TUREMOS - Região do joelho
Planejamento da cirurgia 1

Pré-requisitos:
Radiografia sem contraste em 2 planos com vareta de medição de
chumbo
(posicionado em meia altura e próximo à articulação do joelho, no eixo
longitudinal)
Planejamento da cirurgia com possibilidade de escolha do implante (no
anexo)
Checklist dos implantes com códigos dos artigos e preços para a escolha
(solicitar junto a ARGOMEDICAL)
Checklist dos instrumentos com códigos dos artigos (solicitar junto a
ARGOMEDICAL)

Panejamento da cirurgia 2
Procedimento:
• Marcar a cirurgia por telefone, e-mail ou internet (preferencialmente com
antecedência, ou seja, 3 ou mais dias antes!).
• Enviar a radiografia sem contraste (com vareta de medição) com
informações do diagnóstico, as iniciais, dados de nascimento e sexo
do/da paciente por e-mail ou pela internet (por gentileza, ocultar o nome
completo!)
• Com base nessas informações, o diretor médico e/ou técnico da
ARGOMEDICAL entrará imediatamente em contato com o cirurgião para
auxiliá-lo no planejamento e nos procedimentos cirúrgicos.
•

Os responsáveis técnico e médicos da ARGOMEDICAL estão prontos para
acompanhar sua cirurgia prestando todas as informações necessárias!

TUREMOS - Região do joelho
Planejamento da cirurgia 3
Visão geral dos implantes do membro inferior:
Fêmur prox.

Fêmur dist.

Fêmur prox. L (70 mm)

Prolongador com bucha nas
extremidades
Fêmur dist. L (70 mm)

Joelho

Tíbia prox.

Componente de
polietileno
Placa de rotação com ligação em
formato de cone
Haste de ancoragem com bucha

Não ilustrados: haste expansora, prolongadores curtos (módulos),
as variantes de hastes com buchas e trava (Raster-,
Hülsenschäften) e outras peças de articulação.

Knieregion

Standart L45
lang L70
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«Fêmur distal» com grade interna

Tratamentos possíveis:
•
•
•
•

Fêmur dist.
Prótese da articulação do joelho
Tíbia prox.
Fêmur dist. + prótese da articulação do joelho + tíbia prox.

Atenção: nestes tratamentos a articulação do joelho deve ser
sempre substituída!

«Platô tibial» com trava interna

Determinação dos comprimentos das ressecções:

De acordo com a localização das lesões, podem ser feitas
basicamente ressecções curtas e longas.
6 cm

• Ressecção curta:
Com fêmur dist.: na tíbia prox.,
Com tíbia prox.: no fêmur dist.,
Com prótese de articulação do joelho: tanto no fêmur distal com
na tíbia proximal.
O comprimento mínimo de uma ressecção no fêmur distal é de 6
cm, na tíbia proximal, 2 cm (para a «platô tibial»)

2 cm
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«Fêmur distal» com trava interna

Escolha dos componentes do implante:
Em uma ressecção curta para a ancoragem óssea, deve ser, de forma geral,
projetada e também utilizada uma «haste trava» (com trava externa)!
Os componentes de articulação («fêmur distal com trava interna» e «platô
tibial com trava interna») devem ser ancorados com liberdade de rotação de15°.
Ressecção longa:
No fêmur dist.
Na tíbia prox.
No fêmur dist.+ tíbia prox.

«Platô tibial» com trava interna

O comprimento mínimo de uma ressecção no fêmur distal é de 12 cm, na tíbia
proximal, 10 cm.

Além disso, até / incluindo a região do «fêmur prox.» («fêmur total») não há
nenhuma restrição. Para ressecção da tíbia proximal abaixo do meio da haste,
devem ser escolhidos implantes do sistema TUREMOS para os membros
superiores!
O prolongamento das peças do implante em sequência se dá em níveis de 5
mm sem interferência da rotatividade infinitamente variável.
Graças a esta característica, o comprimento previamente projetado na
radiografia pode ser facilmente corrigido de maneira intra-operatória, com base
no diagnóstico.
(Dessa forma, é possível, na maioria das vezes, dispensar um demorado exame intraoperatório para assegura uma ressecção R0!)

12 cm

10 cm
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Em uma ressecção longa são utilizados, de forma geral,
«haste de ancoragem» com bucha,
«bucha prolongadora», «peça de ligação», «peça
intermediária» e «haste expansora».

