
 

http://www.ibescor.com/pic/big/42_0.gif


Versão 0 

1   

Permite ao cirurgião ter uma boa visualização radiográfica do local de fratura, 

enquanto oferece ao paciente um dispositivo de baixo perfil e de peso 

extremamente leve que não interfere em suas atividades cotidianas. 

As rotulas articuladas permitem uma superior manobrabilidade e o desenho de 

corpo telescópico e cabeçotes leves oferecem excelentes prestações 

biomecânicas.  

 

É um fixador articular e extra-articular indicado para o tratamento de fraturas 

distais de rádio, pulso em adultos, úmero em crianças e diafisárias de rádio. 

 

 

Aplicar o fixado lateralmente no plano frontal 

ou num ângulo de cerca de 45⁰ do plano. Usar 

torniquete. Insira o parafuso metacarpal 

proximal primeiro. Fazer uma incisão 

longitudinal perto da base do osso, sobre a 

chama do tubérculo do segundo metacarpo e 

dissecar os tecidos moles para baixo e para o 

osso. Remover guia rosqueado a partir do 

molde e posicionar a extremidade do guia fixado perto da base do osso, sobre 

o ápice do tubérculo e no eixo central. Inserir um guia de perfuração para o 

fixar e perfurar o osso com uma broca de 2,7 milímetro. 

 

 

Remover o fio guia e inserir um pino de Schanz 

Nota: Apenas 1-2 mm da ponta do parafuso 

deve penetrar no segundo córtex, para evitar o 

risco de danos nos tecidos moles. Não avançar 

muito os parafusos, já que, devido ao seu 

design de rosca cônica, eles se soltarão, se 

forem recuados. 
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Inserir o guia totalmente no molde do parafuso, 

localizado no centro do eixo do osso, e repetir o 

procedimento acima mencionado para o 

parafuso metacarpo distal.  

 

 

Inserir os parafusos radiais utilizando uma 

abordagem aberta. Montar o fixador 

temporariamente nos parafusos distais e marcar 

a posição dos parafusos proximais na pele. 

Garantir que o corpo do fixador está 

parcialmente aberto, para permitir a distração 

intra operatório ou compressão da fratura. 

Fazer uma incisão de três centímetros, e expor o 

osso por dissecção romba para evitar danos ao ramo superficial do nervo 

radial. Inserir dois parafusos radiais de 70/20 utilizando a mesma técnica 

descrita acima.  

Coloque o fixador sobre os parafusos com 

órgão central e porca de travamento solta, 

assegurando que o órgão central e porca de 

travamento estão no local da fratura, uma vez 

que é radio transparente. Apertar os parafusos 

de fixação da tampa de fixação com a chave 

de Allen 4 milímetros. Reduzir a fratura e apertar 

o clamp e órgão central e porca de bloqueio 

com a chave Allen de 4 mm. 

Quando se utiliza a unidade de compressão - 

distração, localizar os grampos nas ranhuras no 

corpo do fixador e apertar os dois parafusos de 

fixação. Para alcançar compressão ou 

distração controlada, soltar o corpo da porca 

central e girar o elemento central da unidade 

de compressão - distração. Uma vez que este 

tenha sido alcançado, apertar o órgão central 

da porca de travamento e retirar a unidade de compressão e distração. 
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VERONA FIX 

NÃO ESTÉRIL 

                                                                                                                     Anvisa: 80638410009 

 

Código 

 

Descrição 

 

 

 

Imagem 

 

 

10105301 

 

 

Dynamics Wrist Fixator 

 

 

Fixador punho 1 Veronafix 

 

 

 

10105302 

 

Dynamic Wrist Fixator with 

Compression – Distraction Module 

 

Fixador de compressão 

de punho 

 
 

 

10105303 

 

Dynamic Wrist Fixator for extra – 

articular fractures and corrective 

osteotomies 

 

Fixador avançado de 

punho veronafix extra 

articular 

 

 

 

 

EXFIX 

ESTÉRIL 
                                                                                                                     Anvisa: 80638410003 

 

Código 

 

Descrição 

 

 

 

Imagem 
 

10105/03.01B 

 

ExFix Wrist Kit 

Sterile  

 

Fixador Distal de 

Rádio IV  

 

 

IMPORTANTE: SÓ ACEITA PINO DE CORPO 4 mm. RECOMENDA – SE PINOS DE 

CORPO 4 MM E ROSCA DE 3 mm OU 2 mm. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 


