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1. INTRODUÇÃO

O sistema de parafuso cervical posterior M.U.S.T. MINI é 
uma solução modular para fixar e estabilizar a coluna 
cervical posterior e a coluna torácica superior.

A concepção do sistema é simples e flexível; um conjunto 
abrangente de componentes permite ao cirurgião montar 
a construção desejada de acordo com a anatomia do 
paciente e a patologia que requer tratamento.

O sistema de parafuso cervical posterior M.U.S.T. MINI 
consiste em parafusos poliaxiais, três desenhos de placa 
occipital, ganchos e conectores múltiplos.

Os parafusos poliaxiais M.U.S.T. Mini estão disponíveis em 
opções sólidas e canuladas. 

O sistema auto-estabilizador da tulipa simplifica a inserção 
da barra e a liberdade de orientação é superior a 90° (±45°) 
em toda a posição angular (360°). 

O conjunto de implantes inclui parafusos totalmente 
rosqueados e parcialmente rosqueados.

Estão disponíveis três desenhos de ganchos laminares 
para estabilizar os elementos posteriores da coluna 
vertebral em diferentes patologias, tais como tumores, 
casos degenerativos ou de deformidade.

Os conectores transversais cabeça a cabeça ou padrão 
(STD) aumentam a rigidez de torção e a estabilidade geral 
do conjunto. 

Os conectores estão disponíveis em vários comprimentos 
para acomodar a anatomia de diferentes pacientes.

Finalmente, os conectores de barra a barra permitem ligar 
o sistema desde a coluna cervical à coluna torácica 
superior, bem como a ligação de barras de diferentes 
diâmetros.

1.1 INDICAÇÕES

O sistema de parafuso cervical posterior M.U.S.T. MINI 
destina-se a proporcionar imobilização e estabilização dos 
segmentos vertebrais como complemento da fusão para 
as seguintes instabilidades agudas e crónicas da coluna 
cervical (C1 a C7) e da coluna torácica de T1-T3: fracturas 
traumáticas da coluna vertebral, e/ou luxações traumáticas; 
instabilidade ou deformidade; fusões anteriores falhadas 
(por exemplo pseudartrose); tumores envolvendo a coluna 
cervical; doença degenerativa, incluindo radiculopatia e/ou 
mielopatia intratável, dores no pescoço e/ou braço de 
origem discogénica confirmadas por estudos radiográficos, 
e doença degenerativa das facetas com instabilidade.

O sistema de parafuso cervical posterior M.U.S.T. MINI é 
também destinado a restaurar a integridade da coluna 
vertebral mesmo na ausência de fusão por um período de 
tempo limitado em pacientes com tumores em fase 
avançada envolvendo a coluna cervical em que a esperança 
de vida é de duração insuficiente para permitir a realização 
da fusão.

A fim de alcançar níveis adicionais de fixação, o sistema de 
parafuso cervical posterior M.U.S.T. MINI pode ser ligado 
às barras do sistema M.U.S.T. com os conectores de barra 
M.U.S.T. Mini. 

Barras de transição com diâmetros diferentes também 
podem ser usadas para ligar o sistema de parafuso cervical 
posterior M.U.S.T. MINI ao sistema M.U.S.T. 

Consultar o folheto informativo do sistema M.U.S.T. para 
uma lista das indicações de utilização do M.U.S.T.

Quando utilizado com a Placa Occipital o sistema de 
parafuso M.U.S.T Mini posterior cervical destina-se 
também a proporcionar imobilização e estabilização da 
junção occipito-cervical torácica (occiput - T3) no 
tratamento das instabilidades acima mencionadas, 
incluindo a luxação occipitocervical.

1.2 CONTRAINDICAÇÕES

O sistema de parafuso cervical posterior M.U.S.T. MINI 
está contraindicado nos seguintes casos:

• Processo infeccioso activo ou risco significativo de 
infecção (imunocomprometimento).

• Obesidade mórbida.

• Feridas abertas.

• Qualquer caso em que os componentes do implante 
seleccionados para utilização seriam demasiado 
grandes ou demasiado pequenos para se obter um 
resultado bem sucedido.

• A osteoporose severa pode impedir a estabilidade do 
implante.

• Alergia ou intolerância a metais suspeita ou 
documentada.

• Qualquer paciente em que a utilização de implantes 
interferisse com estruturas anatómicas ou com o 
desempenho fisiológico esperado.

• Qualquer paciente que tenha uma cobertura de 
tecido inadequada sobre o local da operação ou uma 
densidade óssea inadequada.

• Qualquer outra condição médica ou cirúrgica que exclua 
o benefício potencial da cirurgia do implante, como a 
presença de anomalias congénitas, elevação da taxa 
de sedimentação inexplicada por outras doenças, 
elevação do glóbulo branco (leucograma), ou um 
desvio acentuado à esquerda na contagem diferencial 
de leucócitos.

• Anatomia distorcida causada por anomalias congénitas.

• Um caso que não necessita de enxerto ósseo e fusão.

• Um paciente não está disposto a seguir instruções pós-
operatórias.

• Um caso não descrito nas indicações
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1.3 PLANEAMENTO PRÉ-OPERATÓRIO

O material pré-operatório, imagens de RM ou TAC, é 
utilizado para inspeccionar a anatomia do paciente e a 
patologia que requer tratamento, fornecendo ao cirurgião 
informações para planear a cirurgia com antecedência.

1.4 ABORDAGEM CIRÚRGICA

O paciente é colocado na posição prona sobre a mesa de 
cirurgia, a cabeça e o pescoço são fixados com segurança. 
Deve ter-se cuidado em colocar a coluna cervical no 
alinhamento fisiológico para evitar pontos de pressão 
indesejáveis. O posicionamento correcto deve ser 
verificado através de intensificador de imagem ou 
radiografia. Uma incisão posterior da linha média é feita ao 
longo do nível a ser tratado e os tecidos moles são 
suavemente movimentados lateralmente. A decorticação 
é então cuidadosamente realizada para expor o processo 
espinhoso, a lâmina, as articulações da faceta e, se 
necessário, as massas laterais das vértebras. Deve ter-se 
cuidado ao realizar a dissecção, a fim de evitar danos na 
medula espinal, no ligamento interespinhoso, na raiz 
nervosa C2 ou nas artérias vertebrais.

