
Prótese Total de Joelho FB/PS/MB

TÉCNICA CIRURGICA



Técnica Cirúrgica

Preparação do Femur

Ajuste do ângulo de valgo

Faça uma incisão central de pele através
a patela. Você pode escolher a incisão  preferida,
medial, lateral, ou para-patelar, 
para exposição da articulação.

Nota:
Esta técnica pode ser feita primeiro femur e
depois a tibia ou vice versa.

Abrir o canal medular do fémur com o iniciador
9 milímetros broca. O ponto de entrada deve ser de�nido 7-10mm
anterior ao ligamento cruzado posterior.

Para de�nir o ângulo valgo no pré-operatório planejado, empurre
a alavanca de ajuste do guia de alinhamento femoral para
libertar o mecanismo de bloqueio e ajuste no ângulo desejado.



O Guia de rotacao externa é apresentado em esquero e direito,
Neutro e 3 Graus..

Encaixe a haste intramedular, através do alinhamento femoral,
para melhor orientacao coloque junto com o guia o guia de 
rotação externa, podendo ser 3graus ou neutro. 
Para o alinhamento correto da guia de rotação deve
tocar os côndilos posteriores. Nao e obrigatorio o uso deste guia
de rotacao externa.

IMPORTANTE:
Deve ser tomado extremo cuidado com a posicao do guia.
Como o corte distal corta com 15 graus, se o posicao do guia
estiver errada, toda a cirugia se perdeu.

Deve ser usado a linha epicondilar whiteside para parametro
do guia femoral distal, usando como referencia os chanfros 
laterais do guia acima dos tres pontos de insercao de pinos.

Montagem do bloco de corte distal e na guia de alinhamento femoral

O bloco de corte distal e o guia de alinhamento para o bloco de corte distal estão conectados.
O acoplamento está correto, quando o logotipo implantcast (ic-trevo) da guia de alinhamento é
visível através da abertura central na face anterior do bloco de corte distal.



 
O bloco de corte distal é empurrado no guia de alinhamento femoral até que ele encoste no osso femoral anterior. para o correto
alinhamento o guia rotação externa deve tocar os côndilos posteriores, antes do bloco de corte distal é �xado com
dois pinos pré-perfurados para o fêmur.

Recomenda-se usar os dois furos para �xação  centrais conforme
destacado no bloco de corte, para permitir o deslocamento do bloco
em ambas as direções. Isso facilita a ressecção e, 
consequentemente, diminuição da ressecção planeado ou amento.

Após a �xação do bloco de corte distal da haste intramedular
pode ser removida com a cabo T.  Em seguida, o alinhamento femoral
deve ser orientado pelo guia de rotação externa pode ser desmontado, ou 
se nao for usado o guia de rotacao externa nao havera problema.
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Corte distal femoral 

Tamanho do femur

Para veri�car o nível de ressecção do check ressecção longa pode ser inserido
a “asa de anjo”.

Efetue o corte distal com lamina de serra de 1,7mm 
para o melhor prescisao de corte.

O tamanho do componente femoral é determinada por meio da referencia anterior, por utilização do guia de dimensionamento
femoral. No início afrouxar os dois parafusos de �xação do guia de dimensionamento e coloque a guia na posição neutra. 
As marcações devem ser alinhados como indicado. Prenda a posição por meio do parafuso de ajuste 1.
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1

3° rotacao externa joelho esquerdo: 3° L e 0° R
3° rotacao externa joelho direito:  0° L e 3° R
Neutro:     0° L e  0° R

Coloque a guia de dimensionamento no fêmur distal ressecado; o guia de dimensionamento deve tocar os côndilos posteriores. 
abaixe o stylus anteriormente ao osso femoral e trave o parafuso de ajuste 2. Em seguida, o tamanho necessário do componente 
femoral é visível na escala.

Se o tamanho não é clara e legível encontra-se entre dois tamanhos, é recomendável escolher o menor mais próximo
tamanho componente femoral. O calibrador pode ser ajustado ao tamanho menor mais próximo, soltando o parafuso 
de �xação 1. Depois de desapertar de um parafuso de ajuste, ajuste o calibrador para o tamanho menor e bloquear o 
parafuso 1 na nova posição.

Insira dois pinos através dos orifícios do guia de dimensionamento
para assinalar a posição do bloco de 4-in-1 de corte da
respectivo tamanho. A inserção dos pinos é feito de acordo
o guia de rotação externa antes usados:

Nota: Se uma rotação externa aumentada é desejada,
inserir os pinos através dos orifícios com o 6 ° -marking
respectivamente



Ressecção anterior no slot Resecção Posterior

Ressecção nos slots obliquos.

Guia Femoral de ressecção 4-in-1

O bloco de corte femoral 4-in-1 escolhido com o mesmo 
tamanho que o guia enterior mostrou e é colocado nos
orifícios já marcados com os pinos.

