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Sistema de placase parafusos para clavícula 
_________________________________________________________________________ 
 

O sistema de placas e parafusos para clavícula é um conjunto abrangente de placas, parafusos e instrumentos 

desenvolvidos para tratar fraturas distais e do eixo intermediário da clavícula. As placas em aço inoxidável possuem perfil 

baixo e são pré-moldadas para fraturas dos terços médio e distal,com opções de parafuso bloqueante e não bloqueante em 

cada placa. 

 

A fixação secundária no coracoide é obtida com a placa usando a tecnologia TightRope AC, especialmente com o botão 

DogBone AC, fazendo deste o sistema ideal para o tratamento de fraturas distais da clavícula do tipo IIBou fraturas que 

possuam baixa qualidade óssea lateral, nas quais pode ser difícil obter uma fixação adequada com parafusos. As ranhuras 

para sutura nas placas permitem a incorporação do FiberWire ou FiberTape à placa para capturar fragmentos em asa de 

borboleta ou fazer a cerclagem de fragmentos distais cominutivosseveros. 

 
Indicações 

O sistema de fraturas se destina à fixação óssea interna de fraturas e fusões ósseas, osteotomias e pseudoartroses de 

tornozelo, pé, mão, pulso, clavícula, escápula, olecrano, úmero, rádio, ulna, tíbia, calcâneo, fêmur e fíbula. As placas para 

fratura devem ser utilizadas com parafusos de baixo perfil de 2,7 a 4mm. 

 
O botão para placas clavicularesdeve ser utilizado juntamente com as placas, e nunca sozinho,quando indicado para o 

tratamento de traumasda sindesmose, como a lesão do ligamento acromioclavicular e/ou coracoclavicular. Ele deve ser 

utilizado com FiberWire ou FiberTape nº 5. 

 
Características: 

■ Placas e parafusos em aço inoxidável 316L 

■ Placas pré-moldadas para fraturas distais e do terço médio esquerdo e direito  

■ Posicionamento ao longo da margem superior da clavícula 

■ Encaixes (orifícios) para travamento (bloqueio) e compressão em todas as placas 

■ Fixação coracoide integrada usando a tecnologia TightRope 

 

 
Pré-operatório 

Pós-operatório 

 
 



 

 
Pré-operatório 

 
Pós-operatório 

 

 
Posicionamento do paciente e preparo 
 

Posicionamento do paciente 

Recomenda-se colocar o paciente sobre a mesa de cirurgiaem posição de cadeira de praia. A extremidade afetada é 

descoberta e preparada da maneira estéril usual. Um rolo,ou almofada,colocado entre as escápulaspermitirá a retração para 

auxiliar na redução. Um suporte para o braço, como o TRIMANO da Arthrex, também poderá ser útil para ajudar a manter a 

extremidade lesionada na posição. 

 
Abordagem cirúrgica 

Faça uma incisão horizontal de 3 a 5cm ao longo da margem superior da clavícula. A dissecção subcutânea permitirá a 

identificação das ramificações do nervo supraclavicular. 

 
Redução da fratura 

Reduza a fratura e utilize a fluoroscopia para confirmar a redução. O uso de fórceps de redução pode ser muito útil para se 

manter a redução. 

 
Escolha da placa 

Selecione a placa que mais se adéqua à anatomia do paciente. As placas são pré-moldadas para reduzir a necessidade 

de moldá-las por curvamento. Se houver tal necessidade, utilize os curvadores (benders)apropriados. 

 
Posicionamento da placa 

Posicione a placa sobre a clavícula reduzida e prenda-a temporariamente ao osso usando BB-Taks, fios de Kirschner 

(K-wires) ou um fórceps para segurar a placa. 

