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ARTROPLASTIA PRIMÁRIA - AKS
Características

Modelo com estabilização posterior.
Modelo com preservação do ligamento cruzado posterior.

Materiais

Os componentes tibiais e femorais são fabricados em
Liga de Cobalto conforme a norma:
ASTM F75 - Standard Specification for Cobalt-28
Chromium-6 Molybdenum Alloy Castings and
Casting Alloy for Surgical Implants.
Os componentes tibiais de polietileno são fabricados
em UHMWPE conforme a norma:
ASTM F648 - Standard Specification for UltraHigh-Molecular-Weight Polyethylene Powder and
Fabricated Form for Surgical Implants.

Esta técnica cirúrgica foi
desenvolvida por

Gerência de Produto, Divisão de Tecnologia, Marketing e
Médico Colaborador da Baumer - Rev.2.000 - 06/10/2015

Indicações

O produto é indicado para artroplastia total de joelho
multicompartimental, decorrentes de doenças, como:
- Osteoartrite primária do joelho;
- Osteoartrite pós-traumática;
- Artrite reumatoide;
- Doenças articulares degenerativas do joelho com
comprometimento pan-articular.

Códigos das Bandejas:
CG.150, CG.151, CG.152.1 e CG.154
CG.152.2
CG.153
230090006 - Versão 2.002
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Introdução
O sucesso de uma artroplastia total do joelho está
diretamente relacionada ao reestabelecimento do
alinhamento do membro inferior (restauração do
eixo mecânico e anatômico), design do componente,
fixação segura e estabilidade adequada dos tecidos
moles adjacentes.
A Baumer desenvolveu um sistema de instrumentais
projetados para atingir facilmente estas metas,
combinando precisão e uma técnica simples e direta.
O eixo mecânico dos membros inferiores são
estabelecidos através de uma linha reta que passa pelo
centro da cabeça femoral, e pelo centro da articulação
tíbiotalar, enquanto o eixo anatômico segue a diáfise
do fêmur até o centro da articulação femorotibial. O
valgo fisiológico é definido quando essas duas linhas
formam um ângulo entre 5° e 7° (Moreland et al.,1987;
Hanssen e Chao, 1994).
Os componentes femorais e tibiais são orientados
perpendicularmente a estes eixos, utilizando
instrumentais que permitem cortes precisos para
garantir uma fixação correta e segura. Os componentes
do sistema AKS são fixados com cimento ósseo. Esse
tipo de fixação assegura estabilidade dos elementos
protéticos, permitindo protocolo de recuperação
funcional acelerada. As próteses estão disponíveis
nos tamanhos: 2, 3, 4, 5, 6 e 7.
Os componentes tibiais de polietileno estão disponíveis
com espessuras variando de 8 a 26 mm, o que permite
aos cirurgiões amplas possibilidades para equilibrar a
prótese com a liberação adequada de tecidos moles.
A similaridade dos implantes permite passar de uma
prótese com preservação do ligamento cruzado
posterior para um modelo póstero estabilizado, quando
necessário o sacrifício do mesmo.

230090006 - Versão 2.002
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Planejamento pré-operatório
É fundamental que seja executado um cuidadoso
planejamento pré-operatório para evitar ocorrências
inesperadas durante o ato cirúrgico. Este procedimento
deve ser realizado somente por cirurgiões habilitados
em seus respectivos conselhos de classe, treinados
para realizar artroplastia de joelho e familiarizado com
os instrumentais Baumer.
A Baumer disponibiliza através de seu representantes
transparências ou “templates” conforme Figura 01,
para auxiliar no dimensionamento do implante durante
o planejamento.
O cirurgião deve traçar sobre a Radiografia Panorâmica
de membro inferior (escala 1:1) o eixo mecânico e
anatômico, determinando o ângulo entre eles. Este
ângulo será reproduzido no intra-operatório e permitirá
um corte perpendicular do fêmur distal com relação ao
eixo mecânico e, após o balanceamento dos tecidos
moles, o corte será paralelo à superfície ressecada
na tíbia proximal.
ATENÇÃO: Só utilize instrumental com a logomarca
da Baumer. A empresa possui um programa periódico
de manutenção de instrumentais a fim de garantir
que os distribuidores forneçam instrumentais de boa
qualidade. Caso receba instrumentais com problemas,
entre em contato com o SAC - Serviço de Atendimento
ao Cliente através do e-mail sac.ortopedia@baumer.
com.br, informando o código e o lote gravado na peça,
bem como o nome distribuidor.