1.5 PEDÍCULO OU PREPARAÇÃO DE MASSA 
LATERAL

O parafuso poliaxial M.U.S.T. Mini pode ser inserido dentro 
do pedículo ou dentro da massa lateral da vértebra de 
acordo com a preferência do cirurgião. 

Os passos cirúrgicos seguintes referem-se à inserção do 
parafuso poliaxial no interior do pedículo. Os mesmos 
passos podem ser seguidos para inserir o parafuso dentro 
das massas laterais. Uma abordagem combinada é 
também possível de acordo com as necessidades do 
cirurgião.

Localizar o ponto de entrada desejado do parafuso e 
perfurar o córtex exterior com a punção.

Utilizar a Sonda de Pedículo e abrir suavemente o canal do 
pedículo. A Sonda Pediculares é graduada, em marcas 
incrementais de 10mm, para dar uma indicação visual 
inicial da profundidade do canal pedicular atingido.

1.

Verifique, com o palpador de pedículo, as paredes do 
pedículo a fim de verificar se ocorreu uma violação do 
pedículo.

2.

O posicionamento correcto também pode ser verificado 
usando o Marcador de Pedículo sob controlo radiográfico.

3.

O Medidor de Profundidade está disponível para medir a 
profundidade do canal e para ajudar a determinar o 
comprimento do parafuso poliaxial.
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4.

AVISO: Em caso de osso esclerótico ou qualquer outra 
razão que possa causar alta resistência, evitar martelar 
fortemente a punção.

Uma fresa pode ser utilizada para achatar a superfície 
óssea e facilitar a inserção da punção.

Abrir o canal do pedículo utilizando o Guia de Perfuração.

Ajustar a roda exterior rotativa do Guia de perfuração à 
profundidade desejada do furo a ser perfurado (incrementos 
de 2mm).

5.

Inserir a broca no Guia de Perfuração e furar o pedículo até 
se atingir a paragem mecânica. 

6.

7.

Estão disponíveis guias de perfuração, numa versão curta 
e numa versão longa. Cada guia é compatível apenas com 
a broca associada (mesma cor).

8.

LONGO

9.

Está também disponível uma solução modular para 
efectuar o furo piloto do parafuso. 

O Guia de Perfuração modular é acoplada com uma manga 
anterior e o elemento indicador do tamanho, como se 
mostra na figura abaixo.
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10.

Acoplar o elemento posterior no Guia de Perfuração. 
Empurrar o pino para dentro da ranhura e rodar o elemento 
posterior até se atingir a profundidade desejada. 

A profundidade de mandrilagem pode ser ajustada de 10 a 
50 mm, incrementos de 2 mm.

11.

Inserir a manga anterior no guia. 

Rodar a roda anterior no sentido dos ponteiros do relógio 
até que o pino da manga atinja o batente mecânico.

12.

Posicionar o Guia de Perfuração no nível desejado, fixar um 
punho ou uma ferramenta eléctrica à broca e executar a 
broca.

13.

Posicionar a Guia de Perfuração no nível desejado, fixar 
uma pega ou uma ferramenta eléctrica à broca e executar 
a broca. As mangas estão disponíveis em diâmetros 
diferentes tanto para as Brocas como para as Torneiras.  

Estão disponíveis com desenhos de pontas rombas ou 
entalhadas. As brocas e os trados vêm tanto em formatos 
sólidos como canulados. Todas as brocas estão também 
disponíveis em versões estéreis e não estéreis.

A capacidade de correspondência entre as mangas, brocas 
e os trados é indicada pela marcação nos componentes e 
pelo anel colorido dado no eixo proximal.

14.

CUIDADO  
As brocas e os trados fornecidos para o “Guia de Perfuração 
Modular” não são compatíveis com a “Guia de Perfuração 
CURTA e LONGA”, e vice-versa.

Outra opção para preparar o pedículo ou a massa lateral da 
vértebra para a inserção do parafuso é utilizar uma técnica 
guiada por fio K. 

Montar a punção canulada com a roda manual do pino 
interior.
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15.

Apontar o pedículo e perfurar o córtex exterior com a 
punção Canelada.

16.

Retirar a roda manual do pino e inserir o fio-guia graduado 
(incrementos de 5 mm). Verificar a posição fio-guia sob 
imagem radiográfica. Um suporte de fio-guia disponível no 
sistema percutâneo M.U.S.T. (99.51S.031), pode ser 
utilizado para a inserção ou remoção do próprio fio. O 
suporte de fio-guia é utilizado para avançar ou remover fios 
Kirschner durante o procedimento.

17.

Para utilizar o suporte do fio-guia, carregar no botão de 
bloqueio e deslizar a ferramenta sobre o fio-guia poucos 
centímetros acima da extremidade da punção canulada, 

depois soltar o botão de bloqueio. Impactar levemente a 
superfície de impacto do suporte para fazer avançar o fio-
guia. Parar o impacto antes que a ferramenta atinja o topo 
da punção canulada. Se for necessário inserir mais fios-
guia, após verificar a fluoroscopia, fazer deslizar o suporte 
do fio para trás e repetir a manobra. Uma vez inserido o 
fio-guia, remover o suporte do fio-guia e a punção canulada.

Outra opção de uma técnica guiada por fio-guia é utilizar o 
Guia de Perfuração modular em combinação com guia do 
fio-guia, como mostra a figura seguinte.

18.

Deslize o adaptador para dentro da guia até que o batente 
mecânico seja alcançado e bloqueie-o.

19.

Inserir o fio-guia através da guia até atingir a profundidade 
desejada no osso, lendo a escala graduada na guia fio-guia.

20.

CUIDADO  
O guia do fio-guia é compatível apenas com o fio-guia de Ø 
1,4mm.

