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INTRODUÇÃO 

Descrição  

 

O Modular Thumb Implant é um dispositivo hemisférico interposicional composto por duas peças: cabeça e 
haste. Estas peças são fabricadas em liga conformada de cromo-cobalto-molibdênio sendo que a haste recebe 
adicionalmente tratamento poroso de spray de plasma de liga de titânio. 

O implante é modular e disponível em quatro dimensões de cabeça (12, 13, 14 e 15mm), com cada uma destas 
medidas variando três combinações de tamanho (neutro, +2 e +4mm).  

A cabeça é ligeiramente medializada e tem de 15-20 graus de ângulo do varus. A cabeça articula com o trapézio 
após a criação de concavidade esférica neste osso para caber esta parte do implante. Articula, portanto, contra 
a porção distal final do trapézio, que é remodelado para conter o formato da cabeça do implante. Desta forma 
atua como um espaçador de articulação. 

Em casos específicos, a remodelação do trapézio pode ser estendida até o segundo metacarpo para prevenir 
impacto do implante contra o osso. 

As hastes estão disponíveis em quatro tamanhos: 7,5; 8,5; 10 e 11,5mm. A haste é tri-facetada e com 
revestimento poroso parcial, o que favorece fixação com preensão ajustada e imobilizada dentro do canal 
medular. As seções transversais de cada um dos modelos de haste são diferentes e projetadas para prevenir 
a rotação do dispositivo. 

O ângulo de varus do implante assegura que o dispositivo fique em contato permanente com o trapézio durante 
toda extensão do movimento, reduzindo o risco de deslocamento. A haste é anatomicamente configurada no 
plano sagital para se encaixar na curvatura do canal intramedular metacarpal. 

O tratamento poroso com spray de plasma em liga de titânio na porção proximal da haste favorece a fixação 
biológica e estabilização da prótese, por ser uma superfície mais aceitável para o crescimento padrão. Permite 
desta forma uma fixação não cimentada. 

O implante foi projetado para tratamento de disfunções associadas à degeneração avançada ou artrite 
reumatoide da articulação carpometacarpal do polegar. É usado para substituir a articulação sintomática entre 
o primeiro metacarpo e o trapézio. 

É indicado para substituição da articulação em casos de artrite reumatoide, artrite traumática, osteoartrite ou 
deformações pós-fratura, perda óssea que se apresenta com dor, polegar instável ou polegar com extensão 
de movimentos limitada. 

O Modular Thumb Implant apresenta maior versatilidade quando comparado aos demais implantes de polegar, 
por permitir ao cirurgião maior flexibilidade na escolha do implante durante a cirurgia. As combinações de haste 
e cabeça permitem criar o tamanho de implante que atenda melhor a anatomia do paciente, uma vez que 
existem 48 possíveis montagens quando se combinam as medidas de haste e cabeça. 

Esta modularidade permite uma melhor correlação entre o tamanho do metacarpo e do trapézio, favorecendo 
o cirurgião a encontrar a tensão adequada da articulação através de múltiplos comprimentos de haste, 
reduzindo o risco de deslocamento e exigindo menor ressecção e remodelação na anatomia da região do 
polegar do paciente. 

O instrumental é simples e preciso, possibilitando o uso de técnica cirúrgica minimamente invasiva. Auxilia a 
implantação correta e escolha adequada do implante através de provas da prótese que permitem modificações 
individualizadas para adaptar as variações anatômicas de cada paciente. O instrumental foi desenvolvido para 
a técnica de hemiartroplastia que evita a necessidade de estabilização em uma estrutura específica do trapézio 
e permite a compensação do varus, prevenindo assim o deslocamento da prótese. O instrumental não 
acompanha o produto. 

 

O implante recebe esterilização por óxido de etileno, sendo fornecido na condição estéril. 

Os benefícios do Modular Thumb Impant estão resumidos abaixo: 

 



 

 
  
 

 4

 Técnica minimamente invasiva, com incisão de 3cm; 
 Prevenção do deslocamento através do alinhamento do ângulo de varus; 
 Cabeça medializada que minimiza sub-luxação; 
 Modularidade que propicia flexibilidade intra-operatória; 
 Preservação do músculo abdutor pollicis longus garantindo estabilidade. 