230090006 - Versão 2.002
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Via de acesso
O acesso é definido de acordo com a preferência do
cirurgião e deve obedecer aos princípios estabelecidos
na literatura.

Preparação do fêmur distal e
determinação da rotação externa
FIGURA 02

Na região central da fossa intercondilar, e
aproximadamente a 10mm anterior ao ponto de
inserção do ligamento cruzado posterior, utilize o
impactor IP.60 (Figura 02) para iniciar, em seguida
perfure utilizando a broca BR.24, certificando-se que
o orifício esteja paralelo ao eixo anatômico do fémur
em ambas projeções: anterior/posterior e medial/lateral
(Figura 03).

BR.24

Aspirar o canal e introduzir o guia ME.20 até que
o mesmo encoste no condilo do fêmur distal. Em
seguida, apoie o guia na cortical anterior e nos côndilos
posteriores. A graduação indica uma pré definição do
tamanho da prótese que será utilizada (Figura 04).

FIGURA 03

FG.27.2

Para obter a rotação externa de 3° do componente
femoral, em relação aos côndilos posteriores não
deformados, selecione e perfure usando como
referência a linha que indica: “D” (para joelho direito)
ou “E” (para joelho esquerdo - Figura 05). Este
procedimento criará os orifícios, que servirão como
referência para o acoplamento do guia de alinhamento
intramedular (Figura 06).

FIGURA 04

ME.20

OBSERVAÇÃO: a rotação externa não será obtida
quando os côndilos estiverem deformados.

FIGURA 05

230090006 - Versão 2.002
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Guia de alinhamento
A Baumer disponibiliza dois guias intramedulares com
diferenças nos tamanhos das hastes.
O guia padrão GS.76.A possui uma haste com 228mm
de comprimento, que fornece uma reprodução mais
precisa do eixo anatômico. Se a anatomia femoral foi
alterada, seja por uma artroplatia total de quadril com
haste longa, ou uma sequela de fratura diafisária, o
segundo guia, GS.76.B com haste de 100mm, poderá
ser utilizado.

FIGURA 06

Insira o guia intramedular escolhido no canal utilizando
o impactor IP.60. Durante a introdução do guia,
controlar a rotação e o alinhamento com os orifícios
de referência conforme Figura 06. Após o guia
encostar nos côndilos, certifique-se novamente que o
posicionamento em relação aos orifícios de referência
com rotação externa 3° esteja correto (Figura 07, 08 e
09). Em seguida, fixe o guia utilizando os pinos FG.27.2
(Figura 10).

GS.76.A/B

IP.60

FIGURA 07

FIGURA 08

FIGURA 09

ALINHAMENTO CORRETO

ALINHAMENTO INCORRETO

FIGURA 10

230090006 - Versão 2.002
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Corte anterior
GS.89

Monte o guia de corte anterior GS.77 sobre o guia
intramedular GS.76.A/B e, sobre ele, encaixe o
apalpador GS.89 (Figura 11). A haste do apalpador
deve tocar a cortical anterior do fêmur distal. Aperte
firmemente os manípulos e inicie o corte. O corte
anterior deverá ser nivelado com a cortical anterior do
fêmur. Antes de introduzir a serra, analise a altura da
ressecção utilizando o instrumento gabarito de corte
GR.90, evitando invasão da cortical óssea.

GS.77

GS.76.A/B

ATENÇÃO: para realizar a ressecção, utilize serra
oscilante com espessura de 1,2mm, largura de 20mm
e comprimento útil de 90mm. Verifique se a área de
corte da lâmina esta íntegra, para garantir eficiência
no corte e não danificar a estrutura óssea com
aquecimento excessivo. Esta especificação evita que
a lâmina flambe, provocando falso trajeto, interferindo
na precisão. A lâmina e a serra são materiais de apoio,
a Baumer não fornece estes produtos.

FIGURA 11

Efetuada a ressecção, solte os manípulos e retire o
guia GS.77 e o apalpador GS.89, mantendo o guia
intramedular na posição.
FG.27.2

Posicionamento do guia
de corte distal

(Técnica de alinhamento intramedular)

GS.79

Limpe a superfície anterior ressecada. Em seguida
apoie o guia de corte distal GS.79, verificando a
indicação: “D” (para joelho direito) ou “E” (para joelho
esquerdo), mantendo a indicação do lado do membro
voltado ao cirurgião. Deslizar o pino de articulação,
encaixando-o sobre o orifício anterior do guia
intramedular de mesmo diâmetro. Na lateral oposta
ao pino de articulação, insira o pino FG.27.2 no orifício
correspondente ao ângulo determinado entre o eixo
mecânico e anatômico definido no planejamento préoperatório, geralmente situado entre 5° e 7°, até que
o mesmo entre no canal anterior do guia intramedular
(Figura 12). Este procedimento bloqueia o ângulo e
impede o movimento da guia.