 
 

 
Pré-operatório 

 
Pós-operatório 



 

Pré-operatório 
 
 
 
 

Placas para o terço distal da clavícula
____________________________________________________________________________
 

Orifícios de travamento
 

Extremidade 

arredondada para 

minimizar a irritação do 

tecido mole 

 
 

Orifício para fio de 

Kirschnerpara fixação 

temporária da placa 

 
 
 
 
Bordas chanfradas

minimizar a irritação do 

tecido mole 

 

Botão de placa para clavícula distal
(AR-2658) 
inoxidável 
assentar em qualquer
compressão

 
 

Botão DogBone™ (AR-2270) 
Proporciona fixação estável sob 
o coracoide 

 
Pós-operatório 

Placas para o terço distal da clavícula 
____________________________________________________________________________

Orifícios de 

travamento(bloq

ueio) para 

parafusos 

divergentes de 

2,7mm 

 

 

 

Orifício para fio de 

fixação temporária da placa

Orifícios de travamento (bloqueio) 

 

 
Ranhuras

para incorpor

FiberWire 

 
Orifício rosqueado para 

guia da brocadistal e cabo

chanfradaspara 

irritação do 

 

Encaixes de compressão 

que podem acomodar os 

botões da placa 

 
 
 
 

 

Botão de placa para clavícula distal 
2658) O botão de placa em aço 

inoxidável foi desenvolvido para 
assentar em qualquer encaixe de 
compressão 

Proporciona fixação estável sob 

 

 

 

____________________________________________________________________________

para fio de Kirschnerpara 

fixação temporária da placa 

Ranhuras chanfradas 

para incorporar a sutura 

iberWire à placa 

ado para encaixe da 

distal e cabo

AR-2622DR 

AR-2656DR 

 

AR-2657DR 

AR-2685DR-10 



 

AR-2652CL 

AR-2653CL 

 

 

 
Placas para o terço médio da clavícula
______________________________________________________________________________
 
 
 
   

Orifícios de travamento
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AR-2654CL 
 

AR-2655CL 

 

AR-2680ST 

 

Padrão dos parafusos 
divergentes em 15

AR-2650CL 

AR-2651CL 

Encaixes 
que os p
na pla
irritaç

Extremidade 
arredondada para 
minimizar a irritação do 
tecido mole 

Bordas chanfradas para 
minimizar a irritação do 
tecido mole 

terço médio da clavícula 
______________________________________________________________________________

Orifícios de travamento (bloqueio) 

Encaixes de compressão que podem 
acomodar os botões da placa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Padrão dos parafusos 
divergentes em 15º 

Encaixes rebaixados para 
que os parafusos encaixem 

aca e se minimize a 
irritação do tecido mole 

 

______________________________________________________________________________ 

de compressão que podem 
acomodar os botões da placa 

AR-2685DL-10 

AR-2657DL 

AR-2656DL 

AR-2622DL 



 
AR-2650CR 

 

 
AR-2651CR 

 

 

 

 

AR-2652CR 
 
 
 
 

 
 

AR-2653CR 
 

AR-2654CR 
 

AR-2655CR 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Parafusos interfragmentários 

O desenho do parafuso Herbert de 

2.5mm ajuda a reduzir fragmentos 

ósseos cominutivos.
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Inserção do parafuso não bloqueante 
__________________________________________________________________________ 
 

   
 

Posicionea guia da broca de 

3,5mm/2,5mmno encaixe 

apropriado da placa e faça um 

orifício usando a broca de 2,5mm. 

Se for perfurar bicorticalmente, 

posicione um retrator sob a 

clavícula para proteger as 

estruturas neurovasculares. 

Utilize o dispositivo de 

profundidadepara medir a 

profundidade do orifício. 

Selecione o parafuso de 3,5mm ou 

4mm adequado e insira-o utilizando a 

chave hexalobular T15. 

 

Inserção do parafuso bloqueante 
 

 

 

Posicione a guia da broca rosqueada 

de 3,5mm no encaixe apropriado da 

placa e faça um orifício usando a 

broca de 2,5mm. Leia a 

profundidade do orifício 

correspondente usando a linha do 

laser na broca. Alternativamente, 

utilize um dispositivo de profundidade 

para determinaraprofundidade do 

orifício. 

