PLACAS BLOQUEADAS
PARA AS MÃOS
IMPORTADO DA POLÔNIA
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INTRODUÇÃO
D. Descrição do implante
O principal objetivo do tratamento cirúrgico de fraturas ósseas é a reconstrução anatômica do
osso e recuperação de sua funcionalidade. A estabilização interna com placas bloqueadas permite
redução precisa da fratura, fixação estável, preservação do fluxo sanguíneo e ativação funcional
do membro afetado.
O Sistema de Placas Especiais Bloqueadas é composto por placas em titânio puro (ABNT NBR ISO
5832/2) e parafusos de bloqueio em liga de titânio Ti6Al4V (ABNT NBR ISO 5832/3), que
permitem combinar as técnicas de bloqueio de parafusos com as técnicas convencionais que
utilizam placas, resultando em melhor estabilização quando comparada aos métodos
convencionais existentes. O sistema de fixação de parafusos permite fixação angular, utilizando
as técnicas cirúrgicas convencionais.
O Sistema de Placas Especiais Bloqueadas ChLP é um sistema de fixação interna rígida, onde a
placa apresenta orifícios lisos para parafusos corticais convencionais com ou sem compressão, e
orifícios com rosca, para fixação do parafuso que se fixa a placa. Promovem grande estabilidade
à fratura, sendo possível associar parafusos de bloqueio a parafusos corticais, esponjosos e
canulados. Os parafusos tradicionais comprimem a placa ao osso, entretanto nas placas
bloqueadas não existe esta força e o encaixe da cabeça do parafuso na placa resulta em menores
danos ao suporte vascular periosteal.
As placas de bloqueio formam um ângulo fixo de construção com os parafusos de bloqueio. Os
ângulos e direção dos parafusos contra a placa são fixos e determinados na fase de concepção
do projeto.
Durante a fixação os parafusos de bloqueio formam uma estrutura estável com a placa de
bloqueio. A cabeça do parafuso de bloqueio é rosqueada no orifício da placa. O parafuso é
introduzido para formar um ângulo pré-determinado com o orifício da placa de bloqueio. O orifício
da placa de bloqueio que recebe o parafuso de bloqueio tem perfurações de rosca guia prédefinida para o tamanho do parafuso, portanto não existe possibilidade de formar outros ângulos
que não o pré-determinado.
Algumas das placas do sistema bloqueado ChLP apresentam desenho com baixo perfil e contato
limitado, o que favorece irritação mínima dos tecidos moles e preservação do suprimento de
sangue.
O Sistema de Placas Especiais Bloqueadas ChLP é dividido em três grupos. As placas especiais
recebem tanto parafusos para mini e micro fragmentos como para pequenos e grandes
fragmentos.
1) Sistema de Placas Especiais Bloqueadas ChLP 4,5
2) Sistema de Placas Especiais Bloqueadas ChLP 5,0
3) Sistema de Placas Especiais Bloqueadas ChLP 7,0
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Cada grupo de placas apresenta coloração diferenciada, que coincide com a cor dos parafusos de
bloqueio que se aplicam ao sistema, como forma de facilitar a identificação dos componentes.
Desta forma temos as seguintes diferenças de coloração:
Sistema ChLP 4,5: dourada
Sistema ChLP 5,0: marrom
Sistema ChLP 7,0: azul
No projeto dos sistemas bloqueados foi utilizado o conceito de formato invertido, com o objetivo
de adaptar a placa à anatomia do osso tratado. Na maioria dos casos a porção proximal das placas
tem apenas orifícios rosqueáveis para receber parafusos de bloqueio, e a porção distal apresenta
orifícios rosqueáveis e não rosqueáveis, permitindo que sejam fixadas com parafusos de bloqueio
ou com parafusos corticais, esponjosos ou canulados.
No Anexo Eletrônico 01 - Catálogo de Sistema de Placas de Bloqueio ChLP enviamos catálogo do
fabricante deste produto, com o objetivo de tornar mais claro os agrupamentos dos componentes
dos sistemas acima descritos.
Neste catálogo são apresentados todos os Sistemas de Placas Bloqueadas ChLP disponíveis (4,0;
4,5; 5,0 e 7,0) e respectivos parafusos de bloqueio, além de serem mencionados os parafusos
corticais, esponjosos e canulados que podem ser usados em combinação com o sistema.
Lembramos que as placas retas e respectivos parafusos, bem como os demais parafusos possíveis
em cada sistema não são objeto desta solicitação de registro, apesar de fazerem parte dos
catálogos do fabricante.
Esterilização

Temperatura: 134º C
Pressão: 2 atm de pressão acima da atmosférica (alta-pressão)
Tempo de exposição: 15 minutos
1.

2.