GS.76.A/B
FIGURA 12

NOTA 1: o guia de corte distal permite ressecções com
inclinação de valgo variando de 2° a 11°.
Em seguida, utilize os orifícios proximais do guia de
corte distal para fixar ao fêmur. Depois, retire o guia
intramedular com o auxílio do extrator/impactor EX.16
(Figura 09).

230090006 - Versão 2.002
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Alinhamento extramedular

(Utilizado para checar o método
intramedular, e necessário quando o
guia intramedular GS.76.B, com haste de
100mm for utilizado)
Com o guia de corte distal GS.79 apoiado sobre a
ressecção anterior do fêmur distal, deslize o pino de
articulação encaixando-o sobre o furo anterior do guia
intramedular de mesmo diâmetro. Instale o suporte
GS.82 sobre o guia de corte distal. Em seguida,
introduza a haste de alinhamento extramedular
GS.75.A/B conforme Figura 13. A ponta proximal da
haste deverá ser direcionada ao centro da cabeça
do fêmur. Dessa forma, o guia de corte GS.79 estará
posicionado para fazer o corte distal. Insira o pino
FG.27.2 no furo que permite o encaixe correspondente
ao canal anterior do guia intramedular, travando o
alinhamento.

GS.75.A/B

GS.82

NOTA 2: o uso dessa instrumentação é restrito aos
pacientes protetizados do quadril com haste femoral
longa e/ou com algumas sequelas de fraturas diafisárias.

GS.79

Remova o suporte GS.75.A/B e a haste de alinhamento
GS.82. Em seguida, utilize os orifícios proximais do
guia de corte distal para fixar ao fêmur. Retire o guia
intramedular GS.76.A/B com o auxilio do extrator/
impactor EX.16, e certifique-se novamente que o guia
de corte GS.79 esta bem fixado.
GS.76.A/B
FIGURA 13

230090006 - Versão 2.002
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Corte distal do fêmur
Resseque a face distal dos côndilos medial e lateral,
através da fenda distal do guia de corte GS.79 (Figura
14). Em seguida verifique o nivelamento do corte com
uma superfície plana. Este procedimento é necessário
para que o guia subsequente apoie-se por completo
sobre a superfície. Se necessário, para casos de
contratura em flexão ou se o cirurgião optar por
ressecar mais osso, o guia de corte distal possui outra
fenda proximal que remove 3,5mm a mais no plano
de corte (Figura 15). Caso não ocorra a ressecção de
um dos côndilos, utilizar a opção de corte +3,5mm.

Fenda Proximal

Fenda Distal

ATENÇÃO: para realizar a ressecção, utilize serra
oscilante com espessura de 1,2mm, largura de 20mm
e comprimento útil de 90mm. Verifique se a área de
corte da lâmina esta íntegra, para garantir eficiência
no corte e não danificar a estrutura óssea com
aquecimento excessivo. Esta especificação evita que
a lâmina flambe, provocando falso trajeto, interferindo
na precisão. A lâmina e a serra são materiais de apoio,
a Baumer não fornece estes produtos.

GS.79

FIGURA 14
GS.78
FG.27.2

Face distal
previamente
cortada

Determinar dimensão anterior/
posterior do fêmur distal

FIGURA 15

ME.21

Utilize o medidor ME.21 apoiando-o na face distal do
fêmur previamente ressecado (Figura 16), com as duas
garras apoiadas nos côndilos posteriores e o pino de
apoio sobre face anterior ressecada. A hiperflexão do
joelho auxilia no posicionamento das garras do guia
contra os côndilos posteriores.
Verifique o tamanho do componente femoral na
graduação. Se a marcação estiver entre dois tamanhos,
escolha o tamanho maior e certifique-se utilizando o
parâmetro de largura. O implante jamais deverá
ultrapassar o tamanho ósseo. Este procedimento pode
impedir o aperto excessivo dos ligamentos em flexão
(Figura 16).

