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INTRODUÇÃO

Accu-Cut é uma família de guias de corte utilizadas para osteotomia de Hallux valgus, popularmente
conhecido como joanete.
A guia de corte Accu-Cut é fornecida na condição estéril e completa, ou seja, embalagem contendo uma
unidade pronta para uso do produto.
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1. MODELOS
Composição
Modelo
Guia

Fio de
Kirschner

Lâmina
de serra

Guia para Método Austin/Chevron

01

02

01

Guia de 1mm para Método Youngswick

01

02

01

Guia de 2mm para Método Youngswick

01

02

01

Guia de 3mm para Método Youngswick

01

02

01

Guia para Método Reverdin-Guerbet (2 estágios)

04

02

01

Guia para Método Chevron com braço longo

01

02

01

Guia para Método de Osteotomia de Scarf (corte em Z)

02

02

01

Guia para correção AADM (Ângulo Articular Distal Metatarsal)

02

02

01
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2. INSTRUÇÃO DE USO
Accu-Cut é uma guia de corte destinada a facilitar o procedimento de correção do Hallux
valgus, popularmente conhecido como joanete. Pode ser utilizado para correções de varus
ou valgus.
As guias podem ser utilizadas também na correção de deformidades que necessitam de
descompressão da articulação.
Tem por objetivo facilitar a execução do procedimento disponibilizando guias de acordo com
a técnica escolhida pelo cirurgião, o que agiliza e reduz o tempo da cirurgia.
As guias de corte Accu-Cut foram desenvolvidas para auxiliar o cirurgião na execução da
correção do Hallux valgus (joanete), utilizando o conceito de cirurgia minimamente invasiva
e aplicada a ossos pequenos.
Existem mais de uma centena de técnicas descritas para este procedimento e variam em
função da condição de cada paciente e da experiência e habilidade do cirurgião.
As técnicas mais conhecidas e utilizadas são:
1. Método Austin/Chevron
2. Método Youngswick
3. Método Reverdin-Guerbet (2 estágios)
4. Método de Osteotomia de Scarf (corte em Z)
Princípio de funcionamento
Cada modelo de guia de corte é acompanhado por fios de Kirschner e de lâmina de serra
para uso no procedimento. Estes itens são fornecidos na condição estéril e indicados para
uso único. Qualquer material não usado no procedimento deve ser descartado.
A guia é fabricada em resina de material resistente e biocompatível, com design projetado
para marcar o local de corte do osso considerando a técnica escolhida. O fio K e a lâmina
de serra são fabricados em aço inoxidável.
Cada guia apresenta pontos pré-definidos para inserção dos fios e angulação adequada
para aplicação na região aplainada do metatarso. Apresenta também ranhuras na medida
adequada para receber a lâmina de serra de corte. Os fios K que acompanham o modelo
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têm diâmetro compatível com os furos da guia e acabamento pontiagudo nas duas
extremidades.
O fio é utilizado para marcar a cabeça do metatarso. Em seguida a guia desliza pelo fio
sendo posicionada no local desejado para então ser fixada. A fixação é obtida passando o
fio pelo outro orifício da guia.
Isto cria um sistema estável de pelo menos dois pontos fixos com o objetivo de evitar
movimentos da serra durante o corte.
As ranhuras da guia orientam o corte com a lâmina de serra que acompanha cada modelo.
Os pontos de fixação do fio K também funcionam como limitador do corte, impedindo que a
lâmina de serra avance na direção da cabeça do metatarso, independente do ângulo da
serra durante a operação de corte.
Desta forma o cirurgião consegue realizar o procedimento de forma mais precisa e segura,
com redução perceptível do tempo de cirurgia.
Descrevemos abaixo as características de cada uma das guias de corte dos modelos
apresentados.
Descrição dos modelos de Accu-Cut - Guia para Osteotomia

