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1. INTRODUÇÃO

O Sistema de Placa Cervical Anterior Mecta-C foi concebido 
para oferecer a máxima estabilidade biomecânica in situ e 
alta flexibilidade em termos de selecção e configurações 
da gama de implantes. Os dispositivos do Sistema de 
Placa Cervical Anterior Mecta-C são feitos de liga de titânio 
(Ti-6Al-4V).

As placas são pré-lordóticas para corresponder à curvatura 
natural da coluna vertebral e são concebidas para cobrir 
até quatro configurações de nível que variam entre 20mm 
- 92mm de comprimento. Além disso, as construções 
rigídas, semi-rigídas ou híbridas podem ser construídas 
utilizando o sistema de parafusos ósseos de ângulo fixo ou 
variável; fornecidos com as opções de Auto-roscante e 
Auto-perfurante, os parafusos ósseos estão disponíveis 
em dois diâmetros e vários comprimentos.

Em geral, as diferentes configurações das placas Mecta-C 
trazem vantagens benéficas para satisfazer as diferentes 
necessidades dos pacientes em tumores, traumas e 
degenerativos, bem como em casos de deformidade.

1.1 PLACAS CERVICAIS MECTA-C

As Placas Cervicais são fornecidas nas seguintes 
configurações (fig.1):

• 1, 2, 3 e 4-Níveis

• Tamanhos que variam de 20 - 92mm de comprimento 
(medida de ponta a ponta da placa)

L1 L2 L3 L4
1.

1.2 PARAFUSOS ÓSSEOS

Os parafusos ósseos cervicais estão disponíveis nas 
seguintes configurações

• Parafusos primários: 4,0mm de diâmetro 
12mm, 22mm de comprimento (incremento de 1mm)”

• Parafusos de resgate: 4,5mm de diâmetro 
12mm, 22mm de comprimento (incremento de 2mm)”

Todos os parafusos são poliaxiais com a capacidade de se 
converterem em duas configurações:

• Parafuso fixo [não são permitidos micro movimentos].

• Parafuso variável [micro movimentos permitidos]

As configurações dos parafusos podem ser identificadas 
pelo seu código de cor único:

Parafusos de bloqueio fixos (fig.2):

• Auto-roscante de 4,0 mm (Ouro e Prata)

• 4,0 mm Auto-perfuração (Azul e Prata)

• Auto-roscante de 4,5mm (Verde e Prata)

2.

O design do parafuso fixo é identificado pela anodização 
parcial (cor dupla) do fuste do parafuso.

NOTA: No design do parafuso fixo, a cor do parafuso de 
bloqueio pode ser violeta ou prateada.

Parafusos semi-rígidos variáveis (fig.3):

• 4,0 mm Auto-roscante (Totalmente Dourado)

• 4,0 mm Auto-perfuração (Totalmente Azul)

• 4,5mm Auto-roscante (Totalmente Verde)

3.

Self-Tapping and Self-Drilling screws are identified with the 
following tip design (fig.4): 

Auto-roscante Auto-perfuração4.
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Concepção da construção  
O design do parafuso da placa Mecta-C incorpora a função 
de um parafuso de cabeça de expansão combinado com 
um parafuso de bloqueio interno pré-montado.

A concepção específica do parafuso de bloqueio pré-
montado determina o grau de interacção versus os flanges 
da cabeça do parafuso ósseo, definindo a sua fixação de 
configuração variável.

Configuração rigída - Quando o parafuso fixo é finalmente 
apertado no lugar, o parafuso de bloqueio expande-se 
contra os flanges da cabeça do parafuso, bloqueando o 
sistema dentro da placa de furo.  
 
A combinação da placa Mecta-C com os parafusos fixos 
proporciona uma construção com estabilidade superior, 
cujas propriedades podem ser benéficas em aplicações 
tumorais, traumáticas e degenerativas.

5.

Configuração semi-rigída - Quando o parafuso variável é 
finalmente fixado no lugar, o parafuso de bloqueio expande-
se parcialmente contra os flanges da cabeça do parafuso, 
permitindo uma ligeira comutação do parafuso dentro da 
placa do furo.