FIGURA 16

230090006 - Versão 2.002
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Cortes do chanfro femoral
Selecione o guia de corte GS.81.Ref correspondente
a indicação do medidor ME.21 na etapa anterior
(Figura 17):
GS.81.2 – Para componente femoral tamanho 2
GS.81.3 – Para componente femoral tamanho 3
GS.81.4 – Para componente femoral tamanho 4
GS.81.5 – Para componente femoral tamanho 5
GS.81.6 – Para componente femoral tamanho 6
GS.81.7 – Para componente femoral tamanho 7

GS.81.Ref.

Apoie o guia sobre a face distal e anterior ressecada,
centralizando-o médio-lateralmente. Fixe o guia pelos
orifícios centrais, utilizando dois pinos FG.27.1. Utilize
o impactor IP.60 e, em seguida, insira os parafuso
FG.27.3 nos orifícios laterais conforme Figura 18. Os
parafusos podem ser colocados manualmente com
o auxílio da chave CH.75.B, ou com o mandril FG.28
acoplado a um perfurador ortopédico.

FIGURA 17

GS.81.Ref.
FG.27.3

FG.27.3

FIGURA 18

CH.75.B

FIGURA 19

Inserção e/ou extração do
parafuso FG.27.3

FG.28

INSERÇÃO – Encaixe o sextavado do parafuso
FG.27.3 no sextavado do mandril FG.28 (Figura 19),
e rosqueie no osso até que o sextavado do mandril se
desprenda do sextavado do parafuso.

FG.27.3

EXTRAÇÃO – Empurre a capa até que o sextavado
do mandril encaixe no sextavado do parafuso. Gire o
mandril no sentido anti-horário para retirar o parafuso.
NOTA 2: Antes de iniciar as ressecções, verifique
a estabilidade do guia e se necessário reaperte os
parafusos e/ou utilize os orifícios adicionais para
instalar mais parafusos ou dispositivos FG.27.2.

230090006 - Versão 2.002
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Inicie as ressecções do fêmur distal obedecendo a
seguinte sequência (Figura 20):
1 - Ressecção dos côndilos posteriores;
2 - Ressecção do chanfro posterior;
3 - Ressecção para inclinar a superfície anterior;
4 - Ressecção do chanfro anterior.

GS.81.Ref.

ATENÇÃO: para realizar a ressecção, utilize serra
oscilante com espessura de 1,2mm, largura de 20mm
e comprimento útil de 90mm. Verifique se a área de
corte da lâmina esta íntegra, para garantir eficiência
no corte e não danificar a estrutura óssea com
aquecimento excessivo. Esta especificação evita que
a lâmina flambe, provocando falso trajeto, interferindo
na precisão. A lâmina e a serra são materiais de apoio,
a Baumer não fornece estes produtos.

1

2

5 - Utilize a fenda central da face distal e as duas fendas
na face anterior do guia para fazer as ressecções da
cavidade troclear (Figura 21 e 22).
3

4

FIGURA 20

FIGURA 21

FIGURA 22
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Preparação para instalação
do componente femoral com
estabilização posterior
(Exige o sacrifício do
ligamento cruzado posterior)

Os guias de corte intercondilar estão disponíveis em
6 tamanhos:
GS.80.2
GS.80.3
GS.80.4
GS.80.5
GS.80.6
GS.80.7
Utilize o mesmo tamanho indicado pelo medidor ME.21
e/ou do guia GS.81. Sobre a face distal, apoie o guia
GS.80.REF e centralize-o utilizando a reentrância
troclear preparada na etapa anterior, encostando a
extremidade anterior proximal na superfície ressecada
na primeira etapa.

FG.27.3

NOTA 3: o guia não entrará em contato com o chanfro
anterior.
Fixe o guia com o auxílio dos parafusos FG.27.3 e/ou
com os pinos FG.27.1 e FG.27.2. Verifique a estabilidade
da fixação e, em seguida, faça as ressecções centrais
(medial / lateral - Figura 23), e a ressecção da base
intercondilar (Figuras 24).

GS.80.Ref.

ATENÇÃO: para realizar a ressecção, utilize serra
oscilante com espessura de 1,2mm, largura de 20mm
e comprimento útil de 90mm. Verifique se a área de
corte da lâmina esta íntegra, para garantir eficiência
no corte e não danificar a estrutura óssea com
aquecimento excessivo. Esta especificação evita que
a lâmina flambe, provocando falso trajeto, interferindo
na precisão. A lâmina e a serra são materiais de apoio,
a Baumer não fornece estes produtos.