ADVERTÊNCIA  
Certificar-se de que o fio-guia não escorrega durante o 
procedimento. Existe uma variedade de brocas e trados 
sólidos e canulados, que podem ser utilizadas à escolha do 
cirurgião. Para perfurar/tradar o pedículo, seleccionar a 
broca/trado desejado e acoplar a um punho AO. 

CUIDADO  
A fim de facilitar a inserção do parafuso cervical poliaxial é 
recomendado bater no pedículo.
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1.6 FIXAÇÃO DE PARAFUSO POLIAXIAL

Uma vez o canal preparado e eventualmente roscado, os 
parafusos cervicais posteriores M.U.S.T. MINI podem ser 
inseridos.

O tamanho do parafuso depende do diâmetro e do 
comprimento do canal pedicular preparado, em relação à 
anatomia vertebral.

Os parafusos cervicais posteriores M.U.S.T. MINI podem 
ser inseridos e fixados usando a chave de fendas poliaxial 
que foi especificamente concebida para alinhar facilmente 
o parafuso para evitar a oscilação.

21.

A manga de protecção deve ser acoplada com o eixo da 
chave de fendas.

22.

Inserir a ponta da chave de fendas na cabeça do parafuso 
e bloquear o parafuso no alinhamento correcto, como se 
mostra abaixo.

23.

AVISO: O acoplamento correcto do parafuso poliaxial/
chave de fendas poliaxial pode ser alcançado após uma 
ligeira rotação e um novo alinhamento do corpo do 
parafuso.

OPÇÃO  
Colocar o parafuso na estação de carregamento dedicada 
e inserir a ponta da chave de fendas na cabeça do parafuso.

24.

Apertar a cabeça do parafuso poliaxial à chave de fendas 
poliaxial utilizando a engrenagem proximal, rodá-la 
firmemente no sentido dos ponteiros do relógio até o 
parafuso estar completamente apertado. 
Uma vez fixado, já não é possível que o parafuso se mova 
por estar totalmente engatado com a chave de fendas 
poliaxial.

25.

Inserir o parafuso no canal do pedículo preparado rodando 
o punho no sentido dos ponteiros do relógio.
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AVISO: AVISO: Não segurar a engrenagem proximal 
durante a inserção do parafuso para evitar o desengate do 
parafuso na ponta da chave de fendas.

26.

Uma vez inserido o parafuso do pedículo, desengatar a 
chave de fendas poliaxial rodando a engrenagem proximal 
no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio.

CUIDADO  
Em caso de resistência durante o desengate da chave de 
fendas, alternar ligeiramente o instrumento antes da 
remoção.

ENGRENAGEM PROXIMAL

27.

Para efectuar mais ajustes de parafuso, utilizar a chave de 
fendas óssea.

OPÇÃO  
Os parafusos canulados estão disponíveis e podem ser 
inseridos seguindo a trajectória do fio-guia. A inserção do 
parafuso pode ser precedida de perfuração e roscagem, 
dependendo das preferências do cirurgião.

1.7 AJUSTE DA CABEÇA

Antes de colocar a barra, verificar a orientação da cabeça 
do parafuso poliaxial. Utilizar a instrumentação do 
Ajustador de Cabeça para alinhar a cabeça do parafuso 
poliaxial na posição desejada.

28.

29.

30.

Se a cabeça do parafuso poliaxial resistir ao alinhamento, 
utilizar a chave de fendas para o desatarraxar ligeiramente.
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2. PLACA OCCIPITAL

Os parágrafos seguintes descrevem os passos a seguir 
para implantar a placa occipital.

2.1 SELECÇÃO DO TAMANHO DA PLACA 
OCCIPITAL

Quando o occipital for exposto, utilizar a prova da placa 
occipital para determinar o tamanho mais apropriado. 
Segurar a prova com os fórceps apropriados.

31.

ADVERTÊNCIA  
A placa occipital deve ser compatível com a barra a inserir. 
Os conectores amarelos são compatíveis com a barra 
transição de Ø3,5- Ø4,0mm que são marcados também em 
amarelo. Os conectores prateados são compatíveis com 
barras de 3,5 mm anodizadas ou não anodizadas. Os 
conectores da placa occipital são também marcados a 
laser com o diâmetro da barra a ser acoplado. 

32.

Seleccionar o desenho mais adequado da placa occipital a 
implantar. Moldar com o instrumento apropriado.  

A placa occipital só deve ser moldada usando o moldador 
de placa incluído no sistema M.U.S.T. MINI occipital.

O suporte da placa deve ser utilizado para segurar 
firmemente a placa enquanto molda com o moldador de 
placa simples.

33.

ADVERTÊNCIA  
A moldagem repetida deve ser evitada para evitar 
comprometer a integridade da placa.

2.2 PREPARAÇÃO DO FURO PILOTO

Para criar o furo para a inserção do parafuso, utilizar a guia 
de perfuração. Ajustar a profundidade desejada do furo 
rodando a roda exterior da guia de perfuração (incremento 
de 2mm).

34.

Acoplar o guia de perfuração com a placa occipital por 
encaixe - na ponta de um dos orifícios da placa.

Posicionar a placa occipital sobre o occipital. 

A placa occipital deve ser centrada na linha média entre a 
protuberância occipital externa (EOP) e a borda posterior 
do forame magno, a fim de maximizar a aquisição óssea.
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35.

NOTA: A guia de perfuração é compatível com: brocas 
rectas, brocas em U e o trado de 4,0mm.

Inserir a broca no guia de perfuração e perfurar suavemente 
até ser atingida a paragem mecânica. 

36.

Verificar a profundidade do buraco perfurado com o 
medidor de profundidade.

ADVERTÊNCIA  
O medidor de profundidade deve ser utilizado suavemente, 
a fim de evitar possíveis danos nos tecidos moles.

Inserir o trado no guia de perfuração e bater no comprimento 
desejado do parafuso até ser atingido o batente mecânico.
Utilizar o trado de 4,0mm.

37.

O trado de 5,0mm não é compatível com o guia de 
perfuração. Em caso de cirurgia de revisão, abrir o buraco 
directamente com o trado de 5,0mm. 

