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recursos

 • Design de fixação rápida contra afrouxamento 

• Perfil baixo 

• Construção em liga de titânio forte (6Al-4V)  

• Fixação dos parafusos em ângulos variáveis permite angulação de 20º 

• Parafusos ósseos autoperfurantes podem eliminar a necessidade de rosqueamento 

• Sistema semi-restrito permite uma melhor distribuição de carga

• Instrumentos ergonomicamente concebidos para implantação simplificada 

• Placas com curvatura cervical eliminando virtualmente a necessidade de flexão 

Ângulo fixo

Verde 4,0 mm

Bronze 4,5 mm

Azul 4,0 mm

Lavanda 4,5 mm

Ângulo variável
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preparação do implante

1. Inserir a seleção

Após a inserção do enxerto, meça o espaçamento vertebral 

e selecione a placa de tamanho adequado para o paciente.

3. Fixação temporária

Após a placa ter sido colocada na posição correta, ela deve 

ser presa com um ou mais pinos de fixação temporária que 

devem ser inseridos com a chave de fenda de inserção com 

auto-retenção.

2. Colocação da placa

Use o fixador de placa fornecido para facilitar a colocação

no campo cirúrgico.
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técnica de sovela

4. Rompendo o córtex usando a sovela

Insira a sovela em um buraco de parafuso no ângulo 

desejado e empurre para baixo enquanto gira o cabo 

simultaneamente. Isso vai quebrar o córtex permitindo a 

colocação do parafuso mais facilmente. Remova a sovela 

mantendo o alinhamento do furo e da placa. 

5. Inserir o parafuso

Use a chave de fenda de inserção para inserir o parafuso de 

comprimento adequado. O parafuso deve ser avançado até 

que a cabeça esteja totalmente encaixada dentro da anilha 

e a placa esteja apertada firmemente contra o osso.

Colocar o parafuso em um ângulo superior 
a 20° pode resultar em fracasso da captura 
do parafuso pelo anel de fixação.

!

Ângulo fixo

Verde 4,0 mm

Bronze 4,5 mm

Azul 4,0 mm

Lavanda 4,5 mm

Ângulo variável
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técnica de perfuração

Colocar o parafuso em um ângulo 
superior a 20° pode resultar em fracasso 
da captura do parafuso pelo anel  
de fixação.

!

5. Rosqueador (Opcional)

Coloque o rosqueador no cabo de acoplagem e use-o para 

preparar os furos para os parafusos.

4. Faça o furo piloto

Selecione a broca apropriada e coloque-a no cabo de acopla-

gem. Usando o guia de perfuração fornecido, faça um furo 

piloto no ângulo desejado. O limitador de profundidade con-

tata a guia da broca para controlar a largura de perfuração.

6. Inserir o parafuso

Use a chave de fenda de inserção para inserir o parafuso de 

comprimento adequado. O parafuso deve ser avançado até 

que a cabeça esteja totalmente encaixada dentro da anilha 

e a placa esteja apertada firmemente contra o osso.

Ângulo fixo

Verde 4,0 mm

Bronze 4,5 mm

Azul 4,0 mm

Lavanda 4,5 mm

Ângulo variável
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curvamento da placa

As anilhas serão danificadas se 
estiverem em contato direto com as 
colunas do modelador de placa durante 
a moldagem.

!

Todas as placas estão previamente curvadas. Se necessário, elas podem ser 

moldadas utilizando o modelador de placa (exceto para as placas de um 

nível). Não dobre as placas diretamente sobre os furos.

Dobragens repetidas podem enfraquecer
a placa.

!
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remoção de parafusos

Use a chave de remoção de parafusos para remover os parafusos. Insira o eixo condutor 

na cabeça do parafuso. Aperte o botão no cabo para prender o eixo interno ao acoplador 

correspondente do parafuso Avance a bainha para baixo, girando no sentido horário. En-

quanto segura a bainha, gire o cabo para a esquerda para extrair os parafusos.