FIGURA 23

FIGURA 24
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Corte da tíbia proximal utilizando
guia intramedular
Para melhor exposição do platô tibial, utilizar o
afastador GR.87 e alavancar a tíbia anteriormente.
Estes instrumentos deverão ser posicionados na
cortical posterior, subperiostealmente para evitar
lesões neurovasculares. Utilize também outros
afastadores para posicionar lateralmente a patela.
Posicione a broca BR.21.B, centralizando-a médio
lateralmente e na posição anterior à inserção do
ligamento cruzado anterior. Em seguida proceda com
a perfuração (Figura 25).

FIGURA 25

NOTA 4: certifique-se que o canal intramedular tibial
possui uma cavidade que possa acomodar uma haste
metálica intramedular reta GS.83, com 190mm de
comprimento.

GS.83
GS.86

Aspire o canal e introduza a haste intramedular GS.83
com o auxilio do extrator/impactor EX.16 até o ponto
em que a haste GS.83 aumenta o diâmetro. Monte o
conector GS.86 sobre a haste guia intramedular GS.83.
Em seguida conecte o guia de corte GS.88 até que o
mesmo encoste na face anterior da tíbia (Figura 26).

GS.88

FIGURA 26
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Encaixe a plataforma de corte tibial GS.88 na haste
guia extramedular GS.75.A, apontada para o centro
da articulação tíbiotalar. Através deste procedimento,
pode-se verificar se o guia de corte esta perpendicular
ao eixo mecânico da tíbia (Figura 27).

GS.75.A

Para ajustar a altura da ressecção do planalto tibial,
solte o manipulo do conector GS.86 para liberar o
movimento e utilize o medidor ME.19 (Figura 28).
Este medidor possui duas abas distais para encaixar
na fenda do guia de corte tibial. A aba com marcação
de 2mm é usada para fazer uma ressecção mínima,
geralmente utilizada em côndilos tibiais com defeito.
A aba com marcação de 10mm geralmente é usada
para medir côndilos tibiais em bom estado e realizar um
corte mais anatômico. Após a avaliação do tamanho
da ressecção:

FIGURA 27

1- Encaixe a aba de 2mm na fenda do guia de corte e
apoie o apalpador no ponto mais profundo do côndilo
tibial defeituoso. Verifique o alinhamento do dispositivo
ME.19 (Apalpador e Abas) e, em seguida, trave o
manípulo. Nesta posição, a fenda da plataforma de
corte estará alinhada para ressecar 2mm de osso do
platô tibial, abaixo da ponta do apalpador.

ME.19

2- Encaixe a aba de 10mm na fenda do guia de corte
e apoie o apalpador sobre o côndilo tibial que
estiver em melhor estado. Verifique o alinhamento do
dispositivo ME.19 (Apalpador e Abas), em seguida,
trave o manípulo. Nesta posição, a fenda da plataforma
de corte estará alinhada para ressecar 10mm de osso
do platô tibial abaixo da ponta do apalpador.

FIGURA 28
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Antes de fixar a plataforma de corte GS.88 à tíbia,
utilize o gabarito de corte GR.90 para procurar a
localização do corte sobre a parte posterior da tíbia,
colocando o gabarito na fenda de corte (Figura 29).
Fixe a plataforma de corte tibial GS.88 com os
parafusos FG.23.3 (Figura 30). Solte o manípulo
do conector GS.86. Em seguida, retire a haste
intramedular GS.83 com auxilio do extrator/impactor
EX.16 (Figura 31).

FIGURA 29

GS.83
GS.86

GS.88
EX.16

ME.19

FG.23.3

FIGURA 30

FIGURA 31

Proceda com a ressecção proximal da tíbia através da
fenda da plataforma de corte tibial GS.88 (Figura 32).

FIGURA 32

230090006 - Versão 2.002
15

PRÓTESE TOTAL DE JOELHO PARA ARTROPLASTIA PRIMÁRIA - AKS
Técnica Cirúrgica 28.30

TÉCNICA OPCIONAL
Corte da tíbia proximal com auxilio
do guia extramedular

GS.87

Posicione o guia de corte extramedular GS.87 sobre
o eixo mecânico da tíbia. Fixe a porção proximal do
guia utilizando um pino FG.27.2 (deixe a plataforma
regulável livre para movimentar). A extremidade distal
do guia deve apontar para o centro da articulação
tíbiotalar. Encaixe a mola GR.89 ao redor do membro,
sobre os suportes distais. Isto evitará que o guia se
afaste do membro. Termine de fixar a região proximal
com outro dispositivo FG.27.2 (Figura 33).