ADVERTÊNCIA  
É fortemente recomendado que se faça sempre perfuração 
e rosca antes de inserir os parafusos occipitais.

2.3 INSERÇÃO DE PARAFUSO OCCIPITAL

Desengatar o guia de perfuração e fixá-lo noutro orifício da 
placa, como se mostra na imagem.

38.

Engatar o parafuso na chave de fendas longa OC.

39.

Inserir o parafuso no orifício pré-perfurado rodando no 
sentido dos ponteiros do relógio até estar completamente 
assente.
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40.

Desengatar a chave de fendas direita OC longa.
Repetir todos os passos do parágrafo “preparação do furo 
piloto” para todos os parafusos restantes.

Disengage the long OC straight screwdriver.

41.

OPÇÃO  
Se necessário, os parafusos OC podem ser posicionados 
com a pequena chave de fendas rectas auto-retensivas.

A chave de fendas angular de 25° pode ser utilizada em 
conjunto com a chave de fendas recta para finalizar a 
inserção do parafuso.

42.

CUIDADO  
Não apertar demasiado para evitar a falha de uma chave 
de fendas curta auto-retensiva.

2.4 MOLDAGEM E INSERÇÃO DE BARRA

Utilizar o modelo de barra maleável para determinar a 
curvatura da barra entre a occipital e a vértebra cervical 
superior e para escolher o comprimento desejado da barra.

NOTA: Como descrito no parágrafo 6.1, certifique-se de 
que o código de cor da barra corresponde ao código de cor 
do conector da placa occipital.

Molde a barra com o moldador de barras para atingir a 
forma desejada e corte com o alicate de barras para atingir 
o comprimento desejado da barra.

Utilizar a pinça de inserção da barra para posicionar a barra 
nos parafusos cervicais posteriores. 

Utilizar o aplicador da placa occipital para fixar a barra com 
os conectores da placa occipital.

Deslocar o conector da placa occipital na direcção M/L 
para obter a posição desejada.

43.

OPÇÃO  
O aplicador de barra também está disponível em versões 
angulares (esquerda e direita).

44.
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2.5 APERTO FINAL

Fixar o contra torque ao conector da placa occipital. 
Executar o aperto final dos parafusos com o limitador de 
torque (3Nm) para bloquear as barras. 

45.

46.

O aperto final também pode ser realizado com o limitador 
de torque, ou com o contra torque de 25° acoplado ao 
limitador de torque da placa OC de 3Nm. 

47.

48.

CUIDADO  
Não efectuar o aperto final dos parafusos occipitais com a 
chave de fendas limitadora de torque. Os parafusos 
occipitais são fixados à escolha do cirurgião.
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3. MOLDAGEM E INSERÇÃO DE BARRAS

Todas as barras estão disponíveis tanto em titânio como 
em liga CoCr e em vários comprimentos.

O cirurgião pode seleccionar o comprimento de barra mais 
apropriado utilizando o modelo de barra.

49.

A barra pode ser moldada com o moldador da barra para 
atingir a forma desejada.

Para cortar a barra de titânio usar o cortador de barra de 
cabo ou um cortador de barra de mesa. O alicate de corte 
pode cortar barras de 3,5mm e 4,0mm.

50.

A barra de CoCr deve ser cortada com o cortador de barras 
de mesa.

ADVERTÊNCIA  
Não cortar a barra de CoCr com o cortador de barra do 
cabo. 

Utilizar a pinça de inserção da barra para posicionar a barra 
nas cabeças seleccionadas.

51.

CUIDADO  
As barras só devem ser moldadas utilizando o moldador 
de barras que está incluída no sistema M.U.S.T. MINI.  
Nunca moldar as barras mais do que uma vez, pois uma 
flexão repetida pode resultar no enfraquecimento ou 
fractura da barra.
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4. TÉCNICAS DE REDUÇÃO DE BARRAS

A barra deve estar completamente assente dentro das 
cabeças dos parafusos para permitir a manipulação final 
da barra e o posicionamento da construção. A redução de 
barra pode ser executada com o dispositivo de redução de 
barra.

Colocar o dispositivo de redução de barra na cabeça do 
parafuso poliaxial até ao batente mecânico.

52.

Apertar o punho até a barra estar completamente assente 
na cabeça do parafuso.

53.

Acoplar o parafuso de bloqueio na chave de fendas de 
aperto temporário. 

Inserir a chave de fendas através do eixo de redução da 
barra e apertar o parafuso de ajuste na cabeça do parafuso 
poliaxial.

54.

Uma vez inserido o parafuso de bloqueio, apertar o gatilho 
do dispositivo de redução de barra para a libertação e 
desengatar o instrumento da cabeça do parafuso poliaxial.

55.

OPÇÃO  
Está também disponível um Empurrador de Barra para 
executar a Redução de Barra. Acoplar o empurrador de 
barra com a cabeça do parafuso poliaxial e a barra. Efectuar 
a redução. O Empurrador de Barra também pode ser 
utilizado como contra torque durante o aperto temporário 
do parafuso de bloqueio.

CUIDADO  
Não utilizar a chave de fendas de aperto temporário para o 
bloqueio final, pois este instrumento só deve ser utilizado 
para o bloqueio temporário do parafuso de bloqueio.

CUIDADO  
Recomenda-se a introdução do parafuso de bloqueio 
através da canulação do dispositivo de instrumento 
disponível para evitar a falha do implante.
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5. COMPRESSÃO OU DISTRACÇÃO

Antes do parafuso de fixação ser finalmente apertado, 
pode ser efectuada compressão ou distracção.

Utilizar a pinça de compressão para conseguir a 
compressão ou a pinça de distracção para conseguir a 
distracção. 

Uma vez alcançada a posição desejada, apertar o parafuso 
de bloqueio, tal como descrito na secção 10, “Aperto Final”.

56.

57.

6. MOLDAGEM E ROTAÇÃO IN SITU DE BARRAS

Se for necessário um maior contorno das barras para 
alcançar o alinhamento desejado, também é possível 
dobrar as barras utilizando os instrumentos de moldagem 
apropriados. 