Uma construção variável permite uma partilha óptima da 
carga dos segmentos tratados em casos degenerativos, e 
pode ser especialmente benéfica em aplicações multi-
níveis quando é necessária uma estabilização dinâmica.

20° 10° 10°8°
6.

6° 6°7.

Configuração híbrida - A configuração da construção 
híbrida pode ser obtida utilizando uma combinação de 
parafusos fixos e variáveis dentro dos orifícios finais da 
placa.

A utilização deste tipo de construção permite alcançar 
uma configuração estável capaz de proporcionar uma 
partilha adequada da carga no lado receptor do enxerto.

8.

Em todas as configurações de construção acima citadas 
os parafusos ósseos podem ser posicionados com as 
seguintes trajectórias:

• Parafusos cranianos/caudais: 20° distal/-8° proximal 
e 6° medial convergente/6° divergente angular lateral, 
aproximadamente.

• Parafusos médios: ±10° distal/proximal e 6° 
medial convergente/6° divergente angular lateral, 
aproximadamente.

ADVERTÊNCIA  
Em caso de implantação de parafusos com comprimento 
superior a 18 mm, o comprimento do parafuso tem de ser 
verificado por fluoroscopia antes da inserção do parafuso; 
isto destina-se a evitar a interferência do parafuso. 
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1.3 INDICAÇÕES

Este sistema destina-se à fixação anterior do parafuso/
placa do intercorpo de C2 a T1.As indicações e contra-
indicações dos sistemas de instrumentação de coluna 
devem ser bem compreendidas pelo cirurgião.

O sistema é indicado para utilização na estabilização 
temporária da coluna vertebral anterior durante o 
desenvolvimento de fusões vertebrais cervicais em 
pacientes com: 1) doença degenerativa do disco (definida 
por dor no pescoço de origem discogénica com 
degeneração do disco confirmada pela história do paciente 
e estudos radiográficos), 2) trauma (incluindo fracturas), 3) 
tumores, 4) deformidade (definida como cifose, lordose, ou 
escoliose), 5) pseudartrose, e/ou 6) falharam fusões 
anteriores. Este sistema de dispositivo destina-se apenas 
a fusões cervicais intervertebrais anteriores.

1.4 CONTRA-INDICAÇÕES

Este dispositivo não está aprovado para fixação por 
parafuso aos elementos posteriores (pedículos) da coluna 
cervical, torácica, ou lombar.

As contra-indicações incluem, mas não estão limitadas a:
1. Infecção, local para o local de operação.
2. Sinais de inflamação local.
3. Febre ou leucocitose.
4. Obesidade mórbida.
5. Gravidez.
6. Doenças mentais.
7. Qualquer condição médica ou cirúrgica que exclua o 

benefício potencial da cirurgia de implante de coluna 

tal como a elevação da taxa de sedimentação 
inexplicada por outras doenças, elevação do glóbulo 
branco (leucócito), ou um acentuado deslocamento 
para a esquerda na contagem diferencial de leucócitos.

8.  Doença articular rápida, absorção óssea, osteopenia, 
e/ou osteoporose. A osteoporose é uma contra-
indicação relativa, uma vez que esta condição pode 
limitar o grau de correcção possível, a quantidade de 
fixação mecânica, e/ou a qualidade do enxerto ósseo.

9. Suspeita ou documentada de alergia ou intolerância a 
metais.

10. Qualquer caso que não necessite de enxerto e fusão 
óssea ou onde a cura da fractura não seja necessária.

11. Qualquer caso que exija a mistura de metais de 
diferentes componentes.

12. Qualquer paciente com cobertura tecidual inadequada 
sobre o local da operação ou onde exista uma 
densidade óssea, qualidade óssea, ou definição 
anatómica inadequada.