FIGURA 33

Após assegurar que o guia GS.87 esta alinhado e fixo,
ajuste a fenda de corte manualmente de acordo com
a deformidade do platô tibial (Figura 34)

FIGURA 34
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Encaixe a aba marcada com 2mm do medidor ME.19
na fenda do guia e apoie o apalpador ME.19 no ponto
mais profundo do côndilo tibial defeituoso para fazer
uma ressecção mínima, ou encaixe a aba marcada
com 10mm na fenda do guia e apoie o apalpador no
côndilo integro para fazer uma ressecção anatômica.
Utilize os parafusos FG.27.3 para fixar o guia na altura
estabelecida (Figura 35).

ME.19

GS.87

FIGURA 35

Com o gabarito de corte GR.90, verifique a posição de
corte na parte posterior da tíbia proximal (Figura 36).

GR.90

FIGURA 36

Faça a ressecção proximal da tíbia através da abertura
do guia (Figura 37).

FIGURA 37
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Balanceamento e verificação em
flexão / extensão
Verifique a altura e o alinhamento dos cortes com o
joelho em flexão e depois em extensão.
Com o joelho fletido escolha o espaçador:
TT.29.10 – Corresponde a espessura inserto 10mm
TT.29.12 – Corresponde a espessura inserto 12mm
TT.29.14 – Corresponde a espessura inserto 14mm
TT.29.17 – Corresponde a espessura inserto 17mm
TT.29.20 – Corresponde a espessura inserto 20mm
NOTA 5: esta medida já esta calculando o componente
tibial, componente tibial de polietileno e componente
femoral.

GS.75.B

Encaixe o espaçador TT.29.Ref entre as superfícies
ressecadas do fêmur e da tíbia, até que as tensões
apropriadas dos tecidos moles sejam obtidas.
Remova o espaçador e estenda o joelho. Em seguida
encaixe novamente o espaçador. Utilize a haste guia
GS.75.A/B para conferir o alinhamento. A haste
deve coincidir com o eixo mecânico (Figura 38). Se
as alturas dos espaçadores não estiverem corretas
em flexão ou extensão, faça a soltura dos tecidos
moles adjacentes ou remova o osso adicional. Para
tal procedimento siga os passos subsequentes, se
necessário, caso contrário prossiga com a preparação
do platô tibial.

TT.29.Ref.

GS.75.A

FIGURA 38
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Aumento ou correção da
ressecção distal do fêmur –
Opcional

GS.78
FG.27.2

O guia de correção distal GS.78 pode ser usado para
remover +3mm ou + 5mm de osso da face distal do
fêmur. Posicione dois pinos FG.27.2 sobre o par de
orifícios de acordo com ressecção escolhida. Em
seguida, apoie o guia na face anterior do fêmur e os
pinos na face distal. Através dos orifícios proximais
correspondentes, utilize os parafusos FG.27.3 e/ou
pinos FG.27.1 para fixar o guia e, em seguida, proceder
com o corte através da abertura (Figura 39). Em caso
de necessidade desse corte, os cortes do chanfro
femoral deverão ser refeitos.

Face distal
previamente
cortada

FIGURA 39

Aumento ou correção da
ressecção proximal da tíbia –
Opcional

GS.84

Utilize o guia corretor paralelo GS. 84 para aumentar
a ressecção em 2mm (Figura 40).

FIGURA 40

Ou, utilize o guia corretor angulado GS.85 para inclinar
a ressecção em 2° (Valgo ou Varo), para correção de
alinhamento com o eixo mecânico (Figura 41).

GS.85

NOTA 6: Importante repetir a etapa de balanceamento
e verificação em flexão/extensão novamente.

FIGURA 41
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Preparação do platô tibial
Selecione a placa tibial TT.30.Ref correspondente às
medições realizadas nas etapas anteriores:
TT.30.2.A – Corresponde ao tamanho 2
TT.30.3.A – Corresponde ao tamanho 3
TT.30.4.A – Corresponde ao tamanho 4
TT.30.5.A – Corresponde ao tamanho 5
TT.30.6.A – Corresponde ao tamanho 6
TT.30.7.A – Corresponde ao tamanho 7
Encaixe o cabo CH.80.A na placa tibial para facilitar
o manuseio e para ajudar no alinhamento (Figura 42).