O bloco de corte 4-em-1 precisa encostar por comleto na dista dol
fêmur ressecado. Para aumentar a estabilidade durante a ressecção
oblíquas dos pinos adicionais pré-perfurados pode ser inserido.



O joelho é �etido para 90 °. O bloco de corte tibial com uma inclinação posterior 5 °, 7 ° e é selecionada e montada no
guia de corte tibial. O pino longo da torre de alinhamento é introduzida na coluna da tíbia proximal.

Preparação Tibial



Alinhamento Tibial
A mola, na extremidade distal do guia de alinhamento é
ligado em torno do tornozelo. As asas são maleolares
posicionadas paralelamente ao eixo para estabelecer
transmalleolar para o alinhamento rotacional.

A haste (1) está colocada paralela ao eixo intramedular
da tíbia. A inclinação posterior da tíbia deve ser paralela
à ressecção do bloco seleccionado.
O botão de grampo do tornozelo (2) é fechado.
Torre de alinhamento (4) pode agora ser bloqueado. o stylus
(5) está ligado ao bloco de corte tibial e
reduzido até que a ponta (6) do estylus e atinge o
ponto mais profundo da parte mais afetada do planalto tibial
rodando o cilindro de ajuste (7). 
Dois milímetros ponta é usada. No caso de um grande defeito
medial a ponta 10 mm pode ser utilizado para determinar o 
nível de ressecção da parte lateral do platô tibial.



Alinhamento Tibial 

O Stylus é removido. Se o nível de ressecção é
muito alto, o bloco de corte pode ser re-posicionado 
sobre estes pinos de �xação com precisão numa
posição mais baixa.
Todos os blocos de ressecção ter vários buracos para a �xação
pinos, o que permite mover os blocos em proximal e
sentido distal com incrementos de 2,5 mm.

A mola (2) é desconectada do grampo do tornozelo
e a parte telescópio da torre alinhamento é desbloqueado.
A torre de alinhamento é removido utilizando o deslizamento
martelo.



Ressecção Tibial

O bloco de corte é colocado na tíbia e o alinhamento é veri�cado com a haste de alinhamento. A extremidade distal
da haste deve estar em consonância com o segundo dedo do pé e imediatamente lateral ao tendão tibial anterior. 
Em caso de insatisfatória alinhamento de um bloco recutting 2 ° valgo / varo especial pode ser usado para a correção. 
O bloco de corte tibial padrão é substituído pelo bloco de correcção de varo / valgo, deslizando-a sobre os pinos usando 
os mesmos buracos. O bloco de corte tibial é �xada na tíbia através de dois pinos de �xação pré perfurados. Uma vez que
 o nível de ressecção foi determinados oblíquas pinos adicionais podem ser inseridos.

A captura de serra é colocada e o nível de ressecção é
veri�cado com a veri�cação de ressecção
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Determinando o componente tibial

Prova de Insert Tibial

Para determinar o tamanho do componente tibial, montar a prova tibial do suposto tamanho para o alinhamento.
Coloque a prova tibial para veri�car o tamanho e o alinhamento rotacional. Para veri�car o alinhamento a haste de alinhamento
pode ser inserido através de um dos orifícios do cabo verde. A haste de alinhamento devem estar em consonância com o
segundo dedo do pé. Em caso de tamanho e posição satisfatória, �xar a prova tibial com os, pinos de osso curtos com parada
até o osso.

Fixar a provadeinsert  PE de tamanho correcto (o tamanho corresponde ao tamanho do componente tibial) para a prova de
insert tibial,  existem provas de teste com uma espessura de 10 mm e 12,5 mm disponíveis

17,5mm adaptador de proca

10mm Insert de Prova
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Preparação Femoral FB ( sem estabilização)

Fixe o componente femoral de prova do tamanho determinado ao fêmur. O componente femoral pode ser ligado ao
fêmur com o batedor femoral curto (não guiada) 1 ou guiada 2. A �xação dos componentes no batedor femoral
agarram lateralmente no componente por compressão. Ao girar a manivela da placa de �xação é enroscado ao 
componente e o componente femoral é martelado para o osso. Para a remoção de o batedor femoral em primeiro 
lugar liberar a placa de �xação, rodando o punho e, em seguida, empurre o mecanismo de mola, que abre o guia de pêndulo.

Veri�que a tensão ligamentar e veri�car a estabilidade articular em �exão e extensão. Em caso de insu�ciente estabilidade
do joelho, trcar o insert ate a estabilidade desejada.

Assegurar a posição medio-lateral apropriada do componente femoral de prova. Perfuração através dos orifícios do 
componente para as duas cavilhas de o componente do implante femoral, utilizando a broca femoral com stop.
Complete a preparação osso femoral usando uma lâmina de serra ou o osteótomo. A preparação do fémur é deste 
modo concluído.