13. Qualquer caso não descrito nas Indicações.
14. Qualquer paciente que não queira cooperar com as 

instruções pós-operatórias.
15. A utilização de implantes em qualquer altura interferiria 

com estruturas anatómicas ou com o desempenho 
fisiológico esperado.

1.5  PLANEAMENTO PRÉ-OPERATÓRIO

A revisão da ressonância magnética e/ou tomografia 
computorizada para modelar e determinar o tipo/tamanho 
dos implantes a fim de corresponder à anatomia do 
paciente é um passo crítico no planeamento pré-operatório 
antes de cada cirurgia.

2. POSICIONAMENTO DO PACIENTE E EXPOSIÇÃO DA COLUNA VERTEBRAL

O paciente é colocado na posição supina com a cabeça 
ligeiramente estendida e descansando sobre uma base 
apropriada. Pode ser necessária uma pancada no ombro 
para gerar a quantidade desejada de lordose cervical. Os 
braços são fixados ao longo dos lados do corpo. O 
intensificador de imagem é posicionado de modo a permitir 
uma imagem intra-operatória anteroposterior e lateral 
adequada.

9.

É feita uma incisão transversal ao longo das linhas de 
Langer, estendendo-se aproximadamente desde o músculo 
esternocleidomastóideo até à linha média. A localização 
correcta da incisão cutânea é conseguida quer utilizando 
marcos anatómicos, quer utilizando intensificadores de 
imagem.

10.
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A camada platismal é então incisada horizontalmente em 
linha com a incisão (mostrada) ou verticalmente, a critério 
do cirurgião.

11.

Incisão na fáscia pré-traqueal permite a retracção das 
estruturas da linha média. Realizar a dissecção romba 
utilizando o dedo indicador para expor a coluna cervical 
anterior.

12.

O electrocautério é utilizado para elevar os músculos 
longus colli. Os retractores medio-laterais são colocados 
por baixo dos músculos longus a fim de proteger a cadeia 
simpática. Marcar o disco apropriado e realizar um raio-X 
lateral para verificar o nível apropriado.

13.

Depois pode ser colocado um retractor Cranial/Caudal 
para optimizar ainda mais a visualização. 
O Sistema Retractor/Distractor Anterior cervical Mecta-C 
pode ser utilizado para proporcionar óptimas manobras de 
retracção/distracção.

OPÇÃO  
Após a coluna cervical ter sido exposta e preparada, 
executar os passos seguintes (remoção/descompressão/
descompressão de discos/ inserção/corpectomia com 
cilindro, etc.) seguindo a forma habitual, a fim de acomodar 
as necessidades cirúrgicas individuais. 
Em caso de substituição de disco com inserção de cage(s), 
o dispositivo cervical anterior Mecta-C pode ser combinado 
com o sistema de placa Mecta-C.

3. SELECÇÃO DE IMPLANTES

3.1 OPÇÕES DE MANUSEAMENTO E GUIAS DE 
PERFURAÇÃO

Para manusear as provas da placa Mecta-C, bem como os 
implantes, estão disponíveis diferentes opções, 
proporcionando assim a máxima flexibilidade durante o 
processo de selecção/placas e colocação de parafusos. 

Fórceps para Placa Cervical 
Os fórceps para Placa Cervical podem ser utilizados para 
segurar a placa a partir dos lados medial/lateral.

14.
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Aplicador da placa  
O aplicador da placa pode ser utilizado principalmente para 
proporcionar uma estabilidade superior para posicionar as 
placas mais longas.

Para fixar o implante ao aplicador, girar a roda do polegar 
para a posição “desbloquear” e fixar o implante.  
Girar a roda de polegar 90° para a posição “lock” para 
segurar firmemente a placa.

15.

Punho do aplicador da placa
O punho do aplicador da placa pode ser fixado em 
diferentes posições angulares: 45°; 60°; 90° tanto no plano 
Sagittal como no plano transversal.

16.

Como alternativa, a placa cervical pode ser posicionada in 
situ, tanto com o guia de perfuração simples como com o 
guia de perfuração duplo e ainda com o aplicador universal 

de placas. A ponta distal no(s) orifício(s) medial/lado(s) 
que suporta(m) a construção durante a colocação e os 
passos de perfuração.