FIGURA 42

TT.30.Ref.A
GS.75.A/B

CH.80.A

FIGURA 44

FIGURA 43

Referência de
Profundidade
BR.21.A

Posicione a placa tibial TT.30.Ref sobre a ressecção
proximal. A placa deve cobrir completamente o platô
tibial (Figura 42 e 43). Com o auxilio da haste de
alinhamento GS.75.B verifique o alinhamento sobre
o eixo mecânico da tíbia (Figura 44). Fixe o guia
utilizando dois ou mais pinos FG.27.1, sobre os furos
na face superior da placa. A placa tibial deverá assentar
corretamente sobre o corte, e a haste de alinhamento
deverá cair sobre o centro da articulação tíbio társica,
evitando assim defeitos rotacionais.

GS.73

TT.30.Ref.A

Encaixe o guia de broca GS.73 sobre os pinos fixos da
placa tibial. Utilizando a broca BR.21 acoplada a um
perfurador, inicie a perfuração, até que a marcação no
corpo da broca coincidir com a face do guia de broca
(Figura 45). Em seguira retire a broca e o guia de broca.

FIGURA 45
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Selecione a raspa tibial correspondente ao tamanho
da placa tibial fixada no platô:
RP.14.A- Corresponde a plataforma tibial tamanho 3-4
RP.14.B - Corresponde a plataforma tibial tamanho 5-6
RP.14.C - Corresponde a plataforma tibial tamanho 7
RP.14.D - Corresponde a plataforma tibial tamanho 2

RP.14.A/B/C

Acoplar a raspa selecionada ao cabo impactor CH.79.
Este mecanismo só permite a montagem em um único
sentido, conforme ilustrado na Figura 46. Puxe o pino
trava do cabo e engate a raspa. O pino deve voltar à
posição original pela ação da mola.

CH.79

FIGURA 46

Encaixe a base do cabo impactor na placa tibial.
Verifique o alinhamento e inicie a impacção. A raspa
reproduzira o perfil inferior do componente tibial no
interior da tíbia proximal. A impacção deverá ocorrer
até que marcação da haste do cabo impactor fique
alinhada com a face do mecanismo, conforme ilustrado
na Figura 47.

Marcação

FIGURA 47
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Teste dos componentes – I
A Baumer disponibiliza nas caixas de instrumental uma
serie de testes que reproduzem os implantes da linha
AKS. Estes componentes permitem ter a certeza sobre
quais implantes deverão ser abertos.

TT.24.Ref.
Fêmur
Bloqueado

TT.27.Ref.
Tíbia
Bloqueada

TT.23.Ref.
Fêmur Não
Bloqueado

TT.26.Ref.
Tíbia Não
Bloqueada

Com a placa tibial TT.30.Ref.A ainda fixada a
tíbia, selecione o componente tibial de teste com
estabilização posterior TT.27.Ref correspondente ao
tamanho estabelecido, ou componente tibial de teste
sem estabilização posterior TT.26.Ref. Da mesma
forma, escolha o componente femoral de teste TT.23.
Ref ou TT.24.Ref correspondente e encaixe sobre os
cortes distais do fêmur. Em seguida, verifique o correto
funcionamento do conjunto durante o movimento de
flexo-extensão do joelho (Figura 48).

TT.30.Ref.A

FIGURA 48

Teste dos componentes – II
Selecione a teste tibial TT.25.Ref correspondente
ao tamanho estabelecido. Em seguida, rosqueie o
impactor IP.57.A na plataforma teste. Sobre a cavidade
formada pela raspa tibial RP.14.Ref, impactar a
plataforma até que a face inferior toque a tíbia proximal
(Figura 49). Selecione o componente tibial de teste
com estabilização posterior TT.27. Ref correspondente
ao tamanho estabelecido, ou componente tibial de
teste sem estabilização posterior TT.26.Ref. Da mesma
forma, escolha o componente femoral de teste TT.23.
Ref ou TT.24.Ref correspondente e encaixe sobre
os cortes distais do fêmur (Figura 50). Em seguida,
verifique o correto funcionamento do conjunto durante
o movimento de flexo-extensão do joelho.

IP.57.A/B

TT.25.Ref.

Terminada a verificação, extrair os componentes de
teste (Figura 51).

FIGURA 49

TT.27.Ref.
Tíbia
Bloqueada
TT.26.Ref.
Tíbia Não
Bloqueada

TT.24.Ref.
Fêmur
Bloqueado
TT.23.Ref.
Fêmur Não
Bloqueado

TT.25.Ref.

