a 
correção.  

Para desmontar um tubo, solte a sua 
porca e retire as duas partes afastando-
as para liberá-las.

Quebre a cabeça dos parafusos de tração. Nesta etapa, é possível verificar novamente 
o aperto final e o travamento final do sistema.
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Referência dos Implantes

Parafuso Poliaxial

Ø5
MB1PSS425 ø4mm    L25mm
MB1PSS430 ø4mm    L30mm
MB1PSS435 ø4mm    L35mm
MB1PSS440 ø4mm    L40mm

MB1PSS530 ø5mm    L30mm
MB1PSS535 ø5mm    L35mm
MB1PSS540 ø5mm    L40mm
MB1PSS545 ø5mm    L45mm

Diam. Compr.

Parafuso Monoaxial

Ø5Ø4

Ø4

L 250mm
L 500mm

Haste

Ø5.5
Diam.

MB1RB55250 ø 5.5mm 
MB1RB55500 ø 5.5mm
MB1RB55550 ø 5.5mm

L 550mm

Compr.

MB1MSS425 ø4mm    L25mm
MB1MSS430 ø4mm    L30mm
MB1MSS435 ø4mm    L35mm
MB1MSS440 ø4mm    L40mm

MB1MSS530 ø5mm    L30mm
MB1MSS535 ø5mm    L35mm
MB1MSS540 ø5mm    L40mm
MB1MSS545 ø5mm    L45mm

Diam. Compr.

Diam. Compr.
Ø6

MB1PSS635 ø6mm    L35mm
MB1PSS640 ø6mm    L40mm
MB1PSS645 ø6mm    L45mm
MB1PSS650 ø6mm    L50mm
MB1PSS650 ø6mm    L55mm

Diam. Compr. Ø7
MB1PSS735 ø7mm    L35mm
MB1PSS740 ø7mm    L40mm
MB1PSS745 ø7mm    L45mm
MB1PSS750 ø7mm    L50mm

Diam. Compr.

Diam. Compr.
Ø6

MB1MSS635 ø6mm    L35mm
MB1MSS640 ø6mm    L40mm
MB1MSS645 ø6mm    L45mm
MB1MSS650 ø6mm    L50mm
MB1MSS655 ø6mm    L55mm

Diam. Compr. Ø7
MB1MSS735 ø7mm    L35mm
MB1MSS740 ø7mm    L40mm
MB1MSS745 ø7mm    L45mm
MB1MSS750 ø7mm    L50mm

Diam. Compr.
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Referência dos Instrumentais

346H250CR1 ø 5.5mm L 250mm
307H300CR1 ø 5.5mm L 300mm
347H350CR1 ø 5.5mm L 350mm
308H400CR1 ø 5.5mm L 400mm

264D53D2 size 5
265D103D2 size 10
266D153D2 size 15
267D203D2 size 20
268D253D2 size 25

Meio Tubo de Correção, Parte M 
237HTS2

Meio Tubo de Correção, Parte F 
237HTS2A

Porca para Tubo 
310HLN1

Espaçador vertical 
311DVS1+311DVS1A

Anel Lateral para Tubo 3D+ 
312HLR1

Empurrador de Haste
260IP1

Porca para Empurrador de 
Haste 260IP1A

 Cabo Removível
027HRM3

Manopla de Alinhamento 
263HA3D1

Cabo de engate Rápido Redondot 
262HR1

Modelador in Situ Curvo
252BO1

Chave Parafuso Monoaxial 
258SM3D1

Chave de Engate Rápido Poliaxial 
259SPA3D1

Conector T30 de Conexão Rápida 
257ST30A2    

Espaçador Horizontal

269D303D2 size 30 
270D353D2 size 35 
271D403D2 size 40 
272D453D2 size 45 
273D503D2 size 50

Haste de Alinhamento

348H450CR1 ø 5.5mm L 450mm
299H500CR1 ø 5.5mm L 500mm

04
34
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A
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E 
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 F

R
A
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Chave para Manutenção 3D+ 
317HMW1

 Empurrador de barra liso 
309IR1
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NOTAS:
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