Se for perfurar bicorticalmente, 

posicione um retrator sob a clavícula 

para proteger as estruturas 

neurovasculares. 

Selecione um parafuso 

bloqueante de 3,5mm adequado 

e insira-o utilizando a chave 

hexalobular T15.  

Insira os parafusos restantes 

necessários para concluir o reparo. O 

Quickset da Arthrex pode ser usado 

para ajudar a estabilizar os fragmentos 

ósseos em fraturas altamente 

cominutivas. 

  3  2    1  

  1  2    3  



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 

Inserção do parafuso bloqueante de 
__________________________________________________________________________
 

 

Posicione o suporte da guia da broca sobre a extremidade 

distal da placa de forma que o parafuso se encaixe no 

orifício rosqueado da placa e o pino assente 

orifício para fio de Kirschner. 

 

 

Perfure através da guiaaté aprofundidade desejada 

usando a broca de 2mm. Se desejar, leia 

aprofundidade do orifíciode acordo com o 

linhana broca e o topo da guia da broca. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Insira o parafuso bloqueante de 2,7mm atrav

usando a chave hexalobular T10. 

  3  

  1  

  5  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 

de 2,7mm 
__________________________________________________________________________

 

a guia da broca sobre a extremidade 

distal da placa de forma que o parafuso se encaixe no 

orifício rosqueado da placa e o pino assente dentro do 

Insira a guia da brocano orifício desejado

local até que o parafuso seja inserido. 

 

até aprofundidade desejada 

Se desejar, leia 

de acordo com o nível da 

Insira o indicador de profundidade na 

determinar aprofundidade 

através da guia 

Método alternativo 

Rosqueie a guia da broca rosqueada de

orifício de travamento (bloqueio) de 2

perfeitamente. Usando a broca de 2mm, 

profundidade desejada e leia a profundidade do 

acordo com a  linha do laser  na broca

parafuso de 2,7mm adequado e insira

sextavadaT10. 

4  

2  

__________________________________________________________________________ 

 

desejado. Deixe a guia no 

 

 

ira o indicador de profundidade na guia para 

 do orifício.

 

Rosqueie a guia da broca rosqueada de 2,7mm num 

2,7mm até assentá-la 

2mm, perfure até a 

profundidade do orifício de 

linha do laser  na broca. Selecione o 

adequado e insira-o usando a chave 



 

Preparação do túnel coracoide – Artroscópic
_____________________________________________________
 

 
 

Preparação do túnel coracoide – 
 

 

 

Insira os parafusos como descrito anteriormente

Determine qual encaixe da placa será usado para o botão 

da placa da clavícula. Este encaixe deve

Posicione a guia AC adequada sob o coracoide, 

assentando-a o mais próximo possível da base do 

coracoide. A guia AC poderá ser utilizada tanto para a 

cirurgia aberta quanto artroscópica. 

 
 
 

Perfuração independente do túnel 

Se não for utilizada a guia AC, posicione retratores cegos 

proteger as estruturas neurovasculares. Uma pinça hemostática 

lateral debaixo do processo coracoide para sentir a transição 

túneis coracoide e clavicular de forma independente usando a broca canulada de 

coracoide na zona de transição identificada.

  1  

Artroscópica 
__________________________________________________________________________

Os túneis coracoide e clavicular podem ser perfurados 

via artroscópica. Para fazê-lo, introduza um artroscópio 

em30° na articulação glenoumeral através de um portal 

posterior padrão. Crie um portal ASL 

anterior e inferior que o normalem um ângulo leve 

relação tanto ao plano coronal como axial. 

cânula de 8,25mm através do portal 

raspador e/ou umeletrocautério OPES™ RF 

portal ASL para abrir o intervalo rotador e expor o 

coracoide. Conclua a exposição do coracoide ao longo d

sua borda inferior em toda a extensão até a base

artroscópio em70° no portal posterior permitirá uma melhor 

visualização artroscópica da base do coracoide

Alternativamente, você poderá utilizar um 

em30° através do portal ASL para visualizar toda a base 

do coracoide. Crie um portal anterior baixo como portal de 

trabalho principal lateral ao coracoide e insira um

PassPort Button de 10mm. 