 
 

Modelos do Modular Thumb Implant 

 

A - Haste do Implante Modular do Polegar 

 

Imagem Medida (mm) 

 

7,5 

8,5 

10 

11,5 

B - Cabeça do Implante Modular do Polegar 

 

Imagem Medida (mm) 

 

12 

12 +2 

12 +4 

13 

13 + 2 

13 + 4 

14 

14 + 2 

14 + 4 

15 

15 + 2 

15 + 4 
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2. INSTRUMENTAL  

Instrumental Específico 

 

 

Conjunto completo 

 

 

 

Caixa de instrumental 

 

 

 

Bandeja superior 
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Caixa de instrumental 

 

 

 

 

Item Descrição Material/Norma 

1 Haste de perfuração 7,5mm Aço inoxidável / ASTM F899 / 17-4 

2 Haste de perfuração 8,5mm Aço inoxidável / ASTM F899 / 17-4 

3 Haste de perfuração 10,0mm Aço inoxidável / ASTM F899 / 17-4 

4 Haste de perfuração 11,5mm Aço inoxidável / ASTM F899 / 17-4 

5 Guia de medida da cabeça 12mm Alumínio / ASTM B221 

6 Guia de medida da cabeça 13mm Alumínio / ASTM B221 

7 Guia de medida da cabeça 14mm Alumínio / ASTM B221 

8 Guia de medida da cabeça 15mm Alumínio / ASTM B221 
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Item Descrição Material/Norma 

9 Ponteira curva de impactador Polietileno UHMWPE ASTM F648 

10 Guia de corte Aço inoxidável / ASTM F899 / 304 

11 Ponteira de impactador Polietileno UHMWPE ASTM F648 

12 Cabo da guia de corte Aço inoxidável / ASTM F899 / 17-4 

13 
Impactador de conexão rápida para 

prova 
Aço inoxidável / ASTM F899 / ASTM B221 

14 Impactador para polegar Aço inoxidável / ASTM F899 / ASTM B221 

15 Removedor de cabeça Aço inoxidável / ASTM F899 / 17-4 

16 Espátula para osso Aço inoxidável / ASTM F899 / 17-4 

17 Cabo AO de conexão rápida 
Aço inoxidável / DIN 1,4021 

Silicone / ISO 16061 

18 Bloco de montagem Aço inoxidável / ASTM F899 / 17-4 

19 Guia de alinhamento Aço inoxidável / ASTM F899 / 17-4 

20 Chave ¼” Aço inoxidável / ASTM F899 / 17-4 

21 Chave Allen 2,0mm 5/32” Aço inoxidável / Custom 465 

 

Caixa de instrumental 
Aço inoxidável / ASTM A240 

Liga de alumínio / ASTM B209 

Bandeja superior 

Base: 

Polipropileno (Propylux HS) 

USP IV 

 

Tampa: 

Polifenilssulfona (Radel R5000) 

ASTM D 6394 
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Descrição individual dos instrumentais 

 

Bandeja superior 

 

 

 

Item Descrição Material/Norma 

22 Haste de prova 7,5mm Liga cobalto cromo / ASTM F1537 

23 Haste de prova 8,5mm Liga cobalto cromo / ASTM F1537 

24 Haste de prova 10,0mm Liga cobalto cromo / ASTM F1537 

25 Haste de prova 11,5mm Liga cobalto cromo / ASTM F1537 

26 Haste de prova 12mm Liga de titânio / ASTM F136 

27 Haste de prova 12mm + 2 Liga de titânio / ASTM F136 

28 Haste de prova 12mm +4 Liga de titânio / ASTM F136 

29 Haste de prova 13mm Liga de titânio / ASTM F136 

30 Haste de prova 13mm + 2 Liga de titânio / ASTM F136 

31 Haste de prova 13mm + 4 Liga de titânio / ASTM F136 

32 Haste de prova 14mm Liga de titânio / ASTM F136 

33 Haste de prova 14mm + 2 Liga de titânio / ASTM F136 
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Item Descrição Material/Norma 

34 Haste de prova 14mm + 4 Liga de titânio / ASTM F136 

35 Haste de prova 15mm Liga de titânio / ASTM F136 

36 Haste de prova 15mm + 2 Liga de titânio / ASTM F136 

37 Haste de prova 15mm + 4 Liga de titânio / ASTM F136 

38 Escareador fino 12mm Aço inoxidável / ASTM F899 / 17-4 

39 Escareador fino 13mm Aço inoxidável / ASTM F899 / 17-4 

40 Escareador fino 14mm Aço inoxidável / ASTM F899 / 17-4 

41 Escareador fino 15mm Aço inoxidável / ASTM F899 / 17-4 

42 Escareador grosso 12mm Aço inoxidável / ASTM F899 / 17-4 

43 Escareador grosso 13mm Aço inoxidável / ASTM F899 / 17-4 

44 Escareador grosso 14mm Aço inoxidável / ASTM F899 / 17-4 

45 Escareador grosso 15mm Aço inoxidável / ASTM F899 / 17-4 

46 
Adaptador para escareador / Serra 

Microaire/Microchoice 
Aço inoxidável / AISI 303 

47 
Adaptador para escareador / Serra 

Stryker 
Aço inoxidável / AISI 303 

48 
Adaptador para escareador / Serra 

Synthese 
Aço inoxidável / AISI 303 

49 
Adaptador para escareador / Serra 

Mini-Microaire 
Aço inoxidável / AISI 303 
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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 pré-
operatórias, 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 

 


