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OMEGA ABC - Prótese 
Resurface não Cimentada de 
Úmero

Esta técnica cirúrgica foi desenvolvida por
Ditec – Divisão de Tecnologia da Baumer e Marketing 
Rev. 0.001 - 12/02/2013
Dr. Roberto Ikemoto – SP

Material 
Liga Fundida (Cr Co Mo) 
ASTM F 75

Acabamento: Polido / Grit – Blasted

Indicações 
Artrose da cabeça do úmero

Introdução
A Prótese Resurface não Cimentada de Úmero – 
OMEGAABC foi desenvolvida para substituir apenas a 
parte articular da cabeça do úmero.
O implante requer menor remoção óssea devido à 
espessura da semi-esfera, e também pela fixação 
obtida através da haste fenestrada e cônica. Possui 
aletas na haste para evitar a rotação da Prótese 
depois de implantada e otimizar a estabilização do 
componente.

Código das bandejas: MX.202.1 / MX.202.2
Template: 9060
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1 - Medição e Posicionamento
Coloque o guia de fio, o qual é identificado por cores 
TT.48.38 – VERMELHO TT.48.40 – DOURADO, 
TT.48.42 – VERDE, TT.48.44 – AZUL, TT.48.46 – 
BRONZE, sobre a cabeça do úmero para definir o 
tamanho da prótese a ser utilizada. Em seguida, 
posicione o guia de fio no centro da cabeça do úmero.

2 - Colocação do Fio Guia
Com o guia de fio corrente posicionado (Ex. TT.48.42 – 
VERDE) faça a introdução do fio guia FG.36 no centro 
da cabeça do úmero.

Introduza o fio guia 
até a marcação do fio 
coincidir com a base 
do guia. (fig. acima)

NOTA: Apenas 
como exemplo, 
nesta técnica será 
utilizada a seqüência 
de instrumental cor 
VERDE.

3 - Fresagem da Cabeça Umeral
Utilize a fresa da cabeça do úmero. RL.6.38/40/42/44/46 
definida anteriormente através do guia de fio (VERDE). 
Coloque a fresa da cabeça do úmero sobre o fio guia 
e faça a fresagem.

Utilize perfurador 
com baixa rotação 
para a adequada 
fresagem da cabeça 
do úmero.

Retire a fresa  e verifique 
se a cabeça do úmero
está fresada de 
forma completa e 
uniformemente.

FG.36

TT.48.42

RL.6.42
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4 - Perfuração Central
Utilize a broca canulada BR.38.A, BR.38.B conforme 
definido anteriormente - VERDE
Faça a perfuração no centro da cabeça do úmero até 
no stop da broca.

5 - Cabeça de Teste
Retire a broca canulada e o fio guia. Coloque a 
cabeça de teste TT.47.38 – VERMELHO TT.47.40 
– DOURADO, TT.47.42 – VERDE, TT.47.44 – azul, 
TT.47.46 – BRONZE na superfície fresada do osso, e 
verifique (através das aberturas) se a cabeça de teste 
está apoiada completamente na superfície óssea.

Retire a cabeça de teste 
com auxilio da pinça 
CH.129.

6 - Colocação do Implante
Selecione o implante final pré-determinado pela fresa 
e cabeça de teste. Coloque-o sobre o osso e com o 
impactor de cabeça umeral IP.72 faça a impacção final.

BR.38.B

TT.47.42

CH.129

IP.72
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Refresagem quando Necessário
Caso ocorra a eventualidade de após a colocação do 
teste TT.47.Ref observar que não houve um perfeito 
contato entre o teste e o osso, coloque o guia teste da 
haste TT.49.A (Ø38/Ø40), ou TT.49.B (Ø42/Ø44/Ø46) 
no orifício central.

Obs.: Neste caso, o guia de teste manterá o mesmo 
posicionamento inicial do fio guia.

Coloque a fresa utilizada anteriormente sobre o guia 
teste e faça a refresagem da cabeça do úmero, reco-
loque a cabeça de teste e em seguida o implante final.

TT.49.A TT.49.B
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