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INTRODUÇÃO
Descrição do implante
As laminas e brocas para Hallux Valgus, são exclusivas para cirurgias “Minimamente
invasiva”. MIS: É uma instrumentação completa para cirurgia minimamente invasiva. A
cirurgia minimamente invasiva e percutânea requer instrumentos muito específicos.
A instrumental do MIS 2 é adequada para esse tipo de cirurgia, devido ao seu conjunto
abrangente de instrumentos e ampla gama de fresas/brocas.
Indicação:
- redução no volume medial da primeira cabeça do metatarso; osteotomia M1 proximal e
distal
- todos os tipos de procedimentos de osteotomia P1: variação, de-rotação, encurtamento
- todos os tipos de procedimentos para tendões e cápsulas articulares
- cirurgia para tratar a metatarsalgia não causada por luxação e garra no dedo do pé
Fresas:
- Com formato que impede o vazamento de sangue
- Codificado por cores para facilitar a identificação
- Conexão cilíndrica para jacob chuck
- Velocidade de rotação: 1500–8000 rpm no máximo; redutor de torque é fortemente
recomendado
- fornecido em embalagens individuais em caixas de 5
As lâminas são fornecidas em embalagens estéreis:
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- As laminas permitir abordagens invasivas mínimas.
- Consiste em um porta-lâmina de 75 mm de comprimento perfeitamente anatômico.
- As lâminas utilizadas têm a vantagem de permitir uma incisão com bisturi entre 1 e 3 mm.
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1. IMAGENS
Item

Imagem

Descrição

Especificação Técnica:

(Quantidade)

Matéria prima e Norma

Cabo para lâmina
1

Aço inoxidável martensítico

7,5cm Ø0,5cm

NF S 94-090

(1)

ASTM F 899
1. Propylux® verde
Resina: FDA 21CFR 177.1520 e
USP Classe VI

2

Raspa espessura
1,5mm
(1)

Pigmento: FDA 21 CFR 178.3297

2. Aço inoxidável 316L
NF S 94-090
ASTM F 899
1. Propylux® violeta
Resina: FDA 21CFR 177.1520 e
USP Classe VI
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Raspa espessura
3,0mm
(1)

Pigmento: FDA 21 CFR 178.3297

2. Aço inoxidável 316L
NF S 94-090
ASTM F 899
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1. Propylux® amarelo
Resina: FDA 21CFR 177.1520 e
USP Classe VI
Dissector periosteal Pigmento: FDA 21 CFR 178.3297
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(1)
2. Aço inoxidável 316L
NF S 94-090
ASTM F 899

Item
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Imagem

Descrição

Especificação Técnica:

(Quantidade)

Matéria prima e Norma

Afastador de
profundidade

Aço inoxidável

(1)

NF S 94-090
ASTM F 899

6

6

Afastador de
superfície
(1)

Aço inoxidável
NF S 94-090
ASTM F 899

1. Propylux® azul
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Afastador
percutâneo para
osteotomia
(1)

Resina: FDA 21CFR 177.1520 e
USP Classe VI
Pigmento: FDA 21 CFR 178.3297

2. Aço inoxidável
NF S 94-090
ASTM F 899
Caixa e tampa

Caixa para
esterilização MIS II
be POD
8

Container PolyVac® em Radel®
PPSU

Medidas:
267 x 159 x 35 mm
(1)

Manta de silicone azul
Silicone grau médico
ISO 527-2
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INSTRUMENTATION FOR MINIMAL

A complete solution

> Precise indications
> Innovative techniques

The aim of the surgical approach to Hallux Valgus
referred to as “minimally invasive” is the same as that of
open-air surgery :
1st shaft
M1:
>> to reduce the prominence of the medial side of the 1st metatarsal head;
>> to perform osteotomy of the basis of M1;

Instrumentation

>> to perform Distal Metatarsal Mini
Invasive Osteotomies (DMMO).
>> to perform lesser toes deformities
corrections.
The type of surgery is based on the use
of specific equipment (Manual
instruments, Fluoroscope, and
appropriate power system) to allow the
use 1 or 3 mm incisions (minimally
invasive approaches). The FH
ORTHOPEDICS manual instruments are
ideally suited to the specific requirements
of this type of surgery : a complete
instrumentation and a wide range of
specifics burrs.

>> to perform distal osteotomy of M1;
- with translation or not,
- with correction of excess DMAA(Distal Metatarsal Articular
Angle), by realignment of the distal articular surface of the 1st
metatarsal.

MTP joint:
>> to perform lateral arthrolysis of the MTP joint (Metatarsophalangeal joint).

P1:
>> to perform every type of osteotomies : varisation, derotation, shortening.

Lesser rays:
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Burrs dedicated to each indications

Burrs

(see indications board on the back)
Wedge 3.1 x 13 mm // ref. 256 016

Wedge extra 4,1 x 13 mm // ref. 256 017

Straight Shannon 2,0 x 12 mm // ref. 256 018
Short Shannon 2,0 x 8 mm // ref. 256 019

Long Shannon 2,0 x 12 mm // ref. 256 020

Percutaneous chevron 3,0 x 20 mm // ref. 258 156

Percutaneous chevron 2,5 x 14 mm // ref. 258 157

Percutaneous chevron 2,0 x 20 mm // ref. 264 425
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> Simple, compact instrumentation.
> 7 essential instruments:
- 2 rasps to extract bone debris.
- Separator and retractors to ease the surgical procedure.

>>>>
Rasps

>> The rasps were designed
to extract small bone
debris (and not to rasp
the bone) produced when
reducing the volume of the
1st metatarsal head by the
use of burr.
>>
They
have
different
orientations (angle : 15°) and
are available in 2 widths
(1,5 mm and 3 mm).
>> Anatomic handle for efficient
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2. 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
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