 Aberta 

ira os parafusos como descrito anteriormente. 

da placa será usado para o botão 

deverá ficar livre. 

a guia AC adequada sob o coracoide, 

o mais próximo possível da base do 

poderá ser utilizada tanto para a 

Posicione a guia da broca de 3mm no 

identificado e usando a broca canulada de 

através dos quatro córtices, saindo debaixo do coracoide. 

A fluoroscopia pode ser utilizada para verificar o 

posicionamento do túnel.  

retratores cegos medial e lateralmente debaixo do processo co

ma pinça hemostática ou outro instrumento cegopoderá 

baixo do processo coracoide para sentir a transição para o colo da glenoide e escápula 

de forma independente usando a broca canulada de 3mm. A broca deverá sair 

. 

2  

_____________________ 

podem ser perfurados por 

lo, introduza um artroscópio 

através de um portal 

ASL um pouco mais 

em um ângulo leve em 

o plano coronal como axial. Insira uma 

através do portal ASL. Utilize um 

PES™ RF através do 

para abrir o intervalo rotador e expor o 

nclua a exposição do coracoide ao longo de 

borda inferior em toda a extensão até a base. Um 

permitirá uma melhor 

visualização artroscópica da base do coracoide. 

ivamente, você poderá utilizar um artroscópio 

para visualizar toda a base 

m portal anterior baixo como portal de 

trabalho principal lateral ao coracoide e insira uma cânula 

no encaixe da placa 

identificado e usando a broca canulada de 3mm, perfure 

córtices, saindo debaixo do coracoide. 

luoroscopia pode ser utilizada para verificar o 

baixo do processo coracoide para 

 ser posicionado na 

glenoide e escápula anterior. Perfure os 

A broca deverá sair debaixo do 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Retire o braço guia ou retratores debaixo do coracoide. 

Remova o trocar da broca canulada. Passe um fio de 

nitinol através da cânula e usando uma pinçahemostática 

ou outro instrumento similar, recupere o fio debaixo do 

coracoide. 

Se os túneis foram perfurados por via artroscópica, 

recupere o fio pelo portal anterior. Se os túneis foram 

perfurados de forma independente, passe um fio de 

nitinol através dos túneis usando um SutureLasso ou 

Micro SutureLasso e recupere o fio debaixo do coracoide. 

Prenda um botão DogBone em dois fios de FiberTape, laço 

FiberTape ou FiberWire nº 5, certificando-se de que a 

concavidade do botão assente contra a base do coracoide. 

Passe as extremidades da sutura em vai-vempor via 

retrógradaatravés do coracoide e da clavícula de forma que o 

botão assente na base do coracoide. Confirme o 

posicionamento debaixo do coracoide usando fluoroscopia. 

 

 
Amarre as extremidades da sutura sobre o botão com 

quatro meios pontos alternados. Corte o excesso das 

extremidades certificando-se de que permaneça uma 

ponta suficiente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Insira as extremidades da sutura no botão da placa da 

clavícula distal e reduza o botão até a placa. O botão 

deverá assentar perfeitamente na placa. 

  3  

  6  

09 

5 

4 
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 Confirme a redução e a fixação 

_________________________________________________________________________ 
 

Confirme a redução final e a fixação da placa e do parafuso visualmente e por meio de fluoroscopia. 
 

Remoção da placa e do parafuso 

Se a placa e os parafusos precisarem ser removidos, faça uma incisão sobre a clavícula. Use a chave apropriada para 

remover cada parafuso. Para retirar o botão da placa da clavícula distal corte as suturas e remova o botão do encaixe 

da placa. Usando uma pinça hemostática ou outro instrumento similar remova o botão Dog Bone debaixo do 

coracoide. 

O Quickset da Arthrex poderá ser usado para preencher os espaços ósseos da clavícula deixados pela remoção do 
parafuso. 