FIGURA 51

FIGURA 50
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Preparação da patela
Com a pinça CH.77, envolva a patela, apoiando a
superfície anterior no limitador. A altura da ressecção
é fixa em 10mm (Figura 52).
Através da fenda lateral da pinça de corte, resseque
a superfície de articulação da patela utilizando uma
serra oscilante para osteotomia com espessura de
1,2mm, largura de 10mm e comprimento útil de 90mm
(Figura 53).

CH.77
FIGURA 52

Sobre a superfície ressecada, coloque o guia de broca
GS.74 (para patela com 1 pino) ou GS.108.34 (para
patela com 3 pinos, Ø34) ou GS.108.32.36 (para patela
com 3 pinos, Ø32 e Ø36) .
Centralize o guia escolhido e utilize a broca BR.22
(para Guia 1 furo - Figura 55) ou BR.34 (para Guia de
3 furos, Figura 54) para criar a cavidade onde os pinos
serão cimentados. Em seguida, utilize os componentes
patelares de teste TT.28.Ref (Ø 32, Ø34 e Ø36) ou
TT.45.Ref (Ø 32, Ø34 e Ø36) para definir qual será o
tamanho do implante definitivo correspondente.

FIGURA 53

CH.77
BR.24

BR.22

GS.74
CH.77

FIGURA 55

FIGURA 54

GS.108.Ref

Implantação e cimentação da patela
Definido o diâmetro e a quantidade de pinos de fixação
do componente patelar, aplique o cimento ósseo (siga
a instrução de uso do fabricante para preparação)
sobre o(s) furo(s), encaixe o componente patelar no
lugar e pressione para garantir. Em seguida, acople a
Pinça CH.76 alinhando o dente metálico na superfície
anterior da patela e o anel de plástico na superfície
posterior do implante. Aplique uma quantidade
significativa de pressão para não deixar espaço entre
o implante e a superfície da patela (Figura 56). Em
seguida, remova o excesso de cimento.

CH.76

CH.77

FIGURA 56
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Implantação dos componentes:
femoral, tibial e patelar
Baseados nos testes realizados, prossiga com a
seleção dos implantes definitivos, verificando a
correspondência de tamanhos 2, 3, 4, 5, 6 e 7.
Faça também uma ultima verificação da altura do
componente tibial polimérico (teste correspondente ao
implante). Um sistema de etiquetas coloridas fixadas
na caixa do implante também auxilia a determinar a
compatibilidade entre os componentes.

Montagem da superfície articular
Para iniciar a montagem, coloque o componente tibial
de polietileno definitivo sobre a plataforma tibial definitiva
e deslize no sentido no posterior até o componente
se alinhar com o sistema de encaixe. Encaixe a pinça
introdutora CH.73 no rebaixo anterior da plataforma
tibial. Em seguida trave a pinça movimentando o
manípulo inferior. Segure firmemente o componente
tibial aplicando pressão contra a plataforma. Ao mesmo
tempo, com a ponta superior da pinça introdutora
apoiada no rebaixo inferior do componente, empurre
até que o componente repouse sobre a plataforma
conforme a Figura 57.

CH.73

FIGURA 57

CH.74

Caso haja necessidade de extrair o componente tibial de
polietileno, encaixe a pinça extratora CH.74 no rebaixo
anterior da plataforma tibial e pressione até a soltura
do componente.
NOTA 7: maiores informações estão disponíveis
na instrução de uso dos componentes envolvidos
nesta técnica.

FIGURA 58
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Por fim, seguindo as técnicas convencionais de
cimentação, fixe os implantes finais da tíbia, fêmur e
patela, em seus respectivos lugares (Figura 59).
Após a confirmação da estabilidade e funcionamento
com os elementos protéticos de teste, poderemos abrir
os elementos definitivos e dar início à cimentação.
Normalmente, segue-se uma sequência para isso,
iniciando pela patela, seguida pela base tibial e
componente femoral. A patela tem sua pinça de
preensão, a base tibial e o componente femoral têm
impactadores específicos. Cada elemento poderá ser
cimentado separadamente ou de maneira simultânea,
dependendo do modo de trabalho do cirurgião.
As peças deverão ser mantidas sob pressão até a
secagem do cimento. Após isso, os excessos de
cimento são removidos e o platô tibial definitivo é
colocado com o auxílio da pinça adequada. Nesse
momento é feita a checagem final da estabilidade e
funcionamento do conjunto protético.

EC REP
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FIGURA 59
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