A esterilização deve garantir efetividade e conformidade com a norma EN 556, o que
significa que a probabilidade teórica de presença de microorganismos vivos é igual ou
menor a 1/106 (S.A.L. = 10-6, onde S.A.L. - Sterility Assurance Level - significa Nível
de Garantia de Esterilidade).
O procedimento de limpeza e esterilização também deve ser aplicado a outros
implantes que serão usados no mesmo procedimento, bem como no conjunto de
instrumentais usados na implantação.
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3. PLACAS PARA EXTREMIDADES MÃO
3. ChLP 4,0 Placa Oblíqua em L lado esquerdo

4. ChLP 4,0 Placa Oblíqua em L lado direito
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5. ChLP 4,0 Placa em L lado esquerdo

6. ChLP 4,0 Placa em L lado direito
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7. ChLP 4,0 Placa em L lado esquerdo

8. ChLP 4,0 Placa em L lado direito
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9. ChLP 4,0 Placa Oblíqua em L lado esquerdo

10. ChLP 4,0 Placa Oblíqua em L lado direito
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11. ChLP 4,0 Placa Plana

12. ChLP 4,0 Placa em T
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13. ChLP 4,0 Placa Larga Volar de Rádio lado esquerdo

14. ChLP 4,0 Placa Larga Volar de Rádio lado direito
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15. ChLP 4,0 Placa Estreita Volar de Rádio lado esquerdo

16. ChLP 4,0 Placa Estreita Volar de Rádio lado direito

11

38. ChLP 4,0 Placa para Cabeça de Rádio Pequena lado direito

39. ChLP 4,0 Placa para Cabeça de Rádio Pequena lado esquerdo
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40. ChLP 4,0 Placa para Cabeça de Rádio Grande lado direito

41. ChLP 4,0 Placa para Cabeça de Rádio Grande lado esquerdo
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42. ChLP 4,0 Placa para Colo de Cabeça de Rádio

A. PARAFUSOS DE BLOQUEIO SISTEMA ChLP 4,0
1. ChLP 4,0 Diâmetro 2,4mm, conexão hexalóbulo, auto-atarraxante
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2. ChLP 4,0 Diâmetro 2,7mm, conexão hexalóbulo, auto-atarraxante

I.
SISTEMA DE PLACAS ESPECIAIS BLOQUEADAS ChLP 4,5
A. PLACAS ESPECIAIS BLOQUEADAS SISTEMA ChLP 4,5
1. ChLP 4,5 Placa Oblíqua em L lado direito
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2. ChLP 4,5 Placa Oblíqua em L lado esquerdo

3. ChLP 4,5 Placa em L lado direito

16

4. ChLP 4,5 Placa em L lado esquerdo
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4. INSTRUMENTAL PARA EXTREMIDADES

Descrição individual dos instrumentais

Item

01

Imagem

Descrição
(Quantidade)
Guia com rosca
M3,5/1,8 - 4,0
(4)

02

Guia de compressão
1,8
(1)

03

Guia de ângulo variável
1,8
(1)

04

05

Broca 1,8/180
(2)
Medidor de
comprimento para
parafuso de bloqueio
(1)

06

Medidor de
comprimento para
parafuso de bloqueio
(1)

07

Medidor de
profundidade
(1)

Material/Norma

Aço inoxidável
EN 10088-1

Aço inoxidável
EN 10088-1

Aço inoxidável
EN 10088-1

Aço inoxidável
EN 10088-1

Aço inoxidável
EN 10088-1

Liga de alumínio
anodizada escura
EN 573-1
1. Aço inoxidável
austenítico
ISO 5832-1
2. Aço inoxidável
EN 10088-1
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Ponta de chave T8

08

(1)

Aço inoxidável
EN 10088-1
1. Aço inoxidável

Cabo de torque 1,0Nm

09

(1)

EN 10088-1
2. Silicone
EN 16061

Item

Imagem

Descrição
(Quantidade)

Material/Norma
1. Aço inoxidável

10

Chave estrela T8
(1)

EN 10088-1
2. Liga de alumínio
anodizada azul
EN 573-1

11

Moldador de placas
ChLP 4,0
(2)

12

Pinça de dissecção
padrão 14,5cm
(1)

Aço inoxidável
EN 10088-1

Aço inoxidável
EN 10088-1

1. Liga de alumínio
anodizada escura
EN 573-1
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Bandeja com tampa
para instrumentais e
implantes do Sistema
ChLP 4,0 para Cabeça
de Rádio (*)
(254 x 250 x 60mm)
(1)

2. Liga de alumínio
anodizada escura
ou
Polifenilssulfona
PPSU
EN 16061
3. Aço inoxidável
EN 10088-1
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Base da caixa com
fundo sólido 1/2
14

(306 x 272 x 85mm)
(1)
Liga de alumínio
anodizada cinza
EN 573-1
Tampa perfurada de
alumínio cinza 1/2

15

(306 x 272 x 15mm)
(1)
Caixa para Esterilização

(*) A tampa da bandeja pode ser fabricada em liga de alumínio ou plástico transparente (PPSU). Esta opção não altera o
código do produto.
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5. 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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