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Recursos

O sistema VBR PEEK de espaçador em T da Ethos 

SyncMedical inclui diversos espaçadores VBR de diferentes 

formatos e tamanhos para uso na coluna toracolombar. 

Todos os dispositivos de espaçadores em T são fabricados 

em PEEK e dotados de marcadores de tântalo para ajudar 

no posicionamento. Os espaçadores em T devem ser usados 

em pares e somente com fixação suplementar. 

 •  A ponta em formato de bala ajuda na distração durante 
o posicionamento.

 • Rebarbas antiexpulsão.

 •  Janelas centrais amplas para colocação de enxertos 
ósseos.

 •  Implantes desenvolvidos para se adaptarem à anatomia 
vertebral e restaurar a lordose fisiológica.

 • Fabricado em PEEK (polieteretercetona) puro.
 • Radiotransparente, permitindo a visualização de 

osteogênese.

 • Dentes angulados para manter o dispositivo alinhado 
corretamente durante a inserção.

 • Instrumentos de colocação especiais, criados para 
posicionar corretamente o implante.

Módulo de elasticidade do PEEK (GPA)

Osso  
esponjoso

Aço  inoxidável

Titânio

Osso  
cortical

PEEK
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1. Crie a janela transforaminal

Usando o osteótomo, remova as facetas inferior da vértebra 

cranial e superior da vértebra caudal do nível apropriado, 

conforme mostrado na figura.

Preparação do local
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2. Realize a discectomia

Remova o conteúdo discal do espaço invertebral com 

as curetas. As curetas anguladas para direita ou para a 

esquerda facilitam a remoção de material das porções mais 

laterais do espaço discal. As paredes anterior e laterais do 

anel devem ser preservadas, pois ajudarão a suportar o 

espaçador em T.

3. Preparação de placas

Após a conclusão da discectomia, use as grosas de osso para 

remover todas as camadas superficiais das faces discais até 

visualizar sangramento.

Antes de colocar o implante espaçador em T, deve-se colocar 

o osso autógeno ou enxerto de substituto ósseo nas faces 

anteriores e laterais do espaço discal.

Uso da cureta reta

Uso da cureta em T

Uso da cureta angulada

Uso da grosa de osso angulada
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Preparação de implante

4. Selecione o implante

Escolha um gabarito de espaçador em T de tamanho 

apropriado e pressione-o suavemente até encaixá-lo no 

espaço intervertebral.  O encaixe e a geometria do gabarito 

podem ser verificados por fluoroscopia. Se o gabarito 

for pequeno demais ou ficar apertado, experimente o 

tamanho imediatamente maior ou menor até obter o 

melhor encaixe. 

Selecione um implante com altura correspondente à do 

gabarito do espaçador em T e remova o gabarito.
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Técnicas de inserção

5. Preparação

O insersor é usado para colocar o espaçador em T após 

a preparação do local. O implante do espaçador em T é 

posicionado com as rebarbas antimigração para cima. 

Os dedos distais do insersor são colocados em posição 

perpendicular às rebarbas antimigração. A porca central 

do insersor é girada no sentido horário para fixar as pontas 

distais em torno do implante.

Porca central
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Técnicas de implante

6. Seleção do implante

O implante é colocado no local apropriado usando o 

insersor. Ao inserir o implante, verifique se as rebarbas 

antimigração estão perpendiculares às superfícies das 

vértebras. Não use o insersor para girar ou rodar o implante 

após colocá-lo no local. O implante pode ser impactado 

no local se necessário.

A porca central é girada no sentido anti-horário para 

afastar as pontas e desconectar o insersor do implante.

OBSERVAÇÃO: A distração dos corpos vertebrais até uma 

distância ligeiramente maior que o implante facilita a 

colocação.

7. Seleção de implante (cont.)

Remova o insersor e use o compactador de espaçador em 

T para assentar o implante na posição final.

Posição final do espaçador em T VBR
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Instrumental

Osteótomo

Grosa lombar

Cureta

Cureta em anel

Cureta em copo

Cureta em alça

Gabarito de espaçador 

em T 

Insersor

Percursor

Compactador

PROcEDImEnTO DE ESTERIlIzAçãO

 MÉTODO  CICLO  TEMPERATURA  TEMPO DE EXPOSIÇÃO

Vapor Pré-vácuo
(embalado)

(132ºc a 135ºc)
(270°F a 275°F)

4 minutos

Vapor Deslocamento por 
gravidade (embalado)

121°c a 123°c
(250°F a 254°F)

15 a 30 minutos
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Nº. de peça Instrumento 
 

SlA-110 Osteótomo reto

SlcI-15 Insersor montado

SlcR-03 Grosa lombar angulada média

SlcR-04 Grosa lombar angulada pequena

SlcR-13 cureta lombar tipo baioneta (ponta elevada)

SlcR-14 cureta lombar tipo baioneta (ponta reta)

SlcR-20 cureta lombar em alça 

SlTA-140 Assentador reto

SlS-100 Percursor

SlTT-007 Gabarito de 7 mm para espaçador em T

SlTT-008 Gabarito de 8 mm para espaçador em T

SlTT-009 Gabarito de 9 mm para espaçador em T

SlTT-010 Gabarito de 10 mm para espaçador em T

SlTT-011 Gabarito de 11 mm para espaçador em T

SlTT-012 Gabarito de 12 mm para espaçador em T

Nº. de peça Tamanho (milímetros) 
 

STB100728 10 x 7 x 28 mm

STB100828 10 x 8 x 28 mm

STB100928 10 x 9 x 28 mm

STB101028 10 x 10 x 28 mm

STB101128 10 mm x 11 mm x 28 mm

STB101228 10 mm x 12 mm x 28 mm

STB101328 10 mm x 13 mm x 28 mm

STB101428 10 mm x 14 mm x 28 mm

STB101628 10 mm x 16 mm x 28 mm

STB101828 10 mm x 18 mm x 28 mm

Instrumentos

Implantes 

Informações para pedidos
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