Estas guias são consideradas totalmente bloqueadas 
quando a ponta está nivelada com a placa. Ao utilizar o 
aplicador universal de Placas, a guia é fixada firmemente à 
placa, aplicando uma ligeira pressão para baixo no punho.

Guia de Perfuração Simples e Duplo
Inserir a ponta distal no(s) orifício(s) medial/lateral(ais) 
para apoiar a placa durante a colocação e os passos de 
perfuração. Estas guias são consideradas engatadas 
quando a ponta está nivelada com a placa.

17.

18.

Aplicador Universal de Placas
Ao utilizar o aplicador universal de Placas, a guia é fixada 
firmemente na placa, puxando para trás o punho após a 
inserção da ponta no orifício da placa.
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19.

NOTA: se a guia não puder ser libertada da placa, aplicar 
uma ligeira pressão de tracção no punho do gatilho.

Guia de Perfuração de Dentado
Em caso de combinação com o(s) espaçador(es) cervical 
Mecta-C, o Guia de Perfuração Dentado pode ser utilizado 
de modo a proporcionar auto-centralização durante o 
procedimento de perfuração. O Guia de Perfuração 
Dentado adapta-se perfeitamente aos vários implantes 
cervicais Mecta-C, fornecendo uma ferramenta dedicada 
para a implantação de dispositivos de cage /placa cervical.

20.

3.2 INSERÇÃO DE PROVA

Seleccionar uma Placa de Prova com o comprimento 
estimado e colocá-la sobre o corpo vertebral para 
determinar o comprimento real da placa.

21.

Se desejar, segure a Placa de prova no lugar com o Pino de 
Fixação Temporária. Usando a chave de fendas auto-
retensivas, o pino pode ser inserido no orifício central ou 
nos orifícios mediais/laterais para apoiar a selecção da 
prova; deste modo, a amostragem múltipla pode ser 
realizada sem remover o pino do corpo vertebral.

22.

CUIDADO  
Remover o Pino de Fixação Temporária após a selecção da 
prova estar concluída.
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4. PREPARAÇÃO E POSICIONAMENTO DA PLACA DE IMPLANTE

4.1 SELECÇÃO DE IMPLANTES

Após o comprimento da placa ter sido determinado através 
da prova, escolher a placa cervical Mecta-C apropriada e 
assegurar-se de que a lordose da placa se adapta à 
anatomia do paciente.

NOTA: a placa cervical Mecta-C já é fornecida com uma 
curva lórtica; se necessário, o moldador de placas pode ser 
utilizado para moldar a placa a fim de aumentar ou diminuir 
a curvatura lórtica.

23.

ADVERTÊNCIA  
Moldar a placa cervical apenas quando necessário. Ao 
moldar a placa cervical, aplicar passos de flexão gradual e 
evitar alterações excessivas da curvatura da placa.

4.2 PREPARAÇÃO DOS OSSOS

Colocar a placa cervical Mecta-C seleccionada na posição 
desejada sobre o corpo vertebral e, se desejar, mantê-la no 
lugar com os pinos de Fixação Temporária previamente 
descritos.

Inserir a punção no orifício da placa para perfurar o córtex 
exterior; a profundidade de perfuração pode ser controlada 
com a escala localizada no eixo da punção. 

24.

NOTA: o comprimento de perfuração da punção é limitado 
a 12mm como o tamanho inferior do parafuso.

OPÇÃO  
Em alternativa, colocar uma das guias de perfuração 
disponíveis no furo da placa e inserir a broca com o 
comprimento desejado para determinar a profundidade de 
perfuração.

25.

26.

NOTA: a profundidade da perfuração é determinada pelo 
comprimento do parafuso seleccionado e baseia-se no 
comprimento do osso. O Medidor de Profundidade Cervical 
pode ser utilizado para verificar a profundidade do canal e 
para ajudar a determinar o comprimento do parafuso 
cervical.