Preparação Tibial Final

Remover o componente femoral e o inserto tibial de prova. Deixe o componente de prova tíbial e os pinos de �xação. Fixe a
tibial bucha alargador à placa julgamento tibial.

Frese o canal tibial até a parada através da bucha alargador. Use o alargador mais curto para a tibial cimentada
e o componente mais alargador para o componente tibial não cimentada com extensão

Pode ser usada o pilão de compactção óssea se caso achar necessário
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1Remova a bucha tibial alargador e anexar o delta �ti tibial no
suco do tamanho determinado tibial (Tamanho 2-4 ou 5-6) .

Bater o impactor delta �r até o stop.

As marcações anteriores na prova tibial podem ser usadas como referência para o alinhamento rotacional. As marcações são
consistente com as marcações anterior do implante. O alinhamento rotacional pode ser marcada na borda anterior
tíbia com azul de metileno ou bisturi elétrico.
A preparação do osso é deste modo concluído e todos os componentes de ensaio são removidas.
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Colocação dos componentes definitivos
Dependendo da escolha dos componentes do implante (cimentado vs cimentado) uma quantidade adequada de cimento ósseo
precisa ser mantido pronto para os componentes cimentados.

O componente tibial deve ser implantada em primeiro lugar. Se uma haste de extensão é usado para o componente cementado,
o PMMA tampão necessita de ser removido, utilizando o extrator cone 1. Parafuso o guia de pêndulo da tíbia para o componente
tibial de o tamanho determinado e impacto com cuidado. Desbloquear e remover o pêndulo depois.

Inserir o inserto tibial PE do tamanho determinado a partir de anterior para o mecanismo de bloqueio (cauda de andorinha)
do componente tibial. Certi�que-se que a inserção é totalmente encaixada utilizando o batedor para inserções tibiais.

Insira o componente femoral do tamanho determinado com o batedor femoral guiados ou não guiados.
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Preparação Femoral PS - Posterior Estabilziado

Preparação femoral PS

Remover a insert de prova PE e o componente de prova  femoral. Fixe o guia cinzel caixa PS da correcta ao tamanho
do osso femoral. Certi�que-se de que o guia encosta adequadamente na distal e as superfícies anterior ressecado.
Fixar a guia para o osso com 2 a 3 pinos �xadores.

Use a caixa de PS alargador primeira anterior e, em seguida, posterior. Resma até a parada do alargador. 
Empurre o alargador de rotação a anterior e a borda posterior a �m de completar o restante.

Use o cinzel caixa PS para �nalizar a preparação do osso para a caixa de estabilização. Insira o cinzel para o anterior e a
borda posterior até a parada. Finalmente usar o PS Osteótomo para preparar o nível anterior.



Preparação tibial MB ( rotatória )

O componente tibial de prova é colocada sobre a superfície da tíbia ressecado e a posição rotacional correcta do componente tibial
está marcada. Colocar o pinos nos furos para �xação do componente.

O guia alargador tibial do tamanho correto é colocado
no componente tibial de prova. O guia alargador deve estar plenamente
inserido na recessão tibial

O alargador é utilizado para preparar o osso para a tíbia. No caso de mais suave
osso, osso esponjoso pode ser afetado usando o batedor tibial. A profundidade 
correcta é atingida quando a �ange do alargador se encontra com o topo
da guia alargador.
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No caso da extensão da haste vai ser implantado uma bucha
e é colocado no interior do guia de alargador tibial e a tíbia
haste de broca é utilizada

A perfuração da tíbia é feita até que o marcador no primeiro
alargador é atingido. O segundo e terceiro marcações são
destina-se a utilização de extensões de haste mais longos.

O delta �t do tamanho correto é introduzido através da
prova tibial para preparar o osso para o componente tibial
de�nitivo.

Deixar o delta �t para efetuar as provas insert PE/MB



Deixar o Delta Fit para colocação do Insert de prova.

A prova tibial é do  tamanho correspondente com a femoral
componente selecionado é inserido espessura apropriada.
Podendo ser usada 1 para cima 1 para baixo em relaçao
ao tamanho femoral.



Preparação da Patela

 

Com o guia de ressecção da patela, a rótula é ressecado
paralela a e ao nível da �xação do tendão quadríceps.
Normalmente 9 milímetros será ressecado da cúpula patela.
Um resto de pelo menos 10 mm de espessura é sugerido. o
osso é ressecado através do slot.

A guia de broca rótula é colocada sobre a ressecado
osso da patela e do tamanho é medido. Este tamanho irá furar
qualquer tamanho componente femoral. A broca patela com parada
é usada para preparar os três orifícios de PEG.

Para obter uma redução usar a prova de patela
conforme o numero usado.

A patela implante de tamanho apropriado é cimentado
no lugar e mantida no seu lugar durante o endurecimento do
cimento, utilizando a braçadeira patela.
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