Sistema espaçador em A em PEEK ETHOS
Guia de técnica cirúrgica

Sincronizando a inovação médica com mercados globais

visão geral do produto

O Sistema SyncMedical Ethos PEEK IBF é um dispositivo de
fusão intervertebral projetado para pacientes com discopatia
degenerativa em um ou dois níveis adjacentes da coluna
vertebral lombar (L2-S1). Uma discopatia degenerativa é
definida como dor lombar discogênica com degeneração
discal confirmada pelo histórico do paciente e por avaliações
radiológicas. Estes pacientes devem ser esqueleticamente
maduros e terem recebido pelo menos seis meses de
tratamento não-cirúrgico. Além disso, estes pacientes devem
apresentar espondilolistese (grau 1) ou retrolistese no(s)
nível(is) envolvido(s). Estes implantes são utilizados para
facilitar a fusão da coluna vertebral lombar e são colocados
usando uma abordagem anterior ou anterolateral.
Este dispositivo foi projetado para utilização com sistemas
complementares de fixação interna da coluna, tais como o
Sistema de Parafuso Pedicular Ethos. O interior do implante
destina-se a ser preenchido com autoenxerto.
O espaçador em A é feito em PEEK, que possui um módulo
de elasticidade similar ao osso vertebral humano e sua
radiotransparência permite uma avaliação direta do
progresso da fusão.
O espaçador em A auxilia o processo de fusão com seu perfil ligeiramente convexo promovendo um ajuste anatômico
ideal. O design resistente à subsidência e as aletas antimigração excepcionalmente ativas garantem a estabilidade do
implante enquanto ocorre o processo de fusão.
O espaçador em A possui três tamanhos de molde (28 mm,
34 mm e 40 mm). Cada tamanho de molde possui um formato
exclusivo para um melhor ajuste anatômico, o que permite
um bom envolvimento com o osso cortical. O design amplo
e aberto permite a inserção de material de enxerto ósseo
adicional. Além disso, cada um possui uma característica
consistente de inserção que permite que os mesmos
instrumentos possam ser usados em todos os tamanhos.
As alturas do implante variam de 8 mm a 20 mm em
incrementos de 2 mm, com duas opções de angulação
lordótica de 6° e 12°.
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descrição do produto

• Perfil convexo promovendo um ajuste anatômico ideal.
• Duas opções de ângulos lordóticos.
• Aletas antimigração excepcionalmente ativas para
garantir a estabilidade do implante.

28 mm de largura

• Três tamanhos de molde.
• Abertura larga para enxertos.
• Marcadores em tântalo para melhorar a avaliação
radiográfica da posição do implante durante a inserção.
34 mm de largura

40 mm de largura
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instrumentos

Insersor (Distrator/Insersor substitutos também disponíveis)

Gabarito do insersor

Gabarito do implante

Gabarito da largura

Distrator

Elevador de Cobb 25 mm

Raspador lombar

Osteótomo
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instrumentos

Compactador

Cureta

Martelo

Bloco de enxerto ósseo

Insersor do martelo deslizante

Martelo deslizante de liberação rápida

Cabo em T

Sync medical 5

técnica cirúrgica

1.

Obtenha uma exposição anterior do disco
intervertebral.

2.

Remova a quantidade apropriada de disco e corpo
vertebral.

3.

Prepare as placas terminais superiores e inferiores dos
corpos vertebrais. Isto pode ser conseguido usando
instrumentos tais como: osteótomos, raspadores e
curetas. A preparação adequada das placas terminais
é importante para aumentar o fornecimento de
sangue para o local da fusão. (Figura 1)

Figura 2
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Figura 1

4.

A distração do local da cirurgia é importante para
restaurar a lordose e estabilizar o implante. Use os
distratores para obter a distração desejada. Assim
que a distração for obtida, a largura e altura do
implante podem ser determinadas utilizando os
gabaritos do implante.

5.

Para determinar o molde apropriado a ser usado,
selecione o gabarito com 28 mm de largura,
acople-o ao cabo em T e insira o gabarito no local da
operação. Se o gabarito com 28 mm de largura for
muito pequeno, selecione um gabarito com largura
incrementalmente maior até determinar o molde
adequado. (Figura 2)

técnica cirúrgica

6.