11

27.

CUIDADO  
A profundidade da perfuração deve ser controlada por 
raio-X para evitar a perfuração do córtex posterior.”

ADVERTÊNCIA  
Em caso de osso esclerótico ou qualquer outra razão que 
possa causar alta resistência durante a colocação do 
parafuso, a preparação do osso deve ser realizada 
utilizando o trado fornecido.

CUIDADO   
Bater cuidadosamente no comprimento desejado, como 
indicado pela escala no eixo do trado.”

28.

ADVERTÊNCIA  
A preparação do osso deve ser sempre realizada tanto em 
cirurgias primárias como de revisão para preparar a 
trajectória correcta do furo e evitar a colocação incorrecta 
do parafuso.”

4.3 POSICIONAMENTO DA PLACA COM OS 
PARAFUSOS AUTO-PERFURANTES/AUTO-
ROSCANTES

Após o corpo vertebral ter sido preparado, o cirurgião pode 
planear a inserção do parafuso cervical. O comprimento do 
parafuso a ser implantado é estabelecido em relação à 
anatomia vertebral. Antes de começar a inserir o parafuso, 
montar a chave de fendas auto-retensiva(fig.29): adicionar 

a manga de retenção (A) ao corpo principal da chave de 
fendas (B).

A

B

29.

Os parafusos auto-perfurantes/auto-roscantes podem ser 
inseridos e fixados com a chave de parafusos auto-
retensiva especificamente concebida para alinhar 
facilmente o parafuso e evitar a comutação.

Para acoplar o parafuso ao conjunto chave de parafusos, 
retrair a manga de retenção para trás e inserir a ponta da 
chave de parafusos na cabeça do parafuso (fig.30A,B).

Parafuso NÃO engatado

A B

30.

Em seguida, deslize a manga de retenção para a frente até 
atingir a pressão total, a fim de engatar a cabeça do 
parafuso (fig.31A); o alinhamento da linha de marcação 
posicionada no eixo com a manga de retenção indica a 
correspondência adequada com o parafuso (fig.31B).

Parafuso totalmente engatado

A B

31.

OPÇÃO  
Para ajudar a acoplar o parafuso ósseo à chave de fendas 
auto-retensiva utilize a Estação de Carregamento de 
Parafusos/cage. Inserir o parafuso seleccionado no lugar 
correspondente na estação de carregamento, dependendo 
do comprimento e do diâmetro. Segurando o parafuso no 
lugar, encaixe-o na chave de fendas auto-retensiva 
seguindo os passos anteriormente descritos (fig.32A,B); 
retraia o conjunto chave de fendas auto-retensiva à medida 
que a inserção é totalmente realizada.
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O comprimento apropriado do parafuso pode ser verificado 
usando a Estação de Carregamento de Parafusos/cage 
(fig.32C).

 

A

B

C

32.

Assim que o parafuso estiver devidamente encaixado com 
a chave de fendas auto-retensiva, inserir o parafuso através 
do orifício da placa cervical Mecta-C até assentar. 
Furar os furos restantes, medir e inserir os parafusos 
restantes usando a mesma técnica.

CUIDADO  
Ao colocar o parafuso, evite exercer forças de flexão sobre 
a chave de fendas de auto-retensiva, pois estas podem 
resultar em danos no parafuso e no instrumento.

33.

CUIDADO  
Assim que o parafuso assente no orifício da placa Mecta-C, 
parar de rodar. Força de aperto excessiva pode resultar em 
falha inesperada.

OPÇÃO  
Se necessário, a chave de extração de parafusos pode ser 
utilizada para conduzir o(s) parafuso(s) através do(s) 
orifício(s) da placa Mecta-C.

4.4 BLOQUEIO DE PARAFUSO

Para o bloqueio final dos parafusos pré-montados, engatar 
o Contra Torque à chave de parafusos de bloqueio final e 
apertar até que um som táctil indique que o aperto final do 
parafuso foi alcançado.

34.