Estes instrumentos de moldagem estão disponíveis para 
realizar moldagem de barra coronal e sagital in situ, bem 
como rotação de barra.
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7. APERTO FINAL

Para efectuar o aperto final, acoplar o Contra Torque à 
cabeça do parafuso do pedículo. 

58.

Inserir o Limitador de Torque no Contador de Torque. 
Segurar firmemente o Contra Torque e efectuar a fixação 
final até que o ruído audível indique que o torque necessário 
foi alcançado.

59.

OPÇÃO  
O aperto final pode ser efectuado com o dispositivo redutor 
de barra. Neste caso, apenas o Limitador de Torque Longo 
pode ser utilizado.

CUIDADO  
Se, após o aperto final, for necessário reposicionar o 
parafuso de bloqueio, é aconselhável retirar o parafuso de 
bloqueio e substituí-lo por um novo.
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8. CONECTOR TRANSVERSAL

A construção pode ser reforçada acrescentando 
conectores transversais de acordo com a anatomia 
específica do paciente e a quantidade de espaço disponível 
entre as cabeças de parafusos poliaxiais. Estão disponíveis 
dois modelos de conectores transversais M.U.S.T. MINI

O conector transversal STD é fixado à barra através do 
grampo do conector enquanto o conector parafuso a 
parafuso é acoplado às cabeças de parafusos poliaxiais.  
Os conectores transversais estão disponíveis em vários 
comprimentos. Medir o comprimento adequado do 
conector colocando o indicador do tamanho do conector 
transversal na posição desejada.

60.

Segurar os conectores transversais seleccionados e 
colocá-los sobre a construção. O conector transversal STD 
pode ser acoplado utilizando o aplicador de conector 
transversal STD dedicado.

Uma estação de carregamento está também disponível, se 
necessário.

61.

Uma vez posicionado o conector, acoplar o Contra torque 
com a cabeça do conector e apertar o parafuso de bloqueio 
com o Limitador de Torque 3.0N-m. O contra torque está 
disponível apenas para conectores STD.

A placa de ligação parafuso a parafuso é colocada sobre a 
cabeça do parafuso poliaxial com a Pinça de Inserção de 
barra. Utilizar a chave de fendas de bloqueio temporário 
para acoplar o parafuso de conjunto com a anilha e 
aparafusá-lo na cabeça do parafuso poliaxial. Realizar o 
aperto final com o instrumento limitador de torque 3.0 
N-m.

62.

Uma outra opção é o conector transversal com o processo 
de espinhosa integrado. Este conector é bloqueado às 
barras através do grampo dos conectores transversais, de 
acordo com os conectores STD.

63.
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9. GANCHOS

Um conjunto abrangente de ganchos laminares está 
disponível para o cirurgião escolher o implante mais 
adequado que corresponda à espessura da lâmina 
vertebral.

Antes de inserir o gancho laminar deve-se ter o cuidado de 
dissecar o ligament flavum e de expor a lâmina vertebral, 
assegurando um bom contacto entre o gancho e o osso. 
Utilizar o elevador de lamina para separar o ligamentum 
flavum da lamina. 

64.

Seleccionar o gancho apropriado utilizando a prova. 
Fixar o gancho à pinça do gancho e colocá-lo na lâmina, 
usando o empurrador do gancho, se necessário.

65.

Repetir o processo para cada lâmina, depois executar 
como descrito acima os seguintes passos cirúrgicos:

• Moldagem e Inserção de Barras

• Redução de Barra

• Compressão e Distracção

• Aperto final

10. CONECTORES LATERAIS

Os conectores laterais são utilizados para compensar o 
desvio Medio/ Lateral entre a cabeça do parafuso e a barra.
Os conectores laterais estão disponíveis nas versões curta 
e longa.

Uma vez escolhido o conector lateral desejado, encaixe o 
conector na barra como mostra a figura seguinte.

66.

Rodar os conectores para acoplar com a cabeça do 
parafuso poliaxial.

Utilizar a chave de fendas de aperto temporário e bloquear 
temporariamente o conector lateral e o parafuso do 
pedículo.

67.

Realizar o aperto final dos dois parafusos de bloqueio com 
o Limitador de Torque 3.0 N-m conforme descrito na 
secção 10 “Aperto Final”.



21

11. CONECTORES BARRA A BARRA

Os conectores barra a barra permitem ligar barra de 
Ø3,5mm a barra de Ø5,5mm ou ligar duas barras de 
Ø3,5mm. Todos os conectores barra a barra disponíveis 
são relatados na nomenclatura de implantes do capítulo.

11.1 POSICIONAMENTO DE CONECTORES BARRA A 
BARRA

Segurar o conector e colocá-lo na barra já posicionada.  
Bloquear temporariamente os parafusos de bloqueio com 
a chave de fendas de bloqueio temporário. Inserir a 
segunda barra e proceder ao aperto final dos parafusos de 
bloqueio usando o Limitador de Torque 3.0 N-m. Se 
necessário, utilizar uma pinça padrão para segurar o 
conector.

68.

OPÇÃO   
Em combinação com uma barra M.U.S.T. de Ø5,5mm, pode 
ser utilizado o aplicador de conectores M.U.S.T. Acoplar o 
aplicador do conector ao implante apertando o parafuso 
de bloqueio com a chave de fendas de aperto temporário.

69.

Inserir os conectores barra a barra na barra que já está em 
posição e bloquear temporariamente os parafusos de 
bloqueio com a chave de fendas de bloqueio temporário. 
Deslizar o aplicador do conector, inserir a barra a ser ligada 
e proceder ao aperto final dos parafusos de ajuste usando 
o Limitador de Torque 3.0 N-m.

12. PROCEDIMENTOS DE REMOÇÃO E REVISÃO

Os instrumentos de parafuso M.U.S.T. Mini já existentes 
podem ser utilizados em caso de cirurgia de revisão ou 
remoção dos implantes.