Assim que a largura adequada for determinada,
selecione o gabarito de implante de 8 mm e acople-o
ao insersor do gabarito enroscando-o com firmeza na
ponta, como mostra a figura 3. Acople o cabo em T e
insira o gabarito no local da operação. Se o gabarito
for muito pequeno, use tamanhos progressivamente
maiores até que o encaixe adequado seja alcançado.
Utilize o maior tamanho possível para assegurar a
estabilidade do implante. (Figura 4)

7.

Assim que o tamanho adequado do implante tenha
sido determinado utilizando os gabaritos, pode-se
preparar o local da operação.

8.

Se for difícil remover o gabarito do implante do
local da operação, remova o cabo em T e anexe o
martelo deslizante de liberação rápida no eixo do
insersor de gabarito. Usando força moderada, deslize
repetidamente o martelo para cima do eixo até que o
gabarito do implante seja removido.
Figura 3

Figura 4
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técnica cirúrgica

9.

Selecione o tamanho adequado do implante e
acople-o ao insersor. Com o implante firmemente
fixado ao dispositivo de inserção, coloque o implante
no espaço apropriado no bloco de enxerto. (Figura 5)

10. Preencha firmemente o implante com o material
de enxerto usando o compactador de enxerto
ósseo. É importante que o espaçador em A seja
completamente preenchido com o enxerto.
11. Com o espaçador em A pronto para a inserção, o
segmento é novamente distraído utilizando os
distratores. Os distratores são usados conectados a
um cabo em T de liberação rápida. Faça a distração
do segmento colocando um elemento de distração
de cada lado do local da cirurgia. O espaçador em A
pode exigir leve impactação usando o martelo para
introduzí-lo totalmente no espaço intervertebral.
(Figura 6)

Figura 5

12. Use o compactador de impacto se necessário
para fazer ajustes no local do implante.
13. Limpe o instrumentos de acordo com as
recomendações de limpeza detalhadas que
se encontram nas instruções 19849 Rev A da
SyncMedical sobre a “Limpeza de instrumentos
cirúrgicos, Esterilização e reutilização".

Figura 6
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advertências e precauções
ADVERTÊNCIAS
A seleção correta do implante é EXTREMAMENTE importante. A possibilidade de suporte
adequado da coluna anterior aumenta quando o implante correto é selecionado. A seleção
correta pode minimizar os riscos, mas o tamanho e o formato dos ossos humanos impõem
limitações de tamanho, formato e resistência dos implantes. Os dispositivos de fixação interna
não suportam níveis de atividade semelhantes aos suportados por ossos normais saudáveis.
Nenhum implante é capaz de suportar indefinidamente a totalidade das forças decorrentes do
apoio total do peso.
2.

Os implantes podem quebrar quando sujeitos ao aumento de carga que ocorre quando há união
retardada ou não união. Os dispositivos de fixação interna também contribuem para suportar
a carga e são utilizados para manter o alinhamento até que a cicatrização normal ocorra. Se
houver retardo ou ausência de cicatrização, o implante poderá sofrer fadiga de material e se
quebrar. A durabilidade do implante depende do grau de união, das cargas associadas ao apoio
de peso, dos níveis de atividade do paciente, entre outros fatores. O implante também pode
falhar precocemente se for arranhado, dobrado ou sulcado durante o procedimento cirúrgico.
Os pacientes devem estar completamente cientes dos riscos de falha do implante.

Precauções
1.

Os implantes cirúrgicos Ethos Spacer destinam-se a USO ÚNICO. Um implante
explantado jamais deve ser recolocado. Mesmo que o dispositivo aparente esteja intacto,
pode haver defeitos e padrões de tensão internos capazes de levar a falhas precoces.

2.

O manuseio correto do implante é extremamente importante. Os implantes poliméricos
são projetados para suportar cargas fisiológicas. Eles podem rachar ou fraturar se
submetidos a torques excessivos aplicados pelas ferramentas de inserção. Ao se percutir
ou martelar um implante polimérico para colocá-lo em posição, a superfície larga
da ferramenta de inserção deve ser posicionada cuidadosamente sobre o implante e
mantida sobre ele em toda a sua extensão. A aplicação direta de forças de impacto a
uma superfície pequena no implante pode fraturá-lo. Implantes rachados ou fraturados
devem ser retirados e trocados.

3.

