
Cage anatômiCo
CerviCal

DISCECTOMIA

realize a substituição 
de disco mais segura com 
uma implantação eficiente.
O Cage Anatômico da Óssea é adequado para 
procedimentos de discectomia (substituição 
do disco) com fusão intervertebral.

Também proporciona um método fácil e rápido 
para a implantação.

   versatilidade
O conjunto cirúrgico dos cages anatômicos cervicais 
da Óssea dispõe de 12 tamanhos diferentes.

   adequação
Para a escolha do implante mais adequado ao 
paciente, o kit de instrumentais dispõe de medidores 
específicos para cada tamanho de cage. Fresas com 
tamanhos e formatos específicos para cada cage 
fazem parte do sistema, facilitando a raspagem dos 
corpos vertebrais.

   segurança
Ótimo espaço para enxertia e furos na lateral
que proporcionam melhores resultados para
uma fusão intervertebral.

   eFiCiênCia
Serrilhados nas superfícies do implante garantem
a não migração do implante entre o procedimento
e a consolidação do enxerto.

tamanho dos Cages

Altura

Largura Comprimento 4 5 6 7 8 9

14 mm 12 mm

16 mm 14 mm



Cilindro CerviCal
CORPECTOMIA E DISCECTOMIA

   versatilidade
A variedade de medidas disponíveis no momento da cirurgia 
possibilita ao cirurgião sempre um implante ideal de acordo 
com a necessidade de cada paciente. Comprimentos de 3 
a 90 mm propiciam implantes para diversas possibilidades 
nas corpectomias.

   ajustes
Alicate de corte para os cilindros garante ajustes quando 
necessários.

   eFiCiênCia
Serrilhados nas superfícies do implante garantem a não 
migração do implante entre o procedimento e a consolidação 
do enxerto.

   segurança
Ótimo espaço para enxertia e furos na lateral que proporcionam 
melhores resultados para uma fusão intervertebral.

   instrumental
O instrumental de aplicação garante 
um procedimento rápido e seguro.

Osteointegração definitiva
com um implante ideal de
acordo com a necessidade
do paciente.
O Cilindro Cervical da Óssea é aplicado em procedimentos 
de corpectomia e discectomia, para casos de trauma 
com fratura do corpo vertebral ou disco e, principalmente, 
casos patológicos de tumor.

Apresenta serrilhado em suas faces, vão interno e furos 
laterais para colocação de enxerto. Uma eficiente solução 
para corpectomia.

www.ossea.com.br
+55 19 3246.2622

Financiamento
pelo Bndes

Com a Óssea você pode adquirir
seu produto através do BNDES.

Entre em contato pelo telefone
(19) 3246.2622 e saiba mais.

Liga de titânio compatível com ressonância magnética. 
Matéria-prima importada com os melhores fabricantes 
internacionais. Testes constantes de contaminação 
superficial por elementos dos processos de fabricação 
através do microscópio eletrônico de varredura 
(MEV Stereoscan 440 Leica).

BPF
Boas Práticas
de Fabricação

tamanho dos Cilindros

Ø (mm)

Altura (mm) 12 14 16 16 com 4º
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