NOTA: para conseguir um acoplamento correcto, proceder 
primeiro à introdução da chave de fendas final no parafuso 
(A); depois fazer deslizar a manga de contra torção para 
engatar o parafuso ósseo (B).

A B

35.

4.5 REMOÇÃO DE PARAFUSOS

Em caso de reposicionamento do parafuso, a remoção do 
parafuso pode ser realizada com três procedimentos 
diferentes, dependendo da fase de fixação do parafuso.

Procedimento1 - Se o procedimento final de bloqueio não 
tiver sido realizado, e a chave de fendas auto-retensiva não 
puder ser utilizada, deve ser utilizado a chave de extração 
de parafusos. Para iniciar a remoção do parafuso, 
posicionar a ponta distal da chave de extração de parafusos 
até assentar no parafuso ósseo. Deslize a manga para a 
frente para restringir a cabeça do parafuso de bloqueio e 
retire o parafuso rodando no sentido contrário ao dos 
ponteiros do relógio enquanto puxa para trás o instrumento.
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36.

Procedimento 2 - Quando o procedimento final de bloqueio 
estiver concluído, o conjunto da chave de parafusos de 
bloqueio final com contra-torque tem de ser utilizado para 
desaparafusar o parafuso de bloqueio pré-montado. 
A chave de fendas auto-retensiva, tem de ser então 
utilizada para remover o parafuso de osso.

37.

Procedimento 3 - Se o bloqueio do parafuso estiver 
danificado e o aperto final for concluído, deve ser utilizado 
a chave de remoção de parafusos de bloqueio.  
Inserir a chave de remoção de parafusos de bloqueio na 
extremidade hexagonal do bloqueio aplicando uma ligeira 
pressão e rodar no sentido contrário ao dos ponteiros do 
relógio para retirar o parafuso.

Sentido anti-horário
38.

NOTA: o extractor de parafusos de bloqueio pode ser 
utilizado para remover o parafuso no caso do parafuso de 
bloqueio roxo ter sido previamente desmontado 
inadvertidamente.
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5. CHAVE DE FENDAS RÍGIDA MODULAR

Outra opção para inserir os parafusos é a chave de fendas 
rígida modular. Os parágrafos seguintes descrevem o 
passo a seguir para uma utilização correcta do instrumento.

5.1 PREPARAÇÃO DO PARAFUSO ÓSSEO

Começar a preparar os parafusos ósseos da placa Mecta 
para a inserção. Colocar os parafusos auto-perfurantes/
auto-roscantes nos orifícios dedicados, localizados na 
Estação de Carregamento.

39.

Acoplar o Contra Torque à chave de fendas de bloqueio 
final e puxá-lo até à paragem mecânica.

A montagem correcta é atingida quando a ponta da chave 
de fendas final aparece como mostrado na figura abaixo.

40.

41.

Inserir a chave de fendas final no parafuso, deslizar a 
manga contra-torque para o encaixar e preparar a 
desmontagem do bloqueio do parafuso.

42.

43.

Desaparafusar o parafuso de bloqueio interno rodando a 
chave de parafusos de bloqueio final no sentido contrário 
ao dos ponteiros do relógio, evitando a rotação do parafuso 
ósseo, e colocá-lo na área dedicada na estação de 
carregamento.

44.



15

45.

ADVERTÊNCIA  
Assegurar que os parafusos de bloqueio são colocados 
nos locais correctos; “V” identifica o local para o parafuso 
de bloqueio variável e “F” identifica o local para o parafuso 
de bloqueio fixo - não misturar estes.

46.

5.2 PREPARAÇÃO DA CHAVE DE FENDAS RÍGIDA 
MODULAR

Antes de inserir o parafuso, montar a chave de fendas 
rígida modular: inserir o eixo interior roscado no corpo 
principal da chave de fendas até chegar ao batente 
mecânico.

47.

48.

Para acoplar o parafuso com a chave de fendas, fazer 
corresponder a manga exterior flangeada com o parafuso 
ósseo e depois fazer passar o Eixo Interior; para bloquear 
o parafuso, rodar o Eixo Interior no sentido dos ponteiros 
do relógio a partir do botão proximal até chegar ao batente 
mecânico.