 
 
 
 

Quickset Arthrex  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

O Quickset da Arthrex é um cimento de fosfato de cálcio 

reabsorvivel, enrijecido, injetável e macroporoso que vem 

em um sistema de mistura fechado fácil de usar. 

 

■ O sistema de mistura é uma seringa de câmera 

dupla que contém uma mistura de fosfatos de 

cálcio e um polímero polissacarídeo orgânico 

■ Porosidade global de 70 % - 

Macroporosidade(>100 μm): 10% 

■ Resistência à compressão mecânica de 24 

MPa (24 horas após a implantação) 

■ Excelente coesão que evita o arraste pelos 

fluidos biológicos 

 

 
Consulte a brochura do Quickset LB2-0840-EN para 

maiores informações e instruções de uso. 



 

Informações para efetuar pedidos 
__________________________________________________________________________

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Conjunto de instrumentos do sistema de placas para clavíc

 

Implantes 

Placa para fratura de clavícula, terço médio, esquerda 

Placa para fratura de clavícula, terço médio, direita 

Placa para fratura de clavícula, terço médio, esquerda 

Placa para fratura de clavícula, terço médio, direita 

Placa para fratura de clavícula, terço médio, esquerda 

Placa para fratura de clavícula, terço médio, direita 

Placa para fratura de clavícula, terço médio, esquerda 

Placa para fratura de clavícula, terço médio, direita 

Placa para fratura de clavícula, terço médio, esquerda 

Placa para fratura de clavícula, terço médio, direita 

Placa para fratura de clavícula, terço médio, esquerda 

Placa para fratura de clavícula, terço médio, direita 

Placa para fratura de clavícula, 7 orifícios, reta 

Placa para fratura de clavícula distal, curta, 65°, esquerda

Placa para fratura de clavícula distal, curta, 65°, direita 

Placa para fratura de clavícula distal, longaesquerda 

Placa para fratura de clavícula distal, longa, direita 

Placa para clavícula distal, 22°, esquerda 

Placa para clavícula distal, 22°, direita 

Placa para clavícula distal, 10 orifícios, esquerda 

Placa para clavícula distal, 10 orifícios, direita 

Botão para placa para clavícula distal 

Botão Dog Bone™ 

Laço FiberTape® # 2 Azul 

Laço TigerTape™ # 2 Branco/Preto 

FiberTape® 2 mm, Azul 

TigerTape® 2 mm, Branco/Preto 

FiberWire® # 5, Azul" 

Cabo de chave canulada c/conexão AO 

BB-Tak™ 

Cabo de posicionamento de placa para clavícula distal 

Alicate curvador de placa 

Fórceps Verbrugge com garra pivotante 

Fio de Kirschner, ,062” x 3” 