CUIDADO  
Verificar cuidadosamente se nenhum fragmento de metal 
dos implantes removidos permanece in situ.
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13. NOMENCLATURA DOS IMPLANTES

13.1 EMBALAGEM INDIVIDUAL ESTÉRIL

PARAFUSO POLIAXIAL SÓLIDO - ROSCA COMPLETA

REFERÊNCIA 1 DIÂMETRO (mm) COMPRIMENTO 
(MM) REFERÊNCIA 1 DIÂMETRO (mm) COMPRIMENTO 

(MM)
03.75.000*

ø 3.5

10 03.75.302*

ø 4.5

14

03.75.001 12 03.75.303* 16

03.75.002 14 03.75.304* 18

03.75.003 16 03.75.305* 20

03.75.004 18 03.75.306* 22

03.75.005 20 03.75.307* 24

03.75.006 22 03.75.308* 26

03.75.007 24 03.75.309* 28

03.75.008 26 03.75.310* 30

03.75.009 28 03.75.311* 32

03.75.010 30 03.75.312* 34

03.75.011 32 03.75.313* 36

03.75.012* 34 03.75.314* 38

03.75.013* 36 03.75.315* 40

03.75.014* 38 03.75.316* 42

03.75.015* 40 03.75.317* 44

03.75.318* 4603.75.100*

ø 4

10

03.75.101* 12 03.75.319* 48

03.75.102* 14 03.75.320* 50

03.75.103* 16 1 inclui 1 parafuso e 1 parafuso de bloqueio

03.75.104* 18

03.75.105* 20

03.75.106* 22

03.75.107* 24

03.75.108* 26

03.75.109* 28

03.75.110* 30

03.75.111* 32

03.75.112* 34

03.75.113* 36

03.75.114* 38

03.75.115* 40
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PARAFUSO POLIAXIAL CANULADO - ROSCA COMPLETA

REFERÊNCIA 1 DIÂMETRO (mm) COMPRIMENTO 
(MM)

03.75.200*

ø 4.0

10

03.75.201 12

03.75.202 14

03.75.203 16

03.75.204 18

03.75.205 20

03.75.206 22

03.75.207 24

03.75.208 26

03.75.209 28

03.75.210 30

03.75.211 32

03.75.212* 34

03.75.213* 36

03.75.214* 38

03.75.215* 40

03.75.402*

ø 4.5

14

03.75.403* 16

03.75.404* 18

03.75.405* 20

03.75.406* 22

03.75.407* 24

03.75.408* 26

03.75.409 28

03.75.410 30

03.75.411 32

03.75.412 34

03.75.413 36

03.75.414 38

03.75.415 40

03.75.416* 42

03.75.417* 44

03.75.418* 46

03.75.419* 48

03.75.420* 50

PARAFUSO POLIAXIAL SÓLIDO - ROSCA PARCIAL

REFERÊNCIA 1 DIÂMETRO (mm) COMPRIMENTO 
(MM)

03.75.471*

ø 3.5

26

03.75.472* 28

03.75.473* 30

03.75.474* 32

03.75.475* 34

03.75.476* 36

03.75.477* 38

03.75.478* 40

03.75.500*

ø 4.0

26

03.75.501* 28

03.75.502* 30

03.75.503* 32

03.75.504* 34

03.75.505* 36

03.75.506* 38

03.75.507* 40

03.75.508* 42

03.75.509* 44

03.75.510* 46

03.75.511* 48

03.75.512* 50

03.75.548*

ø 4.5

26

03.75.549* 28

03.75.550* 30

03.75.551* 32

03.75.552* 34

03.75.553* 36

03.75.554* 38

03.75.555* 40

03.75.556* 42

03.75.557* 44

03.75.558* 46

03.75.559* 48

03.75.560* 50
1 inclui 1 parafuso e 1 parafuso de bloqueio
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PARAFUSO POLIAXIAL CANULADO - ROSCA PARCIAL

REFERÊNCIA 1 DIÂMETRO (mm) COMPRIMENTO 
(MM)

03.75.524

ø 4.0

26

03.75.525 28

03.75.526 30

03.75.527 32

03.75.528 34

03.75.529 36

03.75.530* 38

03.75.531* 40

03.75.532* 42

03.75.533* 44

03.75.534* 46

03.75.535* 48

03.75.536* 50

03.75.572

ø 4.5

26

03.75.573 28

03.75.574 30

03.75.575 32

03.75.576 34

03.75.577* 36

03.75.578* 38

03.75.579* 40

03.75.580* 42

03.75.581* 44

03.75.582* 46

03.75.583* 48

03.75.584* 50
1 inclui 1 parafuso e 1 parafuso de bloqueio

GANCHO

REFERÊNCIA 2 TIPO L/R TA-
MANHO

03.75.905 STD N.A. 4.5

03.75.906 STD N.A. 6

03.75.915 ANGLED L 4.5

03.75.916 ANGLED L 6

03.75.926 ANGLED R 4.5

03.75.927 ANGLED R 6

03.75.935 OFFSET L 4.5

03.75.936 OFFSET L 6

03.75.945 OFFSET R 4.5

03.75.946 OFFSET R 6
2 inclui 1 parafuso e 1 parafuso de bloqueio

PARAFUSO DE BLOQUEIO

REFERÊNCIA TIPO

03.75.900 M.U.S.T. Mini parafuso de bloqueio (ste)

03.75.901 M.U.S.T. Mini parafuso de bloqueio 4x (ste)

03.75.902 M.U.S.T. Mini parafuso de bloqueio 6x (ste)
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BARRAS RECTAS 

REFERÊNCIA MATERIAL
DIAMETER x 

COMPRIMENTO 
(MM)