49.

50.
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51.

CUIDADO   
Durante a montagem do parafuso ósseo à chave de fendas 
rígida modular, não apertar demasiado o eixo interior para 
evitar danificar o parafuso ou a interface da chave de 
fenda.

NOTA: Para fixar o parafuso ósseo à chave de fendas rígida 
modular utilize a Estação de Carregamento de Parafusos/
cage. Inserir o parafuso seleccionado no lugar 
correspondente, dependendo do comprimento e diâmetro.

NOTA: O botão proximal do eixo interno deve estar 
“nivelado” com o punho para assegurar que o parafuso está 
engatado.

52.

O comprimento apropriado do parafuso pode ser verificado 
usando a Estação de Carregamento de Parafusos/cage.

53.

5.3 INSERÇÃO DE PARAFUSOS

Assim que o parafuso estiver devidamente encaixado com 
a chave de fendas rígida modular, inseri-lo através do 
orifício da placa cervical Mecta-C até ao encaixe, depois 
remover devidamente o eixo inter ior. 
Efectuar os furos restantes, medir e inserir os parafusos 
restantes usando a mesma técnica.

54.

CUIDADO   
Ao colocar o parafuso, evite exercer forças de flexão sobre 
a chave de fendas rígida modular, pois isto pode resultar 
em danos no parafuso e no instrumento.

CUIDADO   
Quando o parafuso assenta no orifício da placa Mecta-C, 
parar de rodar.  Força de aperto excessiva pode resultar em 
falha inesperada.

CUIDADO   
Certifique-se de que o eixo interno está totalmente 
desengatado antes da remoção da chave de fendas rígida 
modular para evitar falha inesperada do parafuso / chave 
de fendas
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OPÇÃO  
Se necessário, a chave de extração de parafusos pode ser 
utilizada para conduzir o(s) parafuso(s) através do(s) 
orifício(s) da placa Mecta-C.

Para completar o posicionamento do parafuso de bloqueio, 
inserir o parafuso de bloqueio correspondente utilizando a 
chave de parafusos de bloqueio final ou o aplicador do 
parafuso de bloqueio, para obter uma carga temporária do 
parafuso de bloqueio sobre o parafuso ósseo. 

NOTA: Utilizar o aplicador do parafuso para fixar 
temporariamente o parafuso de bloqueio na posição. 
Não pode ser utilizado para o procedimento final de 
bloqueio.

55.

56.

CUIDADO   
Inspeccionar cuidadosamente a inserção do parafuso de 
bloqueio, especialmente quando se utiliza a chave de 
parafusos de bloqueio final, uma vez que a sua rotação 
completa (LOCKED Position) levaria ao bloqueio final do 
parafuso. Um bloqueio pré-final razoável do parafuso é 
conseguido antes de o parafuso de bloqueio ser nivelado 
com a cabeça superior do parafuso ósseo na posição ”PRE 
ASSEMBLED”.

Pré-montado Pré-montagem Bloqueado57.

CUIDADO   
Assegurar que o parafuso de bloqueio está acoplado com 
o correspondente parafuso ósseo “fixo” ou “variável”. 
Assegurar-se de que o parafuso adequado é seleccionado.

 
Parafusos fixos

58.

O design do parafuso fixo é identificado pela anodização 
parcial (cor dupla) do fuste do parafuso.

NOTA: No design do parafuso fixo, a cor do parafuso de 
bloqueio pode ser violeta ou prateada.

Parafusos variáveis

59.

O design do parafusov ariável é identificada por uma única 
cor do fuste do parafuso

5.4 BLOQUEIO DE PARAFUSO

Para o bloqueio final seguir os passos descritos no 
parágrafo 4.4 SCREW LOCKING.