Haste de fixação hexalobular T15 

Haste de fixação hexalobular T10 

Guia de broca, 2,6 / 1,35 mm 

Fórceps de redução óssea 

Chave hexalobular T10 

Chave hexalobular T15 

Suporte de parafuso 

Broca, 2,5 mm 

Guia de broca, 3,5 / 2,5 mm 

Dispositivo de profundidade 

Broca, 2 mm 

Guia de broca, rosqueada, 2,7 mm 

Moldador de placa 

Elevador 

Elevador periosteal, 6 mm lâmina curva 

Gancho afiado 

Retrator Hohmann, 15 mm 

Fórceps com garra 

Guia de broca, rosqueada, 3.5 mm 

Chave hexalobular T15, longa 

Guia de broca de placa para clavícula distal, esquerdo 

Guia de broca de placa para clavícula distal, direito 

Guia de broca / parafuso 

Broca, parafusos bloqueantes distais de 2,7mm 

 
__________________________________________________________________________

Instrumentos adicionais 

Laço SutureLasso™ SD  

Broca canulada, 3 mm 

Broca canulada, 2,4 mm 

Guia AC, direito 

Guia AC, esquerdo 

Guia de broca RetroConstruction 

Guia de broca AC 

Guia de broca, 3 mm 

Parafusos não bloqueantes de baixo perfil de 

Estojo de parafusos de 2,7 mm 

Parafuso de baixo perfil 2,7 mm x 10 mm

Parafuso de baixo perfil, 2,7 mm x 12 mm

Parafuso de baixo perfil, 2,7 mm x 14 mm

Parafuso de baixo perfil, 2,7 mm x 16 mm

Parafuso de baixo perfil, 2,7 mm x 18 mm

Parafusos não bloqueantes de baixo perfil de 
2,7mm

cula AR-2650S 

Parafusos bloqueantes de baixo perfil de 2,7mm

Parafuso bloqueante baixo perfil, 2,7 mm x 8 mm

Parafuso bloqueante baixo perfil, 2,7 mm x 10 mm

Parafuso bloqueante baixo perfil, 2,7 mm x 12 mm

Parafuso bloqueante baixo perfil, 2,7 mm x 14 mm

Parafuso bloqueante baixo perfil, 2,7 mm x 16 mm

Parafuso bloqueante baixo perfil, 2,7 mm x 18 mm

Parafuso bloqueante baixo perfil, 2,7 mm x 20 mm

Parafuso bloqueante baixo perfil, 2,7 mm x 22 mm

Parafuso bloqueante baixo perfil, 2,7 mm x 24 mm

Parafusos não bloqueantes de baixo perfil de 3mm
 

Parafuso não bloqueantebaixo perfil, 3mm x 10mm

Parafuso não bloqueante baixo perfil, 3mm x 12mm

Parafuso não bloqueante baixo perfil, 3mm x 14m

Parafuso não bloqueante baixo perfil, 3mm x 16mm

Parafuso não bloqueante baixo perfil, 3mm x 18mm

Parafuso não bloqueante baixo perfil, 3mm x 20mm

Parafuso não bloqueante baixo perfil, 3mm x 22mm

Parafuso não bloqueante baixo perfil, 3mm x 24mm

Parafusos não bloqueantes de baixo perfil de 3,5mm

Parafuso de baixo perfil, SS, 3,5 mm x 8 mm

Parafuso de baixo perfil, SS, 3,5 mm x 10 mm

Parafuso de baixo perfil, SS, 3,5 mm x 12 mm

Parafuso de baixo perfil, SS, 3,5 mm x 14 mm

Parafuso de baixo perfil, SS, 3,5 mm x 16 mm

Parafuso de baixo perfil, SS, 3,5 mm x 18 mm

Parafuso de baixo perfil, SS, 3,5 mm x 20 mm

Parafuso de baixo perfil, SS, 3,5 mm x 22 mm

Parafuso de baixo perfil, SS, 3,5 mm x 24 mm

Parafuso de baixo perfil, SS, 3,5 mm x 26 mm

Parafuso de baixo perfil, SS, 3,5 mm x 28 mm

Parafuso de baixo perfil, SS, 3,5 mm x 30 mm

Parafuso baixo perfil,2,7mmx20mm 

Parafuso baixo perfil,2,7mmx22mm 

Parafuso baixo perfil2,7mmx24mm 

Código 

AR-2650CL 

AR-2650CR 

AR-2651CL 

AR-2651CR 

AR-2652CL 

AR-2652CR 

AR-2653CL 

AR-2653CR 

AR-2654CL 

AR-2654CR 

AR-2655CL 

AR-2655CR 

AR-2680ST 

esquerda AR-2656DL 

AR-2656DR 

AR-2657DL 

AR-2657DR 

AR-2622DL 

AR-2622DR 

AR-2685DL-10 

AR-2685DR-10 

AR-2658 

AR-2270 

AR-7275 

AR-7275T 

AR-7237-7 

AR-7237-7T 

AR-7210 

AR-13221AOC 

AR-13226 

AR-2659 

AR-2660 

AR-2662 

AR-2663 

AR-8941DH 

AR-8944DH 

AR-8943-03 

AR-8943-07 

AR-8943-08 

AR-8943-10 

AR-8943-11 

AR-8943-13 

AR-8943-14 

AR-8943-15 

AR-8943-16 

AR-8943-17 

AR-8943-18 

AR-8943-19 

AR-8943-20 

AR-8943-21 

AR-8943-22 

AR-8943-23 

AR-8943-26 

AR-2666-T15 

AR-2664L 

AR-2664R 

AR-2668 

AR-2669 

__________________________________________________________________________ 

 