«Bucha prolongadora»

«Fêmur dist.» longo

«Placa de rotação» com
«tíbia prox.»

«Haste de ancoragem»
com bucha

A renovabilidade «interimplantar» existe apenas
no caso de ressecções longas:
Implante «fêmur distal»
• «Padrão» com possibilidade de extração de 20 mm
• «Longo» com possibilidade de extração de 45 mm
Hastes de ancoragem com buchas
• Comprimento da bucha 55 mm
• Comprimento da bucha 80 mm
Buchas prolongadoras
• Comprimentos: 205, 255, 305 mm
• Possibilidade de extração em ambos os lados de
45 mm
Peça de ligação (módulo) com bucha+cone
• Comprimento da bucha 65 mm
• Possibilidade de extração de 20 mm
Peça intermediária L 40 mm
Haste expansora
• Comprimento da bucha 80 mm
• Comprimento da haste 150 mm
• Peça de ancoragem com Ø 14, 16, 18 mm
Atenção: em ressecções abaixo do meio da haste da
tíbia, os componentes do implante devem ser tomados do
sistema «membros superiores»!
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Comprimentos de ressecções ajustáveis (centro da cabeça Kopfzentrum
até ressecção óssea)
Com haste expansora e de ancoragem, com e sem módulo prolongador
Identif. Produto Argo

Fêmur prox.

Fêmur prox. curto L 45
Haste de ancoragem HL 55

Fêmur total
Fêmur prox. padrão L 45
Haste de ancoragem HL 55

Região do joelho

Prox. Femur lang L 70
Haste de ancoragem HL 80

Módulo prolongador HL 65
Haste de ancoragem HL 55
Fêmur prox. padrão L 45
Módulo prolongador HL 65
Haste de ancoragem HL 80

Comprimentos

Identif. Produto Argo

Comprimentos

80
85 - 90 - 95
100

Fêmur prox. curto L 45
Haste expansora HL 150

175
180 - 185 - 190
195

100
105-110 - 115
120

Fêmur prox. longo L 70
Haste expansora HL 150

195
200 - 205 - 210 - 215
220 - 225 - 230 - 235 - 240

125
130 - 135 - 140 - 145
150 - 155 - 160 - 165 - 170

Fêmur prox. curto L 45
Módulo prolongador HL 65
Haste expansora HL 150

240
245 - 250 - 255 - 260
265 - 270 - 275 - 280

165
170 - 175 - 180 - 185
190 - 195 - 200
205
190
195 - 200 - 205 - 210
215 - 220 - 225 - 239

Fêmur prox. padrão L 45
Módulo prolongador HL 65
Haste expansora HL 150

260
265 - 270 - 275 - 280
285 - 290 - 295
300
310 - 400

Esclarecimentos:
HL = Comprimento da bucha
Curto= reduzido a 25 mm fêmur prox. com comprimento de extração (L) 20 mm
Padrão= 45 mm fêmur prox. com comprimento de extração (L) 20 mm
Longo= 45 mm fêmur prox. com comprimento de extração (L) 45 mm
Módulo prolongador = 65 mm com comprimento de extração (L) 20 mm
Atenção:
Os primeiros números das caixinhas da tabela indicam os comprimentos de
ressecções com ligação completamente fechada (evitar, se possível, pois esta
ligação dificulta grandemente uma futura remoção em articulação
reposicionada!)

Fêmur prox. longo L 70
Bucha de ligação curta L 205
Fêmur dist. longo L 60
Fêmur prox. longo L 70
Bucha de ligação média L 255
Fêmur dist. longo L 60

360 - 450

Fêmur prox. longo L 70
Bucha de ligação longa L 305
Fêmur dist. longo L 60

410 - 500

Haste de ancoragem HL 55
Fêmur dist. L 45

115
120 - 125 - 130 135

Módulo prolongador HL 80
Fêmur dist. L 70

140
145 - 150 - 155 - 160
165 - 170 - 175 - 180

Haste de ancoragem HL 55
Módulo prolongador HL 65
Fêmur dist. L 45

180
185 - 190 - 195 - 200
205 - 210 - 215 - 220

Haste de ancoragem HL 80
Módulo prolongador HL 65
Fêmur dist. L 45

205
210 - 215 - 220 - 225
230 - 235 - 240 - 245