Mecta-C Plate  Técnica Cirúrgica

18

6. NOMENCLATURA DOS IMPLANTES

6.1 EMBALAGEM ESTÉRIL

Placas Cervicais Anteriores

REFERÊNCIA DESCRIÇÃO / FIGURA TAMANHO DO NÍVEL COMPRIMENTO 
(MM)

03.70.120

L1

20

03.70.122 22

03.70.124 24

03.70.126 26

03.70.128 28

03.70.130 30

03.70.132 32

03.70.134 34

03.70.234

L2

34

03.70.237 37

03.70.240 40

03.70.243 43

03.70.246 46

03.70.249 49

03.70.252 52

03.70.352

L3

 52

03.70.355  55

03.70.358  58

03.70.361  61

03.70.364  64

03.70.367  67

03.70.370  70

03.70.373  73

03.70.376  76

03.70.468

L4

 68

03.70.472  72

03.70.476  76

03.70.480  80

03.70.484  84

03.70.488  88

03.70.492  92
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Parafusos auto-perfurantes e auto-roscantes variáveis I

PARAFUSO AUTO-PERFURANTE 
VARIÁVEL

DESCRIÇÃO

PARAFUSO AUTO-ROSCANTE 
VARIÁVEL

Referência Tamanho Ø mm Comprimento 
(mm) Qtd. Referência

03.70.001

4

12

1

03.70.040

03.70.003 14 03.70.042

03.70.005 16 03.70.044

03.70.007 18 03.70.046

03.70.009 20 03.70.048

03.70.011 22 03.70.050

03.70.014

4

12

2

03.70.053

03.70.016 14 03.70.055

03.70.018 16 03.70.057

03.70.020 18 03.70.059

03.70.022 20 03.70.061

03.70.024 22 03.70.063

Parafusos Fixos Auto-perfurantes e Auto-roscantes I

PARAFUSO AUTO-PERFURANTE 
FIXO*

DESCRIÇÃO

PARAFUSO AUTO-ROSCANTE FIXO*

Referência Tamanho Ø mm Comprimento 
(mm) Qtd. Referência

03.70.140

4

12

1

03.70.260

03.70.142 14 03.70.262

03.70.144 16 03.70.264

03.70.146 18 03.70.266

03.70.148 20 03.70.268

03.70.150 22 03.70.270

03.70.153

4

12

2

03.70.273

03.70.155 14 03.70.275

03.70.157 16 03.70.277

03.70.159 18 03.70.279

03.70.161 20 03.70.281

03.70.163 22 03.70.283
I I Tamanhos adicionais disponíveis sob pedido
*O parafuso de bloqueio pode ser violeta ou prateado
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Parafusos de Auto-roscantes variáveis e fixos I

PARAFUSO AUTO-ROSCANTE 
VARIÁVEL

DESCRIÇÃO

PARAFUSO AUTO-ROSCANTE 
FIXO*

Referência Tamanho Ø mm Comprimento 
(mm) Qtd. Referência

03.70.078

4.5

12

1

03.70.390

03.70.080 14 03.70.392

03.70.082 16 03.70.394

03.70.084 18 03.70.396

03.70.086 20 03.70.398

03.70.088 22 03.70.400

03.70.092

4.5

12

2

03.70.404

03.70.094 14 03.70.406

03.70.096 16 03.70.408

03.70.098 18 03.70.410

03.70.100 20 03.70.412

03.70.102 22 03.70.414
I Tamanhos adicionais disponíveis sob pedido
*O parafuso de bloqueio pode ser violeta ou prateado
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Números de peça sujeitos a alterações.

NOTA PARA ESTERILIZAÇÃO
Nota para a esterilização: os implantes não esterilizados e os instrumentos devem ser limpos antes de serem utilizados e 
esterilizados em autoclave, respeitando os regulamentos do país, as directivas da UE quando aplicáveis e seguindo as 
instruções de utilização do fabricante da autoclave. Para obter instruções detalhadas, consulte o documento “Recomendações 
para a limpeza de descontaminação e esterilização de dispositivos ortopédicos reutilizáveis da Medacta International”, 
disponíveis no www.medacta.com.
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NOTAS
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