AR-4068-05SD 

AR-2257D-30 

AR-2257D-24 

AR-2254R 

AR-2254L 

AR-1510H 

AR-2273 

AR-2255CG-05 

Parafusos não bloqueantes de baixo perfil de 2,7mm 

AR-8827C-10 

7 mm x 10 mm AR-8827-10 

7 mm x 12 mm AR-8827-12 

7 mm x 14 mm AR-8827-14 

7 mm x 16 mm AR-8827-16 

7 mm x 18 mm AR-8827-18 

 
Parafusos bloqueantes de baixo perfil de 2,7mm 

7 mm x 8 mm AR-8827L-08 

7 mm x 10 mm AR-8827L-10 

7 mm x 12 mm AR-8827L-12 

7 mm x 14 mm AR-8827L-14 

7 mm x 16 mm AR-8827L-16 

7 mm x 18 mm AR-8827L-18 

7 mm x 20 mm AR-8827L-20 

7 mm x 22 mm AR-8827L-22 

7 mm x 24 mm AR-8827L-24 

Parafusos não bloqueantes de baixo perfil de 3mm, Esponjoso 

, 3mm x 10mm AR-8830-10 

, 3mm x 12mm AR-8830-12 

mm x 14mm AR-8830-14 

, 3mm x 16mm AR-8830-16 

, 3mm x 18mm AR-8830-18 

, 3mm x 20mm AR-8830-20 

, 3mm x 22mm AR-8830-22 

, 3mm x 24mm AR-8830-24 

Parafusos não bloqueantes de baixo perfil de 3,5mm, Cortical 

5 mm x 8 mm AR-8835-08 

5 mm x 10 mm AR-8835-10 

5 mm x 12 mm AR-8835-12 

5 mm x 14 mm AR-8835-14 

5 mm x 16 mm AR-8835-16 

5 mm x 18 mm AR-8835-18 

5 mm x 20 mm AR-8835-20 

5 mm x 22 mm AR-8835-22 

5 mm x 24 mm AR-8835-24 

5 mm x 26 mm AR-8835-26 

5 mm x 28 mm AR-8835-28 

5 mm x 30 mm AR-8835-30 

AR-8827-20

AR-8827-22 

AR-8827-24



 

 

 
 

Observe que nem todos osprodutos mencionados 

Consulte o SAC da Arthrex ou seu representante local para saber

seu pedido. Muito obrigado. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Esta descrição de técnica cirúrgica é oferecida como 

prestarassistência a profissionais de saúde devidamente 

Como parte deste uso profissional, o profissional d

tomar qualquer decisão final quanto ao uso do produto o

deverá basear sua decisão em seu próprio treinamento e experiência 

literatura médica pertinente e das instruções de uso do produto.

Parafusos bloqueantes de baixo perfil de 3,5mm 

Parafuso bloqueante baixo perfil, 3,5mm x 8mm

Parafuso bloqueante baixo perfil, 3,5mm x 10mm

Parafuso bloqueante baixo perfil, 3,5mm x 12mm

Parafuso bloqueante baixo perfil, 3,5mm x 14mm

Parafuso bloqueante baixo perfil, 3,5mm x 16mm

Parafuso bloqueante baixo perfil, 3,5mm x 18mm

Parafuso bloqueante baixo perfil, 3,5mm x 20mm

Parafuso bloqueante baixo perfil, 3,5mm x 22mm

Parafuso bloqueante baixo perfil, 3,5mm x 24mm

Parafusos não bloqueantes de baixo perfil de 4mm,

Parafuso não bloqueante baixo perfil, 4mm x 10m

Parafuso não bloqueante baixo perfil, 4mm x 12mm

Parafuso não bloqueante baixo perfil, 4mm x 14mm

Parafuso não bloqueante baixo perfil, 4mm x 16mm

Parafuso não bloqueante baixo perfil, 4mm x 18

Parafuso não bloqueante baixo perfil, 4mm x 20mm

Parafuso não bloqueante baixo perfil, 4mm x 22mm

Parafuso não bloqueante baixo perfil, 4mm x 24mm

 
 