Guia para Método Austin/Chevron

É a guia de corte padrão mais utilizada, oferecendo angulação exata de 55º. Isto torna mais
precisos os cortes da osteotomia quando se emprega este método clássico de correção do
joanete.
Princípio de Funcionamento/ Mecanismo de Ação
As guias de corte Accu-Cut foram desenvolvidas para auxiliar o cirurgião na execução da
correção do Hallux valgus (joanete), utilizando o conceito de cirurgia minimamente invasiva
e aplicada a ossos pequenos.
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Existem mais de uma centena de técnicas descritas para este procedimento e variam em
função da condição de cada paciente e da experiência e habilidade do cirurgião.
As técnicas mais conhecidas e utilizadas são:
1. Método Austin/Chevron
2. Método Youngswick
3. Método Reverdin-Guerbet (2 estágios)
4. Método de Osteotomia de Scarf (corte em Z)
Cada modelo do produto é composto por guia desenvolvida considerando o princípio de
cada uma das técnicas acima. Adicionalmente foi desenvolvido conjunto de guias para
facilitar a correção do Ângulo Articular Distal Metatarsal (AADM).
Princípio de funcionamento
Cada modelo de guia de corte é acompanhado por fios de Kirschner e de lâmina de serra
para uso no procedimento. Estes itens são fornecidos na condição estéril e indicados para
uso único. Qualquer material não usado no procedimento deve ser descartado.
A guia é fabricada em resina de material resistente e biocompatível, com design projetado
para marcar o local de corte do osso considerando a técnica escolhida. O fio K e a lâmina
de serra são fabricados em aço inoxidável.
Cada guia apresenta pontos pré-definidos para inserção dos fios e angulação adequada
para aplicação na região aplainada do metatarso. Apresenta também ranhuras na medida
adequada para receber a lâmina de serra de corte. Os fios K que acompanham o modelo
têm diâmetro compatível com os furos da guia e acabamento pontiagudo nas duas
extremidades.
O fio é utilizado para marcar a cabeça do metatarso. Em seguida a guia desliza pelo fio
sendo posicionada no local desejado para então ser fixada. A fixação é obtida passando o
fio pelo outro orifício da guia.
Isto cria um sistema estável de pelo menos dois pontos fixos com o objetivo de evitar
movimentos da serra durante o corte.
As ranhuras da guia orientam o corte com a lâmina de serra que acompanha cada modelo.
Os pontos de fixação do fio K também funcionam como limitador do corte, impedindo que a
lâmina de serra avance na direção da cabeça do metatarso, independente do ângulo da
serra durante a operação de corte.
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Desta forma o cirurgião consegue realizar o procedimento de forma mais precisa e segura,
com redução perceptível do tempo de cirurgia.
Descrevemos abaixo as características de cada uma das guias de corte dos modelos
apresentados.
Descrição dos modelos de Accu-Cut - Guia para Osteotomia
Guia para Método Austin/Chevron

É a guia de corte padrão mais utilizada, oferecendo angulação exata de 55º. Isto torna mais
precisos os cortes da osteotomia quando se emprega este método clássico de correção do
joanete.
Guias de 1mm, 2mm e 3mm para Método Youngswick

Esta guia de corte oferece dupla ranhura dorsal com espaçamento de 1, 2 e 3mm. Isto
permite ao cirurgião encurtar e fazer flexão plantar na cabeça do metatarso.
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Guia para Método Reverdin-Guerbet (2 estágios)

Esta guia permite corrigir o Ângulo Articular Proximal da Falange Proximal (AAPFP - PASA)
e o Ângulo Articular Distal Metatarsal (AADM). Inclui a guia padrão Chevron (Estágio 1) e
três guias anguladas (Estágio 2) em 5º, 10º e 15º, permitindo desta forma correção em até
15º.
Guia para Método Chevron com braço longo

É uma guia para o método de Chevron com braço longo dorsal em 45º. Isto oferece mais
área de superfície ao longo do corte dorsal para fixação de múltiplos parafusos.
Adicionalmente esta guia apresenta três orifícios para montagem proximal permitindo
rotação da guia em 11º na direção dorsal e plantar.
Guia para Método de Osteotomia de Scarf (corte em Z)

É uma guia em formato de “Z” para o procedimento Scarf. Inclui duas guias, uma grande e
outra pequena, sendo que cada guia apresenta múltiplas ranhuras para corte dorsal e
plantar. Isto permite adaptação baseada na anatomia do metatarso do paciente.
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Guia para correção AADM (Ângulo Articular Distal Metatarsal)

A guia AADM permite correção do Ângulo Articular Distal Metatarsal com uma única guia.
Trata-se de guia de Chevron com uma segunda ranhura dorsal angulada em 10º, que
permite transposição lateral e rotação na cabeça do metatarso.
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3. CONTATO
As informações aqui contidas são de excluvidades da GLOBOMEDICAL PRODUTOS
MEDICOS EIRELI e são relacionadas ao marketing dos produtos aqui mencionados para os
profissionais da saúde que queiram solicitar mais informações sobre: Recomendações préoperatórias, Rastreabilidade, Descarte, Condições de Manipulação entre outras solicite ao
departamento de qualidade da empresa.

IMPLANTES E INSTRUMENTAIS
IMPORTAÇÃO EXCLUSIVA GLOBOMEDICAL
BUSCAMOS POR DISTRIBUIDORES EM TODO O BRASIL
TEL (11) 3862.4427 / (11) 9.9226-9424

www.globomedical.com.br

PRODUTOS REGISTRADOS NA ANVISA
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