03.75.600 Titânio ø3.5 x 80mm

03.75.601 Titânio ø3.5 x 120mm

03.75.602 Titânio ø3.5 x 240mm

03.75.603* Titânio ø3.5 x 350mm

03.75.604* Crómio-Cobalto ø3.5 x 80mm

03.75.605* Crómio-Cobalto ø3.5 x 120mm

03.75.606* Crómio-Cobalto ø3.5 x 240mm

03.75.607* Crómio-Cobalto ø3.5 x 350mm

* A pedido

BARRAS RECTAS ANODIZADAS 

REFERÊNCIA DESCRIÇÃO

03.75.614 M.U.S.T. MINI Barra recta anodizada de 
Ti 3,5x80mm (ste)

03.75.615 M.U.S.T. MINI Barra recta anodizada de 
Ti 3,5x120mm (ste)

03.75.616 M.U.S.T. MINI Barra recta anodizada de 
Ti 3,5x240mm (ste)

03.75.617 M.U.S.T. MINI Barra recta anodizada de 
Ti 3,5x350mm (ste)

03.75.618 M.U.S.T. MINI Barra recta anodizada de 
Ti 3,5x420mm (ste)

BARRA PRÉ-CURVADA ANODIZADA

REFERÊNCIA DESCRIÇÃO

03.75.650 M.U.S.T. MINI Barra pré-curvada anodi-
zada en Ti 3,5x30mm (ste)

03.75.651 M.U.S.T. MINI Barra pré-curvada anodi-
zada en Ti 3,5x35mm (ste)

03.75.652 M.U.S.T. MINI Barra pré-curvada anodi-
zada en Ti 3,5x40mm (ste)

03.75.653 M.U.S.T. MINI Barra pré-curvada anodi-
zada en Ti 3,5x45mm (ste)

03.75.654 M.U.S.T. MINI Barra pré-curvada anodi-
zada en Ti 3,5x50mm (ste)

03.75.655 M.U.S.T. MINI Barra pré-curvada anodi-
zada en Ti 3,5x55mm (ste)

03.75.656 M.U.S.T. MINI Barra pré-curvada anodi-
zada en Ti 3,5x60mm (ste)

03.75.657 M.U.S.T. MINI Barra pré-curvada anodi-
zada en Ti 3,5x65mm (ste)

03.75.658 M.U.S.T. MINI Barra pré-curvada anodi-
zada en Ti 3,5x70mm (ste)

03.75.659 M.U.S.T. MINI Barra pré-curvada anodi-
zada en Ti 3,5x75mm (ste)

03.75.660 M.U.S.T. MINI Barra pré-curvada anodi-
zada en Ti 3,5x80mm (ste)

03.75.661 M.U.S.T. MINI Barra pré-curvada anodi-
zada en Ti 3,5x85mm (ste)

03.75.662 M.U.S.T. MINI Barra pré-curvada anodi-
zada en Ti 3,5x90mm (ste)

03.75.663 M.U.S.T. MINI Barra pré-curvada anodi-
zada en Ti 3,5x95mm (ste)

03.75.664 M.U.S.T. MINI Barra pré-curvada anodi-
zada en Ti 3,5x100mm (ste)

03.75.665 M.U.S.T. MINI Barra pré-curvada anodi-
zada en Ti 3,5x105mm (ste)

03.75.666 M.U.S.T. MINI Barra pré-curvada anodi-
zada en Ti 3,5x110mm (ste)

03.75.667 M.U.S.T. MINI Barra pré-curvada anodi-
zada en Ti 3,5x115mm (ste)

03.75.668 M.U.S.T. MINI Barra pré-curvada anodi-
zada en Ti 3,5x120mm (ste)
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BARRAS DE TRANSIÇÃO Ø 3,5 / 5,5 MM

REFERÊNCIA MATERIAL
DIAMETER x 

COMPRIMENTO 
(MM)

03.75.610 Titânio 3.5/5.5 x 420

03.75.612 Crómio-Cobalto 3.5/5.5 x 420

03.75.611* Titânio 3.5/5.5 x 600

03.75.613* CobaltChrome 3.5/5.5 x 600

CONECTORES TRANSVERSAIS STD

REFERÊNCIA 3 TIPO COMPRIMENTO 
(MM)

03.75.713* WITH MEC.STOP 23

03.75.714* WITH MEC.STOP 30

03.75.715* WITH MEC.STOP 37

03.75.716* WITH MEC.STOP 44

03.75.717* WITH MEC.STOP 51

03.75.718* WITH MEC.STOP 58

03.75.719 WITH MEC.STOP 65
3 inclui 1 conector transversal STD e 2 grampos para o conec-
tor transversal e 2 parafusos M5
* Encomenda especial

STD CROSS CONNECTORS

REFERÊNCIA 3 TIPO COMPRIMENTO 
(MM)

03.75.710* STD 35

03.75.711* STD 60
3 inclui 1 conector transversal STD e 2 grampos para o conec-
tor transversal e 2 parafusos M5
* Encomenda especial

CROSSLINK

REFERÊNCIA TIPO COMPRIMENTO 
(MM)

03.75.740* Recontrução de 
espinhosa PEQUENO

03.75.741* Recontrução de 
espinhosa MÉDIO

03.75.742* Recontrução de 
espinhosa GRANDE

* Encomenda especial

GRAMPO PARA O CONECTOR TRANSVERSAL

REFERÊNCIA 5 DESCRIÇÃO

03.75.712 Grampo Para O Conector Transversal
4 inclui 1 Parafuso M5

PARAFUSO DE BLOQUEIO

REFERÊNCIA TIPO

03.75.732 Parafuso M5 HEX3
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CONECTOR TRANSVERSAL DO PROCESSO ESPINHOSO

REFERÊNCIA 4 TIPO COMPRIMENTO 
(MM)

03.75.743* GRAMPO PEQUENO

03.75.744 GRAMPO MÉDIO

03.75.745* GRAMPO GRANDE
4 inclui 1  crosslink de reconstrução de espinhosa 2 grampos 
para o conector transversal e 2 parafusos M5
* Encomenda especial

PARAFUSO COM ANILHA

REFERÊNCIA TIPO

03.75.720* Screw with Washer

PARAFUSO DE BLOQUEIO

REFERÊNCIA TIPO

03.75.700 M6 HEX3

CONECTORES TRANSVERSAIS DE PARAFUSO A 
PARAFUSO

REFERÊNCIA 7 TIPO COMPRIMEN-
TO (MM)