mencionados nesta brochura / guia de técnica cirúrgica estão disponíveis em todos os países

ou seu representante local para saber se o produto desejado está disponível para entrega antes de fazer 

é oferecida como conteúdo educativo e de auxílio clínico para 

devidamente habilitados no uso dos produtos específicos da Arthrex. 

profissional, o profissional de saúde deverá utilizar seu próprio senso crítico antes de 

tomar qualquer decisão final quanto ao uso do produto ou técnica. Ao fazê-lo, o profissional da área médica 

seu próprio treinamento e experiência além de conduzir uma revisão completa da 

de uso do produto. 

Parafusos interfragmentários 

Parafuso interfragmentário, 2,5mmx10mm, hexalobular 

Parafuso interfragmentário, 2,5mm x12mm, hexalobular 

Parafuso interfragmentário, 2,5mm x 4mm, hexalobular 

Parafuso interfragmentário, 2,5mm x 16mm, hexalobular 

Parafuso interfragmentário, 2,5mm x 18mm, hexalobular 

Parafusointerfragmentário, 2,5mm x 20mm, hexalobular 

Parafuso interfragmentário, 2,5mm x 22mm, hexalobular 

Parafuso interfragmentário, 2,5mm x 24mm, hexalobular 

Instrumentos necessários 

Broca escalonada (step drill) 

Chave hexalobular T8 

Guia de parafuso para chave de 3mm 

 

8mm AR-8835L-08 

, 3,5mm x 10mm AR-8835L-10 

, 3,5mm x 12mm AR-8835L-12 

, 3,5mm x 14mm AR-8835L-14 

, 3,5mm x 16mm AR-8835L-16 

, 3,5mm x 18mm AR-8835L-18 

, 3,5mm x 20mm AR-8835L-20 

, 3,5mm x 22mm AR-8835L-22 

, 3,5mm x 24mm AR-8835L-24 

bloqueantes de baixo perfil de 4mm, Esponjoso 

Parafuso não bloqueante baixo perfil, 4mm x 10mm AR-8840-10 

Parafuso não bloqueante baixo perfil, 4mm x 12mm AR-8840-12 

Parafuso não bloqueante baixo perfil, 4mm x 14mm AR-8840-14 

baixo perfil, 4mm x 16mm AR-8840-16 

8mm AR-8840-18 

Parafuso não bloqueante baixo perfil, 4mm x 20mm AR-8840-20 

Parafuso não bloqueante baixo perfil, 4mm x 22mm AR-8840-22 

perfil, 4mm x 24mm AR-8840-24  

nesta brochura / guia de técnica cirúrgica estão disponíveis em todos os países. 

se o produto desejado está disponível para entrega antes de fazer 

para 

Arthrex. 

antes de 

o profissional da área médica 

conduzir uma revisão completa da 

Parafuso interfragmentário, 2,5mmx10mm, hexalobular 

Parafuso interfragmentário, 2,5mm x12mm, hexalobular 

Parafuso interfragmentário, 2,5mm x 4mm, hexalobular 

2,5mm x 16mm, hexalobular 

Parafuso interfragmentário, 2,5mm x 18mm, hexalobular 

Parafusointerfragmentário, 2,5mm x 20mm, hexalobular 

Parafuso interfragmentário, 2,5mm x 22mm, hexalobular 

 

AR-2665-10H  

AR-2665-12H  

AR-2665-14H  

AR-2665-16H  

AR-2665-18H  

AR-2665-20H  

AR-2665-22H  

AR-2665-24H 

AR-2752 

AR-2665-T8 

AR-8943-45 