Avance a bainha, girando no sentido horário.
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informações sobre pedidos de instrumentação

ESCI-110 Fixador de placa cervical

ESCI-040 Guia fixo da broca

ESCI-050 Guia variável da broca

ESCI-100 Pino de fixação da placa cervical

ESCI-120 Cabo de liberação rápida

ESCI-020 Conjunto da sovela cervical

ESCI-010 Chave de fenda de inserção de parafusos

ESCI-090 Rosqueador cervical 4,0 mm

ESCI-070 broca 2,0 mm comprimento variável

ESCI-080 broca 2,0 mm – 13 mm

ESCI-082 broca elétrica 2,0 mm – 13 mm

ESCI-131 Dobrador de placa cervical

ESCI-030 Conjunto da chave de fenda  

de acabamento

ESCI-060 Chave de fenda de extração  

de parafusos

PROCEDImENTO DE ESTERILIzAçãO

méTODO CICLO TEmPERATURA TEmPO DE ExPOSIçãO

Vapor Pré-vácuo  273°F a 275° F 10 minutos
 (embalado)  (134° C a 135° C)

Vapor  Deslocamento por gravidade 270° F  30 minutos
 (embalado)  (132° C)
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Nº. de peça Tamanho (milímetros)

ESCP12  Placa cervical 12 mm

ESCP14  Placa cervical 14 mm

ESCP16  Placa cervical 16 mm

ESCP18  Placa cervical 18 mm

ESCP20  Placa cervical 20 mm

ESCP22  Placa cervical 22 mm

ESCP24  Placa cervical 24 mm

ESCP26  Placa cervical 26 mm

ESCP28  Placa cervical 28 mm

ESCP30  Placa cervical 30 mm

ESCP32  Placa cervical 32 mm

ESCP34  Placa cervical 34 mm

ESCP36  Placa cervical 36 mm

ESCP38  Placa cervical 38 mm

ESCP41  Placa cervical 41 mm

ESCP44  Placa cervical 44 mm

ESCP47  Placa cervical 47 mm

ESCP50  Placa cervical 50 mm

ESCP53  Placa cervical 53 mm

ESCP56  Placa cervical 56 mm

ESCP59  Placa cervical 59 mm

ESCP62  Placa cervical 62 mm

ESCP68  Placa cervical 68 mm

ESCP71  Placa cervical 71 mm

ESCP74  Placa cervical 74 mm

ESCP77  Placa cervical 77 mm

ESCP80  Placa cervical 80 mm

Implantes de  
placa cervical 

(placas cervicais)

informações para pedidos de implantes
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Nº. de peça Tamanho (milímetros)

ESCP2012  Parafuso variável 4,0 mm x 12 mm

ESCP2013  Parafuso variável 4,0 mm x 13 mm

ESCP2014  Parafuso variável 4,0 mm x 14 mm

ESCP2015  Parafuso variável 4,0 mm x 15 mm

ESCP2016  Parafuso variável 4,0 mm x 16 mm

ESCP2017  Parafuso variável 4,0 mm x 17 mm

ESCP2018  Parafuso variável 4,0 mm x 18 mm

ESCP2019  Parafuso variável 4,0 mm x 19 mm

ESCP2020  Parafuso variável 4,0 mm x 20 mm

ESCP2212  Parafuso variável 4,5 mm x 12 mm

ESCP2214  Parafuso variável 4,5 mm x 14 mm

ESCP2216  Parafuso variável 4,5 mm x 16 mm

ESCP2218  Parafuso variável 4,5 mm x 18 mm

ESCP2220  Parafuso variável 4,5 mm x 20 mm

Nº. de peça Tamanho (milímetros)

ESCP2112  Parafuso fixo 4,0 mm x 12 mm

ESCP2113  Parafuso fixo 4,0 mm x 13 mm

ESCP2114  Parafuso fixo 4,0 mm x 14 mm

ESCP2115  Parafuso fixo 4,0 mm x 15 mm

ESCP2116  Parafuso fixo 4,0 mm x 16 mm

ESCP2117  Parafuso fixo 4,0 mm x 17 mm

ESCP2118  Parafuso fixo 4,0 mm x 18 mm

ESCP2119  Parafuso fixo 4,0 mm x 19 mm

ESCP2120  Parafuso fixo 4,0 mm x 20 mm

ESCP2312  Parafuso fixo 4,5 mm x 12 mm

ESCP2314  Parafuso fixo 4,5 mm x 14 mm

ESCP2316  Parafuso fixo 4,5 mm x 16 mm

ESCP2318  Parafuso fixo 4,5 mm x 18 mm

ESCP2320  Parafuso fixo 4,5 mm x 20 mm

Implantes de  
placa cervical –

Parafusos variáveis

 Implantes de 
placa cervical – 
Parafusos fixos

informações para pedidos de implantes

Verde 4,0 mm

Bronze 4,5 mm

Azul 4,0 mm

Lavanda 4,5 mm
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