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Delta - Componente Acetabular 
Cimentado

Material 
O Componente Acetabular Cimentado – Muller 
Modular é fabricado em Polietileno UHMWPE ASTM 
F-648. 

O Componente Acetabular Cimentado – Muller 
Modular possui um anel de identificação em aço 
inoxidável austenítico Cr Ni Mo ASTM F-138, cuja 
finalidade é a sua detecção no exame radiográfico. 

Esta técnica cirúrgica foi desenvolvida por 
Dr. Flávio M. Turíbio
Dr. Milton V. Roos
Ditec – Divisão de Tecnologia e Marketing da Baumer 
Rev. 0.001 - 25/02/2013

Indicações
- Osteoartrite primária do quadril;
- Osteoartrite pós-traumática;
- Artrite reumatóide;
- Doenças reumáticas que comprometam a articulação 
do quadril;
- Sequelas de patologias do quadril ocorridas na 
infância;
- Necrose avascular asséptica traumática e não 
traumática;
- Espondilite anquilosante;
- Protusão acetabular idiopática ou não idiopática;
- Revisão de artroplastias de substituição do quadril.

Código das Bandejas: CG.122 e 122.1
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Introdução
O Componente Acetabular Cimentado está disponível nas versões com flange e sem flange, no diâmetro externo 
de 40 à 58mm ( 2 em 2mm ) para ser usado com cabeça femoral de 22,25mm, no diâmetro de 43,0 à 58mm ( 2 
em 2mm ), Para cabeça femoral de 26,0mm, e no diâmetro de 46 à 58mm 2 em 2mm ) para cabeça femoral de 
28,0mm. A matéria prima utilizada é o polietileno de ultra alto peso molecular – UHMWPE, ASTM   F-648.
O modelo com flange possui a vantagem de pressurizar o cimento ósseo durante a introdução do acetabulo. As 
duas versões possuem 03 espaçadores de cimento, confeccionados e PMMA, que tem como objetivo manter 
uma manta homogênea de cimento, ao redor do implante. As duas versões possuem um rebordo ( OFF-SET ) 
de 10º de inclinação, com a finalidade de proporcionar uma melhor estabilidade da articulação coxo-femoral. A 
superfície externa é dotada de canais que tem como finalidade uma maior ancoragem junto ao cimento ósseo.

Pré-operatório
A medida dos implantes a serem utilizados é definida 
no pré-operatório, utilizando-se o exame radiográfico 
de bacia centrado na sínfise públicas, s uma distância 
de cerca de um metro de altura, da ampola do aparelho 
radiogrâfico. Para se obter boa área de extensão da 
cavidade acetabular e diáfise, é importante que neste 
exame se exclua as cristas ilíacas.

Templates
Com a utilização dos templates (Transparências), 
pode-se pré-determinar o tamanho do Componente 
Acetabular Cimentado, a ser utilizado.

Via de acesso
Após exposição da região acetabular, pela via de 
acesso de acordo com a escolha do cirurgião, toda 
a região do lábio acetabular deve ser removida, para 
melhor visualização da borda óssea e da área a ser 
fresada. A região acetabular, no ponto de inserção do 
ligamento da cabeça femoral, deve ser exposta para 
que seja regularizada, antes do inicio da fresagem, 
proporcionando assim uma superfície uniforme.



4

Componente Acetabular Cimentado - Delta
Técnica Cirúrgica - 9.30

3. Fresagem da cavidade acetabular
Com  a fresa RL.2.40 Ø40,0mm, retire a cartilagem 
e inicie a preparação do cótilo, mantendo uma 
inclinação lateral de 45º ( 10º ) e uma antiversão de 
10º, até obter a exposição do osso subcondral, com 
o cuidado de preservar a parede lateral e a coluna 
anterior e posterior.

Use as fresas subsequentes Ø42mm à Ø58mm até 
atingir o tamanho ideal do Acetábulo Cimentado.
Utilize o Acetábulo 134.Ref., 137.Ref. ou 139.Ref., com 
a mesma medida da última fresa utilizada.

Teste componente acetabular
Rosqueie o suporte do teste IP.44.22 no posicionador  
IP.44 quando utilizar acetábulos com cavidade para  
cabeça femoral Ø22,25mm, ou o suporte do teste 
IP.44.28 quando utilizar acetabulos com cavidade 
para cabeça  femoral 28,0mm. Encaixe o teste do 
componente acetabular TT.19.Ref. no suporte IP.44.
Ref. através dos pinos. Coloque o teste no cótilo 
fresado, o teste irá apoiar no fundo do cótilo, somente 
na região do anel espaçador, observe que ficará um 
espaço de 2mm entre o teste e borda acetabular, que 
deverá ser preenchida pelo cimento ósseo.
Posicione-o com antiversão de 10º, deixando a haste 
móvel do cabo posicionador a 90º em relação a base 
da mesa cirúrgica, ou seja, perpendicular ao solo.

10º

2 m
m

45º

RL.2

IP.44
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Colocação do componente 
Monte o componente acetabular cimentado definido 
previamente selecionado no posicionador, prepare 
o cimento ósseo de acordo com a orientação do 
fabricante e preencha a cavidade acetabular.
Coloque o acetabulo obedecendo a antiversão de 10º 
e a angulação de 45º.

Empurre o eixo central do posicionador para soltar o 
componente acetabular definitivo.

Detalhe com componente acetabular cimentado após 
colocação e retirada do posicionador.

Posicione o teste do acetábulo 
Posicione o teste com angulação de 45º, deixando as 
hastes fixas paralelas à lateral da mesa.

Solte o teste acebular
Empurre o eixo central do cabo posicionador IP.44, para 
soltar o teste acetabular. Faça a redução do conjunto de 
implantes e realiza em seguida as manobras necessárias 
para verificar se estão corretos o posicionamento do 
acetábulo e a altura da cabeça femoral.

IP.44
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Utilize o impactor de acetábulo IP.41.Ref. para segurar 
o componente acetabular, até que o cimento ósseo 
esteja polimerizado e consequentemente o implante 
esteja fixo.
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