03.75.721* Parafuso a Parafuso 22-30

03.75.722* Parafuso a Parafuso 29-37

03.75.723* Parafuso a Parafuso 36-44

03.75.724* Parafuso a Parafuso 43-51

03.75.725* Parafuso a Parafuso 50-58
7 inclui 1 conector transversal parafuso a parafuso e 2 parafu-
so com anilha
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ROD TO ROD CONNECTORS

REFERÊNCIA TIPO FOTOGRAFIA

03.75.703 Conector barra a barra STD +4 parafusos de bloqueio 
(ste) 3,5mm-5,5mm

03.75.705 Conector barra a barra angulado +3 parafusos de 
bloqueio (ste) 3.5mm-5.5mm

03.75.707 Conector barra a barra aberto +3 parafusos de blo-
queio (ste) 3,5mm-5,5mm

03.75.709 Conector barra a barra ajustável M.U.S.T. MINI  +3 
parafusos de bloqueio (ste)

03.75.746 Conector barra a barra paralelo 3,5-5,5 +2 parafusos 
de bloqueio (ste) 3,5mm-5,5mm

03.75.747 Conector barra a barra paralelo 3,5mm-3,5mm +2 
parafusos de bloqueio (ste)

03.75.748 Conector barra a barra paralelo aberto 3,5mm-3,5mm 
+2 parafusos de bloqueio (ste)

03.75.749 Conector barra a barra paralelo aberto M.U.S.T.  MINI 
3,5mm-5,5mm +2 parafusos de bloqueio (ste)

03.75.750 Conector barra a barra em linha curto 3,5mm-3,5mm 
+2 parafusos de bloqueio (estéril)
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REFERÊNCIA TIPO FOTOGRAFIA

03.75.751 Conector barra a barra em linha longo 3,5mm-3,5mm 
+4 parafusos de bloqueio (ste)

03.75.752 Conector barra a barra em linha curto aberto 3,5mm-
3,5mm +2 parafusos de bloqueio (ste)

03.75.753 Conector barra a barra em linha longo aberto 3,5mm 
-3,5mm +4 parafusos de bloqueio (ste)

03.75.754 Conector barra a barra em linha curto 3,5mm -5,5mm 
+2 parafusos de bloqueio (ste)

03.75.755 Conector barra a barra em linha longo 3,5mm-5,5mm 
+4 parafusos de bloqueio (ste)
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CONECTORES LATERAIS

REFERÊNCIA 6 TAMANHO

03.75.730* 10 mm

03.75.731* 15 mm

03.75.727* 20 mm

03.75.728* 25 mm

03.75.729* 30 mm
6 includes lateral connector and 1 screw M6

PLACA OCCIPITAL DE Ø 4MM COMPATÍVEL COM 
BARRA

REFERÊNCIA TIPO TAMANHO

03.75.890* X Pequeno

03.75.891* X Grande

03.75.894* T Pequeno

03.75.895* T Grande

* Encomenda especial

PLACA OCCIPITAL DE Ø 3,5MM COMPATÍVEL COM 
BARRA

REFERÊNCIA TIPO TAMANHO

03.75.840* X Pequeno

03.75.841* X Grande

03.75.844* T Pequeno

03.75.845* T Grande

* Encomenda especial

BARRAS DE TRANSIÇÃO Ø 3,5 / 4,0 MM

REFERÊNCIA MATERIAL
DIAMETER x 

COMPRIMENTO 
(MM)

03.75.898 Titânio 3.5 / 4.0mm x 240mm

03.75.899 Titanium 3.5 / 4.0mm x 350mm

BARRAS DE TRANSIÇÃO PRÉ-CURVADAS Ø 3,5 / 4,0 MM

REFERÊNCIA MATERIAL
DIAMETER x 

COMPRIMENTO 
(MM)

03.75.846* Titânio / 45° 3.5 / 4.0 x 120

03.75.847 Titânio / 45° 3.5 / 4.0 x 200

03.75.848* Titânio / 60° 3.5 / 4.0 x 120

03.75.849 Titânio / 60° 3.5 / 4.0 x 200

03.75.896* Titânio / 75° 3.5 / 4.0 x 120

03.75.897 Titânio / 75° 3.5 / 4.0 x 200

* Encomenda especial

BARRAS PRÉ-CURVADAS Ø 3,5 MM

REFERÊNCIA MATERIAL
DIAMETER x 

COMPRIMENTO 
(MM)

03.75.620* Titânio / 45° 3.5 x 120

03.75.621* Titânio / 45° 3.5 x 200

03.75.622* Titânio / 60° 3.5 x 120

03.75.623* Titânio / 60° 3.5 x 200

03.75.624* Titânio / 75° 3.5 x 120

03.75.625* Titânio / 75° 3.5 x  200
* Encomenda especial
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Números de peça sujeitos a alterações.

NOTA PARA ESTERILIZAÇÃO
A instrumentação não é estéril no momento da entrega.Deve ser limpa antes da utilização e esterilizada em autoclave, respeitando 
os regulamentos do país, as directivas da UE, quando aplicável, e seguindo as instruções de utilização do fabricante da autoclave.
Para instruções detalhadas, consulte o documento “Recomendações para limpeza e descontaminação e esterilização de 
dispositivos ortopedicos da Medacta International disponível em www.medacta.com.

PARAFUSO OCCIPITAL - PRIMÁRIO

REFERÊNCIA Ø (mm) L (mm)

03.75.800

ø 4

6

03.75.801 7

03.75.802 8

03.75.803 9

03.75.804 10

03.75.805 11

03.75.806 12

03.75.807 13

03.75.808 14

03.75.809* 15

03.75.810* 16

* Encomenda especial

PARAFUSO OCCIPITAL - REVISÃO

REFERÊNCIA Ø (mm) L (mm)

03.75.820

ø 5

6

03.75.821 7

03.75.822 8

03.75.823 9

03.75.824 10

03.75.825 11

03.75.826 12

03.75.827 13

03.75.828 14

03.75.829* 15

03.75.830* 16

* Encomenda especial
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