O paciente deve ser orientado adequadamente. A assistência pós-operatória e a
capacidade do paciente de seguir instruções são fatores essenciais para se obter uma
boa cicatrização óssea. O paciente precisa estar ciente das limitações dos implantes
e ser orientado a limitar e restringir atividades de levantamento e torção e a prática
de esportes até que o osso cicatrize. O paciente deve saber que os implantes não são
tão fortes quanto o osso saudável e podem se soltar, dobrar ou quebrar se submetidos
a forças excessivas, sobretudo na presença de cicatrização óssea incompleta. Os
implantes deslocados ou danificados por atividades impróprias podem migrar e
danificar nervos ou vasos sanguíneos.

4.

O Sistema Ethos PEEK IBF não foi avaliado relativamente à sua segurança e
compatibilidade no ambiente de RM. O Sistema Ethos PEEK IBF não foi testado
relativamente a aquecimento e migração no ambiente de RM.
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Informações para pedidos

Implantes
Espaçador em A
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Nº de peça

Tamanho (milímetros)

ESAB082806
ESAB102806
ESAB122806
ESAB142806
ESAB162806
ESAB082812
ESAB102812
ESAB122812
ESAB142812
ESAB162812
ESAB083406
ESAB103406
ESAB123406
ESAB143406
ESAB163406
ESAB103412
ESAB123412
ESAB143412
ESAB163412
ESAB084006
ESAB104006
ESAB124006
ESAB144006
ESAB164006
ESAB104012
ESAB124012
ESAB144012
ESAB164012

8 mm x 28 mm x 6°
10 mm x 28 mm x 6°
12 mm x 28 mm x 6°
14 mm x 28 mm x 6°
16 mm x 28 mm x 6°
8 mm x 28 mm x 12°
10 mm x 28 mm x 12°
12 mm x 28 mm x 12°
14 mm x 28 mm x 12°
16 mm x 28 mm x 12°
8 mm x 34 mm x 6°
10 mm x 34 mm x 6°
12 mm x 34 mm x 6°
14 mm x 34 mm x 6°
16 mm x 34 mm x 6°
10 mm x 34 mm x 12°
12 mm x 34 mm x 12°
14 mm x 34 mm x 12°
16 mm x 34 mm x 12°
8 mm x 40 mm x 6°
10 mm x 40 mm x 6°
12 mm x 40 mm x 6°
14 mm x 40 mm x 6°
16 mm x 40 mm x 6°
10 mm x 40 mm x 12°
12 mm x 40 mm x 12°
14 mm x 40 mm x 12°
16 mm x 40 mm x 12°

Informações para pedidos

Instrumentos

Nº de peça

Tamanho (milímetros)

ESLDA-008
ESLDA-010
ESLDA-012
ESLDA-014
ESLDA-016
ESLTA-141
ESLTA-0806
ESLTA-0812
ESLTA-1006
ESLTA-1012
ESLTA-1206
ESLTA-1212
ESLTA-1406
ESLTA-1412
ESLTA-1606
ESLTA-1612
ESLAA-010
ESLAA-020
ESLAA-030
ESLAA-040
ESLAA-050
ESLAA-055
ESLAA-060
ESLAA0070
ESLAA-080
ESLAA-085
ESLAA-090
ESLWI0-10
ESLA-104
ESLA-105

Eixo do distrator 8 mm
Eixo do distrator 10 mm
Eixo do distrator 12 mm
Eixo do distrator 14 mm
Eixo do distrator 16 mm
Compactador offset
Gabarito do implante, 8 mm x 6°
Gabarito do implante, 8 mm x 12°
Gabarito do implante, 10 mm x 6°
Gabarito do implante, 10 mm x 12°
Gabarito do implante, 12 mm x 6°
Gabarito do implante, 12 mm x 12°
Gabarito do implante, 14 mm x 6°
Gabarito do implante, 14 mm x 12°
Gabarito do implante, 16 mm x 6°
Gabarito do implante, 16 mm x 12°
Conjunto do compactador de enxerto ósseo
Conjunto do elevador de Cobb
Conjunto do raspador lombar
Conjunto do bloco de enxerto ósseo
Conjunto do martelo
Martelo do espaçador em A (1 lb.)
Conjunto do osteótomo
Conjunto do compactador de impacto
Conjunto da cureta oval reta
Conjunto da cureta oval em ângulo
Conjunto do insersor do eixo do martelo deslizante
Conjunto do gabarito do insersor
Conjunto do martelo deslizante
Conjunto do eixo do martelo deslizante
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